
  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 0 
 

        
 
 
 
 

Plan van de Protestantse Gemeente  
De Rank te Nieuw-Vennep 
voor de jaren 2019-2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 2 
 

 

        
 
 
 
 
 

“We willen met elkaar werken aan beleving, ontmoeting en 
verbinding, want daarin vinden we God” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plan van de Protestantse Gemeente  
De Rank te Nieuw-Vennep 
voor de jaren 2019-2022 

 
 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 3 
 

 
Inhoudsopgave 

 
 

1.0 Inleiding        4  
1.1 Waar komen deze plannen vandaan?    4 
1.2 We zijn en willen zijn…      4 
1.3 Missie         4 
1.4 Beleidsdoelen       5  
 
2. Kerkenraad        6 
 
3.  College van Kerkrentmeesters     8  
 
4.  College van Diakenen      10 
 
5. Werkgroep/Taakgroep Pastoraat     12  
 
6. Werkgroep/Taakgroep Eredienst     14 
 
7. Werkgroep/Taakgroep Jeugd en Jongeren    16 
 
8. Werkgroep/Taakgroep Ontwikkeling & Verdieping  17 
 
9. Werkgroep/Taakgroep Communicatie    19 
 
10. Bijlagen 
 -Organogram        20  
 -Ons logo        21 
 -Informatie PG De Rank      22 
 -Samenvatting meerjarenbegroting     23  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 4 
 

 
1.0 Inleiding: 
Voor u ligt het beleids- en werkplan van de Protestantse Gemeente De Rank te Nieuw-
Vennep, zoals vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad van 13 maart 2019 
 
Dit plan is bedoeld om de koers van de kerk tastbaar, bespreekbaar en werkbaar te maken.  
Daarom worden de verschillende beleidsterreinen afzonderlijk en concreet beschreven.   
 
1.1 Waar komen deze plannen vandaan?  
Rond augustus 2016 is aan de gemeente de vraag gesteld om mee te denken en input te 
leveren hoe wij onze kerk in 2025 zien. Na een plenaire bijeenkomst, zijn de ongeveer 35 
‘verkenners’ in kleinere groepjes uiteengegaan. Uit al deze groepen is een lijst met dromen, 
wensen en ook veel verbeterpunten gekomen: zo’n 40 dromen en wensen.  
 
In verband met de predikantsvacature die was ontstaan door het emeritaat van Ds. Hans 
Vermeulen heeft de kerkenraad begin 2017 een benoemingscommissie benoemd en hen 
verzocht om op basis van gesprek met de gemeente een concept profielschets te maken van 
de Rank en van de professional(s) die we zoeken. Hierbij is gebruik gemaakt van de inzichten 
van Kerk-2025 en de hierboven genoemde 40 dromen en wensen. De commissie heeft 12 
bijeenkomsten georganiseerd met gemeenteleden. Op deze bijeenkomsten zijn zo’n 200 
mensen afgekomen. De opzet voor de bijeenkomsten was dezelfde. De avonden hebben een 
rijke oogst opgeleverd!  
 
De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het visietraject ‘Kerk-2025’ en de 
gesprekken van de benoemingscommissie met de gemeenteleden zijn verwerkt in dit plan. 
 
1.2 We zijn en willen zijn…: 
We zijn een gemeente met vooral doeners, maar ook denkers. Het verbinden van mensen 
vinden wij één van de belangrijkste redenen van ons bestaan als kerk. Door te verbinden, 
creëren we aandacht voor elkaar en voor een ander. We willen met elkaar werken aan 
beleving, ontmoeting en verbinding, want daarin vinden we God.  We zijn een Protestantse 
gemeente die qua geloofshouding op zoek is. Eenieder op zijn eigen manier. De Bijbel wijst 
ons ook de weg; met ervaringen maar ook met vragen.  
We willen in Nieuw-Vennep een gemeente zijn met een geloofs- en levenshouding die 
verschil maakt. We willen van betekenis zijn en we hopen dat mede door ons Jezus zo ook 
herkenbaar en merkbaar is in ons dorp. 
 

1.3 Missie: 
Er is hieruit gezamenlijk herleid wat onze missie is voor de komende jaren:   
 
‘De Protestantse Gemeente De Rank wil een eigentijdse geloofsgemeenschap zijn, 
geïnspireerd door Bijbelse waarden, voor nu en in de toekomst’.  
 
Als kernwaarden zijn daarbij geformuleerd: Ruimdenkend en respectvol, gericht op mens  
en samenleving, lerend, actief.  
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1.4 Beleidsdoelen: 
 We kiezen voor drie hoofd beleidsdoelen:  
1. De organisatie kan lichter. Minder nadruk op vergaderen. Meer nadruk op inhoudelijk 
contact, goede sfeer en effectieve actie.  
2. Het contact met de jongere generaties intensiveren. Nadrukkelijker dan voorheen in alle 
onderdelen van het kerkelijk werk openheid en nieuwsgierigheid bevorderen van en naar 
gemeenteleden en betrokkenen van onder de 40 jaar.  
3. Het zicht verbeteren van de kerk op Nieuw-Vennep als woonplaats, en van de woonplaats 
op de betekenis van de kerk. Ook dit betreft alle onderdelen van het kerkelijk werk. We 
willen minder opgesloten zitten in ons eigen clubje, en meer samen met de woonplaats van 
betekenis zijn als kerk.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 6 
 

