GEMEENTEAVOND THOMASKERKGEMEENTE 3 NOVEMBER 2015
De gemeenteavond op 3 november werd door ongeveer 40 gemeenteleden bezocht. Het programma
stond in het teken van de informatievoorziening vanuit de kerkenraad en het peilen van de reacties
uit de gemeente.
Na opening van de avond door ds. de Wijer met het gedicht ‘Vragenderwijs’ van Willem Barnard,
nam Jan Piek de leiding van de bijeenkomst over. Hij memoreerde de bezinningsdag van de
kerkenraad waarop de leden met elkaar spraken over dat wat hen in eerste instantie had bewogen
om naar de kerk te gaan en in het bijzonder om zich aan te sluiten bij de Thomaskerkgemeente. Uit
de veelheid van motieven is de visieparagraaf ontstaan waarmee het Beleidsplan 2015-2020 opent.
Hieruit belichtte hij twee punten: de eigen actualiteit in Bijbels perspectief en het gastvrij zijn voor
iedereen die bij ons binnenloopt.
Hierna gaf hij het stokje door aan Jannie Verhage die ons bijpraatte over Koers 2025 van de
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en wat dat voor onze gemeente kan betekenen. In Koers gaat
het om de drieslag:
- hoe kunnen de Amsterdamse kerken werken aan een duurzame christelijke presentie in de
stad met een veelkleuriger aanbod dan voorheen
- hoe kan de samenwerking tussen de wijkgemeentes bevorderd worden
- hoe krijgt de PKA een sluitende begroting
Aanvankelijk meende het moderamen van de PKA dat dit in 2014 begonnen traject in december 2015
afgesloten kon worden. Mede dankzij kritische geluiden van onze kant heeft men besloten om de
wijkgemeenten meer tijd te gunnen en oog te houden voor de verschillende identiteiten. Voor
samenwerking heeft men een regionale indeling gekozen, zodat de Thomaskerkgemeente met de
Willem de Zwijgerkerk-, de Oranjekerkgemeente en Vrijburg tot de regio Zuid behoort. Hoewel het
remonstrantse Vrijburg geen deel uitmaakt van de PKA neemt deze gemeente actief deel aan het
veranderingsproces.
Onze wijkgemeente maakt gebruik van het prachtige monumentale gebouw van Sijmons, ligt dicht bij
de Zuidas en heeft een sluitende begroting. Dat is positief. Onze gemeente is echter één van de
wijkgemeenten in de stad met de meeste oudere gemeenteleden. Dat baart zorgen.
Samenwerking is voor wijkgemeenten in andere delen van de stad heel belangrijk omdat zij op
zichzelf niet overeind kunnen blijven: te klein geworden en/of minder kapitaalkrachtig.
Het proces van Koers bevindt zich nu nog in de verkenningsfase t.a.v. de samenwerking waarbij
inhoudelijk gekeken wordt of en op welke manier de diversiteit van vieringen en samenkomsten in
stand gehouden kunnen worden of dat er nieuwe vormen kunnen komen. Daarnaast wordt
samenwerking gezocht op het vlak van het pastoraat, diaconaat en de financiën. Jeugd- en
ouderenwerk, vorming en toerusting wordt onder de loep genomen en tenslotte bezint men zich op
de organisatie van de PR en communicatie. Na deze verkenningsfase komt de besluitvorming en
realisatie aan de beurt.
Vanuit de gemeente klinken de volgende geluiden: besteedt vooral aandacht aan PR maar realiseer
je dat het om de boodschap gaat die je wilt communiceren en niet over het medium waarmee. Ga
niet teveel mee in het streven van de PKA om de kwantiteit te vergroten, houdt de kwaliteit in het
oog. Ook werd gesteld dat de Thomaskerkgemeente zich niet teveel als een eiland moet zien binnen
de Amsterdamse wijkgemeenten. Wat meer samenwerking en oog voor de noden om ons heen zou
ons sieren, m.a.w. breng de bijbelse boodschap wat meer in praktijk en houd het niet bij een
intellectuele benadering. De kerk in het algemeen mag zich ook wat meer in de samenleving
manifesteren. Ds. de Wijer stipte aan dat de kerk niet de eigenaar is van het bijbelse verhaal. Dit
verhaal brengt ons op de been en daardoor kunnen wij anderen inspireren omdat wij ook hen dit
perspectief willen bieden.

