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1. Introductie en verantwoording 

 

In 2010 heeft de kerkenraad, na bespreking in de gemeentevergadering op 15 november 2010, 

het Beleidsplan 2011-2015 vastgesteld. 

Bij die vaststelling is geconstateerd dat de uitwerking van het meerjarig beleid op de 

verschillende beleidsterreinen nog verder vorm moet krijgen. Ook de wijze van formuleren, 

vormgeven en bespreken van de beleidsvoornemens zou meer aandacht moeten krijgen, 

evenals de samenhang van het op verschillende onderdelen gevoerde beleid. 

In het seizoen 2010-2011 hebben de taakgroepen en colleges binnen de kerkelijke organisatie 

voor hun onderdeel een nadere beschrijving van het beleid ingediend bij de kerkenraad. 

In het seizoen 2011-2012 heeft de kerkenraad per vergadering de beleidsvoornemens van één 

van de onderscheiden werksoorten besproken. Daarbij is met een meer activerende aanpak in 

korte tijd (30 minuten per vergadering) gepresenteerd waar men als taakgroep/college 

beleidsaccenten legt (wat is belangrijk, waar willen we aan werken). De kerkenraadsleden 

kregen de gelegenheid in om kleine groepen te discussiëren over deze beleidsintenties, en er 

opmerkingen en suggesties over vast te leggen. Vervolgens is per taakgroep en college in de 

vorm van een nabespreking in eigen kring de opbrengst van de bespreking in de kerkenraad 

vastgesteld. 

Voor het seizoen 2012-2013 is de doelstelling om de uitkomsten van deze besprekingen te 

gebruiken voor een aanvulling op en uitwerking van het beleidsplan 2011-2015. In dit 

document is de beoogde aanvulling  vormgegeven. 

De kerkenraad heeft in haar bezinningsweekend in oktober 2012 mede naar 

aanleiding van de bespreking van het te voeren beleid, uitspraken gedaan over de 

wijze waarop samenwerking binnen de kerkelijke organisatie (en de kerkenraad in het 

bijzonder) tot stand moet worden gebracht. Daarnaast is vastgesteld dat er meer 

aandacht moet zijn voor het formuleren/vormgegeven van onze kernboodschap. Wat 

heeft de kerk te vertellen, wat is ons verhaal en hoe laten we zien wat die kern is. Wat 

spijkeren we boven de ingang van de kerk. 

Deze impulsen vanuit het bezinningsweekend zijn (ook) ingepast in dit document. 

Tot slot een paar opmerkingen over wat het karakter van dit document. Het vormt, op 

plaatselijk niveau een visiedocument, dat probeert aan te sluiten bij de landelijke visienota 

van de Protestantse kerk Nederland (De hartslag van het leven). Het geeft daarbij een 

hoofdlijn die helpt bij het concretiseren van beleid in de vorm van activiteiten zoals 

vastgelegd in de kerkelijke jaarplannen. Het document vormt geen beschrijving van onze 

plaatselijke kerkelijke organisatie of regelingen. Die zijn elders (jaarboekje, website) al 

vastgelegd. 

Met dit document wordt zichtbaar dat beleid niet iets is wat één keer bedacht wordt, 

vastgesteld wordt, en vervolgens uitgevoerd. Beleid ontwikkelt zich al doende en past zich 

aan bij de door de tijd steeds veranderende omstandigheden. Juist daarom is vastlegging en 

periodieke bijstelling zinvol. Immers, alleen op die manier kunnen we zichtbaar maken dat het 

beleid zich ontwikkelt, en op welke manier. 
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Het is de hoop en verwachting van de kerkenraad dat deze aanvulling als momentopname een 

bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap in de komende 

jaren. 

2. Visie en missie 

Op landelijk niveau start het visiedocument van de PKN zoals uitgebracht in 2012 (De 

hartslag van het leven) met de volgende tekst: 

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor 

wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te 

boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. 

We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde. In de kerk worden we 

ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan alleen maar een menselijke 

vereniging. De kerk bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is 

geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn 

naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden. Daar is kerk. 