 
2. Kerkenraad: 
Scriba: scriba@pgderank.nl  
Groepen:  
 -vacaturebank 
 -rooster ambtsdragers 
 -raad van kerken 
 -kerkbriefredactie 
 
Taakveld: 

De Kerkenraad: 
- is de bezinningsplek van ambtsdragers van De Rank. 
- geeft leiding aan de gemeente in zowel geestelijk als materieel opzicht. 
- is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de    

gemeente. De kerkenraad heeft een structuur met taakgroepen die verbonden zijn 
aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk. Via de taakgroepen is de kerkenraad 
verbonden met haar commissies. 

- bevordert de communicatie en samenwerking tussen de colleges en taakgroepen   
  onderling.  
- roept minstens tweemaal per jaar de gemeente bijeen voor overleg en  
  verantwoording.   
 
De kerkenraad heeft een moderamen dat tot taak heeft: 
-  het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de kerkenraad waartoe 

behoort: het opstellen van de agenda, ervoor zorgen dat de agendapunten zo 
zijn voorbereid dat de vergadering daarover op verantwoorde wijze een 
beslissing kan nemen, het doen van voorstellen en het doen van 
aanbevelingen. 

-  het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten (voor zover deze taak niet aan 
anderen is opgedragen). 

-  het afhandelen van zaken die geen uitstel gedogen (hiervoor geldt wel dat het 
moderamen zich achteraf wel dient te verantwoorden ten opzichte van de 
kerkenraad). 

Missie: 
De kerkenraad zal met het oog op de nood in de wereld, de gemeente uitdagen om 
gestalte van Christus te zijn op de plek waar we wonen, leven en werken. De 
kerkenraad wil oog hebben voor wat speelt binnen de gemeente, wil een luisterend 
oor bieden waar dit wordt gewenst en concrete hulp aanreiken waar nodig. Zij doet 
er alles aan om goede contacten en open communicatie tussen de colleges en 
taakgroepen te waarborgen.  

 
Daarnaast wil zij verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van de kerk. Zij is 
zich hierbij bewust van de urgentie van vraagstukken die in de toekomst gaan spelen 
op diverse gebieden.  
 
 
 

mailto:scriba@pgderank.nl
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Ambitie: 
Vanaf oktober 2018 minder vergaderen door invoering van kleine/grote 
kerkenraadssysteem. We organiseren éénmaal  per jaar avond onder leiding van een 
trainer/coach om op een open en vlotte manier met elkaar te (samen)werken. In elke 
vergadering maken we ruimte voor inhoudelijke bezinning door onderling gesprek.  
 
In het seizoen 2019/2020 onderzoeken we de mogelijkheid voor een nieuwe kerk-
vorm naast de bestaande. Daarbij denken we aan vieringen, doelgroepenpastoraat 
en feesten in het buitengebied.  
 
Vanaf het seizoen 2019/2020 gaan we als kerkenraad de gemeente actief voor in het 
open contact tussen kerk en woonplaats. Dat doen we o.a. door groepjes uit de 
kerkenraad op gesprek te sturen. Gesprekken met ondernemers, sociaal werk, B&W, 
culturele sector, zorgorganisaties en buurtverenigingen. Twee vragen zijn leidend in 
die gesprekken: 1) wat is voor jullie het belangrijkste waar je in Nieuw-Vennep aan 
werkt of zou willen werken, en 2) wat verwachten jullie van een kerk in Nieuw-
Vennep?  
 
De kerkenraad zal de komende jaren waar mogelijk de samenwerking met en het 
contact met de andere kerken die onderdeel uitmaken van de PKN en andere 
geloofsgemeenschappen in Nieuw-Vennep intensiveren.  
 
De kerkenraad wil deze planperiode samen met de gemeente beleid en activiteiten  
ontwikkelen met als doel de jongere generatie in onze gemeente een kans, de 
gelegenheid en de ruimte te geven om actief te worden, zoals zij dat voor ogen 
hebben, voor onze  gemeente, voor onze jeugd, voor de medemens in of buiten 
Nieuw-Vennep. 
 
We agenderen minimaal eenmaal per seizoen de missionaire ambitie van de 
gemeente. Daarbij vragen we alle taakgroepen zich minstens één keer in het seizoen 
over dit onderwerp te buigen en te bepalen of zij concreet mogelijkheden zien voor 
initiatieven op dit missionaire gebied binnen hun taakveld. De predikant krijgt dan de 
gelegenheid om ons te helpen te bezinnen of nieuwe initiatieven te bedenken bij 
deze ambitie.   
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3. College van Kerkrentmeesters (CvK) 
Contactpersoon: kerkrentmeesters@pgderank.nl en benf@pgderank.nl  
Groepen: 

-Fin. Administratie Kerk en De Rank  -Beeld en Geluid 

-Kerkbalans  
-Koffieschenken na de vieringen (samen met  
  TE 

-Ledenadministratie  -Onderhoud  
-Grafisch bureau  -Tuinonderhoud en vrijwilligers 
-Kosters (samen met TE) -Schoonmaak 
-Beheer Kerk en De Rank,   
  dienstwoning en pastorie  

-Rommelmarkt commissie  

-Rankvrijwilligers  -Archief 
-Kunst- en boekenbeurs (samen met 
CvD) 

-Collecterooster (samen met CvD) 

 -Kerkelijk bureau (samen met TE) 
 
Taakveld: 

In de kerkorde wordt als hoofdtaak genoemd de zorg voor de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden (voor zover niet van diaconale aard). Zie voor details: ord. 11, art 2, lid 7. 

