PROTESTANTSE GEMEENTE DEVENTER
De Protestantse Gemeente te Deventer (PGD) maakte zich zorgen over de vraag in hoeverre men
verder moest gaan, nu de financiële situatie dringend vroeg om bezuiniging en bezinning op de vraag
op welke wijze deze bezuiniging vorm moest krijgen. De PGD was georganiseerd in twee wijken met
drie kerkgebouwen.
Wijk 1 werd gevormd door de leden die konden beschikken over de Lebuinus en over het
wijkgebouw Van Vlotenhof en had een eigen kerkenraad.
Wijk 2 werd gevormd door de leden die kerkten in Het Open Hof, de kerk van de Gereformeerde
leden van vóór de vorming van de PKN. Ook deze wijkgemeente had een eigen kerkenraad.
Een ieder was er van overtuigd dat het niet mogelijk zou zijn in de toekomst met drie kerkgebouwen
verder te kunnen.
Bekend was van andere gemeenten in ons land, dat er sprake zou zijn van een moeilijk traject met
grote gevoeligheden voor de leden die hun vertrouwde kerkgebouw kwijt zouden raken.
Besloten werd een besluitvormingsproces op te starten en daarbij de hulp in te roepen van de
landelijke kerk in Utrecht. De heer Jan Boer was onze gemeenteadviseur en met hem werd een
overeenkomst aangegaan om ons project – dat wij ‘Samen één ‘ noemden – te begeleiden.
Dit is een goed besluit geweest van de kerkenraden van de PGD.
Tijdens een studieweekend op Mennorode in Elspeet op 24 en 25 september 2010 werden door hem
de cijfers gepresenteerd van de mogelijke varianten.
Variant 0 – beleid niet wijzigen
Variant 1 - vermindering aantal FTE predikanten
Variant 2 – afstand doen van Het Open Hof
Variant 3 – afstand doen van Van Vlotenhof
Variant 4 – afstand doen van deze beide gebouwen
Variant 5 – afstand doen van de Lebuinus
Variant 6 - afstand doen van de Lebuinus en Van Vlotenhof
Variant 7 – afstand doen van de Lebuinus en Het Open Hof
Jan Boer heeft tijdens deze bijeenkomst een analyse gegeven van de financiële gezondheid van de
gemeente en vervolgens op een uiterst heldere en inzichtelijke wijze aangegeven wat de financiële
gevolgen zouden zijn van ieder der varianten. Vanzelfsprekend had hij zich samen met leden van het
College van Kerkrentmeesters hier terdege op voorbereid.
Door zijn aanpak werd de kwaliteit van de besluitvorming vergroot.
Na een intensief proces van een aantal maanden met zowel de kerkenraden als de gemeenteleden
werd in de algemene kerkenraad unaniem het besluit genomen twee van de drie kerkgebouwen te
sluiten en al het kerkenwerk te concentreren in de monumentale Lebuinuskerk. Aansluitend aan dit
‘kort maar krachtige’ besluitvormingstraject is door hem gewerkt aan het proces van de
implementatie van dit besluit met daarin ook de forse aanpassingen van de Lebuinuskerk en het
samenvoegen van de wijkgemeenten.
De rol van Jan Boer als procesbegeleider met aandacht voor de meningen en standpunten van alle
betrokkenen is bijzonder gewaardeerd. Hij slaagde erin mensen te verbinden en te zorgen voor
draagvlak in zowel de kerkenraad als de gemeente. En met een heldere tijdsplanning het proces
doortastend en besluitvaardig af te ronden.
Om het proces goed te laten verlopen werd een projectgroep gevormd onder voorzitterschap van
Jan Boer. Deze projectgroep rapporteerde aan de algemene kerkenraad.

De kwaliteiten van Jan Boer zijn als volgt te karakteriseren:
-

Empathie
Evenwichtigheid
Belangen goed afwegend
Krachtdadig en doortastend
Kennis van procedures
Procesbegeleiding
Communicatief

Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de implementatie en is er veel overleg gevoerd met de
betrokken wijkgemeenten. In 2012 is het proces afgerond.
Thans is er sprake van een gemeente die zich zeer thuis voelt in de Lebuinus en op allerlei wijzen
actief is. Echt samen één!
Het aantal kerkgangers is thans groter dan voorheen in de drie verschillende kerken.
Mede dank zij de inzet van Jan Boer is er een heel goed project uitgevoerd, waar wij met veel
genoegen en waardering op terugzien.
We bevelen hem graag aan als adviseur en projectbegeleider!
Deventer, 24 oktober 2016.
Wytze de Jong, voorzitter algemene kerkenraad tijdens het proces.