De hartslag van het leven, dat is de titel van deze visienota. Hij is ontleend aan een 

lied waarvan de hele regel luidt: ‘Is de hartslag van het leven niet de liefde van de 

Heer?’ Dat is voor ons de kern. Het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en 

liefde. Een hart dat klopt omdat er meer is dan onze mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Dat meer wordt ons gegeven door de levende Geest. Met die 

hartslag is er toekomst voor het geloof, toekomst voor de kerk en ook toekomst voor de 

Protestantse Kerk. 

Zelf hebben we in onze gemeenschap jaren geleden (2000-2002) het thema van de Kerk als 

Herberg
1
 besproken in alle rayons en ingepast in ons beleid. Uit die tijd stamt ook de 

ontwikkeling van ons icoon met bijpassende tekst: 

 

Een beeld kan niet zonder woord en een woord niet zonder beeld 

 

Toelichting: 

- de buitenlijnen en binnenlijnen suggereren een naar binnen nodigende ruimte, 

beschuttend als een mantel om je heen; 

- de openheid naar alle kanten en van alle kanten benaderbaar; 

                                                 

1
 J.Hendriks, Gemeente als herberg, Kampen, 2

e
 druk, 2000 
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- openstaande voor iedereen doet het door deze openheid denken aan een partytent, waar 

wat te vieren valt, een welkome karavanserai, een open herberg; 

- open naar boven: in de warmte, naar de zon met zicht op de bron van ons geloven en 

van ons bestaan omdat God op ons mensen zich richt en wij ons naar Hem kunnen 

richten; 

- de vorm kent duidelijk haar gelijke met oosterse en westerse oervormen daar waar twee 

bogen tegen elkaar steunend een brug vormen om elkaar te bereiken van oud naar 

modern. Binnen is er voor iedere gast eten en drinken, brood en wijn, voldoende om 

goed van te leven, als je deelt met anderen! 

- Iedereen is welkom aan de Maaltijd van de Heer, plaats om te gedenken en te vieren. 

- De rode kleur neigt naar terracotta: sterk, ijzerhoudend en warm. Geworteld in en 

gericht op de wereld. Een kleur om van te houden, van rust en van diepgloeiend vuur. 

Deze toelichting geeft compact aan wat onze visie is. 

Met elkaar vormen wij de kerk en met elkaar kunnen we de sleutelwoorden ‘betrokkenheid’, 

‘waardering’ en ‘aandacht voor elkaar’ in praktijk brengen. Wij vormen ´in verbondenheid´ 

onze gemeenschap; een plek waar ieder zich thuis kan voelen.  

3. Missie 

Onze gemeente bestaat uit mensen die zich herkennen in de protestantse traditie. 

Verbonden aan deze traditie willen we ons inzetten om liefde, gerechtigheid en 

barmhartigheid te laten zien aan de mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. Zo 

werken we als missionaire gemeente aan Gods Koninkrijk hier op aarde. 

Geloven is een werkwoord waarbij individueel en met elkaar telkens weer zoeken naar een 

invulling die past in deze tijd. We willen daarom ruimte bieden aan de grote variatie in de 

manier waarop mensen hun geloof beleven, met ruimte voor hun eigen beleving en met 

respect voor die van anderen.  

Ook willen we ruimte maken voor elkaar en niemand uitsluiten en ons gastvrij tonen voor 

iedereen die zich met ons wil verbinden. 

 

4. De aanvulling van het meerjarenbeleidsplan 2011 -2015 

De opbrengst van de bespreking van de verschillende beleidsterreinen in het seizoen 2011-

2012 wordt hier in de vorm van een aanvulling op het meerjarenbeleid vastgelegd. Allereerst 

wordt op het algemeen niveau iets gezegd over het te voeren beleid. Vervolgens wordt per 

taakgroep/college nog een korte uitwerking gegeven. Tevens zijn de kernpunten van het 

meerjarig beleid per werkterrein toegevoegd als aanvulling op de in 2010 vastgestelde 

Meerjaren Beleidsplan 2011-2015 

Overall beleid 

De bespreking van de verschillende beleidsterreinen liet duidelijk zien dat de verschillende 

kerkelijke werkzaamheden relatief los van elkaar staan. Er is de afgelopen jaren een 

beleidsmatige archipel ontstaan waarbij ieder college en taakgroep vooral op het eigen 
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deelterrein georiënteerd was zonder al te veel oog voor mogelijke samenhang met 

werkzaamheden op andere terreinen. De bespreking van beleid in de kerkenraad beperkte zich 

veelal tot het vaststellen van de diverse deelplannen en rapportages. 