Missie: 
Het College van Kerkrentmeesters wil de gemeente en het gemeenteleven in alle 
facetten die tot haar taak behoren ontzorgen  en dienen.  

Ambitie: 
1. Onze ambitie is om binnen de gemeente een solide (financieel) beleid te voeren 

passend binnen de reeds vastgestelde meerjarenbegroting, waarin inkomsten en 
uitgaven goed op elkaar zijn afgestemd, rekening houdend met de ontwikkelingen 
binnen de Protestantse Gemeente De Rank.  

2. Het college wil een goed en professioneel personeelsbeleid continueren. Daar waar 
kennis op dit gebied niet binnen de gemeente beschikbaar is, zal het college 
professionele hulp inschakelen. 

3. Ten aanzien van de Rank- en tuinvrijwilligers voelt het college de verantwoordelijkheid 
om hen te ondersteunen en de randvoorwaarden te bieden die nodig zijn om de taken 
uit te voeren. Waar nodig en mogelijk vinden instructie- en informatiebijeenkomsten 
plaats, wordt een bedankavond georganiseerd en hulpmiddelen aangeschaft. 

4. Een onderzoek is al gestart naar de mogelijkheden van intensivering van verhuur 
van de gebouwen, dit moet wel passen binnen afgegeven drank- en 
horecavergunning en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Onderzocht wordt ook 
bij welke tarieven zaalhuur en consumpties de verhuur aan derden voldoende 
rendabel is. Onderzoek zal in de loop van 2019 worden afgerond.  

5. De mogelijkheden van verduurzaming van onze gebouwen zullen in 2019 worden 
onderzocht en de uitkomsten zullen daarna ter besluitvorming worden 
voorgelegd aan de kerkenraad. 

- Er is vier jaar terug gekeken naar zonnepanelen, dat was toen niet 
opportuun. We gaan nu opnieuw kijken met de nieuwe mogelijkheden 
en gedaalde prijzen, ook al omdat nu denken aan het klimaat een 
grotere rol speelt. 

 
 

mailto:kerkrentmeesters@pgderank.nl
mailto:benf@pgderank.nl
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- Het dak van de kerk isoleren zou veel energie schelen. Het dak is in 
matige staat. We gaan , met behulp van experts,  eens goed naar 
kijken naar van binnen of van buiten isoleren, groot onderhoud 
eventueel combineren met plaatsen zonnepanelen en daarbij goed 
kijken naar behoud van de goede akoestiek in de kerk. We zullen 
goede afwegingen moeten maken, met experts erbij. 

- Ook wordt onderzoek gedaan naar renovatie / vervanging / 
optimalisering van de huidige cv installatie en een deel van de 
verlichtingsarmaturen. 

- Uitgangspunt is dat verduurzaming wel geld mag kosten, het is per slot 
een opdracht vanuit de bijbel om goed voor de aarde te zorgen. 

6. In 2019 en 2020 wordt geïnventariseerd welke uitvoerende werkzaamheden die 
nu nog door vrijwilligers worden uitgevoerd in de toekomst mogelijk moeten 
worden uitbesteed aan professionele marktpartijen. Hierbij maken we gebruik 
van de kennis en ervaring van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. 

7. In het seizoen 2018/2019 introduceren wij een digitale vorm van de actie 
Kerkbalans en in het seizoen 2019/2020 gaan we experimenteren met 
elektronische betaalmogelijkheden tijdens de zondagse collecten (contact-
overmaking, overmaken per app).  

8. De hoofdingang van De Rank aan de Eugenie Previnaireweg moet voor 
buitenstaanders en voorbijgangers herkenbaarder en zichtbaarder worden. In 
samenwerking met een professionele partij worden hiervoor in 2019 
voorzieningen getroffen. 

9. De financiële administratie van de kerk en de daaraan gelieerde groepen (zoals de 
rommelmarkt) zal de komende jaren verder worden ingericht conform de 
richtlijnen van de PKN, inclusief de daarbij behorende transparantie en 
verantwoording naar de gemeenteleden.   

10. De rommelmarkt en de kunst- en boekenbeurs en de daarom heen te organiseren 
activiteiten moeten deze planperiode nog meer gebruikt worden voor het maken 
van verbinding met de inwoners van Nieuw-Vennep. 

