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Samenvatting
De kerkenraad (KKR) stelt voor een periode van vier jaar zijn plannen op en legt dit vast in een
beleidsplan. Voordat een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld wordt eerst gekeken naar de huidige stand
van zaken. Op basis van deze informatie is gekeken welke richting de Protestantse Gemeente Beverwijk
(PGB) de komende jaren op wil. Dit gebeurt in overleg met de kerkraad en de gemeente.
Waar staan we nu?
Na het afronden van het Samen op Weg (SoW) proces in 2006, wordt er door diverse gebeurtenissen in
de gemeente, een gebrek aan verbondenheid gevoeld. Een deel van de gemeente, met name binnen de
groep 50+, heeft het SoW proces niet omarmd en voelt nog steeds onderscheid tussen ex-Gereformeerd
en ex-Hervormd. Verder was de jaarrekening de afgelopen jaren negatief, onder andere veroorzaakt
door de afname van het aantal gemeenteleden. Dit heeft geleidt tot de beslissing van de kerkenraad om
de Grote Kerk af te stoten. Ook heeft de kerk momenteel geen vaste predikant meer in dienst, nadat de
predikanten de afgelopen jaren zijn vertrokken. De werkgroep Eredienst is sinds 2012 niet meer actief en
het pastoraatswerk voor ouderen heeft onvoldoende aandacht gekregen. Daarnaast is gebleken dat er
onvoldoende afstemming, samenwerking en coördinatie is over de invulling van het bezoekwerk door de
pastor/predikant, het ouderlingen-bezoekwerk (Pastoraatgroep) en de Protestante Vrijwilligers Dienst
(PVD). Als laatste ontbreekt een volledig overzicht van alle vrijwilligers. Daardoor is het onduidelijk of
vrijwilligers altijd worden bedankt voor hun inzet als zij stoppen. Ook weet de KKR niet wat de
vrijwilligers groepen nodig hebben en op welke wijze door de groepen wordt opgeschaald bij problemen
en hulpvragen.
Waar willen we heen?
Op basis van de stand van zaken is een missie en een visie geformuleerd voor de PGB. Deze missie en
visie geven aan waar de PGB de komende jaren naartoe wil werken.
Missie:
1.
Wij willen een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen, waarin we omzien naar elkaar.
2.
Ontmoetingen met elkaar rondom het woord van God, is het hart van ons kerkelijk bestaan.
3.
De vrijwilligers zijn de steunpilaren van ons kerkelijk leven.
Visie:
1.

2.
3.

De behoeften van onze bijna 1000 gemeenteleden, t.a.v. de Erediensten in de Dorpskerk en de
Vredevorst Kerk zijn divers. Wij willen aan deze verschillen in behoefte tegemoet komen, door te
zoeken naar verbindende factoren en waar mogelijk ruimte geven voor de wensen die leven
binnen de geloofsgemeenschap.
Onze vele vrijwilligers in de gemeente verdienen onze aandacht, hulp en ondersteuning bij het
vele werk dat zij verrichten in de Dorpskerk (Wijk aan Zee) en Vredevorstkerk.
Naast een vaste kern van zeer betrokken gemeente leden is er een aanzienlijk deel van onze
gemeente, dat zich minder gehoord en verbonden voelt. We willen zoeken naar nieuwe wegen
om ook voor deze gemeenteleden een inspiratiebron van het geloof te zijn.

Hoe komen we daar?
Op basis van deze missie en visie zijn negen speerpunten geformuleerd die zullen worden uitgevoerd in
de jaren 2015-2019.
1.
Bezinning op het profiel van gemeente, predikant en pastor
Met het vertrek van 3 predikanten in een periode van 2 jaar, is bezinning nodig op het gewenste profiel
voor een predikant voor de Dorpskerk en de Vredevorstkerk. Met behulp van een interim predikant in de
periode 2014-2015, zal worden onderzocht welke eigenschappen op bestuurlijk, organisatorisch en
communicatief gebied nodig zijn, om aan de diversiteit binnen de gemeente tegemoet te komen.
2.
Coördinatie & verbinding van het vrijwilligerswerk
De kerkenraad is onvoldoende in staat om contact te onderhouden met alle grote en kleine
vrijwilligersgroepen om te weten waar zij behoefte aan hebben, welke plannen zij hebben en hoe de
kerkenraad hen tijdig kan betrekken en ondersteunen bij deze plannen.
Om dit te veranderen is geprobeerd om een vrijwilligerscoördinator te vinden, die beschikbaar is als
eerste aanspreekpunt en actief contact onderhoud met alle vrijwilligersgroepen. Dit is niet gelukt.
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Daarom heeft de kerkenraad een start gemaakt om de vrijwilligersgroepen te verdelen in vier
subgroepen en deze te koppelen aan een ambtsdrager uit het College van kerkrentmeesters of diakenen,
het Pastoraat en de groep Wijk aan Zee. Hiervan is een organogram met contactpersonen gemaakt, zie
bijlage 1. Verder is de eerste stap gezet door het beleggen van een bijeenkomst met de coördinatoren
van alle vrijwilligersgroepen. Aan de coördinatoren is gevraagd hoe zij zich als groep de komende vijf
jaar willen ontwikkelen en wat zij daarbij nodig hebben.
3.
Vieren Eredienst
De Eredienst en andere ontmoetingen rondom het woord van God, zijn het hart van ons kerkelijk
bestaan. De in 2012 opgeheven werkgroep Eredienst, zal weer worden opgestart met hulp van de interim
predikant en de toekomstige nieuwe predikant. De werkgroep Eredienst volgt nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van vorm en inhoud van kerkdiensten. De werkgroep stimuleert afwisseling in de diensten en
bevorderd de rol van de gemeenteleden in de vieringen Ook inventariseert zij wensen en signaleert
veranderde behoeften, die er leven en adviseert hierover aan de kerkenraad. De werkgroep bevorderd
afstemming tussen de preekroosters in de Dorpskerk (Wijk aan Zee) en de Vredevorstkerk. De
werkgroep Eredienst stimuleert nieuwe en verbindende initiatieven rondom de erediensten in de
Dorpskerk, Vredevorstkerk en de protestantse gemeente Heemskerk.
4.
Versterken interne en externe communicatie
Een aanzienlijk deel van onze gemeenteleden, wordt niet of onvoldoende bereikt via het kerkblad
Samenklank, SoZ (Samenklank op Zondag) en Wijkberichten Dorpkerk Wijk aan Zee. Om (toekomstige)
gemeenteleden te bereiken en te betrekken bij onze geloofsactiviteiten is een communicatieteam nodig
dat nieuwe initiatieven onderzoekt. De gemeenteavonden worden vooral bezocht door een vaste kleine
betrokken groep, veelal, qua, leeftijd rond 50+. Hier willen we nieuw leven inblazen, door
gemeenteavonden anders- met een inspirerend thema- in te richten, en/of met activiteiten die als
inspirerend worden ervaren.
5.
Financiële situatie verbeteren
Wij willen ons niet neerleggen bij de indruk dat we een kleiner wordend geloofsgenootschap zijn, waarbij
zowel de inkomsten als het aantal leden jaarlijks slinkt. Een plan is nodig om vast te stellen op welke
wijze we de negatieve financiële spiraal kunnen ombuigen. Vastgesteld moet worden welk eigen
vermogen nodig is om deze gemeente voor de komende jaren te blijven voorzien van een predikantsplaats van 1 FTE en 2 kerkgebouwen.
Om onze activiteiten te behouden en nieuwe activiteiten te ondersteunen in en rond de kerk, is het
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de kerkelijke gemeente noodzakelijk. We streven
ernaar om tot een sluitende begroting te komen. Voor activiteiten die niet kostendekkend kunnen
worden uitgevoerd, is een werkgroep fondsenwerving nodig, die externe subsidie bronnen aanboort.
Daarnaast willen we kerkelijke gemeente activiteiten stimuleren die geld opleveren, zodat er voldoende
(niet geoormerkt) budget beschikbaar blijft om (nieuwe) kerkelijke activiteiten van onze vrijwilligers te
ondersteunen. We blijven ook de komende 4 jaar zoeken naar kopers c.q. herbestemming van de Grote
Kerk.
6.
Professionaliseren ambtsdragers.
We willen naar een evenwichtige verdeling tussen stemgerechtigde diakenen, ouderlingen en ouderlingkerkrentmeesters. Voor het vergroten van de slagvaardigheid van de kerkenraad met 21 leden, zal
worden onderzocht of loskoppeling wenselijk en mogelijk is van het aantal ambtsdragers, dat
noodzakelijk is in onze eredienst en nodig als bestuurder in de kerkenraad.
Onze zorg voor continuïteit van het aantal ambtsdragers in de kerkenraad, zal vorm krijgen door
minimaal 1 jaar voor het aftreden, opvolgers te werven en in te werken. Het is gebleken dat de taak van
ambtsdrager een zware taak is. Door de (nieuwe) ambtsdragers beter toe te rusten (via training en
coaching van bijv. de gemeente adviseur), door één taak over meerdere kerkenraadsleden te verdelen
en door één taak op te delen in twee aparte taken (bijvoorbeeld scheiding kerkenraadswerk en eredienst
taken) wil de kerkenraad dit probleem de komende jaren aanpakken.
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7.
Stimuleren deelname doelgroep 30-50 jaar.
Voor het voortbestaan van de kerk, is aandacht voor de doelgroep van 30-50 jaar (en hun kinderen, zie
ook punt 8), belangrijk. Door het samenstellen van een klankbordgroep van 30-50 jarigen kan worden
uitgezocht welk kerkenwerk en welke (kortlopende) activiteiten aansprekend zijn voor deze doelgroep.
8.
Jeugdwerk.
De kerk zal moeten aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd en het groepsgevoel binnen de jeugd
versterken. Voor de aangroei van nieuwe jeugd, willen we contact opnemen met christelijke scholen in
Beverwijk om na te gaan hoe we tot samenwerking kunnen komen
Drie jaar geleden is door gebrek aan het aantal tieners, de 2-wekelijkse tienerdienst in de Vredevorst
Kerk en Grote Kerk, samengegaan met de tienergroep in Heemskerk. Signalen bereikten ons dat de
tienerdiensten in de Dorpskerk in Heemskerk voor nieuwe tieners een drempel kan zijn. Dit moet verder
worden onderzocht.
De vrijwilligers binnen het jeugdwerk hebben ondersteuning nodig van een jeugdwerker, die helpt met
de ontwikkeling van een visie op het jeugdwerk en ook hulp biedt bij het aansturen en begeleiden van
voor de jeugd interessante kerkelijke activiteiten.
De hulp van ouders/verzorgers is nodig om hun tieners te stimuleren deel te blijven nemen aan
kerkelijke activiteiten voor de jeugd. Hierover moeten ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden,
zodat zij dit bij de tieners onder de aandacht kunnen brengen.
9.
Missionair zijn in Beverwijk.
We willen ons de komende 4 jaar gaan richten op het behoud van onze gemeenteleden. Er zullen
afspraken gemaakt moeten worden hoe door de predikant/pastor/ouderling, die (bijna) niet meer in de
Dorpskerk (Wijk aan Zee) of Vredevorstkerk komen worden benaderd.
We stellen ook vast dat we ons niet neer moeten leggen bij de afname van het aantal gemeenteleden,
maar elkaar weer moeten inspireren. Veel mensen van buiten weten niet meer wat “de kerk” inhoud. We
hebben ideeën nodig om door middel van activiteiten en goede P.R. de kerk op de kaart te zetten en
maatschappelijk relevant te maken.
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Waarom een beleidsplan?
Wat is het doel van het beleidsplan?
De kerkenraad (KKR) stelt voor een periode van vier jaar zijn plannen op en legt dit vast in een
beleidsplan.