Er is geconcludeerd dat er behoefte is aan en noodzaak tot beleidsmatige verbinding van 

de verschillende onderdelen van onze kerkelijke activiteiten. Dat kan in de vorm van: 

- Keuze van een (verbindend) jaarthema als gezamenlijke ´drager´ van het beleid op de 

diverse werkterreinen. 

- Vanuit de kerkenraad sturen op gerichte samenwerking tussen de verschillende 

onderdelen van de kerkelijke organisatie. 

- Bij bespreking van financiën sterker vanuit het inhoudelijke belang van de 

geloofsgemeenschap zaken bespreken. 

- ´Radiostilte´ vanuit de KR naar taakgroepen en colleges doorbreken door inhoudelijke 

besprekingen die uitmonden in koersbepalende richtinggevende uitspraken (= 

gezamenlijk beleid maken!). 

Ook door de wijze van inrichting van de KR-vergaderingen kan meer de gezamenlijke 

verantwoordelijk voor een inhoudelijk samenhangend beleid geaccentueerd worden. Het 

moderamen van de KR heeft hierin een stimulerende (voortrekkers-) rol. 

Uitwerking 

Vormgeving van beleid: richtingaanwijzers voor ontwikkeling als protestantse 

geloofsgemeenschap 

a. Algemeen 

Vanuit een diepgewortelde verbondenheid met de protestantse beweging in al haar 

verscheidenheid bieden we in onze plaatselijke PKN-gemeenschap ruimte voor uiteenlopende 

vormen geloofsovertuigingen en verschillende uitingen van geloofsbeleving. Dragende 

uitgangspunten zijn dat we voor iedereen die dat wil de gelegenheid willen bieden zich met 

ons te verbinden in een zoektocht naar inzichten en ervaringen vanuit de christelijke 

geloofstraditie die ons als individu en als gemeenschap helpen in ons omgaan met 

zingevingsvragen (of levensvraagstukken). 

Ook voor mensen buiten onze gemeenschap willen we een ankerplaats bieden waar zij voor 

korte of langere tijd met ons meegaan in deze zoektocht naar Gods bedoeling met ons leven. 

Belangrijke wegwijzers bij de uitwerking en uitvoering van ons beleid: 

- Herbergzaam zijn en ruimte bieden voor uiteenlopende vormen van geloofsbeleving, 

zoeken naar verdieping van onze verbondenheid met God en de wereld. 

- In de toepassing van onze beleidskaders op verschillende onderdelen van gemeente-zijn, 

ruimte bieden voor verscheidenheid in werkvormen, uitingen en geloofsbeleving, zowel 

inhoudelijk als financieel en organisatorisch. 
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5. Uitwerking per werkterrein 

Hier volgt voor de onderscheiden beleids/werkterreinen een korte schets van de richting van 

ontwikkeling en kernpunten die daarin de komende jaren ingevuld (zullen) worden. 

Zoals ook in de inleiding benadrukt gaat het voor een flink deel om voortbouwen op het 

beleid zoals dat in de afgelopen jaren is gevoerd, waarbij op onderdelen accentverschuivingen 

op korte of middellange termijn worden benoemd. 

Trends die de afgelopen jaren zich (landelijk en soms ook al lokaal) hebben aangediend 

vergen (geleidelijke) aanpassing van ons beleid. Per deelterrein wordt daar kort iets over 

gezegd waarbij we bewust kiezen voor het bieden van (uitdagende) ruimte voor nadere 

invulling in de komende jaren. 

5.1.  Pastoraat en diaconaat 

Pastoraat 

In het pastoraat staat omzien naar elkaar, luisteren en delen van geloofsbeleving centraal. 