We hebben nodig: 
1. Goed onderbouwde initiatieven vanuit kerkenraad en taakgroepen die bijdragen 

aan de missie en doelstellingen van onze gemeente. Er is geld beschikbaar voor 
deze activiteiten.  
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4. College van Diakenen (CvD) 
Contactpersoon: diaconie@pgderank.nl 
Groepen: 
-Ouderen contactgroep -Stands Unicef/Amnesty International  
-Open eettafel   -Collecterooster (samen met CvK) 
-Crisis hulpdienst -Maaltijdviering (samen met TE) 
-Autodienst -Vakantieweken 
-Kerkinternet thuis -40 dagen tijd – spaardoosjes 
-Kaart groet iedere zondag -Kunst- en boekenbeurs (samen met CvK) 
-Zomeractie -Rayondiaken 
-Fruitactie -Contactpersoon met dorp 
-Paasgroet in Westerkim en In ‘t Zomerpark (ism  
 RvK) 

-Kerk in Actie 

-Kerstattenties (samen met TP)  
  
Opbrengst gesprekken benoemingscommissie / gemeenteleden: 

De diaconie is een positief ingestelde hardwerkende groep mensen. De Rank is een 
gemeente met een diaconaal hart. We worden daarbij geholpen door een predikant 
die ons ondersteunt bij het zicht krijgen op wat er leeft en speelt in Nieuw-Vennep. 
De diaconie en het (doelgroepen)pastoraat werken samen en zoeken naar 
mogelijkheden om, samen met anderen, ook buiten De Rank actief te zijn. 

Taakveld: 
Diaconie helpt de gemeente om dienstbaar te zijn. Dat is het helpen van mensen in 
nood. Een kernfunctie van ‘kerk’.  

Missie: 
We willen onze diaconale antenne versterken: dat je in ’t dorp ziet van ‘dáár doen we 
wat,’ en omgekeerd dat het dorp dat ook ziet. Dat mensen denken: we gaan eens 
naar de Rank, want daar doen ze wat voor je, of daar kun je meedoen.   

Ambitie: 
We willen mee gaan doen in overleggen die er in het dorp zijn. Dat zijn onze bronnen 
van kennis en contact aangaande het dorp. Dus: 

1. Vanaf het seizoen 2018/2019 nodigen we minimaal eenmaal  per jaar de 
sociaal makelaar uit Nieuw-Vennep uit op onze vergadering. Hieraan vragen 
we naar instanties en overleg waarbij wij kunnen aanschuiven.  

2. We willen in ditzelfde seizoen inventariseren welke schoolzorgteams er zijn. 
We kunnen onderdeel zijn van het aanbod aan gezinnen, als die ervoor open 
staan.  

3. We willen in het seizoen 2018/2019 en 2019/2020 contact leggen met 
jongeren i.v.m. het Jeugddiaconaal project. Er staat nog een bedrag 
gereserveerd voor dekking van kosten of een goed doel, de diaconie wil dat 
dit geld wordt besteed of dat plannen voor het volgend seizoen worden 
gemaakt. Inmiddels is contact gezocht met de Tienerdienst, misschien wordt 
later de GJV of een jongerengroep uit Nieuw-Vennep nog hierbij betrokken. 

 
   

 

mailto:diaconie@pgderank.nl
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4. We gaan opnieuw op zoek naar verbinding met diaconieën van andere 
kerken. In het verleden is hier ook aan gewerkt, maar we willen het opnieuw 
een kans geven. Hulpvragen buiten onze eigen gemeente kunnen bij elke 
diaconie binnen komen. Daarom is het afstemmen met deze kerken 
noodzakelijk om, van elkaar te leren en een gezamenlijke aanpak uitwerken.  

5. We gaan peilen of er behoefte bestaat aan een diaconaal spreekuur. Ook de 
verschillende mogelijkheden van een diaconaal spreekuur zullen worden 
onderzocht. (fysiek, telefonisch, digitaal) 

We hebben nodig: 
Samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de taakgroepen, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de capaciteit en bezetting van het CvD.  
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5. Werkgroep/Taakgroep Pastoraat (TP) 
Contactpersoon: pastoraat@pgderank.nl  
Groepen 

-Rayons 1 t/m 10                           
-Doelgroepen pastoraat                 
-Kerstattenties (samen met CvD)  
-Welkomstcommissie           
        

Opbrengst gesprekken benoemingscommissie / gemeenteleden: 
We zitten in een overgang van pastoraat dat geografisch in 10 rayons is ingedeeld 
naar een (daarnaast) meer op doelgroepen gericht pastoraat met een diversiteit aan 
pastorale vormen. We werken nauw samen met onze predikanten die helpen bij het 
opbouwen van pastoraat aan en met jeugd- en jongeren en hun ouders. Er is een 
intensieve samenwerking tussen beide predikanten, waarvan één zich voornamelijk 
richt op het pastoraat. We zijn bezig met het ontwikkelen van pastorale vormen, 
anders dan het individuele gesprek. Daar hoort ook de inzet van social media bij. 
Daarbij maken we als basis gebruik van het omzien van gemeenteleden naar elkaar. 
Want als gemeente zijn we pastoraal ingesteld naar elkaar toe. 

Taakveld: 
Gemeenteleden zien om naar elkaar en naar mensen buiten onze kring.  