Hoe is het beleidsplan opgesteld?
Over het beleidsplan vindt overleg plaatst met het college van kerkrentmeesters (CvK), diakenen en alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar overlegt de Kerkenraad of
eventuele wijziging van het beleidsplan aan de orde is. De visie, missie en speerpunten van de
Protestante Kerk Nederland (PKN) en de Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) dienen als een
inspirerende leidraad voor nieuwe initiatieven, die binnen onze kerkgemeente plaatsvinden.
Het eerste concept is op een aantal punten besproken in de stuurgroep beleidsplan. De Stuurgroep
Beleidsplan bestaat uit een groep gemeenteleden en heeft op 18 maart, 8 april en 16 mei over een
aantal punten uit het beleidsplan gediscussieerd.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan (of een wijziging daarvan) voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit
aan de gemeente voorgelegd. De kerkenraad stelt de gemeente in de gelegenheid hun mening kenbaar
te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan (of de wijziging) vast.

Hoe en aan wie gaan we het beleidsplan communiceren?
Nadat dit beleidsplan in concept gereed is wordt het volgende traject gevolgd:
1. Vaststellen beleidsplan in KKR
2. Voorleggen beleidsplan aan de gemeente
3. Indien definitief, versturen naar de Classis
De gemeente wordt als volgt geïnformeerd:
Op de gemeenteavond
De website van de gemeente
In kerkbad Samenklank zal de link naar de website genoemd worden
Papieren exemplaren zijn opvraagbaar indien gewenst
De coördinatoren van de vrijwilligersgroepen ontvangen een email
Verder worden de volgende mensen via de email geïnformeerd:
Interim predikant en consulent predikant
Voorzitters en scriba van de kerkenraad van de protestantse gemeente Heemskerk
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Waar staan we nu?
Na het afronden van het Samen op Weg (SoW) proces in 2006, wordt door diverse gebeurtenissen in de
gemeente, een gebrek aan verbondenheid gevoeld:
Een negatieve jaarrekening
Afname aantal gemeenteleden met 1/3 van 1500 leden (2007) naar 1000 leden (2013)
Aantal kerkgebouwen voor de zondagse eredienst van drie naar twee
Aantal predikantsplaatsen van twee naar één FTE
Ontbreken van de werkgroep Eredienst sinds 2012
Een deel van de gemeente, met name binnen de groep 50+, heeft het SoW proces niet omarmd en voelt
nog steeds onderscheid tussen ex-Gereformeerd en ex-Hervormd. Bij moeilijke beslissingen en keuzes,
die de kerkenraad moet maken, wordt de “strijd” weer gevoeld en wordt dit zichtbaar in de gemeente.
De afgelopen paar jaar was de jaarrekening van het CvK negatief, waardoor er – ook bij de KKR ledeneen gevoel heerst dat er niets meer kan in de gemeente. Een van de oorzaken van de negatieve
jaarrekening is de afname van het aantal gemeenteleden. Tussen 2007 en 2013 is het ledenaantal
gezakt van 1500 naar 1000 leden. Om financieel gezond te blijven, is in 2012 door de kerkenraad
besloten om de Grote Kerk af te stoten. Dit heeft verdriet en boosheid veroorzaakt bij gemeenteleden,
die de Grote Kerk een warm hart toedragen. Twee gemeenteleden hebben een bezwaar ingediend bij het
Generale College te Utrecht, dat anno 2014 nog loopt.
Tot 2012 beschikte de gemeente over drie predikanten (totaal 2 FTE), die elk zijn/haar kennis en kunde
binnen bracht, op het gebied van pastoraat, spiritualiteit en bestuurlijke eigenschappen. Door het één
voor één vertrekken van de drie predikanten uit de gemeente (in september 2012, juni 2013 en
augustus 2014) nam de diversiteit af, wat binnen de gemeente als een groot gemis is ervaren door
zijn/haar aanhang.
Na het vertrek van de eerste predikant, is de werkgroep Eredienst niet meer actief. Ook heeft het
pastoraatswerk voor ouderen onvoldoende aandacht gekregen. Er is onvoldoende onderlinge coördinatie
en afstemming tussen de groepen die invulling geven aan het bezoeken van ouderen, te weten de
pastor/predikant, de ouderlingen-bezoekwerk en de Protestante Vrijwilligers Dienst (PVD).
Als laatste ontbreekt een volledig overzicht van alle vrijwilligers en de meer dan 30 vrijwilligersgroepen.
Daardoor is het onduidelijk of vrijwilligers altijd worden bedankt voor hun inzet als zij stoppen. Ook weet
de KKR onvoldoende wat de vrijwilligersgroepen nodig hebben en op welke wijze door de groepen wordt
opgeschaald bij problemen en hulpvragen.
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Waar willen we heen?
Wat is onze missie?
1.

Wij willen een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen, waarin we omzien naar elkaar.

2.

Ontmoetingen met elkaar rondom het woord van God, is het hart van ons kerkelijk bestaan.

3.

De vrijwilligers zijn de steunpilaren van ons kerkelijk leven.

Wat is onze visie?
1.

De behoeften van onze bijna 1000 gemeenteleden, t.a.v. de Erediensten in de Dorpskerk (Wijk aan
Zee) en de Vredevorstkerk zijn divers. Wij willen aan deze verschillen in behoefte tegemoet komen,
door te zoeken naar bindende factoren en waar mogelijk ruimte geven voor de wensen die leven
binnen de geloofsgemeenschap. Wij komen als gemeente samen om het woord van God te horen,
het geloof in God te delen, het contact met God te ervaren en elkaar te ondersteunen. Sommigen
zoeken hierbij inspiratie, anderen troost en weer anderen een (wekelijkse) boodschap hoe te leven
en werken naar Gods woord.

2.

De vrijwilligers in de gemeente verdienen onze aandacht, hulp en ondersteuning bij al het werk dat
zij verrichten in de Dorpskerk (Wijk aan Zee) en Vredevorstkerk. Alleen door de vele vrijwilligers is
het mogelijk, om de eredienst vorm te geven en diverse activiteiten in de gemeente mogelijk te
maken en te houden.

3.

Naast een vaste kern van zeer betrokken gemeente leden is er ook een aanzienlijk deel van onze
gemeente, dat zich minder gehoord en verbonden voelt. We willen zoeken naar nieuwe wegen om
ook voor deze gemeenteleden een inspiratiebron van het geloof te zijn.

