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1. Voorwoord en leeswijzer
Voor u ligt het Beleidsplan “Waardenvol verbinden” van de Protestantse Gemeente Samen-opWeg te Kudelstaart. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in de periode dat onze gemeente vacant is en er geen ‘eigen predikant’ is.
Dat is een goed moment om ons als gemeente te bezinnen op de vraag welke richting we de
komende jaren op willen gaan, welke accenten we willen leggen en hoe we willen omgaan met
elkaar en anderen.
Het fundament voor het beleid van onze gemeente en dus ook voor dit beleidsplan, is gelegen in
onze visie en onze missie. Wij noemen dat ‘de kern’ van ons geloof en ons beleid. Die visie en
missie zijn in dit beleidsplan ook omschreven.
De vraag die de beleidscommissie zich gesteld heeft bij de opstelling van het beleidsplan is hoe
we de vlam van het Evangelie in de komende periode niet alleen brandend kunnen houden,
maar zo mogelijk ook verder kunnen aanwakkeren. De commissie heeft vastgesteld dat de Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart een plaats wil zijn waar Gods liefde en genade wordt verkondigd én wordt ervaren als bron van leven. Daarbij is God de grondslag, als
Schepper van alles, de Bron van het leven.
De beleidscommissie heeft zich bij het opstellen van dit beleidsplan laten leiden door de systematiek van de zogeheten ‘waarderende gemeenteopbouw’. Waarderende gemeenteopbouw heeft
een heldere focus: leren waarderen. Niet de problemen staan centraal, maar datgene wat een
gemeente aan kwaliteiten in huis heeft. De commissie heeft het gebruik van deze systematiek
ervaren als een goed hulpmiddel bij het bepalen wat we als gemeente(leden) waarderen, wat we
belangrijk vinden en waar onze kwaliteiten liggen.
De gevolgde systematiek van waarderende gemeenteopbouw loopt als een rode draad door dit
beleidsplan. Het beleidsplan bestaat uit drie hoofdstukken.
Dit (eerste) hoofdstuk bevat een voorwoord en een leeswijzer. Het feitelijke beleidsplan is opgenomen in hoofdstuk 2. Dat hoofdstuk begint in de eerste hoofdparagraaf met een beschrijving
van de door de commissie gehanteerde werkwijze en de manier waarop die is toegepast.
In de tweede hoofdparagraaf worden de ‘dromen’ beschreven die de beleidscommissie heeft
aangetroffen binnen de gemeente.
De derde hoofdparagraaf van hoofdstuk 2 beschrijft kernachtig onze missie van nu en de visie
voor de toekomst. Vervolgens wordt vanuit de dromen de overstap gemaakt naar het antwoord
op de vraag wie en wat wij als gemeente willen zijn. Daarbij gaat eerst de aandacht uit naar de
eigen gemeenteleden. Vervolgens komt aan de orde hoe we een aantrekkelijke gemeente kunnen zijn voor anderen dan de eigen gemeenteleden. Deze paragraaf bevat een samenwerkingsmodel waarin het gaat over hoe we ons als protestantse gemeente willen verhouden tot andere
kerken, instellingen en organisaties.
In de vierde hoofdparagraaf wordt de vertaling naar beleid gemaakt. Deze paragraaf bevat de
speerpunten voor beleid en er worden concrete beleidsdoelen en -voornemens toebedeeld aan
de diverse actieve groepen binnen de structuur van onze gemeente.
Het derde hoofdstuk bevat de bijlagen. De bijlagen omvatten een beknopte omschrijving van de
organisatiestructuur, het aantal gemeenteleden en de financiën van onze gemeente. Deze bijlagen zijn opgenomen omdat, blijkens de geldende kerkorde, dit tot het beleidsplan dient te behoren. De commissie wil daar uiteraard graag aan voldoen, maar heeft deze zaken weloverwogen
in de bijlagen geplaatst, om te voorkomen dat de aandacht meer is gericht op deze gegevens
dan op de beleidsvoornemens.
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De titel van dit beleidsplan geeft aan dat wij als gemeente vinden dat het geloof in God belangrijke waarden geeft; waarden die waardevol zijn en die het verdienen om gedeeld te worden. Wij
willen, vanuit die waarden, delen met elkaar en met anderen zodat we ons met elkaar verbonden voelen.
De commissie hoopt en bidt dat dit beleidsplan een bijdrage mag leveren aan de bloei en groei
van onze gemeente in de komende jaren.
Kudelstaart, mei 2019,
de beleidscommissie:
Janna Adema – lid;
Kees de Bondt – voorzitter;
Jeanet Donker – lid;
Koos Koelewijn – lid;
Jaap Overbeek – secretaris;
Eline ten Wolde – lid.
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2. BELEID VOOR DE KOMENDE PERIODE
2.1. WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW
2.1.1. Systematiek van waarderende gemeenteopbouw
De beleidscommissie heeft als leidraad voor haar aanpak gekozen voor de methode van waarderende gemeenteopbouw. Deze methode is beschreven door dr. J. Hendriks en wordt inmiddels in
een groot aantal protestantse gemeenten omarmd1.
Waarderende gemeenteopbouw heeft een heldere focus: leren waarderen. Niet de problemen
staan centraal, maar datgene wat een gemeente aan positieve kwaliteiten in huis heeft. Deze
manier van kijken geeft het proces van gemeenteopbouw niet alleen een heldere richting, het
brengt ook direct verandering teweeg. De methode is naar de mening van de beleidscommissie
een prima aanpak om te komen tot het beleidsplan.
Waarderende gemeenteopbouw gaat uit van zes principes:
1. AANDACHT VOOR HET GOEDE
Het is een mooi principe om aandacht te hebben voor het vele goede wat we als gemeente ontvangen hebben en daar ook dankbaar voor te zijn. Wat wij voor de werkelijkheid houden is niet
altijd de werkelijkheid, maar ons beeld van de werkelijkheid. Aandacht voor het goede helpt ons
om naar onze geloofsgemeenschap te kijken in een positief licht.
2. GESPREK: VOERTUIG VOOR VERANDERING
Niet de analyse van experts of het schrijven van nota’s, maar het gesprek is het belangrijkste
middel voor verandering en vernieuwing. Het gesprek van allen met allen, want een ieder doet
ertoe. Daarbij is ook het gesprek met mensen op de drempel belangrijk (jongeren, randkerkelijke jongeren en ouderen, mensen uit de omgeving).
3. ERVARINGSVERHALEN ZIJN ESSENTIEEL
Door elkaar verhalen te vertellen komt kennis beschikbaar. Er is onderscheid tussen verstandelijke kennis (weten over) en ervaringskennis (bekend, vertrouwd zijn met). In de Bijbel gaat het
om de tweede soort kennis. Deze komen aan het licht in ervaringsverhalen.
4. RUIMTE VOOR IEDEREEN
Individu en gemeenschap mogen er beiden zijn en hebben elkaar nodig. De Geest is uitgestort
voor en over alle mensen, waardoor de hand niet tegen de voet kan zeggen: 'Ik heb je niet nodig'. Zo maak je mensen participant.
5. LEIDING ALS DIENST
Spreek mensen niet toe, maar spreek met hen en help hen te ontwikkelen wat ze in huis hebben. Waarderende gemeenteontwikkeling werkt van onderaf en geeft goede werkvormen om het
gesprek met de hele gemeenschap te structureren en te voeren.