Vervolgens gaf Leo Endedijk als penningmeester van de kerkrentmeesters een overzicht van de
financiële stand van zaken. Waar er in 2013 nog sprake was van een tekort van bijna € 50.000 konden
we 2014 zonder tekort afsluiten en dat zal ook gelden voor 2015. Het tekort uit 2013 werd
veroorzaakt door het vacant zijn na het vertrek van ds. van Nieuwpoort, waardoor het kerkbezoek
afnam en tevens door de renovatie van de kosterswoning nadat de heer van Engeldorp Gastelaars
met pensioen ging. Dit tekort kon worden weggewerkt door verbetering van de verhuur van de
verschillende zalen mede dankzij de inzet van de heer Koning die van Engeldorp Gastelaars is
opgevolgd. Er is bezuinigd op de energiekosten door een verstandiger manier van stoken en we
hebben de inkomsten uit zogenaamd ‘levend geld’ weten te verhogen, door gemeenteleden actief te
benaderen met het voorstel de kerkelijke bijdrage voor een periode van 5 jaar via een notariële acte
te laten vastleggen. Dit is belastingtechnisch interessant voor de gever en hierdoor kan een hoger
bedrag aan de gemeente worden geschonken als de gever het belastingvoordeel in de gift verwerkt.
In september jl. is de inrichting van de hal vernieuwd met als doel een verbetering van de akoestiek.
Dit kon budgettair neutraal geschieden doordat onze gemeente een schenking kreeg van de Stichting
Kunst en Bedrijf, de Vrienden van de Thomaskerk er eveneens aan bijdroegen en wij een legaat
hadden gekregen dat uitdrukkelijk aan het gebouw besteed moest worden. Een tegenvaller dit jaar
was tot tweemaal toe een koperdiefstal. Dit jaar zijn de kerkrentmeesters begonnen aan het
opzetten van een Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) waarbij het energiezuinig maken van het
gebouw hoge prioriteit krijgt.
Ds. de Wijer nam het hierna over met een toelichting op de verandering in de opzet van het
pastoraat vanaf 2016, nadat het contract met ds. Sneep als ouderenpastor is beëindigd. Het
pastoraat van vroeger met een aantal vaste pastorale adressen waar regelmatig een bezoek gebracht
werd aan oudere gemeenteleden, gecoördineerd door de ouderenpastor zal verdwijnen. Ds. de Wijer
vormt met de pastoraal ouderlingen en de bezoekmedewerkers een pastoraal team dat de
onderlinge ontmoeting stimuleert met als uitgangspunt het kerkgebouw. Dit gebeurt al door het
houden van de ThomasThee in de hal van de kerk. Het team wil de ontmoeting tussen ouderen
onderling maar ook tussen oud en jong stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van
gezamenlijke maaltijden. Het kringwerk waar we op een andere manier met elkaar van gedachten
wisselen vraagt eveneens aandacht. Deze verandering betekent echter niet dat mensen die behoefte
hebben aan een individueel zingevinggesprek, al of niet in een crisissituatie, de predikant daarvoor
niet meer kunnen benaderen. Het zal echter van de mensen zelf uit moeten gaan en met de
moderne communicatiemiddelen is ds. de Wijer ook altijd bereikbaar. Door de vorming van een
pastoraal team wordt er tijd vrijgemaakt voor de predikant om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
zodat het bijbelse verhaal met de samenleving gedeeld kan worden, waardoor wij hopen
aantrekkingskracht te hebben voor jongeren om zodoende de toekomst van onze gemeente te
waarborgen.
De verandering in de opzet van het pastoraat zal in eerste instantie uitgelegd worden aan de oudere
gemeenteleden via een brief en een bezoek als zij daar prijs op stellen. Na deze eerste ronde komt de
iets jongere leeftijdsgroep aan bod. Daarnaast communiceren we het natuurlijk ook in het
maandbericht.
Vanuit de gemeente wordt instemmend gereageerd, maar men benadrukt wel dat deze verandering
heel goed aan de gemeente moet worden uitgelegd en dat de vraag naar een individueel pastoraal
gesprek met de predikant ook zonder meer beantwoord moet worden. Tevens wordt aangegeven
dat de tekst van de brief aan de gemeenteleden duidelijk en goed overwogen moet zijn, zodat ook de
gemeenteleden bij zichzelf te rade moeten gaan wat hun behoefte eigenlijk is.