Wat zijn onze speerpunten voor 2015-2019?
1.
Bezinning op profiel gemeente, predikant en pastor
Met het vertrek van 3 predikanten in een periode van 2 jaar en de gebouwen kwestie, die met de nodige
emotie vergezeld ging, leeft bij velen nog steeds gevoelens van onvrede. Er is ook verdriet om wat er
gebeurd is.
De kerkenraad heeft besloten om na het ontstaan van de predikantsvacature niet onmiddellijk een
beroepingscommissie in te stellen, maar eerst duidelijk te krijgen welke koers de gemeente wil gaan
varen, om daaraan een scherp profiel voor de gewenste predikant voor de Dorpskerk (Wijk aan Zee) en
de Vredevorstkerk te kunnen koppelen.
Met het aanstellen van een interim predikant voor de periode 2014-2015, zal worden onderzocht welke
eigenschappen nodig zijn om aan de diversiteit binnen de gemeente tegemoet te komen.
Op grond van gesprekken met gemeenteleden zal de interim-predikant een analyse van de situatie
vervaardigen en voorleggen aan kerkenraad en gemeente. Na de analysefase zal de interim-predikant
het proces van het opstellen van een predikantsprofiel en het werk van de beroepingscommissie
begeleiden.
Met als uitgangspunt een open kerk te willen zijn, zullen we moeten nadenken op welke wensen van de
onderscheiden doelgroep(en), we ons gaan richten. Hoe creëren we energie in de kerk, waardoor
mensen er graag komen? In hoeverre zijn de wensen van jongeren en de 30-50+ groep (zie ook punt 7
en 8) realistisch en in onze gemeente toepasbaar? Hoe kunnen we verbindende activiteiten organiseren,
waardoor we ervoor zorgen dat we samen één bloeiende opbouwende gemeente vormen? Hoe laten we
de “strijd” als gevolg van verschillen in “bloedgroepen” en achtergronden achter ons?
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Op dit moment beschikt de gemeente over 1 ouderen Pastor voor 16 uur per week en een vacature voor
een predikant van 40 uur per week. De vraag is, of met het oog op de gemeente opbouw en financiële
situatie, op de lange termijn, dit zou moeten wijzigen in een full time pastor en parttime predikant, zie
ook punt 5.
Om deze vragen te beantwoorden en ons beleid hierop in te richten, willen we inspiratiebijeenkomsten
houden waarin we met een grotere groep gemeenteleden brainstormen hoe we door middel van
activiteiten en goede P.R. de negatieve spiraal ten aanzien van aantal leden en inkomsten weer om
kunnen buigen naar een groeiende gemeente met groeiende jaarlijkse inkomsten.
2.
Coördinatie & verbinding van het vrijwilligerswerk
Wij willen omzien naar elkaar. Voor een gemeente met ruim 950 leden en honderden vrijwilligers,
betekent dit dat vrijwilligers makkelijk kunnen worden vergeten en niet de aandacht en begeleiding
krijgen die zij nodig hebben.
De gemeente Beverwijk - Wijk aan Zee beschikt over een grote hoeveelheid vrijwilligers(groepen). Veel
mensen hebben echter meerdere taken en de druk om er nog een taak bij te nemen is groot. Veel
processen lopen min of meer “automatisch”, zonder coördinerende taak vanuit de kerkenraad.
Vrijwilligers leggen een hoge mate van zelfredzaamheid aan de dag. Zij informeren zichzelf en werken
zichzelf in en spelen zelf in op verandering. De vrijwilligersgroepen maken niet of weinig gebruik van
(digitale) media om hun bekendheid binnen de gemeente te vergroten.
De bekendheid van de vrijwilligersgroepen binnen de gemeente willen we vergroten door o.a opname
van een lijst van activiteiten in het gemeenteboekje en het plaatsen van namen van contactpersonen en
vacatures in het kerkblad. Door het inschakelen van mensen met een sterk netwerk, kunnen we meer
gericht nieuwe mensen persoonlijk benaderen en vragen voor specifieke taken. We moeten ons daarbij
niet richten op de dingen die misgaan, maar waarderen wat er allemaal al gebeurt.
De kerkenraad, ook zelf een groep van vrijwilligers, is nog onvoldoende in staat om contact te
onderhouden met alle grote en kleine vrijwilligersgroepen om te weten waar zij behoefte aan hebben,
welke plannen zij hebben en hoe de kerkenraad hen tijdig kan betrekken en ondersteunen bij hun
plannen. Ook ontbreekt het aan activiteiten die samenwerking tussen de vrijwilligers(groepen) onderling
en tussen vrijwilligers(groepen) en ambtsdragers stimuleert. Een vrijwilligerscoördinator die beschikbaar
is als eerste aanspreekpunt en actief contact onderhoud met alle vrijwilligersgroepen lijkt onontbeerlijk
om het vrijwilligerswerk goed te ondersteunen.
Een start is gemaakt om alle vrijwilligersgroepen onder te brengen bij 1 van de beide
kerkenraadscolleges, de Pastoraatsgroep en de groep Wijk aan Zee. In bijlage 1 is een overzicht
opgenomen van alle vrijwilligersgroepen en de contactpersoon per groep vanuit de kerkenraad. Een
aantal vrijwilligers hebben meer dan 1 taak of zelfs vele taken. Dit betekent dat als een vrijwilliger uitvalt
en veel taken vacant komen. Op dit moment is er geen sturing om te komen tot een betere verdeling. De
werving van nieuwe vrijwilligers vindt plaats op ad-hoc basis. Er is geen (digitale) vacature bank. De
gemeente is al lang blij als een taak weer is ingevuld.
Een groepscoördinator zou hier een rol in kunnen spelen. Tot nu toe is het niet gelukt om binnen de
gemeente een (groeps)vrijwilligerscoördinator op vrijwillige basis te vinden. Mocht dit ook in de nabije
toekomst niet lukken, dan zal de (financiële) mogelijkheid worden onderzocht voor een betaalde kracht.
Een profiel en vacature voor een vrijwilligerscoördinator is al opgesteld door een werkgroep, gericht op
het realiseren van een professioneel georganiseerd vrijwilligersbeleid, met als doel om de samenwerking
tussen groepen te stimuleren.
Als eerste stap om het vrijwilligersbeleid vorm te geven, is de organisatie van de bijeenkomst met de
coördinatoren van alle vrijwilligersgroepen, van onder andere de Guben groep, de PVD, het pastoraat, de
koffiedienst, de rommelmarktcommissie, themadienst, de autovriendendienst, de samenklankbezorgers
enz. Aan hen is gevraag om op basis van de missie en visie, een stukje te schrijven over hoe zij zich als
groep de komende vijf jaar willen ontwikkelen en wat zij daarbij nodig hebben.
3.
Vieren Eredienst
De Eredienst en andere ontmoetingen rondom het woord van God, zijn het hart van ons kerkelijk
bestaan. De in 2012 opgeheven werkgroep Eredienst, zal zo spoedig mogelijk weer worden opgestart
met hulp van de interim predikant en/of de toekomstige nieuwe predikant.
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Aan de werkgroep zal worden gevraagd om het hele proces van de eredienst door te lichten. Van de
welkomst commissie tot aan het koffiedrinken. Hierbij is het uitgangspunt: waarderen wat goed is en
onder handen nemen wat anders kan.
De werkgroep Eredienst volgt nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van vorm en inhoud van kerkdiensten
en andere ontmoetingen rondom het woord van God. De werkgroep doet voorstellen aan de predikant
en/of de kerkenraad m.b.t. activiteiten in en rondom de eredienst.
Zij onderzoekt de behoefte van de geloofsgemeenschap ten aanzien van uitbreiding van bijzondere
diensten en de inzet van muziek, waar onder gebruik piano, cd’s, bands en muzikale begeleiding door
jong(eren) en oudere gemeenteleden. Hiervoor wordt budget begroot door de kerkrentmeesters. Van de
toekomstige predikant verwachten wij dat hij/zij zich positief opstelt als teamspeler in de werkgroep
eredienst.
De werkgroep is het eerste aanspreek punt bij nieuwe ideeën aangaande inrichting van de dienst,
bloemen, geluid, beamer, inzetten van gastvrouwen (voor de dienst en bij het koffiedrinken), opzet rouw
en trouwdiensten, etc.
De werkgroep stimuleert een afwisseling in diensten en bevorderd de rol van gemeenteleden in de
vieringen, inventariseert wensen en signaleert veranderde behoeften, die er leven en adviseert hierover
aan de kerkenraad. De werkgroep bevorderd afstemming tussen de preekroosters in de Dorpskerk(WaZ)
en de Vredevorstkerk. Ook stimuleert de werkgroep Eredienst nieuwe en verbindende initiatieven
rondom de erediensten in de Dorpskerk Wijk aan Zee, Vredevorstkerk en de protestante gemeente
Heemskerk.
Onderzocht zal worden of de werkgroep ook een coördinerende taak kan hebben. In dat geval stemt de
werkgroep alle activiteiten in en rondom de erediensten van de kerken op elkaar af en is daarbij het
eerste aanspreekpunt voor de roosteraars, koster, themadienstcommissie, etc.
4.
Versterken interne en externe communicatie
Een aanzienlijk deel van onze 987 gemeenteleden (aantal op 1-1-2014), waaronder de 12+ jeugd en de
groep 30-50 jarigen, wordt niet of onvoldoende bereikt via het kerkblad Samenklank, gemeentebericht
Samenklank op Zondag en Wijkberichten Dorpkerk Wijk aan Zee. Om (toekomstige) gemeenteleden te
bereiken en te betrekken bij onze geloofsactiviteiten is een communicatieteam voor de ruim 30
vrijwilligersgroepen nodig, die nieuwe initiatieven onderzoekt, bijvoorbeeld via een digitaal kerkblad of
berichten in huis-aan-huis bladen, facebook, website, twitter, the cloud, e-mail, whatsapp, sms en mondop- mond reclame.
Op dit moment is over de meeste vrijwilligersgroepen geen “online” informatie beschikbaar voor onze
gemeenteleden. Omdat het gemeenteboekje ruim twee jaar oud is, is voor (nieuwe) gemeenteleden
moeilijk vindbaar, waar en hoe men kan deelnemen aan een vrijwilligers groep.
Een start is gemaakt met de introductie van een communicatieteam, bestaande uit 4 kerkenraadsleden,
die elke contactpersoon zijn voor een aantal vrijwilligersgroepen, zie bijlage 1. Deze contactpersonen
ondersteunen en stimuleert vrijwilligers(groepen) en ambtsdragers om gebruik te maken van deze
(nieuwe en oude) communicatiemiddelen. Hierbij valt te denken aan de introductie van een digitaal
gemeente boekje en het regelmatig (digitaal) beschikbaar stellen en actualiseren van documenten op de
PKN website beverwijk. Bijvoorkeur wordt deze taken gecoördineerd door 1 centraal PR persoon (Een
moderator voor Samenklank, SOZ, site, facebook, etc.)
De 5 speerpunten voor de contactpersoon zijn:
o Overleg
o Communicatie
o Naar buiten
o Bezetting
o Contact KKR
Nieuwe ideeën zijn nodig om meer naar buiten te treden. Bijvoorbeeld door het organiseren van Open
Dagen over “ Hoe gaat het er toe in de kerk” of “ Wat is bidden” . Maar ook basis informatie zoals “Hoe
men lid wordt van de kerk” of “Waar men zich kan melden voor het trouwen of dopen in de kerk“. Ook
valt te denken aan inloop ochtenden of avonden, mogelijk in samenwerking met zorg- en
hulporganisaties of in samenwerking met christelijke scholen. Maar ook uitbreiding van bestaande
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initiatieven binnen de kerk, naar buiten, zoals het sturen van de “bloemengroet” naar iemand buiten de
geloofsgemeenschap.
Onze gemeenteavonden worden vooral bezocht door een vaste kleine groep, veelal qua leeftijd rond
50+. Ook hier willen we nieuw elan inbrengen, door gemeenteavonden anders- via een inspirerend
thema- in te richten, en met activiteiten die als inspirerend worden ervaren.
5.
Financiële situatie verbeteren
Er is al enkele jaren een flink begrotingstekort, dat in 2014 is opgelopen naar 50.000,-. Per 1-1-2014 is
het aantal ingeschreven gemeenteleden 987. In de afgelopen 4 jaar is het aantal leden met circa 60 a
100 per jaar afgenomen. Figuur 1 geeft de schatting weer van het aantal gemeenteleden in 2018.
Hiervoor zijn 3 scenario’s ontwikkeld: 1) maximale afname van leden; 2) gemiddelde afname van leden;
3) minimale afname van leden.
Wij willen ons niet neerleggen bij de indruk dat we een kleiner wordende geloofsgenootschap zijn,
waarbij zowel de inkomsten als het aantal leden jaarlijks slinkt. Een plan moet worden gemaakt op welke
wijze we de negatieve financiële spiraal kunnen ombuigen. We zullen moeten vaststellen welk eigen
vermogen nodig is om een gemeente van circa 600-800 leden voor de komende jaren te blijven voorzien
van een predikantsplaats van 1 FTE en 2 kerkgebouwen.