1

Dr. Jan Hendriks was van 1973 tot 1998 universitair hoofddocent praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De systematiek van ‘waarderende gemeenteopbouw’ heeft dr. Hendriks uitgewerkt in
zijn boek ‘Goede wijn’ (uitgeverij VBK Media, 2013, ISBN: 9789043521925, ook als E-book verschenen
onder ISBN 9789043521932).
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6.VERTROUWEN
Vertrouwen is fundamenteel voor waarderende gemeenteontwikkeling. Het is een positieve manier van zijn, van in de wereld staan: vertrouwen in mensen en vertrouwen op God. Dit geeft het
vermogen los te laten.

2.1.2. Betrokkenheid kerkelijke groepen bij waarderende gemeenteopbouw
2.1.2.1. Bezinningsdag van en voor de kerkenraad
Nadat de beleidscommissie is gevormd, werd als eerste de voorbereiding voor de bezinningsdag
met de kerkenraad opgepakt. Deze dag vond plaats op 24 november 2018. Als begeleider op
deze dag trad mw. M. Schoonderwoerd2 op. Conform de methode van waarderende gemeenteopbouw werden op die dag met de aanwezigen de volgende stappen uitgevoerd:
Terugblikken in subgroepen
Ieder bedacht voor zichzelf welk moment uit de afgelopen vier à vijf jaar in onze gemeente was
bij gebleven, een moment dat raakte, een moment dat ervaren is als: ‘Ja, wij zijn echt mooi
samen op weg als gemeente!’ (Gedacht werd aan: een kerkdienst, een maaltijd, een kringavond,
een pastoraal gesprek, etc.) De ervaringen werden met elkaar gedeeld en opgeschreven.
Pas op de plaats
Met elkaar bespraken we de volgende vragen:

Wat zorgde ervoor dat juist deze ervaringen zo waardevol waren?

Is er een patroon in te ontdekken?

Waardoor of door wie werden die mooie ervaringen mogelijk?
Dromen dromen………
We formuleerden onze dromen door het aanvullen van de stelling: ‘Wij geven vanaf 2019 vorm
aan Samen verder op weg door: ….’
Zorg dat deze dromen:

gewild en gewenst zijn door de hele groep (gemeente);

positief geformuleerd zijn;

prikkelend en uitdagend zijn;

aansluiten bij kwaliteiten en kansen;

het beste in mensen naar boven brengen en enthousiasmerend zijn.
2.1.2.2. Vertaling binnen de gemeente
Begin 2019 zijn alle commissies en groepen binnen onze gemeente door de beleidscommissie,
via nieuwsbrief en kerkblad, uitgenodigd om in gesprek te gaan met de beleidscommissie. Het
doel was dromen en ideeën ophalen. Hieraan is door verschillende groepen gehoor gegeven.
Op 25 februari 2019 is een avond georganiseerd voor belangstellende gemeenteleden en voor
leden van groepen die niet als groep in gesprek zijn gegaan met de beleidscommissie.
Bij de avonden is dezelfde methode gevolgd zoals die op de bezinningsdag succesvol was gebleken. Het heeft een schat aan dromen en ideeën opgeleverd. De kern en het gemeenschappelijke
van de dromen is uitgewerkt in hoofdstuk 2.2. Omdat bij de vertaling van dit beleidsplan in een
activiteitenplan de dromen en ideeën een belangrijke bouwsteen kunnen vormen voor (nieuwe)
activiteiten zal de beleidscommissie de verslagen van de avonden aan de kerkenraad ter hand
stellen.

2

mw. drs. M(arleen) Schoonderwoerd is lid van Kerkadviesteam.nl, een samenwerking van zelfstandige gemeente-adviseurs in Westen Midden-Nederland. Kerkadviesteam.nl werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland. Mw. Schoonderwoerd is ervaren
begeleider bij processen waar gewerkt wordt met waarderende gemeenteopbouw.
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2.2. ONZE DROMEN
‘Droom’ is een woord dat gemakkelijk de indruk kan wekken dat we ons terugtrekken in een
fantasiewereld; los van de realiteit. Bij ‘droom’ in waarderende gemeenteopbouw gaat het om
het verbeelden van de toekomst, mede op grond van ervaringen in het verleden. Daarin verschilt
droom van de fantasie. Een droom is de brug tussen het verleden en de toekomst. Hoe ziet onze
droom van de toekomst van onze gemeente er uit? Het verleden wordt daarbij niet afgeschreven. Integendeel, het beste wordt meegenomen op onze verdere gezamenlijke trektocht.
Daarnaast is het belangrijk onze dromen vanuit drie gezichtspunten te bekijken:
1. Bieden onze dromen datgene wat de samenleving in Kudelstaart nodig heeft?
2. Reflecteren onze dromen de essentie van het gemeente-zijn?
3. Zijn de dromen realiseerbaar op basis van de aanwezige talenten in de gemeente?

2.2.1. Dromen op de bezinningsdag en in de groepen
Tijdens de gehouden bezinningsdag door de kerkenraad en tijdens de specifiek gehouden bijeenkomsten met verschillende groepen zijn de volgende dromen “gedroomd” als kans voor onze
Protestantse Gemeente Samen-op-Weg Kudelstaart.
2.2.1.1. Samenwerken
Samen werken aan de opbouw van onze protestantse gemeente heeft een interne en een externe component.
a. Intern
Intern uit de samenwerking zich in aandacht op en voor elkaar. Hoe kunnen we elkaars hand en
voet zijn, elkaar helpen en ondersteunen in blijde en droeve momenten? Aandacht geven aan
elkaar zonder betuttelend te willen zijn?
Dit komt aan de ene kant spontaan, vanuit de individuele kerkleden zelf. Zij vervullen het “ambt
aller gelovigen” zelf door er te zijn voor de ander (samen gemeente zijn). Aan de andere kant
moet er ook een structuur zijn waarin deze aandacht voor elkaar kan gedijen, wordt gestimuleerd en versterkt. Dat gebeurt door ontmoetingen en bijeenkomsten en daarin hebben de kerkenraad/wijkteams een gedroomde taak door het organiseren van:

huisbezoeken;

ontmoetingsavonden/groot huisbezoek;

kringenwerk;

gezamenlijke maaltijden;

uitstapjes en andere activiteiten;

vieringen.
Ook in vieringen en de inrichting van de kerkzaal zoekt dit aspect een plek waar mensen even
alleen kunnen zijn met de eigen gedachten en herinneringen of bij de vieringen, zoals herdenkingen als de naam wordt bijgeschreven op de gedachtenisrol, of op de laatste zondag van kerkelijk jaar (traan in de kruik) of herdenkingen als de naam bij dopen of opdragen wordt bijgeschreven op de dooprol als iemand wordt gedoopt of opgdragen en op de gedachtenisrol als een
gemeentelid is overleden. Het is voor veel mensen belangrijk tijd en aandacht te hebben voor
deze rituelen.
b. Extern
Als Protestantse Gemeente Samen-op-Weg in Kudelstaart zijn we niet alleen op de wereld. We
maken onderdeel uit van een groter geheel van gelovigen in de Protestantse Kerk van Nederland, al staat die organisatie voor veel gemeenteleden ver af. De Provinciale Classis of de Ring
komt al dichterbij, maar ook daarmee wordt geen specifieke binding ervaren. Samenwerken
zoeken we met andere Protestantse kerken in Aalsmeer en dichterbij met de kerken in Kudelstaart (RK-Parochie en Alpha-kerk). De samenwerking wordt gezocht op inhoud en op belang en
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opbouw van onze eigen gemeente. Samen nieuwe dingen ontdekken die ons dichter bij God
kunnen brengen.
2.2.1.2. Dromen