Missie: 
We werken aan relaties tussen mensen, en verkennen daarin mogelijkheden voor 
relatie met God. Het samenbrengen van groepen zien we als een tegenstem tegen de 
eenzijdige individualisering van onze cultuur. We willen de kring van mensen die 
steun hebben aan elkaar stimuleren. 

Ambitie: 
We zetten het bestaande pastorale aanbod voort en gaan daarnaast groepspastoraat 
aanbieden per levensfase en per interesseveld. Dat houdt in: 
In seizoen 2018/2019 hebben we als thema “verbinding tussen jong en oud/een goed 
gesprek tussen jong en oud” en dus: 
1. Samenwerking tussen rayon- en doelgroepenpastoraat verder vorm geven. 
2. Jongeren koken/lunchen voor en met ouderen, al dan niet in samenwerking 

met Jongerencentrum De Hype te Nieuw Vennep en GJV. 
3. Een pastorale groep over met omgaan met rouw (2 bijeenkomsten, t.w. in 

september en november) onder leiding van Gonja Van ‘t Kruis. 
4. Samenwerking met het College van Diakenen intensiveren. 
5. Het instellen van een welkomstcommissie voor nieuw-ingekomenen.  
6. In samenwerking met taakgroep Communicatie een (welkomst) folder (voor 

oa nieuw ingekomen) en visitekaartjes ontwikkelen met het logo van en info 
over onze kerkgemeenschap. 

7. Met taakgroep Ontwikkeling & Verdieping een bijeenkomst te organiseren 
over rouwverwerking. 

 
 
 
 
 

mailto:pastoraat@pgderank.nl
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Op het programma staat nog: 
1.        een te organiseren bijeenkomst over zingeving en zorg, zo mogelijk met de  

       taakgroep Ontwikkeling & Verdieping. 
2.  Het continieren van gespreksbijeenkomsten bij gemeenteleden thuis, zo    

       mogelijk met de taakgroep Ontwikkeling & Verdieping. 
3.        Met de taakgroep Eredienst rondom 2 november Allerzielen speciale  

       aandacht te geven. 
4.        Pastorale training. 

 
In seizoen 2019/2020: 
1.        Organiseren we activiteiten gericht op het doelgroepenpastoraat 
2.        Werken we met taakgroep Eredienst het thema “moderne devotie” verder  

       uit. 
3.        Onderzoeken we de mogelijkheden of we als gemeente wat kunnen betekenen    

        voor vluchtelingen. 

We hebben nodig: 
We hebben Het College van Diakenen, de taakgroep Ontwikkeling & Verdieping.  de 
taakgroep Communicatie  en de taakgroep Eredienst nodig om tot realisatie van de 
bovengeschetste plannen te komen.  Specifiek hebben we de taakgroep Eredienst nodig om 
samen met groepen te werken aan nieuwe vormen van vieringen. Hierbij denken we niet 
aan de zondag, maar aan een soort incidentenaanpak van vieren op plekken waar mensen 
samen komen. Ontmoetingshuis moderne devotie? 
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6. Werkgroep/Taakgroep Eredienst (TE) 
Contactpersoon: eredienst@pgderank.nl  
Groepen: 

-Crèche  -Preekrooster en preekvoorziening 
-Kindernevendienst  -Ontmoetingsdienst commissie   
-Kinderdiensten   -Taizégroepvieringen  
-Tienerdiensten   -Kerkelijk bureau (samen met CvK)  
-Organisten  -Stiltehoek 
-Cantorij en cantor  -Lectoren 
-Bloemengroep   -Rouw- en Trouwdiensten   
-Beamergroep   -Maaltijdviering (samen met CvD) 
-Liturgie maken  
-Gastvrouwen en -heren 

-Kom in de Kring en combo  
-Doophoek en gedachtenishoek   

-Erediensten en vespers -Kosters (samen met CvK) 
-Koffieschenken na de vieringen  
(samen met CvK) 
 

Opbrengst gesprekken benoemingscommissie / gemeenteleden: 
Wij vieren in de erediensten dat geloof betekenis geeft aan ons leven in het hier en 
nu. We zijn voortdurend bezig met creatieve invullingen van de zondagse erediensten 
(koren / bands / jeugddiensten / Taizévieringen). Samenwerking is daarbij essentieel. 
Samenwerking tussen predikant, gemeenteleden, groepen in de gemeente, de 
taakgroep Eredienst, de cantorij en de organisten. We zijn zowel op verandering en 
verrassing gericht, als op de beleving die bij de traditionele invulling van een dienst 
past.  

Taakveld:  
We helpen de gemeente om het vieren gestalte te geven, als één van de 
onderscheidende kenmerken van wat een kerk tot kerk maakt. Wat ons bindt is de 
ontmoeting met God en met elkaar. De Rank heeft als gemeente een diversiteit aan 
geloofsbeleving in huis. Daar past een diversiteit aan vormen van vieren bij, maar ook 
een diversiteit aan vormen van ontmoeting rónd het vieren.   

