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Op 19 juli 2015 hebben we als Protestantse Gemeente Cuijk een gemeenteochtend 
gehouden over de toekomst als zelfstandige gemeente. Aanleiding is dat onze 
kerkenraad door het vertrek van Fineke Wijnhoven nog maar uit drie personen bestaat: 
Hennie Biemond (adviserend lid), Kees Kalkman, Marian van Westhreenen.  
 
Actieve gemeente met een te smalle bestuurlijke basis 
 
Kees Kalkman begon de gemeenteochtend met een presentatie. De protestantse 
gemeente Cuijk is een actieve gemeente en daar zijn we trots op. Er zijn veel 
activiteiten:  
• Pastoraat met de vele bezoeken 
• Spontaan omzien naar elkaar door gemeente- leden  
• Erediensten, bijzondere diensten, themadiensten 
• Orgelspel en gelegenheidskoor 
• Contacten met de buurgemeenten 
• Jeugd en jeugdwerk met kindernevendiensten, erediensten met nabespreking, 

Sirkelslag, Stille tocht, sjoelen, Nacht zonder dak 
• Brieven voor Amnesty International 
• Diaconale hulpvragen 
• Kerstpakkettenactie 
• Samen lopen voor hoop 
• Leeskring 
• Halfvastenmaaltijd 
Daarnaast voeren veel mensen ondersteunende taken uit zoals de preekvoorziening, het 
maken van het rooster voor de zondagen, het koffieschenken, het beheer van de 
herberg, het onderhoud van de kerk, de pastorie en de tuin, het kerkblad, de 
boekhouding, de verantwoording, het scribaat, de website, e-mailservice en de 
persberichten. Veel mensen zijn actief betrokken bij de kernactiviteiten of 
ondersteunende activiteiten en daar zijn we dankbaar voor. 
Toch maakt de kerkenraad zich zorgen. Het bestuurlijk draagvlak in de gemeente is te 
smal. Al jaren achtereen hebben we moeite om voldoende mensen te vinden die een 
bestuurlijke taak op zich willen en kunnen nemen. Ook ervaart de kerkenraad de 
kerkorde als een keurslijf. Bestuurlijke activiteiten vragen tijd die ten koste gaat van 
waar het om gaat. Volgens de kerkorde hebben we minimaal nog een ouderling 
kerkrentmeester nodig en een ambtsdrager  (diaken, pastoraal ouderling of 
kerkrentmeester). Volgens de plaatselijke regeling van onze gemeente is de kerkenraad 
weer op volle sterkte als de kerkenraad verder nog aangevuld wordt met een voorzitter, 
scriba, diaken, pastoraal ouderling, kerkrentmeester en een afgevaardigde voor de 
classis. 
 
Behoud het goede 
 
In groepen hebben de gemeenteleden besproken wat wij willen behouden in Cuijk als 
kerkelijke gemeente. Driemaal geeft een groep aan een goed functionerend pastoraat, 
driemaal Erediensten in het eigen kerkgebouw, eenmaal jeugdwerk zoals het nu is en 
een groep wil meer gezelligheid.  



Opties voor onze gemeente 
 
Vervolgens heeft Atie de Vos, onze gemeenteadviseur aangegeven welke opties er gezien 
de situatie voor ons zijn. Zij noemde de volgende opties:  
Optie 1: Cuijk blijft een zelfstandige gemeente met een kerkenraad van minimaal 4 
personen in het ambt en waarin alle ambten zijn vertegenwoordigd; 
Optie 2: Het breed moderamen van de classis stelt aanvullend kerkenraadsleden aan.  
Optie 3: Samenvoeging/fusie met de Protestantse Gemeente in Grave;  
Optie 4: Cuijk gaat verder als huisgemeente binnen een streekgemeente; 
Optie 5: Cuijk vormt een federatie met een of meer Protestantse Gemeente in de regio. 
 