Vooraf: Focus op de kern
Wat we ook organiseren, het gaat ten principale slechts om één zaak; hoe houden we de vlam
van het Evangelie brandende. Het geloofsgesprek moet gevoerd worden en blijven in kerk, kerkenraad, vergaderingen, bijeenkomsten en thuis. Daartoe zijn we, om de oude belijdenisgeschriften te citeren, op aarde. Dit vertaalt zich in de manier waarop we onze kerkdiensten inrichten en beleven (inspirerende kerkdiensten) en onze activiteiten uitvoeren. Het geeft ook richting
aan onze dromen.
2.2.1.2.1. De opzet en verzorging van inspirerende kerkdiensten
De erediensten vormen een centrale activiteit bij het brandend houden van de vlam van het
Evangelie. Het is de plek waarin Gods Woord centraal wordt gesteld en waar ruimte is voor stilte
en bezinning. Het is ook de plek waar we gastvrijheid willen uitstralen en toepassen. Voor velen
herkenbaar en vertrouwd en daarom een goede reden om dat te behouden. Voor anderen is wat
meer uitdaging en variëteit een droom. Daarbij passen – in willekeurige volgorde - de volgende
steekzinnen:

Gevarieerdere vormen van uitvoering geven aan de eredienst;

Grotere betrokkenheid van individuele gemeenteleden bij de opzet en uitvoering van
erediensten (interactiviteit);

Méér putten uit een rijke schakering van traditionele en nieuwe liederen;

Sterkere muzikale invulling van erediensten (één organist is kwetsbaar!);

Inspiratie voor de nieuwe (werk)week;

Uitdagen tot praktisch christendom;

‘Verrassende elementen’ versus ‘goede gewoonten’.
Vanzelfsprekend laten al deze dromen zich niet vertalen binnen één type eredienst. Dat hoeft
ook niet en het zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat velen zich dan juist níet of minder
thuis gaan voelen. Door het aanbrengen van een variëteit kan de aantrekkelijkheid van de diensten groter worden.
Hierbij is de droom om ook oog en oor te hebben voor de manier waarop de erediensten kunnen
worden meegemaakt en beleefd. Bij het stijgen van de gemiddelde leeftijd van kerkgangers
stijgt ook de behoefte om de eredienst op andere plekken dan alleen in het kerkgebouw mee te
maken – niet uit het oogpunt van gemak, maar uit dat van noodzakelijkheid.
2.2.1.2.2. Toegankelijk van de kerk
Een droom van velen is het verlagen van de drempel van onze kerk. Toegankelijk willen zijn
voor anderen, wel of niet behorend tot onze gemeente of überhaupt wel of niet behorend tot een
religie. De deuren van de kerk moeten open staan om anderen te ontvangen en deel te laten
nemen aan onze activiteiten, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Daartoe mogen en moeten laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden als een musical, reizen en uitstapjes,
Spil+ diensten, concerten etc.
2.2.1.2.3. Uitvoering van meer doordeweekse activiteiten
Gemeente-zijn gaat veel verder dan met elkaar de erediensten vullen. Gemeente-zijn uit zich
ook in activiteiten die op de andere dagen in de week plaatsvinden, als mogelijke tegenhanger
van de door velen zo ervaren ‘overvolle agenda’. De droom is dat er een breder scala aan doordeweekse activiteiten plaatsvindt. Dat kan betrekking hebben op kringenwerk, maar ook op zaken als (Bijbel- of andere) studie, themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden, jeugdwerk,
etc. Een veelkleurige activiteitenkalender kan de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid
doen groeien.
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2.2.1.2.4. Samen gemeente zijn
Eén van de krachten van onze gemeente ligt besloten in de manier waarop gemeenteleden naar
elkaar omzien. Dat wordt ervaren als ‘warmte-uitstralend’. De droom is dat die warmte niet
vermindert of verloren gaat, maar dat ook in een tijd waarin individualisering en persoonlijke
levensinvullingen maatschappelijk gezien steeds belangrijker worden, die nog verder wordt versterkt en uitgebouwd.
Steekzinnen hierbij zijn:

Meeleven met elkaar op blijde en droeve momenten.

Omzien naar elkaar, ook – en misschien wel vooral – bij gemeenteleden die geografisch
niet binnen Kudelstaart wonen en daardoor gemakkelijk ‘tussen wal en schip kunnen vallen’.

Persoonlijke ontmoetingen tussen gemeenteleden, maar ook tussen anderen.

Verbinden van generaties – van jong tot oud.

Gezamenlijke maaltijden ‘verbroederen’.

Delen van ervaringen.

Uitgaansmomenten organiseren (activiteitencommissie).
2.2.1.2.5. Inloophuis zijn
De droom is dat ons kerkgebouw een inloophuis kan zijn om elkaar te ontmoeten, informeel en
formeel, waarbij de ontmoeting centraal staat.

2.2.2. Dromen en kwaliteiten van onze gemeente
Aan het begin van dit hoofdstuk is al benoemd dat de systematiek van waarderende gemeenteopbouw uitgaat van de positieve kwaliteiten van de gemeente. In de beschreven dromen, zijn
deze kwaliteiten voor onze gemeente te herkennen. Voor de overzichtelijkheid zetten wij de belangrijkste in onderstaand overzicht (in willekeurige volgorde).
Als gemeente en als gemeenteleden:

zijn wij sterk op elkaar betrokken en hebben aandacht voor elkaar in blijde en verdrietige omstandigheden;

respecteren wij elkaars verschillen in geloofsbeleving en geven elkaar ruimte;

nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het vanuit vrijwilligheid en opdracht bemensen
van een veelheid aan taken en activiteiten binnen de gemeente;

vinden wij het belangrijk om invulling te geven aan onze taak tot dienstbaarheid aan de
samenleving en onze opdracht van rentmeesterschap;

respecteren we verschillen in geloofsbeleving bij andere kerken en groepen en zoeken
wij samenwerking op basis van inhoud en belang en opbouw van onze gemeente;

beseffen wij terdege dat de kerk meer is dan de zondagse erediensten en geven daaraan
uitdrukking door andere (doordeweekse) activiteiten, op zondag en door de week;