Figuur 1. De schatting (maximaal, gemiddeld en minimaal) van de afname van het aantal gemeenteleden
naar 2018.
Om onze activiteiten te behouden en nieuwe activiteiten te ondersteunen in en rond de kerk, is het
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de kerkelijke gemeente noodzakelijk. We streven ernaar
om tot een sluitende begroting te komen, waarbij we jaarlijks het tekort met 25% verkleinen, zodat in
2017 de balans op nul staat. In 2017 moet duidelijk worden of we de Vredevorst kerk en Dorpskerk
kunnen behouden en of we de betaalde functies binnen de kerk, waaronder Predikant, Pastor en Koster
op de huidige wijze kunnen blijven voortzetten.
Komende jaren ligt de focus op het blijven faciliteren van gemeente activiteiten, tegen kostendekkende
tarieven, bijvoorbeeld voor huwelijk en begrafenis. We zullen ons verder moeten verdiepen in
subsidiebronnen. Voor activiteiten die niet kostendekkend kunnen worden uitgevoerd, is een werkgroep
fondsenwerving nodig, die externe subsidie bronnen aanboren.
Daarnaast willen we kerkelijke gemeente activiteiten stimuleren die geld opleveren, zodat er voldoende
(niet geoormerkt) budget beschikbaar blijft om (nieuwe) kerkelijke activiteiten van onze vrijwilligers te
ondersteunen. De zalen in de Vredevorstkerk en Dorpskerk zijn in de eerste plaats bedoeld voor de eigen
gemeente activiteiten, vergaderingen en sociale kerkelijke contacten. De kosten en baten van de verhuur
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en activiteiten in de zalen als een bron van inkomsten, zullen moeten worden geëvalueerd en waar nodig
herzien.
Nieuwe manieren voor het uitvoeren van de actie Kerkbalans zal de komende jaren verder vorm worden
gegeven. In 2014 zal worden gestart met het onderscheiden van verschillende groepen gemeenteleden,
waaronder de groep 18-26 jarigen. Per groep zal een analyse worden gemaakt van het geefgedrag en
gekeken worden wat de beste benadering is, om de komende jaren een zo groot mogelijke opbrengst te
realiseren.
Niet-betalende of niet meer betrokken gemeenteleden zullen bij voorkeur persoonlijk worden benaderd
door bijvoorbeeld predikant/pastor/ouderling om hen op een positieve manier weer bij het kerkelijk leven
te betrekken en waar mogelijk een rol te geven in de eredienst, het vrijwilligers werk en hen te
stimuleren om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.
We blijven de komende 4 jaar zoeken naar kopers c.q. herbestemming van de Grote Kerk. Het project
Bert Kisjes zal worden gevolgd en geëvalueerd. Ook de adviezen uit het rapport van Stichting BOEi zullen
verder worden opgepakt en uitgewerkt, zodat zoveel mogelijk potentiële kopers worden bereikt. Zolang
de Grote kerk in het bezit is van de PGB, zullen we zoeken naar mogelijkheden om de opbrengsten en
lasten van de Grote Kerk in evenwicht te houden. De vraag wat we gaan doen, als het niet lukt om de
GK te verkopen, zal over 3 jaar worden voorgelegd aan de kerkrentmeesters. Over 4 jaar moet er ook
een advies liggen voor de kerkenraad, welke stappen worden geadviseerd.
Op dit moment (december 2014) wordt de predikantswoning tijdelijk verhuurd in afwachting van een
nieuwe predikant. Afhankelijk van de wensen van de toekomstige predikant zal aan de kerkrentmeesters
worden gevraagd om een voorstel te maken of we woning in de toekomst moeten aanhouden of
afgestoten, daar er een tendens zichtbaar is onder predikanten om zelf een eigen woning te kopen.
Daarnaast willen we een lange termijn visie ontwikkelen over de financiën en leeftijdsopbouw van de
gemeente. De groep 70+ brengt naar schatting 70% van de inkomsten binnen via Kerkbalans, zie fig. 2.
Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente is de vraag of een full time pastor en parttime predikant in
de toekomst beter past bij de gemeente. Ook het vergroten van de zelfredzaamheid en het minderen van
de inzet van betaalde krachten moet verder worden onderzocht. Hiervoor is het nodig dat er meer
openheid is naar de gemeente over de toekomstige financiële situatie.
Leeftijds opbouw =
Inzet betaalde krachten
bijdrage kerkbalans
(in %)
70+
70
Pastor, 16 uur
Koster
Predikant
16
uur
50-70
20
40
uur
30-50
9
301
Jeugdwerker, 9 uur
Figuur 2. Schatting verdeling opbrengsten naar leeftijd t.o.v inzet betaalde krachten
Leeftijd

6.
Professionaliseren ambtsdragers.
Zorgen voor elkaar betekent voor de kerkenraad, dat we een hecht team willen zijn, waarin iedereen zijn
bijdrage kan leveren. We willen naar een evenwichtige verdeling tussen stemgerechtigde diakenen,
ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatste groep is nu onder vertegenwoordigd. Voor het
vergroten van de slagvaardigheid van de kerkenraad met 21 leden, zal worden onderzocht of
loskoppeling wenselijk is van het aantal ambtsdragers dat noodzakelijk is in onze eredienst en nodig als
bestuurder in de kerkenraad.
Onze zorg voor continuïteit van het aantal ambtsdragers in de kerkenraad, zal vorm krijgen door
minimaal 1 jaar voor het aftreden, opvolgers te werven en in te werken. Het aantal kerkenraad leden
met een (fulltime) baan en diverse ander activiteiten neemt toe, waardoor extra of ad-hoc vergaderingen
moeilijker zijn te plannen. Een aantal kerkenraadsleden wordt structureel te zwaar belast door het vele
kerkenraadswerk, waardoor kerk, werk en privé niet in balans zijn. Een aantal ex-kerkenraadsleden, is
opgelucht als de (te) zware taak voorbij is. Enkelen geven aan zodanig beschadigd of teleurgesteld te
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zijn, dat zij na de ambtsperiode, geen zijdelingse aan het kerkenwerk gerelateerde taken meer op zich
willen nemen. Hierdoor gaat kennis en kunde verloren voor de gemeente en zijn taken zoals coördinator
vrijwilligers werk of fondsenwerving moeilijk invulbaar. Door de (nieuwe) ambtsdragers beter toe te
rusten (via training en coachen door bijvoorbeeld de gemeente adviseur), of door één taak over
meerdere KKR leden te verdelen of door één taak op te delen in twee aparte taken (bijvoorbeeld
scheiding bestuurlijk KKR werk en eredienst taken) en door het invoeren van tussentijdse
voortgangsgesprekken, wil de KKR dit probleem de komende jaren aanpakken.
Realistische profielen voor vacatures en inwerkplannen (met tijdpad en evaluatie) voor de functie van
voorzitter, scriba/secretaris en penningmeester zullen worden opgesteld. Het aantal uren per taak moet
beter worden bewaakt. Mogelijk zijn duo functies of roulerende functies een oplossing. Met de voorzitters
van diaconie, ouderlingen en kerkrentmeesters zullen afspraken worden gemaakt hoe (tijdig) nieuwe
ambtsdragers worden aangetrokken en deskundig worden ingewerkt in hun expertise gebied. Hierbij kan
ook gedacht worden aan het jaarlijks begroten en afspreken, welke trainingen en/of workshops de
kerkenraadsleden zullen volgen.
Een open kerk zijn betekent voor de kerkenraad, dat we zorgen dat het archief van de kerkenraad voor
ambtsdragers toegankelijk en te raadplegen is. Bovendien moet worden geborgd dat het archief
compleet en actueel is, bij zowel diaconie, kerkrentmeesters als scriba en dat is vastgesteld hoe de
overdracht bij wisseling van de wacht plaatsvindt.
Ook willen we de gemeente zo goed mogelijk informeren en betrekken bij beslissingen door minimaal 3
keer per jaar de gemeente te informeren over o.a. de begroting, jaarrekening, jeugdwerk, diaconale
keuzes, pastorale werk en de voortgang van het beleidsplan.
7.
Stimuleren deelname doelgroep 30-50 jaar.
Voor het voortbestaan van de kerk, is aandacht voor de doelgroep van 30-50 jaar (en hun kinderen, zie
ook punt 8), belangrijk. Deze doelgroep heeft naast veel kennis en kunde, een druk bestaan vanwege
baan, zorg voor kinderen en ouders, vrijwilligerswerk of hobby’s.
De doelgroep is opgegroeid in de kenniseconomie, is mondiger en kritischer en vraagt om een andere
benadering en andere ontmoetingen rondom het woord van God. Zij hebben andere behoeften en
onderhouden sociale contacten via nieuwe media.
Door het samenstellen van een (digitale?) activiteiten gids voor 30-50 jarigen kan worden uitgezocht
welk activiteiten aansprekend zijn voor deze doelgroep (bijvoorbeeld een filmavond, gespreksgroepen
(met de predikant), inspiratieavond, ontmoetproject, levende stal en Pasen Passion).
Een volgende stap is om na te gaan of de doelgroep interesse heeft voor afgebakende, kortlopende
vrijwilligerstaken en hoe dit kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan het
moderniseren van het onderhouden van contacten met de doelgroep, bijvoorbeeld via speeddating en
netwerkborrels en digitale vacaturebank en activiteitenbank.
8.
Jeugdwerk.
De jeugd is opgegroeid met een snel veranderend wereldbeeld, zowel thuis als op school. Activiteiten in
kindernevendiensten en tienerdiensten zullen hierop in moeten spelen. Veel leeftijdsgenootjes en
onderwijzers, ook op christelijke scholen, geloven niet (meer), waardoor het gevoel kan ontstaan dat
geloven een taboe is. Voor de komst van nieuwe kinderen, willen we contact opnemen met christelijke
scholen in Beverwijk om na te gaan hoe we elkaar kunnen versterken.
De vrijwilligers binnen het jeugdwerk hebben ondersteuning nodig van een jeugdwerker, die helpt met
de ontwikkeling van een visie op het jeugdwerk en ook hulp biedt bij het aansturen en begeleiden van
voor de jeugd interessante kerkelijke activiteiten. In het beleidsplan voor de jeugd moet worden
vastgesteld hoe de samenwerking met het jeugdwerk van Heemskerk verder kan worden gestimuleerd,
vormgeven en geëvalueerd. Er zal naar een goede balans moeten worden gezocht tussen
jeugdactiviteiten in de gemeente Beverwijk en Heemskerk.
De kerk zal moeten aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd en het groepsgevoel binnen de jeugd
versterken. Dit zou kunnen door jaarlijks met de jeugdwerker een aantal interessante activiteiten te
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organiseren, zoals Kliederkerk voor de allerjongsten, Kerk hoppen, een bezoek aan de gevangenis- of
ziekenhuispastor, Taize, The Passion, EO jongerendag, etc.
Drie jaar geleden is door gebrek aan tieners, de 2-wekelijkse tienerdienst in de Vredevorst Kerk en Grote
Kerk, samengegaan met de tienergroep in Heemskerk. Signalen die ons bereiken dat de tienerdiensten in
de Dorpskerk in Heemskerk voor nieuwe tieners een drempel kan zijn, moeten worden getoetst
De hulp van ouders/verzorgers is nodig om hun kinderen te stimuleren, deel te nemen aan kerkelijke
activiteiten. Hierover moeten ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden met name over de
jeugdactiviteiten. Onderzocht moet worden of hiervoor gebruik kan worden gemaakt van het
communicatieteam (zie punt 3) en de vrijwilligerscoördinatoren (zie punt 4). Ook de jeugd zelf moet
worden ingezet om leeftijdsgenoten te betrekken bij de jeugdwerk. Eén van de ideeën is het organiseren
van vriendjes en vriendinnetjes dagen.
9.
Missionair zijn in Beverwijk.
We stellen vast dat we ons niet neer moeten leggen bij de afname van het aantal gemeenteleden, maar
elkaar weer moeten inspireren. Veel mensen van buiten weten niet meer wat “de kerk” inhoud. We
hebben ideeën nodig om door middel van activiteiten en goede p.r. de kerk weer op de kaart te zetten
en maatschappelijk relevant te maken.
Ook moet worden nagegaan hoe wij mensen die voor het eerst of sporadisch onze zondagse eredienst
bezoeken, kunnen voorzien van voor hen relevante informatie. Mogelijk kan de Samenklank op Zondag
(SoZ) hier een rol inspelen door nieuwe bezoekers te informatie bij wie ze terecht kunnen voor verder
contact.
Missionair zijn heeft een diaconaal accent:
•
ZWO
•
Kerk in Actie (40 dagentijd, werelddiaconaat, binnen- en buitenland)
•
Voedselbank IJmond-Noord
•
Noodfonds
•
Project Schuldhulpmaatjes
•
DOP
•
OP terrein van milieu als kerk naar buiten
•
Activiteiten rond kliederkerk voor ouders met jonge kinderen en activiteiten in de duinen.
We willen ons de komende 4 jaar vooral gaan richten op het behoud van onze gemeenteleden. Er zullen
afspraken gemaakt moeten worden hoe door de predikant/pastor/ouderling, hen die (bijna) niet meer in
de Vredevorst kerk of Dorpskerk komen worden benaderd. De behoefte van deze leden zullen
bijvoorbeeld via nieuwe media of via een persoonlijk bezoek in kaart moeten worden gebracht. De focus
zal hierbij liggen op hoe wij hen kunnen ondersteunen om weer bij het kerkelijk leven betrokken te
raken.
We willen een commissie samenstellen die betrokken is bij deze doelgroep. Samenwerking zoeken met
naburige gemeenten om van elkaar te leren. De commissie kennis laten opdoen over missionair werk via
de basiscursus missionair werk van PKN, zie
http://www.pkn.nl/pcte/toerusting/cursussen/missionair/Paginas/Missionair-werk.aspx
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Hoe wordt de voortgang van de speerpunten bijgehouden?
Elk van de 21 kerkenraadsleden wordt mentor van 2-3 speerpunten naar zijn/haar keuze. Hij/zij wordt
het aanspreekpunt voor eventuele werkgroepen die hieruit voortkomen. Waar nodig wordt een werkplan/
stappenplan ter goedkeuring ingebracht in de kerkenraadsvergadering.
Nr.