Toch is er ook een kritische kanttekening n.a.v. het vertrek van ds. Sneep, want wat gaat er gebeuren
met de groep mensen die tot nu toe onder zijn hoede vielen. Zijn die afgeschreven? Hierop legt
Jannie Verhage uit dat de aanstelling van ds. Sneep vanaf het begin in 2009 tijdelijk is geweest. Eerst
vanuit de PKA ter ondersteuning van ds. van Nieuwpoort, die het naast zijn gewone werk erg druk
had met zijn werkzaamheden voor de Stichting Zingeving Zuid en het opvangen van een deel van de
ons toegewezen leden uit de Maranathakerkgemeente. Nadat ds. van Nieuwpoort zijn beroep in

Bloemendaal had aanvaard en onze gemeente bijna een jaar vacant was, heeft de kerkenraad van de
Thomas de aanstelling van ds. Sneep steeds op tijdelijke basis verlengd, financieel gesteund door
fondsen en de laatste jaren door de Vrienden van de Thomaskerk. Het bestuur van de Vrienden heeft
echter vanaf het begin aangegeven dat deze steun tijdelijk was. Met de komst van ds. de Wijer die
een vrijwel fulltime aanstelling heeft, is het niet meer waar te maken dat onze gemeente een extra
(ouderen)pastor nodig heeft. Het pastoraat hoort gewoon tot het werk van onze predikant en hij kan
dat naar eigen inzicht inrichten.
Na deze uitleg over de verandering in het pastoraat dat zich in het gesprek toch vooral heeft
toegespitst op de ouderen onder ons, krijgt Paul Quist het woord. Hij schetst de manier waarop hij
de Thomaskerk ontdekte, nadat hij er jaren aan voorbij was gefietst op weg naar zijn werk aan de
Zuidas. Niet alleen het gebouw boeide hem, maar ook werd hij aangetrokken door de gemeente die
daar zondags samenkwam. Gemeente en gebouw verdienen het om door meer en ook vooral
jongere mensen bezocht te worden. In zijn werk heeft hij veel te maken met jonge, hoogopgeleide
professionals, waarvan een aantal rond de leeftijd van 30 jaar overspannen raakt. Hoge werkdruk en
hoge eisen die aan hen gesteld worden, maar die zij ook aan zichzelf stellen, zijn daar debet aan. In
de kerk zouden ze de gelegenheid hebben na te denken over de levensvragen die zich aan hen
opdringen. Maar dan moeten ze ons wel weten te vinden. In samenwerking met onze nieuwe PR- en
communicatiemedewerker heeft hij een flyer ontwikkeld waarin een rustig gesprek wordt
aangeboden aan mensen op de Zuidas die daaraan behoefte hebben. Op het e-mailadres
doemijeengesprek@gmail.com kunnen ze zich hiertoe aanmelden.
In het publiek vraagt men zich af of wij wel mankracht genoeg hebben om de gesprekken te voeren
en of de mensen die op deze manier kennismaken met de Thomaskerk zich ook op zondag zullen
laten zien en zich met onze gemeente willen verbinden.
Jitske de Jong zou een en ander vertellen over het programma waarmee in 2016 gevierd wordt dat
de Thomaskerk vijftig jaar geleden in gebruik is genomen, maar helaas kon zij door een ongelukkige
val niet aanwezig zijn. Ds. de Wijer nam haar taak over. Op zaterdag 21 mei is er een
middagprogramma dat nog even geheim moet blijven, maar waar in ieder geval Karel Eykman en
Hermine Deurloo in optreden. Op zondag 22 mei vieren we het vijftigjarig bestaan in een feestelijke
ochtenddienst.
Hierna sloot Jan Piek de bijeenkomst in het theater af en nodigde iedereen uit een drankje te halen in
de hal. Met of zonder drankje kon iedereen de film van de bouwwerkzaamheden van de Thomas
bekijken, die destijds gemaakt is door de heer Padt en die zijn vrouw op DVD heeft laten zetten. Na
afloop werd nog even nagepraat in de hal van de kerk.
De kerkenraad kijkt terug op een volgens haar geanimeerde en geslaagde gemeenteavond en zal de
aangedragen suggesties ter harte nemen.
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