Contact met elkaar op belangrijke kruispunten in het leven (geboorte, huwelijk, sterven), in 

gelukkige en moeilijke tijden en het bieden van steun zijn van groot belang. 

Met pastoraat geven we aandacht aan ´het verhaal van de ander´en de ontwikkeling als 

geloofsgemeenschap. Zo bezien draagt ieder gemeentelid bij aan de invulling van het 

pastoraat. 

De trend dat pastoraat steeds meer door gemeenteleden zelf wordt ingevuld, en slechts 

in beperkte mate door onze predikanten zet zich de komende jaren door. Kenmerkend 

daarbij is ook dat hoewel er een aanbod blijft van pastorale contactmomenten 

(rayonavonden, e.d.) de bestaande ontwikkeling naar meer vraaggestuurd werken 

wordt doorgezet. Gemeenteleden zullen zelf moeten aangeven wanneer en in welke 

vorm er behoefte is aan pastorale ondersteuning, door predikanten, ouderlingen en 

pastoraal medewerkers. 

De bestaande organisatie van pastoraat vanuit de rayonteams per wijk wordt 

stapsgewijs aangevuld, en mogelijk zelfs gedeeltelijk vervangen door andere vormen 

van ´doelgroep´ pastoraat ingedeeld naar levensfase of specifieke pastorale 

problematiek. Voor onze ouderen bestaat dit al. Andere doelgroepen zijn bijv. 

jongeren, jonge gezinnen, e.d.  

Aandacht voor werving van pastoraal medewerkers of gemeenteleden die een taak 

willen doen en voor pastorale trainingen. 

Diaconaat 

In de uitvoering van het diaconaat geven we als geloofsgemeenschap vorm en inhoud aan 

onze missionaire opdracht. Ondersteuning in de vorm van praktische en financiële hulp gaat 

hand in hand met ´getuigen´ en op die manier de ander tot zegen zijn. 

De omvang en diversiteit van het diaconale zorggebied is groot en dat is niet nieuw. Lokaal, 

landelijk en mondiaal neemt de problematiek in het huidige economische klimaat toe. De 

invulling van het diaconaat is daarom niet beperkt tot het College van Diakenen. Op allerlei 

manieren zijn gemeenteleden betrokken bij de invulling van diaconale activiteiten, als 

diaconale vrijwilliger, als ´stille´ hulpverlener, als donateur aan Kerk in Actie, als vrijwilliger 

in het kader van geldwerving, rommelmarkt, enz. 
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Op diaconaal gebeid zal het balanceren tussen interne en externe gerichtheid de 

komende jaren veel inzet vergen, zeker als de behoefte aan lokale diaconale 

activiteiten en ondersteuning gaat toenemen. 

Een tweede aandachtspunt is het activeren en verdiepen van de inspiratiebronnen 

voor diaconale inzet en het zoeken naar verrijking van geloofsbeleving via het zijn van 

betekenis (´tot zegen zijn´) voor de ander, ver weg en dichtbij. Pastoraat en diaconaat 

gaan zo hand in hand in de praktijk.  

Diakenen zullen minder door eigen uitvoering het diaconaat vormgeven in de 

toekomst, en door een goede presentatie van diaconale problematiek meer een rol 

hebben in het mobiliseren van anderen voor het bieden van steun en het leveren van 

een (financiële) bijdrage. Daarbij hebben we uit de afgelopen jaren al diverse mooie 

voorbeelden zoals de openeettafel en het gevangenispastoraat.  

5.2. Eredienst en Toerusting 

Eredienst 

De Eredienst vormt een onmisbaar onderdeel in het inspireren en levendig houden van onze 

geloofsgemeenschap. Bestaande uitgangspunten zoals ruimte geven aan veelkleurigheid in 

geloofsbeleving, het bieden van een spirituele ´thuisbasis´ voor verschillende doelgroepen 

(jongeren, ouderen, enz.) vragen telkens om nieuwe invulling. 