Speerpunt

2-3 verantwoordelijke leden, gelijk verdeeld over: predikant,
ouderling, kerkrentmeester en diaken
Predikant/
Pastor

1
2
3

Profiel gemeente
en predikant
Coördinatie
Vrijwilligerswerk
Viering Eredienst

Pastor/
Predikant

Ouderlingen

Kerkrent
meesters

C. ten Hove

M. Lindeman

H. Kleijne
E. Gevaert
F. Gorter
D. Fekkes

4

Interne & externe
Communicatie

H.v.Heerden

5

Financiële situatie
verbeteren

6

Professionaliseren
ambtsdragers

7

Doelgroep 30-50

Predikant

8

Jeugdwerk

Predikant

F. Post

9

Missionair zijn

Predikant

J. Kramer

C. ten Hove

periode

Diakenen
2015- 2016
2014- 2016
T.v.d Boor

2015- 2016

H. v.d. Berg

R. v.d Zee

2015- 2019

M. Lindeman

J. Bubberman

2015- 2019

H. v.d. Berg
H. v.d. Berg

2016- 2019
R. v.d Zee

2017- 2019
2014- 2019

Jan Stil

2017- 2019

En de jaar/beleidsplannen voor de andere groepen?
Op basis van het beleidsplan van de Kerkenraad maken de Predikant/Pastores, de Colleges en door de
Kerkenraad ingestelde taak-/werkgroepen, een jaarplan. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de kerkenraad. De kerkenraad zal beoordelen of het jaarplan in overeenstemming is met het
beleidsplan.
Nieuwe beleidsvoorstellen worden aan de Kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad neemt deze mee in het
beleidsplan en stelt vast wat aan de gemeente ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Iedere taak-/werkgroep heeft 1 persoon die de schakel vormt tussen de taak-/werkgroep en de
kerkenraad. Na iedere bijeenkomst van een college of werkgroep wordt er afgesproken wat de
werkgroep aan informatie doorgeeft aan:
1.
de Kerkenraad
2.
de Samenklank (op Zondag) , Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee
3.
de PGB website en Facebook
4.
de andere werk/taakgroepen/commissies etc.
Deze jaarplannen zijn opgenomen in bijlagen 2 t/m 6.
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Bijlage 1. Vrijwilligersgroepen met contactpersoon
(concept, versie 12 december 2014)
Kerkrentmeester: Marcel Lindeman, mlindeman@online.nl
Groep
Autorijdienst
Beamer commissie
Bezorgers Samenklank
Geluidscommissie
Koffiedienst
Productie website
Rommelmarktorganisatie
Tuin
Facebook

Aantal
personen
23
2
20-30
5
10
3
8
1

50 jaar VK
Organisten
Samenklank op zondag
Samenklank redactie
Actie kerkbalans/ lopers

5
3
2
6
8/ 45

Collectetellers

8

Contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Kees Brinkman
Andre Meegdes
Sary vd Kooi
Evert v Kan
Sary vd Kooi
Danny vd Stel
Hanneke Kleijne
Arjan van Rijn
Harry van Heerden

krbrinkman@ziggo.nl
25meegdes03@kpnplanet.nl
famvdkooi@hotmail.com
e.j.van.kan@casema.nl
famvdkooi@hotmail.com
dannyvanderstel@gmail.com
kleijne-mak@telfort.nl
arjangerda@casema.nl
Hvh09@yahoo.nl

Hennie vd Berg
Aad Zandbergen
Jaap Bubberman
Sary vd Kooi
Kees Brinkman /
Marcel Lindeman
Kees Baijense

Hennie176@gmail.com
aadannie@casema.nl
Jadi.bubberman@hetnet.nl
famvdkooi@hotmail.com
krbrinkman@ziggo.nl /
mlindeman@online.nl
cjbaijense1@casema.nl

Contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Annie Zandbergen

aadannie@casema.nl

Diaconie : Greet Bakker,
Groep
Verjaardagfonds
Ontvangstdames

Aantal
personen
2
2

Bloemengroet
Maaltijd 40 dagentijd

2 +23
4

Mevr. G.Huttinga+A.Bax
Corrie Baijense
Sary vd Kooi

cobado@ziggo.nl
famvdkooi@hotmail.com

Pastoraat: Hanneke Kleijne-Mak, kleijne-mak@telfort.nl
Groep
Bezoekdienst RKZ
Liturgieën

Aantal
personen
2
2

Liturgisch bloemschikken
Ouderen bezoekers - PVD
Themadienst
Preekvoorziening
Vrijdagochtendsoos
Werkgroep Guben

1
30
6
1
3
5

Contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Hanneke Kleijne

Kees+Roelien Brinkman

kleijne-mak@telfort.nl
krbrinkman@ziggo.nl

Froukje Post
Maritza v Zalinge
Diet Bubberman
Gert van Dijk
Wil Leenstra
Jan Kramer

Froukjepost@gmail.com
marianizia@icloud.com
Jadi.bubberman@hetnet.nl
gjvd92@hotmail.com
wil.leenstra@telfort.nl
kramer23@ziggo.nl

Jeugdpastoraat: Froukje Post, Froukjepost@gmail.com
Groep
Basics (met Heemskerk)
Kindernevendienst
Kinderoppas
Tieners (met Heemskerk)
Gezinsdienst
Moldavië (met Heemskerk)

Aantal
personen
4
8
4
8
4
5

Contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Froukje Post
Rik vd Zee
Petra Pol
Mascha Hoogstede
Froukje Post

Froukjepost@gmail.com
petraarnoud@ziggo.nl
Mascha_rasenberg@hotmail.com
Froukjepost@gmail.com

Wijk aan Zee: Janke van Wieren, jvanwieren@live.nl
Groep
Oecomenische werkgroep
Hutselfrutselclub
Wijkberichten eva

Aantal
personen
5
16
1

Contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Janke van Wieren
Marjo v’t Wout
Marcel Lindeman

jvanwieren@live.nl
mvantwout@zonnet.nl
mlindeman@online.nl
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Bijlage 2. Jaarplan Predikant/Pastores
In te vullen door (toekomstige) predikant en pastor

Bijlage 3. Jaarplan Kerkrentmeesters

Beleidsplan 2014
College van Kerkrentmeesters
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1.

Doelstelling

Dit beleidsplan reikt op hoofdlijnen informatie aan voor het opstellen van het algemene beleidsplan
voor het College van Kerkrentmeesters van de PGB Beverwijk. Het definitieve beleidsplan wordt jaarlijks
getoetst aan de actuele situatie en zo nodig bijgesteld. Het definitieve beleidsplan of de samenvatting
daarvan wordt door de kerkenraad ter kennis genomen door de kerkenraadsleden. Het beleidsplan is
hiermee een officieel document, is een levend document. Het document wordt ter inzage gelegd
2.

Relevante omgevingsontwikkelingen

In de maatschappij is nog steeds een gestage ontwikkeling betreffende individualisering en
secularisatie waarneembaar. Er wordt een persoonlijk toegesneden antwoord of oplossing op levensen geloofsvragen verwacht. Het is noodzakelijk deze individualisering en secularisatie te blijven
onderkennen bij de visie voor het beleid in de komende jaren.

3. Missie
College van Kerkrentmeesters beoogt alle financiën (behalve diaconale financiën) te beheren op een
dusdanige wijze dat er een evenwichtige balans is tussen de inkomsten en de uitgaven. Dit behelst ook
het beheer van het vastgoed en personele investeringen.
4. Visie
Statistieken, zowel uit verleden als naar toekomst, voorspellen hier een moeilijke en zeer uitdagende
taak. Een slinking van kapitaal en/of vastgoed wordt zo goed mogelijk in balans gehouden, echter niet
uitgesloten. Onze visie is om dit kalitaal op een juiste manier te beheren.
5.

Exploitatie

De basis voor het bestaansrecht van de PGB Beverwijk is en blijft de erediensten. Om de exploitatie
rendabel te houden worden de kerkgebouwen ook voor andere bijeenkomsten zoals concerten,
symposia, rommelmarkten, vergaderingen, etc. verhuurd. De koster/beheerder verzorgt de exploitatie.
Vastgestelde huurprijzen van de diverse zalen worden afgedragen aan de kerkrentmeesters hier voor
zijn afspraken gemaakt. Voor gebruik van de gebouwen voor rouw / trouw diensten gelden afwijkende
huurprijzen die door het College van Kerkrentmeesters zijn vastgesteld.
6.