hebben wij een kwaliteit in het organiseren van activiteiten die ook voor andere dan de
eigen gemeenteleden aantrekkelijk zijn.
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2.3. ONZE KERK IN DE PLAATSELIJKE SAMENLEVING
2.3.1.Onze missie van nu en de visie voor de toekomst
De Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart wil een plaats zijn waar Gods liefde en
genade worden verkondigd én ervaren als bron van leven. Een plek waarin mensen liefdevol en
bewogen omzien naar elkaar en naar anderen, waar men naar elkaar wil luisteren, van elkaar wil
leren en samen wil groeien in het geloof en dienstbaarheid aan elkaar, de samenleving en Gods
schepping.
De grondslag van dit alles is God, als Schepper van alles en als Bron van het leven. Zijn betrokkenheid bij mensen is ten volle tot uitdrukking gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. De weg
naar God is hersteld door de woorden en daden, het sterven én de opstanding van Jezus. Als
merkbaar teken van Gods aanwezigheid is de Heilige Geest in ons leven, en dus ook in de gemeente aanwezig. De drie-enige God heeft zijn Wezen en plan geopenbaard in de Bijbel, geschreven door mensen, maar door Hem geïnspireerd. Zo is de Bijbel een leefregel voor onze
gemeente en voor ons als gemeenteleden. Omdat de gemeente niet gisteren leeft maar vandaag, heeft zij daarbij open oog en oor voor de huidige tijd en cultuur. Voortbouwend op de
woorden van eertijds wil zij op eigentijdse wijze vorm geven aan de woorden van de Heer: Volg
mij!
Toelichting
De kerk als:
1. Plek voor samenkomst, geloof, bezinning en andere activiteiten
De kern van het gemeente-zijn is om een plek te zijn waar Gods liefde en genade wordt verkondigd en ervaren als bron van leven. In de erediensten en door andere activiteiten luisteren we
naar elkaar, leren we van elkaar en willen we samen groeien in het geloof.
2. Instelling die zich bekommert om haar leden
Dit komt vooral tot uitdrukking in het ‘liefdevol en bewogen omzien naar elkaar’ en de ‘dienstbaarheid aan elkaar’. We willen als gemeente een gemeenschap vormen waar men met elkaar
betrokken is bij lief en leed, waar men met elkaar blij is bij vreugdevolle gebeurtenissen en men
met elkaar treurt en elkaar steunt bij droevige levensgebeurtenissen.
3. Instelling die zich bekommert om anderen, die niet haar leden zijn
Het ‘liefdevol en bewogen omzien naar elkaar’ geldt ook voor mensen die geen lid van onze gemeente zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld blijken van medeleven, activiteiten die gericht zijn
op de buitenwereld en hulp bij natuurrampen.
4. Instelling die haar geloof en daarmee samenhangende/daaruit voortvloeiende normen en
waarden uitstraalt en uitdraagt
Dit komt vooral tot uitdrukking in activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en
evangelisatie. Dat is het werk via bijvoorbeeld Kerk in Actie, maar ook de diaconale bos bloemen
die elke maand vanuit de dienst wordt gegeven. De ‘dienstbaarheid aan de samenleving en Gods
schepping’ refereert aan de opdracht van het rentmeesterschap. God heeft de schepping aan de
mens in beheer gegeven om te bewerken, te bewaren en duurzaam door te geven aan de volgende generatie.

2.3.2. Kerk voor gemeenteleden: jongeren, senioren en allen daartussen
In het begin van dit hoofdstuk is onze missie en visie geformuleerd. Daaruit blijkt dat onze kerk
een ontmoetingspunt voor mensen wil zijn:

waar Gods Woord wordt verkondigd;

waar we inspiratie opdoen voor ons leven;

waarin we omzien naar elkaar;
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waarin we luisterend naar elkaar groeien in het geloof.

In dit beleidsplan gaat het er uiteraard in eerste instantie om wie en wat wij zelf als gemeente
willen zijn. We willen een gemeente zijn voor alle gemeenteleden, van jong tot oud.
2.3.2.1. Jongeren
Onder jongeren verstaan we alle gemeenteleden vanaf de geboorte tot jongeren van ongeveer
20 jaar. Uit het recent vastgestelde jeugdwerkbeleidsplan 2019-2023 blijkt dat er momenteel
een bloeiend jeugdwerk is met een breed aanbod van vormende en ontspannende activiteiten.
Dat wordt ook voor de komende jaren voorzien.
In 2018 telde onze gemeente ca. 110 gemeenteleden in de leeftijd van 0 – 20. In het jeugdwerkbeleidsplan is vastgesteld dat ongeveer 30% daarvan actief deelneemt aan activiteiten.
De in dit jeugdwerkbeleidsplan beschreven verwachting is dat er in 2023 nog ca. 12 jongeren in
de leeftijd van 12 tot 20 zijn die actief zijn in de gemeente. Dat wordt gezien als de grens van
levensvatbaarheid voor het organiseren van activiteiten voor die groep.
Dit betekent dat er voorlopig nog voldoende actieve jeugd zal zijn en dat de jongeren en het
jeugdwerk met kracht dienen te worden gesteund door gemeente en kerkenraad.
2.3.2.2. Senioren
Met zekerheid kan vastgesteld worden dat het aantal senioren in onze gemeente de komende
jaren sterk zal groeien, zowel in aantal als in aandeel. Qua aantal is dat het gevolg van het
‘klimmen der jaren’ van een ieder. Qua aandeel is dat het gevolg van het feit dat het eerder de
jongeren dan de ouderen zijn die de kerk geheel of gedeeltelijk achter zich laten. De gemiddelde
leeftijd van onze gemeenteleden zal dus naar verwachting met meer dan één jaar per jaar stijgen. Dat gaat snel en we zullen daar als gemeente op moeten anticiperen wat betreft ons kerkzijn voor senioren. Daarbij kan gedacht worden aan zaken om de kerkdienst (nog) beter bereikbaar te maken via rijdienst etc. maar ook door het anders bereikbaar maken van de kerkdiensten (audiovisueel op afstand), maar ook andere activiteiten die zich vooral op ouderen richten.
2.3.2.3. Allen daartussen
Hierbij hebben we het grofweg over de categorie in de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Er moet worden geconstateerd dat de categorie in de leeftijd van 20 - 35 jaar nauwelijks zichtbaar is binnen
de gemeente.
Op zichzelf is dat een ontwikkeling die niet los kan worden gezien van de verdergaande secularisering van de maatschappij; een ontwikkeling die niet te stoppen zal zijn. Wel kunnen activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd die dat proces beogen te remmen en te verminderen. Dat
zou kunnen gebeuren met activiteiten en gespreksgroepen voor oudere jeugd en jongvolwassenen.
De categorie 30 á 35 - 50 jaar betreffen de (jonge) gezinnen.
Het is belangrijk om deze groep betrokken te houden zodat het jeugdwerk kan bloeien en gebouwd kan worden aan de toekomst van de kerk. Tegelijkertijd is dit de generatie die de toekomst van de kerk en de gemeente bepaalt.
Bij de categorie in de leeftijd van ca 50 - 60 gaat het vooral om de gezinnen waarbij de kinderen
“uitvliegen”. Mensen uit deze leeftijdscategorie hebben relatief de meeste tijd beschikbaar voor
het kerkelijk leven en de activiteiten. In het jeugdwerkbeleidsplan wordt er voor gepleit om deze
leeftijdscategorie méér bij het jeugdwerk in te schakelen. Daar sluit dit beleidsplan bij aan.