Zorg voor eredienst zal zich dan ook verder ontwikkelen naar zorg voor het aanbieden 

van eredienstvormen die aansluiten op de verscheidenheid in onze 

geloofsgemeenschap. Ook voor de jongere garde willen we een aantrekkelijke 

gemeente zijn. Met respect voor de traditie ontwikkelen van meer eigentijdse vormen 

van eredienst en het beleven van de verbondenheid met God en met elkaar. 

Daarbij geldt dat betrokkenheid van gemeenteleden bij de voorbereiding en invulling 

de komende jaren kan worden vergroot, en de professionele krachten (predikant, 

cantor-organist) van expert in de uitvoering meer de rol invullen van begeleider en 

coach bij het vormgeven, door allerlei betrokkenen van de (invulling van) nieuwe 

vormen van geloofsbijeenkomsten 

Het beschikbaar komen van het nieuwe liedboek biedt een inspirerend 

aanknopingspunt voor deze ontwikkelingen in de komende tijd. 

Toerusting 

Bij toerusting gaat het om mensen in contact te brengen, met elkaar en met nieuwe inzichten 

rondom de thema´s ´geloven, kerk en samenleving´. De behandeling van deze thema´s draagt 

bij aan onze profilering als geloofsgemeenschap. Het belang van ´kerkelijk denken´ en het 

oefenen met elkaar als lerende geloofsgemeenschap krijgt zo praktisch vorm in leerhuizen en 

andere vormen van gedachtenuitwisseling, en het opdoen van (spirituele) ervaringen (bijv. 

bibliodrama). 

Zo levert toerusting een bijdrage aan de ontdekkingstocht naar inzichten, ervaringen 

en beleving van Gods bedoeling met ons in deze wereld. 

Specifieke aandacht geven we in de vorm van catechese aan de toerusting van onze 

jongeren. Daarnaast staan alle toerustingsactiviteiten ook nadrukkelijk open voor 

mensen van buiten onze geloofsgemeenschap. 
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De keuze van onderwerpen en thema´s wordt mede ingevuld door de ambitie om 

aandacht te geven aan de concretisering en verdieping van de verbinding die we 

zoeken tussen de verschillende aspecten van gemeente-zijn zoals pastoraat, eredienst, 

diaconaat en getuigenis. 

 

5.3. Jeugd en Jongeren en Projecten 

Jeugd en Jongeren 

De doelstelling om voor de jeugd een herbergzame ´thuisbasis´ te bieden is ook voor de 

komende tijd een weerbarstige uitdaging. Voortbouwen op succesvolle activiteiten 

(knutselclub, 4U, GJV) zal hand in hand moeten gaan met het aanbieden van meer 

mogelijkheden om (op projectbasis) mee te dragen aan onze geloofsgemeenschap. 

De aandacht voor de jeugd vanuit de andere beleidsterreinen (eredienst, pastoraat, 

diaconaat, toerusting) wordt de komende jaren nog belangrijker. Het aanbieden van 

activiteiten en het expliciet betrekken van de jeugd bij allerlei aspecten van ons 

kerkzijn vergt de nodige inspanning, niet alleen van jongeren zelf. 

Ook voor de uitstraling van onze geloofsgemeenschap is het van belang dat we 

´jeugdige gezichten´ betrekken bij onze activiteiten en presentatie naar buiten. 

Projecten 

Binnen onze kerkelijke structuren wordt het op projectbasis werken aan onze 

geloofsgemeenschap belangrijker. Gemeenteleden zijn in veel gevallen niet meer bereid zich 

voor een vaste termijn van 4 jaar te binden, maar de bereidheid om op tijdelijke projectbasis 

een bijdrage te leveren is ook de afgelopen jaren groot gebleken. 

Beleidsmatig zullen we dan ook steeds meer moeten proberen om een deel van onze 

(gewenste) activiteiten niet meer te beleggen binnen de reguliere commissies en 

taakgroepen, maar op projectbasis moeten inrichten. 

We kunnen daarbij goed gebruik maken van onze ervaringen met de organisatie van 

rommelmarkt, nacht van de muziek, Thomasviering, e.d. 