Beheer

Het beheer van de gebouwen wordt aan de koster/beheerder uitbesteed op basis van een
urenvergoeding. Het College van Kerkrentmeesters verhuurt de keuken apart aan koster/beheerder.
Hierover zijn afspraken gemaakt verhuur van deze wordt overgedragen aan het college van
Keukenmeesters. Taak/en van de koster/beheerder zoals is besproken met het college
Kerkrentmeesters.
•
•
•
•
•
•

Het schoon en opgeruimd houden van de diverse zalen en de kerkzaal
Opent het kerkgebouw en de diverse zalen.
Zorg bij de rouw- en trouwdiensten
Leiding bij ontruiming
Houd zich aan de verbruiksvergunning
Gebruik keuken

Het beheer van de Dorpskerk Wijk aan Zee wordt door de gemeenschap ter plaatse zelf uitgevoerd.
Voor deze locatie gelden dezelfde regels.

7.

Personeel

Al het personeel valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Onder het
personeel wordt verstaan betaald personeel en niet betaald personeel (vrijwilligers). De betalende
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krachten, zoals predikant, koster, pastoraal medewerker geldt een jaargesprek, deze wordt gehouden
door voorzitter kerkenraad / voorzitter kerkrentmeesters. Het jaargesprek wordt twee maal per jaar
gehouden.
Betaald personeel:
•
•
•
•
•
•
•

Predikant
Pastoraal medewerker
Koster/beheerder
Hulpkoster
Jeugdwerker
Organisten
Medewerk(st)ers kerkelijk bureau

Vrijwilligers voor de volgende taken zijn essentieel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorijddiensten
Erediensten
Bezorgers SK
Productie SK
Productie website
Bloemendiensten
Ouderen bezoekers
Geluidscommissie
Beamer commissie

8.

Financiën

Het College van Kerkrentmeesters heeft de verantwoording voor het financieel beleid van de
gemeente. Dit betreft:
•
salarissen van het personeel
•
verzekeringen
•
contacten met financiële instellingen en verzekeraars
•
verzorgen van collecteroosters
•
betalingen van declaraties
•
geldstroombeheer
De productie van begrotingen en jaarrekeningen zijn gedelegeerd aan het KKA.
9.

Begrotingen

Begrotingen van werkgroepen kunnen het gehele jaar worden ingeleverd tot eind oktober. Indien de
begrotingen na oktober worden ingediend, kunnen deze niet meer meegenomen worden in de
begroting voor het komende kalender jaar. Het college van Kerkrentmeesters bepaald wat eventueel
haalbaar is.
10. Onroerend goed
De volgende bezittingen vallen onder beheer van PGB Beverwijk:
•
•
•
•

Vredevorstkerk met bijgebouwen
Grote kerk
Dorpskerk te Wijk aan Zee
Pastorie Heemskerkerweg

Het onroerend goed wordt door het College van Kerkrentmeesters beheerd. Het onderhoudsplan staat
beschreven in een meerjarenplan.
11. Sleutelbeleid
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Het sleutelbeleid valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Zij houden bij
hoeveel sleutels er uitgegeven zijn en wie er een sleutel in bruikleen hebben. Per uitgegeven sleutel
wordt een borgsom gevraagd (€ 15,--).
12. Stichting Grote kerk
Het College van Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de Grote Kerk. De
stichting moet verantwoording af leggen bij het College van Kerkrentmeesters. De stichting heeft als
taak (zoals is afgesproken) het College van Kerkrentmeesters te helpen met het vinden van een ander
eigenaar. Alle besluiten over de Grote Kerk liggen bij het College van Kerkrentmeesters.
13. Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 Ouderling - kerkrentmeesters
Eén of meerdere technische adviseur(s)

Uitwerking naar de praktijk toe:
Beleidsmatige aanpak van de geldwerving en toezien op de uitgaven
Kerkbalans:
Het is raadzaam ieder jaar een actie kerkbalans uit te voeren. Er is het draaiboek aanwezig.
•
•
•
•
•

Voor onze kerken is de Actie Kerkbalans de voornaamste inkomstenbron. Al jaren geeft
Steunpunt Kerkenwerk advies over het proces van adviseren en innen van gelden binnen de
plaatselijke gemeente.
Legaten: voorkomen van verwatering; tevens bewustwording onder de gemeenteleden
bevorderen betreffende specifieke bestemming. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor
alle geldzaken. Behalve voor de geldzaken van de diaconie.
Structuur creëren voor financiële oplossingen. Zie Routing financieel beleid (bijlage 3).
Gelden bijeenbrengen door fondsenwerving / subsidies. Dit is een van de belangrijkste
speerpunten voor de komende jaren. De kerkrentmeesters zullen zich daarvoor inzetten.
Collectebonnen worden door het College van Kerkrentmeesters uitgegeven.

Kerkrentmeesters:
•
•
•

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van al het roerend en onroerend
goed. Verhuur en exploitatie vallen onder de verantwoordelijkheid van het college
Zij zijn verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van een “meerjaren onderhoudsplan”
van onze gebouwen.
Veiligheid.

Veiligheid gebouwen:
•
•

Preventief onderhoud verplicht één maal per moeten alle blusmiddelen en alle andere
brandweerzaken als bijv. noodverlichtingen worden gekeurd.
Gebouwen worden door de brandweer gekeurd op veiligheid i.v.m. het afgeven van de
gebruiksvergunning. In deze vergunning staat o.a. hoeveel mensen in de kerk aanwezig
mogen zijn.
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•
•

Er moet een stoelenplan aanwezig zijn.
De gebouwen moeten voorzien zijn van onbelemmerde vluchtwegen.

Arbozorg:
•
•

Personeel en vrijwilligers moeten kunnen werken in overeenstemming met de Arbo- wet.
BHV cursussen zijn daar een onderdeel van. Koster/beheerder zijn verplicht de BHV diploma te
hebben.

Vrijwilligers:
•
•
•

Aandacht voor de waardering t.a.v. de vrijwilligers
De groep van de vrijwilligers moet op peil gehouden worden, taakomschrijving moet duidelijk
zijn
Periodiek overleg met de aanspreekpersoon van de vrijwilligers

Orgel:
•
•

Jaarlijks onderhoud door erkende orgelbouwers.
Onderhoud staat omschreven in het “meerjaren onderhoudsplan”

Registratie van de gemeenteleden:
Ledenadministratie wordt bijgehouden door het kerkelijk bureau. Niet actieve leden die dit te
kennen geven moeten zich kunnen laten uitschrijven. Dit is van belang i.v.m. het quotum.
Verzekeringen:
De verzekeringsportefeuille wordt beheerd.
Beheren van archieven:
•
•
•

Alle documenten worden digitaal bewaard. Er wordt een back up gemaakt, deze wordt
middels een externe harde schijf geborgd.
Documenten moeten gearchiveerd worden op een hiervoor geschikte plaats.
Kerkblad / website:
De productie van het kerkblad wordt door derden uitgevoerd. De website wordt door een
aantal gemeenteleden beheerd.
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Bijlage 1.

Functiebeschrijvingen:
Functiebeschrijving voorzitter college van kerkrentmeester.
Algemeen
De voorzitter stuurt het college aan. Hij/zij is aanspreekpunt voor de kerkenraad en het moderamen.
Verantwoording:
Het op de juiste wijze beheren van alle roerende en onroerende kerkelijke goederen, financiën en personeelszaken.
Taken van de voorzitter kerkrentmeesters
Voorzitten van vergaderingen
Presentaties beleid
Zorgen voor een goede delegering van verantwoordelijkheden. Hierbij houdt de voorzitter toezicht en stelt
zich op de hoogte van de gang van zaken.
Zorgen voor navolging van de statuten, de landelijke kerkelijke regelgeving en alle ander regels en
bepalingen
Zorgen voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur (kan dit ook delegeren)
Onderhouden interne- en externe contacten
In overleg met de andere bestuursleden zorg dragen voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het
meerjaren onderhoudsplan en het beleidsplan

De voorzitter van de kerkrentmeesters moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
De criteria zijn:
Lid zijn van Protestante Kerk Nederland
Bevestigd zijn als ouderling kerkrentmeester
Voorzitterschap vergaderingen kerkrentmeester.
Vergaderingen van het moderamen bijwonen (of voor vertegenwoordiging zorgen)
Vergaderingen van de kerkenraad bijwonen (of voor vertegenwoordiging zorgen)
Functie-eisen (kennis en vaardigheden):
-

Heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in kerkelijk bestuur
Kan de belangen van de protestante kerk behartigen
Kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern)
Goede contactuele vaardigheden
Ervaring met vergaderingen leiden
Heeft een inspirerende, doortastende, wervende en een samenwerkingsgerichte instelling
Kan besluitvormingsprocessen hanteren
Kan prioriteiten stellen
Kennis van internet
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Functiebeschrijving penningmeester college van kerkrentmeester.
Algemeen
De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de
Protestante Gemeente Beverwijk.
Hij/zij verzorgt samen met KKA voor de Protestante Kerk Beverwijk de jaarbegroting.
De penningmeester is de persoon die transacties moet verwerken in de boeken. Hij/zij is gerechtigd alle uitgaven te
doen, welke binnen het raam van de begroting vallen. De penningmeester is verplicht om de boekhoudkundige
gegevens te bewaren voor een bepaalde tijd.
Beheren financiële middelen en de daarbij behorende contracten
Contact onderhouden met de KKA
Verzorgen van de administratie betreffende de inkomsten en uitgaven
Opstellen kerkbalans, resultatenrekening en begroting
Het doen van betalingen namens Protestante Kerk Beverwijk
Zorg dragen voor de inning van gelden, obligaties, subsidies (aanvragen voor subsidies) zoals
monumentenwacht
De contacten onderhouden met de diverse banken (zoals transacties/rente enz.)
Verzorgen voortgangsreportages en jaarverslagen
Verantwoording afleggen aan de kascommissie
Rapporteren aan het kerkelijk bestuur
Beoordelen begrotingsvoorstellen en het opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het
kerkelijk bestuur en de kerkrentmeesters
De penningmeester treedt op als tekenbevoegde samen met de voorzitter
De penningmeester kan in overleg met het College van Kerkrentmeesters (delen van) bovengenoemde
taken delegeren.
Andere formuleringen en eventuele toevoegingen:
-

Stelt een reiskosten- en contributie regeling op en onderhoudt deze
Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan
voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
Stelt reiskosten regeling op en onderhoudt deze
Houdt nauwkeurig de VVB bij, geeft op tijd tekorten aan
Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de Protestante Kerk Beverwijk kan/moet worden
omgegaan
Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om tot een goed
financieel beheer te komen.
Is bevoegd leden met een VVB achterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing. (na een
jaar)
Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van Protestante Kerk Beverwijk
Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging

