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Het beleidsplan van de PG Oegstgeest bevat deze passage: ‘Het is dus van belang dat er door de kerkenraad 
een duidelijke visie en strategie op het bezit en beheer van het PGO-vastgoed wordt ontwikkeld, afgeleid van 
de visie op ons kerk-zijn, het aantal leden en de omvang van het kerkbezoek.’ Het gaat om een goed evenwicht 
tussen (1) passende kerkelijke huisvesting voor de ambities in het beleidsplan, (2) de afname van het ledental 
van de PGO, (3) de daarmee samenhangende krimpende financiële ruimte en (4) de niet geringe kosten 
verbonden aan de huidige kerkgebouwen en ander vastgoed. 
 
In alle kerkelijke gemeenten waar heroverweging van bezit, beheer en gebruik van de kerkgebouwen op de 
agenda staat, blijkt hoe groot voor veel gemeenteleden de emotionele betekenis is van gebouwen waarin 
geloofsgemeenschappen lange tijd ‘wonen’. Als veranderingen in bezit en beheer van het vastgoed van een 
gemeente aan de orde zijn, dan vereist dat een zorgvuldig proces waarin alle mogelijkheden verkend worden 
en voor- en nadelen van verschillende oplossingen goed uitgezocht en beschreven worden. 
 
De Kerkenraad verleent aan de Denktank de opdracht tot het inhoudelijk voorbereiden van de besluitvorming 
over visie en strategie voor bezit en beheer van het vastgoed van de PG Oegstgeest om zo als 
toekomstbestendige kerk te kunnen functioneren. De vorm waarin dat gebeurt is het opstellen en kwalificeren 
van een aantal scenario’s voor het bezit en beheer van het vastgoed en het eigen gebruik voor een periode van 
ongeveer 15 jaar. Beoogde afronding: zomer 2023. 
 
Om hiertoe te komen werkt de Denktank langs drie lijnen: inventarisaties, reflectie op kerk-zijn en in het 
verlengde daarvan het ontwikkelen van scenario’s. 
 
Inventarisaties 
De Denktank voert ten behoeve van de scenario-ontwikkeling enkele feitelijke inventarisaties uit: 
1. Brede inventarisatie van het héle vastgoedbezit van de PGO: 

- feiten en cijfers rondom juridische status, exploitatie, onderhoud 
- het huidige gebruik van de diverse gebouwen 

2. Inventarisatie van ontwikkelingen binnen de PGO qua ledenaantal en financiën in combinatie met de 
landelijke visie op de ontwikkelingen van de protestantse kerk in Nederland 
3. Inventarisatie van andere Oegstgeester kerken (gebouwen en organisaties) en hun ontwikkeling 
 
Reflectie op kerk-zijn 
De Denktank reflecteert op hoe we kerk willen zijn nu en in de toekomst en de vertaalslag hiervan in eisen en 
wensen voor de kerkelijke huisvesting. Daarbij wordt naast de beleidslijnen in het PGO Beleidsplan gebruik 
gemaakt van interne (zoals de PGO-taakgroepen) en externe deskundigen. 
 
Ontwikkeling van scenario’s 
Op basis van bovenstaande inventarisaties en reflectie ontwikkelt de Denktank diverse scenario’s en werkt een 
aantal daarvan uit tot scenario’s die praktisch uitvoerbaar geacht kunnen worden. Van ieder scenario worden 
voor- en nadelen, ofwel sterke en zwakke punten beschreven. PGO-leden worden in enigerlei vorm betrokken 
bij de ontwikkeling en kwalificering van scenario’s. 
 
Openbaarheid 
Het proces dat de Denktank doorloopt is voortdurend openbaar via de PGO-website in de vorm van 
bijvoorbeeld deelrapportages. 
 
Verantwoordelijkheden 
De kerkenraad is opdrachtgever. Binnen de kaders van het bovenstaande handelt de Denktank in 
zelfstandigheid; alleen de Denktank is verantwoordelijk voor het op te leveren resultaat. De Kerkenraad kan de 
opdracht aan de Denktank intrekken. 
De Denktank houdt de Kerkenraad / BM regelmatig op de hoogte van de voortgang. 
Het ‘dagelijkse’ contact tussen Denktank en Kerkenraad wordt onderhouden door de voorzitter van de 
Kerkenraad en de voorzitter van de Denktank 