Missie:  
We streven bij het vormgeven en plannen van de vieringen diversiteit na qua 
liturgische vormen, muzikale invulling, communicatie van de Schrift met de 
gemeente, tijdstip, ingaan op bijzondere aanleidingen en tijden van het kerkelijk jaar. 
We willen graag dat onze kerk meer gericht is op de medemens, zowel in het dorp 
maar ook daarbuiten, waarbij wij het vieren ook als kwaliteit inzetten.  

Ambitie:  
-In het seizoen ‘18/’19 zullen we met Hanneke van Leeuwen, de Taakgroep J&J en ds. 
Van de Meeberg nadenken over het aanbieden van  een aparte vier-activiteit met en 
voor 12+ers in de stiltehoek tijdens de preek.  
 
-In het seizoen ‘18/’19 zullen Lydia Buntjer, de crèche en het doelgroepenpastoraat 
mogelijk een aantal kind-op-schootvieringen aanbieden.     
 

mailto:eredienst@pgderank.nl
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-Als TE gebruiken wij als basis: behouden wat goed is en grenzen verkennen naar wat 
verandering behoeft. In ons aanbod van diversiteit in vieringen komt dit ook elke keer aan 
bod en proberen we te voorzien in een veelkleurigheid, passend bij onze gemeente. 
 
-Waar mogelijk maken we gebruik  van verschillende muziekinstrumenten en stimuleren we 
dat ook zo veel mogelijk. Belangrijk hierbij is dat het ondersteunend is aan, passend is bij en   
van toegevoegde is aan een viering.  
 

We hebben nodig: 
We hebben samenwerking nodig met het College van Diakenen, de taakgroep 
Ontwikkeling & Verdieping, de taakgroep Jeugd & Jongeren, met gemeenteleden en 
andere dorpsgenoten en kerkelijke gemeenschappen en medemensen.  
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7. Werrkgroep/Taakgroep Jeugd en Jongeren (J&J) 

Contactpersoon: jong@pgderank.nl   
Groepen: 

-Knutselclubs 
-GJV  
-Catechese 
-Tienerdienst 
- Soulsearchers 
-30 + groep 
-Jeugdactiviteiten zoals: Sirkelslag en Stal op de Kaag 
-Commissie Kerk en School  
 

Activiteiten:       
 -Sirkelslag 
 -Stal op de Kaag 
 -Eten met gezinnen 
 -Andere wisselende activiteiten voor jeugd en jongeren 
 
Opbrengst gesprekken benoemingscommissie / gemeenteleden: 

We hebben de ambitie om het jeugdwerk meer onderdeel van de gemeente te laten 
worden. De focus van de predikant ligt vooral op de 12-16 jarigen, hun ouders én de 
groep die de GJV (gereformeerde jongeren vereniging) verlaat. Wij vinden het zeer 
waardevol dat de predikant contact legt met jongeren en hun ouders die ons niet 
meer weten te vinden. De predikant heeft een trekkende en inspirerende rol in het 
uitbreiden van reeds bestaande activiteiten, zoals de kom-in-de-kring diensten en 
catechese, en bij nieuwe activiteiten die tot andere contactvormen kunnen leiden.  

Taakveld: 
We hebben de ambitie om de jeugd actief bij de gemeente te houden. Hieronder 
vallen alle jongeren die actief zijn in de verschillende groepen. Deze groepen worden 
ondersteund door de taakgroep. We coördineren initiatieven gericht op tieners en 
ondersteunen de activiteiten van jeugd en jongeren van andere taakgroepen. 
Daarnaast zetten wij ons in voor een goede transitie tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen. 

Missie: 
We streven naar een totaalaanbod vanuit de Rank voor de ons toevertrouwde 
leeftijdsgroepen op het gebied van ontmoeting, leren, vieren en dienen.  

Ambitie: 
Het verzorgen van de verschillende activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en 
jongvolwassenen. Deze groepen sluiten op elkaar aan en een goede transitie is nodig. 
Hier willen wij verbeteringen aanbrengen.  

We hebben nodig: 
Wanneer hulp nodig is, hebben we een kerkenraad nodig die ons positief 
ondersteund. Daarbij hebben wij een netwerk van mensen nodig die bereid zijn om 
ondersteuning te bieden bij activiteiten en groepen. 

mailto:jong@pgderank.nl
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8. Werkgroep/Taakgroep Ontwikkeling & Verdieping (TOV) 
Contactpersoon: tov@pgderank.nl  
Groepen: 

-Club Kennisdelen                   
-Kunst in de kerk                      
-Leerhuizen   
-Bijbelgespreksgroep    
             

Opbrengst gesprekken benoemingscommissie / gemeenteleden: 
We hebben een goede traditie van leerhuizen, lezingen en groepen waarin geloof en 

gemeenteleven verdiept wordt. We willen het gesprek aangaan met alle geledingen van 
onze kerk en vraaggestuurd bijstaan waar dat wenselijk is. We willen meer aansluiten 
bij de wensen die er leven bij doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, tieners) en in 
bepaalde behoeften voorzien (bijvoorbeeld vragen rond rouwverwerking etc.).   
Dit houdt niet in dat TOV deze activiteiten zelf gaat uitvoeren, maar in samenwerking 
met andere taakgroepen organiseert. De praktische uitvoering kan ook door de 
desbetreffende taakgroep worden gedaan. TOV bewaakt de planning van de meer 
verdiepende activiteiten en zorgt voor voldoende balans en verdeling en frequentie 
van verschillende soorten activiteiten gedurende het jaar.  