Als penningmeester van de kerkrentmeesters moet men voldoen aan een aantal voorwaarden.
De criteria zijn:
Lid zijn van Protestante Kerk Nederland
Bevestigd worden als ouderling kerkrentmeester
Vergaderingen van moderamen/kerkenraad bijwonen
Functie-eisen (kennis en vaardigheden) van een penningmeester kerkrentmeester
-

Hebben van aantoonbare ervaring met financieel beheer/ financiële administratie
Voeren van geautomatiseerde boekhouding
Kan een begroting, meerjarenplanning en een financieel jaarverslag opstellen
Heeft enige kennis van en/of ervaring in fondsenwerving
Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte instelling
Kan voorstellen voor leden- en fondsenwerving op hun verdienste beoordelen
Beleggen van vergaderingen
Sociaal vaardig
Nauwgezet
Ordenen (planmatig)
Tijd bewaken
Structureren
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Functiebeschrijving secretaris college van kerkrentmeester.
Algemeen:
De secretaris heeft een ondersteunende taak richting voorzitter kerkrentmeester. Hij /zij draagt zorg voor
verslaglegging van de vergadering. Hij/zij heeft tekenbevoegdheid bij afwezigheid van de voorzitter. Hij/zij heeft de
functie van
Vicevoorzitter.
Taken van de secretaris:
Verwerken ingekomen stukken en bepalen in overleg met de voorzitter welke in de vergadering van de
kerkrentmeesters worden geagendeerd, welke stukken direct worden behandeld en welke stukken onder de
aandacht van de kerkrentmeesters worden gebracht.
Notulist van de vergadering kerkrentmeesters
Verzorgen van correspondentie via mail of per post, dit in overleg met de voorzitter
Stelt een jaarschema op, van de te houden vergaderingen
Opmaken van de agenda deze minimaal één week vooraf aan de vergadering versturen
Opstellen van het jaarverslag in de maand januari over het gevoerde beleid en verzamelen van de
daarvoor relevante gegevens
Houden van archief van de relevante stukken; stukken over besluitvorming, vereiste vergunningen en
ontheffingen. Technische zaken zijn voor de technische commissie.
Adviseren/ondersteunen van de kerkrentmeesters bij het opstellen, gereedmaken en verspreiden van
stukken
Als secretaris kerkrentmeester moet men voldoen aantal voorwaarden.
De criteria zijn:
Lid zijn van Protestante Kerk Nederland
Bevestigd worden als ouderling kerkrentmeester
Vergaderingen van de kerkenraad bijwonen
Notulist vergaderingen kerkrentmeester
Functie-eisen (kennis en vaardigheden) van een secretaris kerkrentmeester
-

Heeft aantoonbare bestuur- en/ of secretariële ervaring
Kan goed organiseren
Heeft aantoonbare ervaring in archivering en redactievoering
Beschikt over goede contactuele vaardigheden
Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid
Kan besluitvormingsprocessen hanteren
Kan notuleren en redigeren
Kan omgaan met een tekstverwerker/ PC/ internet/ e-mail
Taalvaardig (mondeling en schriftelijk)
Sociaal vaardig
Nauwgezet
Ordenen (planmatig)
Tijd bewaken
Structureren
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Functiebeschrijving technisch adviseur college van kerkrentmeester.
Algemeen
De technische commissie bestaat uit drie coördinatoren en een voorzitter.
De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch in stand houden van alle onroerende goederen,
Vredevorstkerk / Woonhuis Vredevorstkerk / Grote kerk / Dorpskerk / Pastorie Heemskerkerweg.
Taken en verantwoordelijkheden van de technische commissie
Technische coördinator werktuigbouwkunde:
Alle werktuigkundige taken coördineren
Het maken en onderhouden van een meerjaren onderhoudsplan
Offertes aanvragen
Contracten bespreken met firma’s
Vergaderingen beleggen met monumentenwacht
Contacten met de diverse hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance)
Coördineren van zelfwerkzaamheden
Verantwoording wie er in een kerk werkzaamheden uitvoert
Verantwoording over de uitvoer van werkzaamheden
Technisch beleidsplan maken
Technische coördinator bouwkunde:
Alle bouwkundige taken coördineren
Het maken en onderhouden van een meerjaren onderhoudsplan
Offertes laten maken
Contracten bespreken met firma’s
Vergaderingen beleggen met monumentenwacht
Coördineren van zelfwerkzaamheden
Verantwoording wie er in een kerk werkzaamheden uitvoert
Verantwoording over de uitvoer van werkzaamheden
Technisch beleidsplan maken
Technische coördinator elektrisch:
Alle elektrische taken coördineren
Het maken en onderhouden van een meerjaren onderhoudsplan
Offertes laten maken
Contracten bespreken met firma’s
Vergaderingen beleggen met monumentenwacht
Coördineren van zelfwerkzaamheden
Verantwoording wie er in een kerk werkzaamheden uitvoert
Verantwoording over de uitvoer van werkzaamheden
Technisch beleidsplan maken
Samen werking tussen de drie coördinatoren is van essentieel belang. Voor aanvragen van offertes boven de €1000
moeten drie offertes aangevraagd worden. Offertes binnen budget houden. De technische commissie van
kerkrentmeesters moeten voldoen aantal voorwaarden.
De criteria zijn:
Lid zijn van protestante kerk Protestante Kerk Nederland
Bevestigd worden als ouderling kerkrentmeester (is niet verplicht)
(gedeeltelijk) vergaderingen van de kerkrentmeesters bijwonen
Functie-eisen (kennis en vaardigheden) van de technische commissie van kerkrentmeesters
-

Heeft aantoonbare ervaring in techniek (werktuigkundig, bouwkundig en elektrisch)
Kan goed organiseren
Beschikt over goede contactuele vaardigheden
Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid
Kan besluitvormingsprocessen hanteren
Kan notuleren
Kan omgaan met een tekstverwerker/ PC/ internet/ e-mail
Taalvaardig (mondeling en schriftelijk)
Sociaal vaardig
Nauwgezet
Ordenen (planmatig)
Tijd bewaken
Structureren
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Bijlage 2.

Routing financieel
beheer

Betalingen

KKA

SKG
BANK

Penningmeester
kerkrentmeesters

Jaarrekening en
begroting

Goedkeuring
Begroting
naar de
kerkenraad

Nota’s
declaraties
bonnen technische geldzaken energie
kosten
verzekeringen
obligaties / legaten
kerkbalans
enz.

Postbus

Geldstromen
Diverse

Kerkrentmeesters
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Bijlage 4. Jaarplan Diakenen

Beleidsplan
diaconie 2013-2017
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent ‘dienen’. Dit heeft de kerk altijd al als
een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
Visie
Als diaken en christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie, mensen in nood, dichtbij en ver weg
tot helper zijn en daarbij gerechtigheid nastreven.
Dit vraagt om betrokkenheid bij de medemens en kennis en inzicht in wat er speelt in de samenleving, in
onze naaste omgeving, in Nederland en wereldwijd.
Wij hoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen gebruik maken van deskundigen in dat werkveld. Wij
kunnen die signalen oppakken en verspreiden in onze eigen leefgemeenschap, zodat deze bewust wordt
van de situatie en samen met ons kan helpen door bijvoorbeeld het financieel, moreel of via gebeden
ondersteunen van werkers ter plaatse.
In onze directe leefomgeving zien wij het als onze taak om, door een open houding naar onze
medemens, open te staan voor signalen om hulp, zodat wij zelf daadwerkelijk kunnen helpen of dit in
gang kunnen zetten. Al onze activiteiten en collectedoelen zijn onder te brengen bij één (of meerdere)
van bovenstaande doelen/thema’s.
Speerpunten voor de komende vier jaar:

1. Voorlichting, informatie en communicatie:
• Maandelijks wordt in het kerkblad Samenklank verslag gedaan over de gehouden collectes
en voorlichting gegeven
• In Samenklank op Zondag wordt, zo nodig, voorlichting gegeven over het collectedoel van die
zondag.
• Presentatie over een diaconaal onderwerp tijdens de gemeenteavond die drie keer per jaar
gehouden wordt
• Open kerk zijn door bijvoorbeeld sociale media als facebook te gebruiken of pakkende
teksten op billboard of via PR.
Verantwoordelijke diaken: Jaap Bubberman, Tanneke van der Boor
2.

Ouderenbeleid :
De diaconie is bereid om mee te werken in het opzetten van specifiek ouderenbeleid binnen de
PKN kerk voor kerkelijken en niet kerkelijken. Onderdeel van dit beleid is o.a het doen
organiseren van een soort inloopochtend en/ of het samen werken met de doeochtend voor 50+
Verantwoordelijke diaken: Greet Bakker

3. Armoede in eigen omgeving :
De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en
andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen, om mensen die in acute of structurele
financiële en/of sociale nood verkeren, hulp te verlenen in welke vorm dan ook.
Verantwoordelijke diaken: Jaap Bubberman, Bas Hoogstede, Jan Stil
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4. Jongerenbeleid:
Ook de betrokkenheid van de jongeren bij de diaconie is erg belangrijk. Dit vindt gestalte
door de benoeming van een jeugddiaken. De taak van een jeugddiaken bestaat o.a. uit:
•
•
•
•

5.