Op dit nieuwe terrein gaan we de komende tijd meer experimenteren door vanuit de 

bestaande taakgroepen en colleges projectvoorstellen te ontwikkelen voor projecten 

die raken aan meerdere beleidsterreinen. 

5.4. Financiën, beheer en bestuur 

Financiën 

Ook in Nieuw-Vennep zijn we onderdeel van de landelijke ontwikkeling waarin door steeds 

minder leden de jaarlijkse kosten voor het functioneren als geloofsgemeenschap worden 

gedragen. Het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven wordt dan ook de komende 

jaren steeds lastiger. 

Dat maakt het noodzakelijk om de aanvullende beleidsmatige wegwijzers te formuleren met 

betrekking tot (het sturen op) uitgaven en inkomsten. 

Verhouding vast en variabele kosten 
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Vanwege de onzekerheid over de jaar op jaar (teruglopende) inkomsten is het noodzakelijk 

om stapsgewijs de verhouding tussen vaste en variabele kosten te verschuiven in de richting 

van variabele kosten die bij verminderde inkomsten gemakkelijk bijgesteld kunnen worden. 

De verschuiving van ´professionele uren´naar ´vrijwilligers uren´ zal verder 

doorzetten de komende jaren. 

Praktische betekenis krijgt dit bij toekomstige beslissingen over aanstelling van 

predikanten. Meer flexibele contractvormen die bij noodzakelijke krimp makkelijker 

kunnen worden ontbonden zullen meer worden toegepast. Ook de inzet van kerkelijk 

werkers als kostenbesparend alternatief voor predikantsuren zal binnen enkele jaren 

actueel worden. 

M.b.t. de kerkelijke gebouwen is in deze beleidsplanperiode gezien de naar verhouding 

geringe kosten voor beheer geen aanleiding om deze gebouwen te vervreemden van 

onze kerk.  

Aanvullende projectmatige geldwerving 

Landelijk is al jaren een ontwikkeling waar te nemen dat kerkelijke bijdragen op jaarbasis 

(actie kerkbalans) teruglopen. In toenemende mate worden kerkelijke inkomsten aangevuld 

met opbrengsten van eenmalige activiteiten of (tijdelijke) projecten waar mensen zich aan 

kunnen verbinden. Onze eigen jaarlijkse rommelmarkt is hiervan ook een voorbeeld. 

Het verwerven van inkomsten wordt hiermee een meer dynamische, permanente 

activiteit die langs verschillende wegen wordt ingevuld met allerlei 

geldwervingsacties. 

Die acties zullen in toenemende mate ook voor een deel gericht zijn op bijdragen van 

buiten de eigen geloofsgemeenschap, bijv. in de vorm van verhuur van accommodaties 

(kerkzaal/concertzaal, rouwkamer, zalencentrum / conferentieruimte), etc. 

Vanzelfsprekend vergt het inspelen op deze ontwikkelingen veel van de mensen die 

belast zijn en worden met de beleidsuitvoering op financieel gebied. Belangrijk is om 

te benadrukken dat juist door deze ontwikkelingen de andere onderdelen van de 

kerkelijke organisatie een belangrijke rol krijgen bij het verwerven van inkomsten. 

Beleidsmatige en operationele coördinatie wordt hiermee wel een extra aandachtspunt 

(zie onder kerkelijke organisatie en besturing) 

Beheer 

Beheer, exploitatie en onderhoud van onze kerkelijke voorzieningen en gebouwen staat ook 

de komende jaren onder een flinke financiële druk. Het beroep op vrijwilligers, ook als het 

gaat om systematisch onderhoud van gebouwen zal dan ook toenemen. 

Transparante besluitvorming over noodzakelijke investeringen is van groot belang. 

Informeren over en betrekken van gemeenteleden bij de besluitvorming maakt het 

mogelijk om ook waar nodig een beroep te doen op vrijwillige inzet bij de uitvoering 

van werkzaamheden. 

