Uitnodiging voor de Gemeentevergadering
woensdag 24 oktober 2018, 14.00-16.00u

Al jaren wordt op een tamelijk zorgelijke toon gesproken over de toekomst van onze
gemeente en daar is alle reden voor. We worden geconfronteerd met grote problemen.
Die zijn zeker niet uniek in Nederland, maar voor ons misschien nijpender dan voor
veel andere gemeenten, vooral door het gebrek aan een vanzelfsprekende partner om
mee samen te werken. De drie grootste vraagstukken zijn:
- Een klein en afnemend aantal actieve leden
- Financiële tekorten, zeker na het wegvallen van de landelijke steun voor de
predikantsplaats
- Het vertrek van ds. Weeda vanwege emeritaat over ongeveer twee jaar
Deze situatie overvalt ons niet, we beseffen die al heel lang. De kerkenraad is dan ook
al meer dan een jaar geleden begonnen met bezinning op de toekomst. Als
ambtsdragers onderschatten wij de problemen zeker niet, maar we zijn ook niet zonder
hoop. Er zijn veel mensen die, individueel of vanuit hun functie, met ons meeleven en
mee willen denken. Daaruit is een plan geboren, een richting om verder te verkennen.
Nu is het tijd om u, als leden van de gemeente, daarover te informeren en om uw
instemming te verkrijgen om verder te gaan op de weg die we als kerkenraad willen
inslaan. Formeel gezien kan alleen een vergadering van leden ons hiervoor mandaat
verlenen. Maar het is niet onze bedoeling om de bezinning op deze middag te
beperken tot enkel de kleine kring van onze leden in formele zin. Vrienden en
belangstellenden op het eiland en aan de wal zijn nadrukkelijk mede uitgenodigd.
Zonder hun steun op allerlei terrein kunnen we als gemeente immers helemaal niet
bestaan.
Bij deze uitnodiging zijn twee documenten gevoegd: Het ene draagt de titel
‘visiedocument’. Hierin is de kijk van de kerkenraad op de huidige situatie verwoord en
worden vijf mogelijke vervolgstappen benoemd. Eén daarvan is opheffing van de
gemeente. Zo pijnlijk als dat is, moeten we toch onder de ogen zien dat deze laatste
stap afgedwongen kan worden door de omstandigheden. Maar niet, dan nadat alle
andere mogelijkheden onderzocht zijn. Het toekomstperspectief dat wij haalbaar
achten en het meest wenselijk vinden, wordt in kort bestek toegelicht in het tweede
document, onder de titel ‘Pioniersplek Vlieland puntsgewijs’.
Op de vergadering is veel ruimte voorzien voor uw inbreng, vragen en reacties. We
willen van daaruit graag antwoorden vinden op vier vragen:
- Deelt u onze analyse van de situatie van de gemeente?
- Welke van de vijf geschetste toekomstscenario’s vindt u het meest wenselijk (of
misschien: het minst onwenselijk…)?
- Hebben we mogelijkheden over het hoofd gezien, zou er sprake kunnen zijn
van een zesde of zevende scenario?

-

Geeft u de kerkenraad mandaat om de mogelijkheid van een pioniersplek op
Vlieland verder te verkennen?

Tot slot: Op de vergadering zal volgens plan ook ds. Wim Beekman aanwezig zijn, die
dan ruim een maand classispredikant van Friesland is en bovendien goed vertrouwd is
met Vlieland, als één van onze gewaardeerde gastvoorgangers. (Zoals u misschien
weet heeft de landelijke kerk heeft een nieuwe, sterk afgeslankte structuur bedacht,
waarbij de gehele provincie één classis is geworden, met daarin een centrale rol voor
één vrijgestelde predikant. Welk besluit we ook nemen over de toekomst van de
gemeente, de classispredikant zal daar altijd bij betrokken zijn). In verband met zijn
aanwezigheid is de vergadering op de middag gezet, zodat hij nog met de middagboot
kan terugreizen.
De papieren versie van deze uitnodiging wordt alleen bij onze leden op het eiland
bezorgd. Ze is echter met de bijbehorende documenten ook te vinden op de website
van de Protestantse Gemeente Vlieland. Als u mensen kent of treft die geïnteresseerd
zijn en met ons mee willen denken, dan kunt u hen daarnaar verwijzen. Ze zijn van
harte welkom op de vergadering.

Namens de kerkenraad,

Frans Weeda, predikant