2.3.3. Kerk voor anderen dan de eigen gemeenteleden
Hierbij gaat het over vorm en intensiteit van samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en
groeperingen.
Een aspect hierbij is hoe we, zonder dat er sprake is van geformaliseerde samenwerking, toegankelijk en open willen zijn voor anderen. Hierbij gaat het om het willen zijn van een aantrekkelijke gemeente met aansprekende activiteiten voor zowel eigen leden als voor mensen van
‘buiten’. Dit kunnen zowel leden van andere kerken zijn, als mensen die niet bij een kerk of geWaardenvol verbinden, beleidsplan van de Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart
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loofsgemeenschap horen. Op deze wijze dient grotere toegankelijkheid ook een missionair doel.
Ook wordt geanticipeerd op het gegeven dat in deze tijd van secularisatie en kerkverlating,
mensen behoefte blijven houden aan (andere vormen van) geloofsbeleving, zingeving en het
delen van een gezamenlijke ervaring.
Doel hiervan is niet om ‘zieltjes te winnen’, maar om mensen van buiten een ervaring te geven
die hen aanspreekt, zonder de noodzaak voor vaste verbinding met onze gemeente.
Andersom kan dit ook gelden: leden van de onze gemeente nemen deel aan activiteiten van
andere kerken. De gedachte hierachter is dat de verschillende kerken ook verschillende activiteiten organiseren ‘waar ze goed in zijn’ en dat die activiteiten beter kunnen worden ondersteund
in plaats van dat wordt getracht dit te kopiëren voor de eigen gemeente. De energie moet zo
goed mogelijk verdeeld worden.
Het gaat hierbij dus niet om gezamenlijke activiteiten of activiteiten die voortkomen uit een (al
dan niet tijdelijk) geformaliseerd samenwerkingsverband. De activiteiten kunnen eenmalig zijn,
jaarlijks plaats vinden, een bepaalde frequentie hebben of gedurende een bepaalde tijd doorgaan.
Voorbeelden van activiteiten van andere kerken:

Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer;

tentdienst, of andere activiteiten zoals de Kerstmaaltijd.
Ook in











onze gemeente vinden activiteiten plaats. Goede voorbeelden hiervan zijn:
dauwtrappen op Hemelvaartsdag;
jeugdkerk XL;
kindernevendienst XL;
kerstmiddag en paasmiddag diaconie;
kerstmusical;
musical over Bijbelse personages;
muziekdiensten (Top-2000);
scholendiensten;
Spil+ vieringen;
Taizé-vieringen.

2.3.4. Kerk voor andere kerken en andere instellingen in de samenleving
In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe onze gemeente zich verhoudt tot andere kerkelijke gemeenten, kerkelijke samenwerkingsverbanden en maatschappelijke organisaties.
Het hierna weergegeven samenwerkingsmodel geeft de mate van gewenste samenwerking met
andere gemeenten en groepen aan. In het centrum staat onze eigen Protestantse kerk met haar
eigen gemeenteleven.
Van binnen naar buiten toe gekeken, kan worden gezegd: hoe dichter bij het centrum, des te
intensiever en frequenter de samenwerking. Het gaat daarbij om:

samenwerking bij activiteiten, gezamenlijke activiteiten;

gesprekken, samenwerking bij activiteiten;

af en toe gesprekken, incidentele samenwerking bij activiteiten.
In alle





gevallen gelden bij samenwerking de volgende uitgangspunten:
samenwerking vindt plaats op inhoud en niet op regels en procedures;
samenwerking gebeurt niet uit angst, maar omdat het kansen biedt;
geen samenwerking met verbanden die anderen uitsluiten;
samenwerken is kennismaken: leer elkaar eerst kennen.
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Toelichting op het model
Middelpunt
De aandacht gaat primair uit naar de eigen gemeente, met haar eigen organisatie en activiteiten. De protestantse gemeente is er voor de eigen gemeenteleden, maar wil ook open en aantrekkelijk zijn voor mensen van ‘buiten onze eigen gemeenschap’.
1e ring
In deze ring zitten andere kerken en kerkgenootschappen die letterlijk ‘een plek hebben in
Kudelstaart’. Met deze gemeenten wordt gestreefd naar meer structurelere vormen van samenwerking zoals gezamenlijke activiteiten (oecumenische diensten, gezamenlijke Alpha-cursus
etc.).
2e ring
In deze ring zitten de PKN/Protestantse gemeenten in Aalsmeer (e.o.). Qua richting en soort is
hiermee meer “zielsverwantschap”, maar de afstand is (letterlijk) groter. In gesprek zijn met
elkaar en incidentele samenwerking bij activiteiten is hier het motto.
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Buitenste ring
Hierbij gaat het om (ook niet-PKN) gemeenten in Aalsmeer e.o., de PKN-kerken uit de “Ring”
(vroegere Classis) en samenwerkingsverbanden zoals “Over Hoop”. Hier zal sprake zijn van het
in gesprek zijn met elkaar en eventuele en incidentele samenwerking zonder voorwaarden.

Betekenis namen en termen.
Kerken
Alpha

Alphakerk is de gemeente die samenkomsten houdt in het Dorpshuis.

RK St Jan Parochie

De Rooms Katholieke kerk van Kudelstaart, waarmee al samengewerkt wordt bij oecumenische vieringen.

Open Hof

De andere Protestantse Gemeente binnen de gemeentegrens van
Aalsmeer/Kudelstaart.

Oost

Hervormde gemeente aan de Oosteinderweg. Wel PKN, maar als
Hervormde Gemeente.

Dorp

Hervormde gemeente in Aalsmeer Dorp. Wel PKN, maar als Hervormde Gemeente.

Raad van Kerken

Samenwerkingsverband van Open Hof kerk, Karmelparochie en
Doopsgezinde Gemeente.

Kerken in Aalsmeer

Naast de hiervoor genoemde, ook alle andere kerkelijke gemeenten
in Aalsmeer en Kudelstaart, zoals Chr. Geref. Kerk en Cama Gemeente.

Over Hoop

Samenwerkingsverband van kerken in Aalsmeer, Kudelstaart e.o.:
Levend Evangelie Gemeente, Dorpskerk, Oosterkerk, Alpha Kerk,
Chr. Geref. Kerk en Cama Gemeente.

De Ring

Samenwerkingsverband van PKN-kerken, als onderdeel van Classis
Noord-Holland in de nabije omgeving: Haarlemmermeer, Uithoorn
en Aalsmeer/Kudelstaart.

Maatschappelijke organisaties
Dorcas

Grote kringloopwinkel met opbrengst voor projecten in Oost-Europa
waar veel vrijwilligers actief zijn.

Voedselbank

Organisatie die wekelijks voedselpakketten verstrekt aan huishoudens in Aalsmeer en Kudelstaart.

Partipe

Organisatie die in opdracht van de gemeente Maatschappelijk en
Welzijns-werk uitvoert.

Humanitas

Organisatie die burgers hulp bieden bij opvoeden, opgroeien en
thuisadministratie.