 
Onze programmering zal op deze manier in de toekomst meer aansluiten bij de 
wensen vanuit de gemeente. We zullen naast traditionele vormen van toerusting 
zoals het houden van bijbelgespreksgroepen ook naar nieuwe vormen zoeken, 

waarbij verbinding van onze geloofsgemeenschap een belangrijke rol speelt.  

 
Speciale aandachtspunten bij de groepen die vallen onder TOV: 
-Club Kennisdelen opereert zelfstandig, kiest eigen onderwerpen en financiert 
zichzelf. Van niet-leden wordt daarom ook een financiële bijdrage gevraagd bij het 
bezoeken van bijeenkomsten. 
-De groep Kunst in de Kerk opereert zelfstandig (ook financieel) en kiest eigen 
thema’s. 
-Leerhuizen vallen onder coördinatie van TOV. 
-Bijbelgespreksgroepen maken veelal eigen planning en kiezen zelf hun thema’s.  

Taakveld: 

 De taakgroep richt zich op gemeenteleden en niet-gemeenteleden van alle leeftijden 
waarbij onder meer aan de hand van een overkoepelend thema vastgesteld door de 
KR van PG De Rank het geloof en gemeenteleven verdiept wordt door het 
coördineren en organiseren van activiteiten in afstemming met of in samenwerking 
met andere taakgroepen en/of colleges van PG De Rank, waarbij ook samenwerking 
gezocht kan worden met andere kerken in Nieuw-Vennep of vlak daarbuiten.  

 Overzicht bewaken van de planning van en variatie in (geloofs)verdiepende 
activiteiten van alle taakgroepen en colleges. 

 De taakgroep heeft een toetsende en interactieve rol bij nieuwe 
(geloofs)verdiepende activiteiten van de taakgroepen en colleges 

 Kerkenraad adviseren over jaarthema. 
 
 

mailto:tov@pgderank.nl
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Missie: 

 Geloof en gemeenteleven verdiepen.  

 Het geloofsgesprek stimuleren en middelen aanreiken om je als mens geestelijk 
verder te kunnen ontwikkelen.  

 Verbinding tussen jongeren en ouderen stimuleren. 
Ambitie: 

 Spraakmakende activiteiten organiseren dan wel coördineren 
gericht op wensen vanuit specifieke doelgroepen of naar aanleiding van actuele 
situaties;  
die gevarieerd en laagdrempelig zijn; 
voor jong en oud; 
in samenwerking met andere taakgroepen en/of colleges 
en ook open voor niet gemeenteleden en randkerkelijken. 

 Opstarten samenwerking met andere gemeenten van buiten PG De Rank. 
Bijvoorbeeld een activiteit met een andere gemeente samen organiseren, te 
beginnen met de Rooms Katholieke Kerk te Nieuw-Vennep of met Protestantse 
Gemeente  Abbenes.  

We hebben nodig: 

 Een stabiele bezetting (inclusief voorzitter) in de vorm van vier of vijf leden; 

 Alle activiteiten, vergaderingen moeten in centrale agenda worden bijgehouden en 
loopt feitelijk via zalenbeheer; 

 Advies en suggesties van de professionals in onze kerkgemeenschap; 

 Bij planning van nieuwe activiteiten centrale agenda raadplegen om overlap te 
voorkomen; 

 Veel meer gebruik maken van Taakgroep Communicatie tav promotie van 
activiteiten. 

Voorlopige planning toerusting seizoen najaar 2018 – voorjaar 2019: 

 Leerhuisavond  over nieuwe paaskaars in stiltehoek 

 Leerhuisavond  in samenwerking met taakgroep Pastoraat: bv over rouwbegeleiding 
en zingeving van het leven; 

 Leerhuisavond over Mozes; 

 Leerhuisavond over Moderne Devotie;  

 Kijk- en gespreksavonden nav tv-documentaire Kijken in de Ziel; 

 Gespreksgroep olv ds Gert van de Meeberg;  

 Preeknabespreking bijvoorbeeld eens in de vier maanden olv ds Gert van de Meeberg 
na afloop van de kerkdienst. 
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9. Werkgroep/Taakgroep Communicatie (TC) 
Contactpersoon: communicatie@pgderank.nl 
Groepen 

-Nieuwsbrief    
-Algemene pr  
-Website            

-Social media  
 

Opbrengst gesprekken Kerk 2025: 
Wij bevelen grote transparantie aan, zodat gemeenteleden geen redenen hebben te 
veronderstellen dat alles buiten hen om gebeurt. Dat kan met publicaties in de 
Kerkbrief, Nieuwsbrief, (korte) gemeentebijeenkomsten (bijvoorbeeld na een 
viering), op de website , maar ook stellen we voor regelmatig, en zeker op belangrijke 
verandermomenten, een inloopspreekuur te houden, waarbij iedereen zich kan laten 
informeren over het proces en ook eigen ideeën aan de hand kan doen.   