In groepen hebben gemeenteleden de voor- en nadelen van de opties besproken. Daarna 
hebben mensen individueel nog voren gebracht wat zij belangrijke overwegingen 
vonden:  
 
Voor optie 1: Cuijk blijft een zelfstandige gemeente  
+ Er zijn op dit moment mensen bereid om in de kerkenraad te gaan zitten (2x); 
+ Met een zelfstandige gemeente kunnen we een eigen identiteit behouden;  
+ We behouden onze zelfstandigheid (2x); 
+ We houden de regie; 
- Er liggen te veel bestuurlijke taken op te weinig schouders; 
- Er zijn te weinig mensen die bestuurlijke taken op zich kunnen en willen nemen;  
- Ieder jaar lopen we er weer tegenaan dat de kerkenraad niet op sterkte is; 
- Zonder jeugd en inzet is er geen toekomst voor onze gemeente.  
 
Optie 2: Het breed moderamen van de classis stelt aanvullend kerkraadsleden van buiten 
aan.  
+ Met deze aanvulling hebben we voldoende mensen in het bestuur; 
- Inmenging vanuit de classis; 
- We geven het initiatief uit handen;  
- We houden niet zelf de verantwoordelijkheid voor onze gemeente; 
- Het breed moderamen heeft geen externe beschikbaar die deze taak kunnen vervullen 
- Het is de vraag of hiermee het voortbestaan van een zelfstandige gemeente 
gewaarborgd kan blijven.  
 
Optie 3: Samenvoeging/fusie met de Protestantse Gemeente in Grave 
+ Deze optie is langer houdbaar; 
+ Cuijk en Grave passen bij elkaar; 
+ We kunnen de krachten bundelen; 
+ Fusie met Grave is nodig om zelfstandig te blijven; 
+ Eventueel ook een andere buurgemeenten hierbij betrekken; 
- Fusie kan veel gedoe opleveren; 
- Is er wel een basis van gelijkwaardigheid voor een fusie; 
- Is er wel een gemeente die met ons wil fuseren; 
- Er zijn niet genoeg kerkenraadsleden om een fusie te realiseren.  
Acht mensen gaven in dit stadium spontaan aan dat zij een fusie met Grave de beste 
optie vinden.  
 
Optie 4: Cuijk als huisgemeente 
+ Wat we met elkaar willen behouden, kan blijven 



+ Meer tijd voor gezelligheid;  
+ Sluit aan bij de oorspronkelijke kerkelijke gemeentes;  
+ We leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van een toekomst voor de PKN; 
 
- een huisgemeente is te kleinschalig;  
- een huisgemeente kan snel verwateren; 
Drie mensen gaven in dit stadium spontaan aan dat ze een huisgemeente geen optie 
vinden.  
 
Optie 5: Cuijk vormt een federatie met een of meer Protestantse Gemeente in de regio 
- Deze optie leidt niet tot een verlichting van de kerkordelijke eisen en tot een verlichting 
van de bestuurslast.  
 
Stemming 
 
Nadat gemeenteleden de voor- en nadelen plenair met elkaar hebben doorgenomen, 
hebben we een stemming gehouden wat de beste eerste opties is. De uitslag was als 
volgt:  
• Fusie met Grave (16 stemmen) 
• Zelfstandig voortbestaan (10 stemmen) 
• Aanvulling door het breed moderamen (1 stem) 
• Huisgemeente (1 stem)  
• Federatie (0 stemmen)  
Mocht een fusie met Grave niet mogelijk zijn, dan kiest de gemeente voor het zelfstandig 
voortbestaan: 
• Zelfstandig voortbestaan (17 stemmen) 
• Aanvulling door het breed moderamen (0 stem) 
• Huisgemeente (5 stemmen)  
• Federatie (1 stem) 

 
Besluit 
 
De gemeente neemt het besluit de kerkenraad de opdracht te geven de mogelijkheid tot 
een fusie met de Protestantse gemeente te Grave te onderzoeken en het breed 
moderamen van de classis hierover te informeren.  
 


