Aan de leden van wijk 6 Doorn-West van de Protestantse
gemeente van Doorn.

Doorn, 24 februari 2020

Beste broeders en zusters,
Met deze brief wil de kerkenraad u informeren over de komende
ontwikkelingen rondom de kerkdiensten in Park Boswijk.
De voorgenomen renovatie van de facilitaire ruimtes van Park Boswijk
(restaurant, winkel, keuken, ontvangst) zal vanaf mei a.s. gevolgen
hebben voor onze kerkdiensten:
•
•
•

In de kelderruimte waar we nu onze diensten houden, wordt
gedurende de verbouwing het restaurant ondergebracht.
Deze tijdelijke restaurantruimte kan niet als kerkruimte ingericht
worden, de diensten moeten in restaurantopstelling worden
gehouden. Het orgel zal daar waarschijnlijk geen plaats krijgen.
Na de verbouwing is het wellicht mogelijk om het toekomstig Grand
Café of een deel van het restaurant te gebruiken voor de
kerkdiensten.

Los van de bovenstaande ontwikkelingen is in de kerkenraad gesproken
over de toekomst van de kerkdiensten in Park Boswijk. Daarbij is
vastgesteld dat er een trouwe groep bezoekers is, maar dat het aantal
gestaag afneemt.
Momenteel gaat ds. Teun Kruijswijk Jansen een keer per maand voor in
deze diensten. Vanwege zijn naderende emeritaat (december 2021) komt
er een wijziging in de predikantsformatie voor onze gemeente. Nu is deze

nog 1,6 predikantsformatie (ds. Kruiswijk Jansen heeft een volledige
weektaak, ds. Sophie van den Berg-Hofstee werkt drie dagen per week).
Per januari 2022 zal de predikantsformatie vanwege de terugloop van het
ledental van onze gemeente volgens de regelingen van de PKN worden
teruggebracht naar 1,0 predikantsplaats voor de gehele gemeente.
Voor de gemeente in Park Boswijk houdt dat in, dat het vrijwel onmogelijk
wordt dat de eigen predikant daar nog zal kunnen voorgaan. Dit alles
heeft ertoe geleid dat de kerkenraad een voorbereidend besluit heeft
genomen om op niet al te lange termijn te stoppen met de kerkdiensten in
Park Boswijk. Gedacht wordt aan 1 juli 2021.
Daarbij denkt de kerkenraad uiteraard na over een andere vorm van
kerkzijn in Park Boswijk. Voor de gemeenteleden die de diensten in de
Maartenskerk willen bijwonen, kan de autodienst worden ingeschakeld.
Daarnaast kan ook de Kerk-TV een rol spelen, waarbij de dienst in de
Maartenskerk rechtstreeks of later op de dag via TV of computer gevolgd
kan worden. De band met onze gemeente (en predikant) blijft via het
sectieteam en uw eigen initiatief en vraag (net als in de andere secties)
behouden.
We begrijpen dat deze brief de nodige vragen bij u oproept. Wij willen er
graag met u over van gedachten wisselen: op zondag 8 maart a.s. na
afloop van de dienst zijn er vertegenwoordigers van de kerkenraad
aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Als u in de tussentijd vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met mij
opnemen.
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente van Doorn,
Lieuwe Gietema, scriba
scriba@pgdoorn.nl
0343 413861
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