Hospice

Instellingen voor stervensbegeleiding in onze buurt zoals Bardo in
Hoofddorp en Thamer Thuis in de Kwakel.

Waardenvol verbinden, beleidsplan van de Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart

14

2.4. VERTALING NAAR BELEID
2.4.1. Speerpunten voor beleid
De Protestantse gemeente Samen-op-weg is een edelsteen die een plek heeft in het maatschappelijk leven van Kudelstaart. Ze heeft veel facetten en is veelklankig; de vieringen zijn
divers en ze biedt een scala aan activiteiten. Bij alles wat wij doen staat voorop dat geloven een
meerwaarde in het leven van mensen heeft.
Gastvrijheid heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. Iedereen moet zich welkom kunnen
voelen. Dat wil zeggen dat onze gemeente mensen ontvangt en benadert uit liefde en met liefde.
Dit in navolging van Jezus: een ander accepteren zoals God elk mens accepteert.
Dit leidt tot de onderstaande speerpunten voor beleid, die in willekeurige volgorde zijn opgeschreven. Hierbij wordt, op basis van de systematiek van waarderende gemeenteopbouw, veelal
voortgebouwd op activiteiten die nu ook al worden uitgevoerd, en die kunnen worden versterkt.

Divers aanbod van kerkdiensten;
Bij de opzet en uitvoering van de kerkdiensten wordt nog meer dan nu al het geval is rekening
gehouden met de verschillende facetten en veelklankigheid in onze gemeente. Dit leidt tot een
gevarieerder aanbod in de breedste zin van het woord (ook van voorgangers).

Aandacht voor goede structuur voor pastoraat;
Pastoraat is een niet weg te denken element in ons gemeente-zijn. Wel sluiten traditionele vormen zoals huisbezoek en groot huisbezoek steeds minder aan bij de agendadrukte en mogelijke
behoefte die gemeenteleden en pastorale medewerkers hebben. Tegelijkertijd wordt, bij de dromen, het pastorale gesprek als waardevol genoemd.

Gastvrij en aantrekkelijk zijn als gemeente;
Onze gemeente staat bekend en wordt gekend door haar gastvrijheid. Om een gewaardeerde
plek in de Kudelstaartse samenleving te behouden is het belangrijk om deze gastvrijheid te
koesteren, en tegelijkertijd verder uit te bouwen.

Meeleven met mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap;
Nauw verbonden met gastvrijheid is de betrokkenheid bij lief en leed, zowel bij gemeenteleden
als bij anderen. Ook dit is een aspect waar onze gemeente aan herkend wordt, maar ook hier is
het belangrijk dat dit wordt versterkt. Aan die eigenschap is meer dan ooit behoefte in een samenleving die zich steeds individualistischer opstelt.
 Jongeren betrokken houden bij de gemeente;
Zonder jongeren geen toekomst. Ook niet voor onze gemeente – daarin investeren blijft belangrijk. Het jeugdwerkbeleidsplan geeft hiervoor belangrijke handvatten.

Het organiseren van aantrekkelijke activiteiten;
Activiteiten die binden en verbindend zijn, voor jong, oud en allen daartussen.

Samenwerken met andere kerken en groepen.
Door samen te werken met andere kerken, kerkgenootschappen, maar ook andere maatschappelijke instellingen, op de wijze zoals in paragraaf 2.3 is beschreven krijgt onze gemeente een
nog meer solide plek in de samenleving.

2.4.2. Beleidsdoelen en -voornemens
Beleidsdoelen en voornemens behoren door de kerkenraad te worden uitgewerkt in een activiteitenplan. Dat plan behelst dan de concrete beleidsuitvoering in de komende jaren.
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Die uitvoering dient plaats te vinden binnen de vastgestelde structuur in onze gemeente. Een
structuur die door de kerkenraad laatstelijk in de zomer van 2018 is vastgesteld en waarin door
de beleidscommissie geen wijzigingen worden voorgesteld.
In die structuur worden onderscheiden:

de kerkenraad;

het college van kerkrentmeesters;

het college van diakenen;

de wijkteams;

de commissie Eredienst;

de commissie Vorming & Toerusting;

de Jeugdraad.
2.4.2.1. De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de ‘grote kerkenraad’ – dit is de bijeenkomst van alle ambtsdragers in
de gemeente, en de ‘kleine kerkenraad’ – dit is een afvaardiging vanuit de wijkteams en de verschillende colleges. De kleine kerkenraad legt de beleidsbeslissingen voor aan de grote kerkenraad die daarover de besluiten neemt; de kleine kerkenraad is primair verantwoordelijk voor de
uitvoering van beleid.
Bij de uitvoering van het beleidsplan wordt van de kerkenraad verwacht dat:

zij afspreekt met welke bestuursstijl zij de gemeente wil besturen – zij die bestuursstijl
vervolgens ook toepast en handhaaft;

het inhoudelijk geloofsgesprek (missie – visie) binnen de kerkenraad wordt gevoerd;

zij de overige colleges en taakgroepen aanmoedigt óók het geloofsgesprek te voeren en
daarmee de kerkenraad te voeden, zodat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt
en er geen gat ontstaat tussen de verschillende raden en taakgroepen;

zij colleges, taakgroepen, maar ook gemeenteleden inspireert, motiveert en passende
antwoorden zoekt bij rijzende vraagpunten, dit moet voelbaar, merkbaar en herkenbaar
zijn – de kerkenraad zal zich hierbij ‘zichtbaar (en kwetsbaar)’ dienen op te stellen;

zij gesprekken initieert en samenwerking zoekt met andere kerken en groepen conform
de hiervoor beschreven criteria;

zij de kerkelijke agenda’s goed op elkaar afstemt;

zij de opdrachten aan alle taakgroepen actualiseert;

zij de taakgroepen vraagt hun werkplannen te maken, en daarbij toezicht houdt op de
uitvoering daarvan.
2.4.2.2. Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de goede bedrijfsvoering binnen de
gemeente. Het college heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op de
economische en financiële continuïteit van de gemeente – nu en in de komende jaren. Dat
neemt niet weg dat het college van kerkrentmeesters onderdeel vormt van de kerkenraad en
daarmee uitvoerder van beleid is dat door de kerkenraad is vastgesteld.
Bij de uitvoering van het beleidsplan wordt van het college van kerkrentmeesters verwacht dat
zij:

een voorzichtig financieel beleid voert, waarbij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is,
goed wordt aangesloten bij het beleid van de kerkenraad – ‘geld is volgend op beleid en
niet primair bepálend voor beleid’.

aandacht heeft voor zorgvuldige en evenwichtige afwegingen voor de inzet van gebouwen, ruimtes binnen de gebouwen, middelen, voorgangers en eventuele andere betaalde
medewerkers alsmede andere uitgaven;
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over zijn voorstellen over de bovenstaande punten steeds in overleg treedt met de kerkenraad.

Voor wat betreft de financiële ruimte waarin de kerkenraad (en dus ook het college van kerkrentmeesters) opereert, wordt aangesloten bij de meerjarenbegroting die recent is vastgesteld.