Taakveld: 
Onze taak is om naar binnen en naar buiten toe te informeren en communiceren 
over wat er binnen de kerk gebeurt, of wat met kerk en geloof en mensen van De 
Rank te maken heeft. 

Missie: 
De Rank laat aan meer mensen zien: geloof vindt niet alleen op zondag plaats, maar 
ook op veel andere momenten.  
Hierbij de opmerking: ‘We hebben geen zendingsdrang, want we zijn zelf niet zo 
zeker over de waarde van geloof, maar we doen het er wel voor en we zien dat het 
mensen bijvoorbeeld troost.’ 

Ambitie: 
Vanaf het seizoen 2019/2020 zien we dat er op Facebook een levendig 
tweerichtingsverkeer is rond berichtgeving van de Rank. Mensen lezen en zien niet 
alleen wat er gebeurt, maar denken mee, reageren en geven input. 
Hiervoor hebben we input van mensen nodig. Ieder die ergens aan meedeed stuurt 
foto’s en filmpjes. Ook is het nuttig dat we als taakgroep in de kerkenraad meedoen: 
we zijn direct van alles wat er speelt op de hoogte.  
Mogelijkheden worden onderzocht om ons beter en frequenter te positioneren in de 
plaatselijke weekbladen en hiervoor wordt als eerste contact gezocht met een 
redacteur  van het Witte Weekblad.   

We hebben nodig: 
Input van gemeenteleden en bezoekers. Wij gaan zelf vijf gemeenteleden aanstellen 
om regelmatig met foto en film verslag te doen van wat er speelt.  
Zal de kerkenraad de input ook kunnen hanteren? Daar werken wij aan mee, en daar 
hebben we de medewerking van de kerkenraad ook bij nodig. 
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Bijlage 1:  Organogram 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



  
 

Beleidsplan 2019-2022  PG De Rank  Pagina 21 
 

Bijlage 2:  Ons logo (oktober 2014) 
Het ontwerp is van Remco Regenboog. Remco werkt al weer twintig jaar in de 
reclamewereld. Zijn ervaring deed hij op bij een grote drukkerij, bij een klein reclamebureau 
en nu bij een groot Retail bureau. Eerst als vormgever, nu als art director. 
 
De uitleg die Remco zijn ontwerp had meegegeven, bestond slechts uit één zin. Misschien 
was dat zijn kracht. ”Kerk centraal als mens die iedereen helpt ook al zijn ze verschillend.” 
Maar het is de moeite waard om nog even verder te kijken. Bijvoorbeeld naar de kleuren. 
Remco denkt hierbij aan water, natuur, zon. Hij wijst vooral op het contrast: ”Het zijn 
kleuren die goed opvallen ten opzichte van elkaar. Kijk maar naar de twee frisse kleuren 
tegenover het donkere blauw.”  
Predikant Hans Vermeulen wil nog even verder kijken. Bij de kleur blauw denkt hij aan het 
goddelijke, de onschuld, oneindigheid. Groen is de kleur van de hoop in de kerkelijke 
traditie. En oranje kan wijzen op warmte en rijkdom. 
Hieruit blijkt weer dat als een ontwerper zijn werk heeft afgeleverd, de waarnemer vrij is om 
zijn of haar gedachten te hebben bij het ontwerp. 
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Bijlage 3: Informatie over PG De Rank Nieuw Vennep 
 
Nieuw Vennep 
Het dorp Nieuw Vennep is één van de woonkernen binnen de Gemeente Haarlemmermeer 
en heeft ca. 31.400 inwoners. Nieuw Vennep ligt binnen de 3-hoek Amsterdam-Leiden-
Haarlem en heeft zowel per trein als bus een directe OV-verbinding met deze steden. 
Behalve onze PG De Rank (Gereformeerde achtergrond) heeft het dorp de Witte kerk 
(Hervormde achtergrond), de met de Witte Kerk nauw gelieerde pioniersplek Crosspoint, 
een Christelijk Gereformeerde kerkgemeenschap, een Rooms-Katholieke parochie en een 
ontmoetingsplaats van het Apostolisch Genootschap. Ook is er een moskee. 
 
Kerkgebouwen:  
Ons kerkgebouw ligt in het centrum van het dorp, heeft 2 aangrenzende woningen en een 
eigen parkeerruimte. De recent gemoderniseerde kerkzaal heeft ca. 450 zitplaatsen, 
aangrenzend een ontmoetingsruimte, diverse zalen, professionele keuken, opbaarruimte, 
enz. Het beheer van de gebouwen wordt geheel door vrijwilligers gedaan. 
 
De Gemeente: 
Het ledenaantal bedraagt  1.212 (2018), als volgt onderverdeeld:  
Belijdende leden:    655        0 t/m 19  jaar:      255 
Doopleden:               482  20 t/m 39 jaar:     167 
Gastleden:                    7  40 t/m 59 jaar:    317 
Blijkgevers:                 19  60 t/m 79 jaar:   371 
Ongedoopten:           49   80 en ouder:       102 
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Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente De Rank te Nieuw-Vennep 
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