Organisatie en besturing 

De manier waarop we met elkaar onze kerkelijke organisatie draaiend houden zal de komende 

tijd weer aangepast moeten worden. Zowel de structuur als de omvang vergen aanpassingen 

in aansluiting op de inhoudelijke ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen. 
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De huidige organisatie is gebaseerd op de kerkorde en plaatselijke regelingen zoals 

die bij de overgang naar PKN zijn vastgesteld. Daarbij heeft de aandacht voor de 

formele regel soms teveel nadruk gekregen. De uitdaging is om met een toenemend 

beroep op vrijwilligersinzet, toch zuinig om te gaan met de uren die mensen bereid 

zijn beschikbaar te stellen voor onze gemeenschap. Diezelfde zuinigheid is nodig bij 

de inzet van professionele uren van m.n. onze predikanten. 

We streven daarom naar beperking van de (bestuurlijke) vergaderlast door: 

- Inhoudelijke zaken voorop te stellen en niet de procedures; 

- Het formuleren van en vasthouden aan heldere, compacte beleidsuitgangspunten; 

- Beperken van het aantal bestuurlijke taken en functies; 

- Uitvoerende activiteiten op projectbasis inrichten, eenmalig of weerkerend en daar 

gericht tijdelijke vrijwilligers voor vragen (vgl. rommelmarkt). 

Om te onderstrepen dat we als geloofsgemeenschap met elkaar verantwoordelijkheid willen 

dragen voor de gang van zaken zullen we gemeenteleden expliciet bij besluitvorming en 

uitvoering betrekken door: 

- Transparante voorbereiding van besluiten 

- ´Uitdagende´ en ´inspirerende´gemeenteavonden 

- Terugdringen van verplichte, niet motiverende rituelen (bijv. stukken per pagina 

bespreken en goedkeuren) 

Concrete uitwerking in de komende jaren: 

- Beperking van het aantal ambtsdragers/KR-leden en toenemende inzet van 

kerkrentmeesterlijke, diaconale, eredienstelijke, pastorale en toerustingsmedewerkers. 

- Loslaten van de verplichting om vooraf een inzet van 4 jaar af te spreken met 

ambtsdragers en uitvoeren van het vastgestelde vrijwilligersbeleid. 

- Besluitvorming breed houden (moderamen is geen dagelijks bestuur) en meer 

participatief instellen (bijv. mensen oproepen om per thema mee te helpen de besluiten 

voor te bereiden, bijv. inzake de kosterswoning). 

5.5. Overige aandachtspunten 

Samenwerking lokaal 

We stralen uit dat we belang hechten aan plaatselijke samenwerking met andere kerken. 

Dat doen we door te investeren in: 

- Periodiek bestuurlijk overleg en ontmoetingsdiensten samen met de Hervormde Kerk 

(PKN). 

- Gezamenlijke diensten met de RK-parochie, twee maal per jaar. 

- Raad van Kerken en tentviering. 

Communicatie 

We streven naar verbetering van onze communicatie, zowel intern als naar buiten.  
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De vormgeving en uitwerking van ons communicatiebeleid staat op de agenda voor 

2013-2014. De spanning zoals die ook op andere terreinen speelt tussen de wens om 

dingen goed te doen en de beperkingen in mensen en middelen speelt ook op dit 

terrein. 

De waardevolle (interne) rol van onze kerkbrief behoeft aanvulling met gerichte 

aandacht voor profilering naar buiten. Het zoekproces naar goede vormen hierin is in 

gang gezet. 

Naamswijziging Gereformeerde Kerk  

Omdat de naam van onze kerk in deze tijd soms onjuiste en ongewenste associaties oproept 

zijn we gestart met het gesprek over de naamgeving waarin het protestantse karakter en de 

aansluiting bij de PKN duidelijker naar voren komt. 

Een eerste gemeente-avond in het voorjaar van 2013 leverde begrip en positieve 

reacties op, maar ook gemengde gevoelens. We hebben verkend welke aspecten van 

ons gemeente-zijn in een nieuwe naam tot uitdrukking zouden moeten komen. 

Daarnaast is afstemming gezocht met de plaatselijke Hervormde Kerk en met de 

classis. 

In het seizoen 2013-2014 proberen we de (interne) besluitvorming over een nieuwe 

naam af te ronden in de vorm van een voorstel aan de classis. 

 

 

 