2.4.2.3. Het college van diakenen
Het college van diakenen is verantwoordelijk voor de zorg aan de medemens, binnen en buiten
de gemeente. Voor de uitoefening van die verantwoordelijkheid heeft de diaconie de ZWOcommissie in het leven geroepen (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
Vanuit die verantwoordelijkheid wordt in het kader van dit beleidsplan van de diaconie en van de
ZWO-commissie verwacht dat zij:

aanwezig is en wil zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving door:
o aandacht te vragen voor groepen die door hervorming van de zorg worden getroffen;
o ondersteuning van de medemens in met name ramp- en oorlogsgebieden en
andere gebieden waar dat nodig is;
o samen te werken met organisaties die ook voor sociaal en/of economisch zwakkeren opkomen

gastvrijheid toespitst op eenzamen, sociaal zwakkeren, mensen die aan de rand van de
samenleving verkeren en anderen die hulp en/of ondersteuning behoeven;

samenwerking zoekt en onderhoudt met pastoraat om de voorgaand genoemde taken
goed te kunnen uitvoeren;

samenwerking zoekt en onderhoudt met partners in de samenleving die een doelstelling
nastreven die aansluit bij die van de diaconie, waaronder begrepen andere kerkelijke organisaties;

de gemeente en de gemeenteleden bewust maakt en houdt van hun diaconale roeping
en verantwoordelijkheid.
2.4.2.4. De wijkteams
De wijkteams zijn de speerpunten voor pastorale zorg in de gemeente. Zij staan elk onder leiding van een coördinator en zijn verder bemenst met ouderlingen en/of pastoraal medewerkers,
een diaken en contactpersonen. In de communicatie tussen de kerkenraad en de gemeenteleden
vervullen de wijkteams een spilfunctie. Ook is voor elk wijkteam de predikant op afroep inzetbaar.
Met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan wordt van de wijkteams verwacht dat zij:

uitvoering geven aan het vastgestelde pastorale beleid;

omzien naar mensen binnen en buiten de gemeente, in het bijzonder op de kruispunten
van het leven;

zorg dragen voor het onderhouden van het contact met de gemeenteleden.
2.4.2.5. De commissie erediensten
De commissie eredienst (taakgroep van de kerkenraad) is ondersteunend aan kerkenraad en
voorganger(s) op het punt van de invulling van de erediensten.
In het kader van dit beleidsplan wordt van deze taakgroep verwacht dat zij:

de visie op de eredienst voortdurend actualiseert;

zorgt voor een gevarieerd aanbod van erediensten gericht op de verschillende facetten
van de edelsteen die onze gemeente is, met een prioritering daarbij;

aandacht bepleit voor kerkmuziek en het te gebruiken liedrepertoire waarbij gebruik
wordt gemaakt van traditionele en moderne liedbundels die worden gebruikt in christelijke erediensten;
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de verscheidenheid in erediensten gaat inzetten bij het vergroten van gastvrijheid.

2.4.2.6. De commissie vorming & toerusting
Activiteiten die niet of minder specifiek aan de ‘vaste’ erediensten zijn verbonden worden voorbereid, opgezet en uitgevoerd door de commissie vorming & toerusting (taakgroep van de kerkenraad). Dat betreft op erediensten gelijkende activiteiten, maar ook andere activiteiten.
In het kader van dit beleidsplan wordt van de commissie vorming & toerusting verwacht dat zij:

waar mogelijk de frequentie ophogen van succesvolle activiteiten zoals muziek-diensten,
Taizé-vieringen en informatieavonden;

op zoek blijven naar andere aantrekkelijke activiteiten;

een actieve PR voor de activiteiten plannen en uitvoeren.
2.4.2.7. De jeugdraad
De taakgroep jeugd (taakgroep van de kerkenraad) heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte
van het opzetten en uitvoeren van het jeugdbeleid. Dat beleid is geconcretiseerd in een recent
opgesteld jeugdwerkbeleidsplan, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de kerkenraad.
Van de taakgroep jeugd wordt in het kader van het beleidsplan verwacht dat zij:

het beleid, zoals verwoord in het jeugdwerkbeleidsplan uitwerkt in concrete activiteiten;

op het gebied van jeugdwerk samenwerkt met andere kerken conform dezelfde criteria
als hiervoor beschreven;

zich, met name door de Kindernevendienst XL en de Jeugdkerk XL, ook richt op jeugd
‘van buiten’;

streeft naar meer ouderen als vrijwilliger in het jeugdwerk in plaats van en in aanvulling
op actieve ouders van kinderen die aan het jeugdwerk deelnemen.
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3. Bijlagen
3.1. bijlage 1 - organogram
In de eerste bijlage treft u het organogram van onze gemeente aan als situatie aan het begin
van het seizoen 2018/2019. Opgemerkt moet worden dat dit een momentopname is. Tussentijdse mutaties kunnen verschillen opleveren met de situatie per 1 september 2018 en nu.
De beleidscommissie deelt de vreugde van de kerkenraad dat op 1 september alle functies bezet
konden worden. Dat is een unieke situatie waar we trots op mogen zijn. Desondanks wil de beleidscommissie de waarschuwing afgeven dat de vijver waarin gevist moet worden klein is en
steeds kleiner wordt. Het risico is aanwezig van uitputting van het potentieel. Ook dreigt de grote kerkenraad een log vergadergremium te worden waarin discussies moeilijk gevoerd kunnen
worden en besluiten lastig te nemen zijn. Vergader technisch zou een grote kerkenraad van een
kleinere omvang te prevaleren zijn.
Advies 1:
De commissie adviseert de kerkenraad dan ook bij komende vacatures goed te kijken naar de
minimaal gewenste bezetting van de kerkenraad. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de
inzet van meer pastoraal medewerkers i.p.v. ouderlingen pastoraat. Ook in de diaconie en bij de
kerkrentmeesters zou meer met diaconaal medewerkers en kerkrentmeesters gewerkt kunnen
worden die geen ambtsdragers zijn. Neven voordeel zou kunnen zijn dat gemeenteleden eerder
geneigd zijn deze functies op zich te nemen als zij weten dat hier minder vergaderavonden mee
gemoeid zijn.
Advies 2:
Een tweede advies van de beleidscommissie is om bij dragende functies als voorzitter van de
kerkenraad en scriba eerder op zoek te gaan naar geschikte kandidaten en nieuwe kandidaten
een serieus inwerktraject aan te bieden onder begeleiding van degene die zij gaan opvolgen.
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3.2. bijlage 2 - werkwijze kerkenraadsvergaderingen
Op de vergadering van de kleine kerkenraad d.d. 12 april 2018 is gesproken over de manier
waarop de kerkenraden zouden moeten functioneren. Daarvoor is de kerkorde van de Protestantse Kerk3 en de eigen ‘Plaatselijke regeling’ onder de loep genomen en tevens inlichtingen
ingewonnen bij deskundigen.








De grote kerkenraad (GKR) wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente en
komt ten minste vier maal per jaar bijeen4. De GKR is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, zoals vastgesteld in de kerkorde5
De GKR vertrouwt onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van
zijn taak toe aan de kleine kerkenraad (KKR), met een aantal door hem in te stellen sectieteams en taakgroepen. De GKR richt zich dus op de zaken van bezinning en beleid. Alle overige punten gaan voor behandeling met besluit naar de KKR.
De taak van de KKR is: het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen
aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan; de instelling van de sectieteams
en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan; het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen6.
De GKR behoudt de eindverantwoordelijkheid en kan de besluiten van de KKR dus toetsen aan het algemeen beleid.

VERGADERAFSPRAKEN:

De vergaderingen van de grote en KKR worden in de regel tenminste 7 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de
orde zullen komen (de agenda).

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de GKR dan wel KKR wordt vastgesteld.

De leden van de GKR ontvangen de notulen van de KKR.

Punten die in de KKR behandeld worden aangaande het werk van de taakgroepen en
sectieteams kunnen met een besluit afgesloten worden en worden in principe niet meer
behandeld in een GKR, tenzij de GKR bepaalde zaken of besluiten niet in overeenstemming acht met het beleid.

Complexe ingewikkelde zaken qua beleid worden eerst voorbereid in de KKR; daarna
komen ze met advies op de agenda van GKR.

Uitsluitend bij spoedeisende noodzaak worden punten aan de agenda toegevoegd.

De deelnemers blijven “bij de les”; er wordt niet herhaald wat al gezegd is. Er worden
geen punten ingebracht die in ander of kleiner verband kunnen of moeten worden besproken.
3

Zie kerkorde PKN. Met name: ordinantie 4, artikel 6, 7, 8 en 10. Onze gemeente heeft in het verleden
gekozen voor het zogenaamde ‘kerkenraad met werkgroepen’-model (artikel 10).
4

Het streven is dit te doen in september, november, februari, mei.

5

In ordinantie 4, artikel 10, lid 7a worden genoemd:
de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld.
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan
de kerkenraad;
het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft opgedragen aan de kleine
kerkenraad:
het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en
de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering.

6

Ordinantie 4, artikel 10, lid 7b.





De verschillende organen spreken zoveel mogelijk met één woordvoerder (diaconie, cvk,
jeugdraad, coördinatoren pastoraat).
Bij de rondvraag komen geen punten aan de orde, die nog uitgezocht/voorbereid moeten
worden.
Bespreekpunten die niet zijn geagendeerd en/of binnengekomen zijn voor de moderamenvergadering worden niet behandeld op de GKR.

Bij gecompliceerde zaken die veel discussie vragen wordt de volgende werkwijze aanbevolen:
1. Nadat de voorzitter - eventueel met een toelichting - een punt aan de orde stelt, krijgt ieder
in één termijn gelegenheid het woord te voeren, waarna de voorzitter reageert.
2. Zo nodig kan de voorzitter een tweede termijn toestaan wanneer verwacht wordt dat er behoefte is op elkaars argumenten/standpunten te reageren.
3. Het punt wordt afgerond met besluitvorming, zoals door de voorzitter samengevat, tenzij
stemming wordt gevraagd.
Taak van de voorzitter:

Hij / zij formuleert duidelijk wat aan de orde is en welk voorstel wordt gedaan;

Hij / zij corrigeert waar in strijd met de groepsdiscipline wordt gehandeld;

Hij / zij wacht met eigen reactie totdat ieder een mening heeft kunnen geven

Hij / zij staat niet toe dat zaken aan de orde komen, die niet in vergadering thuishoren of
voorbereiding vergen

BELANGENVERSTRENGELING RELATIES:
Benoemingen:

In het verleden heeft de kerkenraad al besloten, dat er bij de benoeming van ambtsdrager wordt afgewogen of een familie / vriendschapsband een belemmering vormt. Dit betekent dus niet dat er een ‘verbod’ is. Ook moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat
twee partners in 1 team / sectie / college zitting hebben.
Wat de vergaderingen betreft:

Wanneer zaken aan de orde zijn die privébelangen betreffen of een verstrengeling kunnen opleveren met belangen uit hoofde van een andere functie verlaten de betrokkenen
de vergadering of onthouden zij zich van mee vergaderen. Dit is ter beoordeling van de
betrokkenen zelf (na eventueel voorafgaand overleg met het moderamen).
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3.3. bijlage 3 - statistische gegevens
1. Opbouw van het ledenbestand, oktober 2018
Leeftijdsopbouw SOW-Kudelstaart.
per 30-10-2018

Leeftijdsopbouw SOW-Kudelstaart.
per 30-10-2018

Naar geboortejaar

Naar leeftijd

1933 of eerder
van 1934 t/m 1943
van 1944 t/m 1958
van 1959 t/m 1978
van 1979 t/m 1993
van 1994 t/m 200
van 2001 t/m 2006
van 2007 tot heden

27
71
198
162
81
37
40
57

85 of ouder
van 75 t/m 84
van 60 t/m 74
van 40 t/m 59
van 25 t/m 39
van 18 t/m 24
van 12 t/m 17
jonger dan 12

27
71
198
162
81
37
40
57

Totaal

673

Totaal

673

In grafiekvorm ziet dat er als volgt uit:

In percentages uitgedrukt is het beeld als volgt:
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2. Actie kerkbalans – toegezegde bedragen 2018.
Regel is dat bijna alle toezeggingen worden nagekomen. Dat wordt hier dan ook als uitgangspunt genomen.
In de tabel gaat het om de toegezegde bedragen van 300 euro of meer per jaar. De toezeggingen van kleinere bedragen zijn wel verwerkt, maar niet ‘per leeftijd’.

Actie Kerkbalans 2018
Naar leeftijd, 300 euro
of meer per jaar toegezegd
80 of ouder
75 t/m 79
70 t/m 74
65 t/m 69
jonger dan 65

15.220
12.510
12.230
13.480
28.357

kleinere toezeggingen

20. 619

Totaal

102.416

In grafiekvorm geeft dat het volgende beeld:
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3.4. bijlage 4 - begroting 2019

Begroting

Begroting

2019

2018

Werkelijk
2017

€

€

€

22.815

22.720

26.257

10

25

11

125.400

124.110

129.830

12.000

11.000

12.224

160.225

157.855

168.322

11.975

12.550

12.316

9.030

14.030

14.030

Pastoraatkosten

92.050

85.175

84.521

Kosten kerkdiensten

10.400

9.500

15.982

Verplichtingen en bijdragen aan organen

8.160

8.450

8.177

Salarissen en vergoedingen

2.500

4.300

3.990

Kosten beheer en administratie

5.550

7.000

6.053

Rentelasten

8.028

8.395

9.216

147.693

149.400

154.285

12.532

8.455

14.037

Toevoegingen aan voorzieningen

-10.900

-10.710

-10.881

Onttrekkingen aan voorzieningen

500

350

6.138

-12.000

-11.000

-12.224

-22.400

-21.360

-16.967

-9.868

-12.905

-2.930

BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Totaal baten ( a )

LASTEN
Kosten kerkgebouw/pastorie
Afschrijvingen

Totaal lasten ( b )

Baten minus lasten ( a -/- b )

OVERIGE

Afdracht collecten aan derden
Totaal overige ( c )

RESULTAAT ( a -/ - b -/- c )
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3.5. bijlage 5 - meerjarenbegroting
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