•
•
•

De jeugd actief deel te laten nemen aan het diaconaal gemeente-zijn. Dit kan o.a. door het
opzetten van projecten met de gemeente zoals het Moldavië project.
Het organiseren van gezinsdiensten
Het organiseren van activiteiten voor en met jongeren
Het opzetten van een actief netwerk
Verantwoordelijke diaken: Regine van der Zee. Zij wordt in 2014 ondersteund door Jakob Stolk,
jeugdwerker PKN Beverwijk en Heemskerk. Bas Hoogstede is medeverantwoordelijk voor het
Moldavië project.
Medemens in nood ver weg:
De diaconie stelt zich tot taak zich in te zetten voor mensen die financieel hulp nodig hebben. Dit
willen wij realiseren door:
aandacht voor collectes Werelddiakonaat
projecten zoals Veertigdagentijd, Dorcas
het onder de aandacht brengen van fair trade producten
Verantwoordelijke diaken: Jan Stil

6. Nu en in de toekomst:
• Gestreefd wordt het aantal diakenen terug te brengen van 8 diakenen die naast
ambtsdrager ook lid van de kerkenraad zijn naar 6 diakenen. Zij zullen gesteund worden
door diaconaal medewerkers die ieder belast zijn met een specifieke taak zoals ZWO.
• Bij de toekomst denken we ook aan rentmeesterschap van de kerk (Groene kerk)
• Ook het deskundig beheer van onroerend goed zoals landerijen zien wij als onze taak.
Verantwoordelijke diaken: Tanneke van der Boor en Bertil van den Berg

Stappenplan
Het plan voor de speerpunten is als volgt:
Voorlichting, informatie en communicatie:
1 – Collecten in Samenklank
2 – Voorlichting in Samenklank op zondag van de te verwachte collectes
3 – Gebruik sociale media
Ouderenbeleid:
1– Contact met ouderen
2 –Het stimuleren van activiteiten waarbij ook niet kerkelijken welkom zijn
3 –Avondmaal voor ouderen
Armoede in eigen omgeving
1 – Vernieuwing contact Noodfonds
2 – Voedselbank
3 – contacten met de DOP
4 – Kerstpakketten
Jongerenbeleid:
1– Actieve participatie van de jongeren in de eredienst
2 –Een nieuw interactief project uitzoeken en omarmen als gemeente, gedragen door de jeugd.
3 –Goede verbinding maken tussen jongeren activiteiten en gemeentelijke activiteiten
Medemens in nood:
1 – Dorcas
2 – 40 dagenproject
Nu en in de toekomst:
1 – Informatie inwinnen positie diaconaal medewerkers.
2 – Aantal terug naar 6 diakenen
3 – Informatie inwinnen over zonnepanelen
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Bijlage 5. Jaarplan Jeugdwerk

BEVERWIJK
Memo beleid Jongeren in de Protestantse
Gemeente Beverwijk
De Protestantse Gemeente Beverwijk wil een open kerk zijn voor en in Beverwijk en wil een plek zijn waar
geloven in God een levend, actief en praktisch iets is.
De jongeren zijn voor onze kerk heel belangrijk. We ervaren dat we een gemeente zijn voor iedereen en
willen dat uitstralen naar onze aller jongste leden, de kinderen, de tieners en de jongeren. De mensen
van 0 tot 25 jaar hebben bijzondere aandacht van een aantal van onze mensen, omdat zij vaak andere
dingen zoeken in de kerk dan de oudere leden.

Voor wie?
Bij het maken van beleid hebben we de jongeren in een aantal groepen verdeeld. Voor ieder van hen
spitsen we activiteiten toe. Wel vallen zij allemaal onder dezelfde paraplu waarvoor we de volgende
uitspraken gedaan hebben:
•

We willen voor iedereen die ons zoekt, iets te vinden hebben. We proberen daar zelf programma
voor te maken, maar staan altijd open voor suggesties. De plannen die we maken zijn niet in
beton gegoten maar kunnen per seizoen verschillen, al naar gelang er behoefte is om de
activiteiten anders in te vullen.

•

We willen laagdrempelig zijn. We willen onze bijeenkomsten zo inrichten dat ze toegankelijk zijn
voor iedereen, ongeacht achtergrond. Bij gezinsdiensten sluiten ook kinderen en hun ouders aan
die nauwelijks een kerkelijke achtergrond hebben en voor hen moet het zo te volgen zijn. Alle
kinderen doen mee aan de kindernevendienst, de kinderen die vandaag voor het eerst zijn en de
kinderen die er elke week bij zijn. Ook voor de tiener-activiteiten geldt dat heel duidelijk. We zijn
er voor mensen die al in de kerk bekend zijn, maar spreken ook graag mensen van rondom de
kerk aan.

Wie werken daar aan mee?
In het kerkenwerk draait alles voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Daarbij is een aantal
professionals in dienst voor inhoudelijke verdieping, praktische werkvormen, professionele organisatie.
In onze gemeente werkt een Jongerenwerker. Hij is 18 uur per week aangesteld om met name het
tienerwerk goed vorm te geven. Het tienerwerk wordt nagenoeg helemaal in samenwerking met de
Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) georganiseerd. In 2013 is er een zeer nauwe samenwerking
gestart omdat de beide gemeentes behoefte hadden aan schaalvergroting en zij het goed met elkaar
kunnen vinden. Deze samenwerking is heel vruchtbaar gebleken en maakt dat er meer mogelijkheden zijn
met deze groep. De jongerenwerker is dan ook in dienst van de PGH en De PGB samen.
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De inhoudelijke begeleiding van de vrijwilligers in het kinderwerk gebeurt met name door de predikant en
de jongerenwerker.
Een van de gemeenteleden is jeugdouderling. Zij heeft als doel het monitoren van de doelstelling dat er
voor alle jonge mensen, die iets zoeken in de kerk (lid of geen lid van de gemeente), iets te vinden is. En
dat alle ouders die iets willen vinden voor de kinderen, aansluitend aanbod vinden. Daarnaast is zij de
schakel tussen het kerkbestuur (de kerkenraad) en de gemeenteleden. Ook vervult zij pastorale taken
voor de jongeren.

Ons streven voor de komende jaren (2015-2018)
kinderen van 0-4:

Voor de kinderen van 0-4 is er (naast de pastorale zorg rondom geboorte en doop) crèche tijdens de
eredienst. We zijn er alert op dat de ruimte voor hen geschikt is zodat deze kinderen zich prettig voelen in
de kerk.
Daarnaast willen wij kerk op schoot kunnen aanbieden. Dit is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 1 ½
jaar oud tot 4 jaar.

Kinderen van 4-12:
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens iedere eredienst een bijeenkomst. Zij gaan in twee
groepen aan de slag met Bijbelverhalen, thema's rond geloven en het verwerken van de inhoud. Dit
gebeurd voornamelijk projectmatig.
Voor de leiding vindt weer een opfriscursus/ inspiratie cursus plaats om te kijken hoe we deze doelgroep
optimaal bereiken. Ook is er aandacht voor het contact tussen de leiding en de ouders van de kinderen.
Elke maand hebben we een gezinsviering waarin we met elkaar vieren. Ook met de kinderen van 4-12.
Voor deze leeftijdsgroep zullen we meer samenwerking zoeken met de christelijke basisscholen in
Beverwijk.

Kinderen van 10-12 jaar:
Kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten, worden voor Basics uitgenodigd. Juist in deze
belangrijke periode van de ontwikkeling, werken zij rond geloofsthema's, Bijbelverhalen, maar maken zij
ook vrienden in hun peer-groep. We zetten ons ervoor in dat zij op die manier ook elkaar kunnen vinden
in de jaren dat ze op de middelbare school zitten.
Deze activiteiten vinden altijd plaats in samenwerking met de PGH.

Tieners:
Door verschillende activiteiten, wel en niet aan de zondagochtend gebonden, bieden wij activiteiten die
aansprekend zijn voor jongeren. Zingeving, Christen zijn in de wereld, Christen zijn met elkaar en geloven
in 2014 zijn thema's die belangrijk zijn voor hen. Evenals het ervaren van veiligheid, het hebben van een
vriendengroep, een plek weten waar je jezelf mag zijn en waar je je leven kunt delen. Samen ontdekken
de tieners wat geloof voor hen kan betekenen.
We zoeken steeds naar optimale vormen om dat te doen. Muziek, gesprek, samen de handen uit de
mouwen, er zijn veel mogelijkheden. Deze activiteiten vinden bijna altijd plaats in samenwerking met de
PGH.
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18+
4 x per jaar wordt er voor hen een speciale dienst georganiseerd . Het Hemels gelag. Hier vindt, anders
dan bij de reguliere diensten, veel meer interactie plaats. Ook zullen we elkaar op projectmatige basis
ontmoeten en gaan we met elkaar in gesprek. Om zo een zo goed mogelijk aanbod te doen wat aansluit
bij de behoeften van deze doelgroep. Wat zoeken deze mensen op geloofsgebied? Vinden ze dat ook in
de kerk? Vanuit de gedachte: Geloven in deze tijd hoeft niet alleen binnen de muren van de kerk te zijn
en zondag tijdens de eredienst plaats te vinden. De invulling hiervan vindt de komende tijd plaats. We
hebben als uitgangspunt dat na het tienerwerk er een logische overgang ontstaat naar de 'grote-mensenkerk'. Zo is er een gespreksgroep voor 25plussers rond hun specifieke leefwereld. Het is mooi om daar op
aan te sluiten.

Ontmoetproject:
Vanaf 2015 zal er een ontmoetproject plaatsvinden. Jongeren (en in het geval van jonge jongeren de
jongeren en hun ouders) worden door de jeugdouderling, de jongerenwerker en vrijwilligers, persoonlijk
benaderd om ze uit te nodigen voor een ontmoeting. Omdat een groot deel van de mensen die benaderd
worden, randkerkelijk is, laten we de locatie van de ontmoeting over aan de jongeren. Dit kan bijv. een
café zijn, een ijssalon of iets dergelijks. In 2014 heeft op die manier een heel aantal boeiende gesprekken
plaatsgevonden en de behoefte ontstond om dit vaker te doen. Ook uit deze activiteit blijkt het
missionaire karakter van ons jeugdwerk.

Waarom doen we dit alles?
Deze vraag stellen we elkaar als vrijwilligers ook. Voor de een is dat een passie voor de mooie
Bijbelverhalen. Door met jeugd te werken, leven de verhalen voort in de volgende generatie. Anderen
hebben mooie herinneringen aan hun eigen jeugd en willen dat bieden voor jongeren van nu. Door met
elkaar diaconale acties te ondernemen, ervaren we ons ook Christenen in de wereld. Door muziek te
maken hebben we plezier met elkaar. We willen de gemeente levend houden, omdat we daar veel goeds
ervaren en we geloven dat onze God een Mensengod is die niet 'vroeger ooit' iets deed voor mensen in
Bijbelse tijden, maar hier vandaag onder ons is. We zijn missionair ingesteld. Geloof groeit door het te
delen. Met elkaar, met nieuwe mensen, met jong en oud.
We zetten ons in voor wie al bij ons horen en zetten onze deur open voor wie bij ons willen komen.
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Begroting 2015
Salaris Jongerenwerker

€ 22.400

Algemeen

Pr-materiaal, (posters, persoonlijke € 400,00
uitnodigingen, postzegels, folders,
wifi versterking in de kerk etc.)

0-4 jr Kerk op Schoot en crèche

Speelmateriaal, kleurplaten,
presentatiemateriaal KOS, eten en
drinken.

4-12 jaar: kindernevendienst en
basics.

Toerustingscursus leiding,
€ 1.100
verbruiksmateriaal, abonnementen,
uitnodigingen, geld uitstapjes en
groepsbindende activiteiten.

12-18 jaar: Mes op Tafel,
tienerdienst

Maaltijden die we met elkaar
gebruiken, verbruiksmateriaal,
groepsbindende activiteiten,
abonnement, nacht van je leven

(Samen met Beverwijk)

18+ groep catechesegespreksgroep Drankjes in Ruysdael, waar
ontmoetingen plaatsvinden.

€ 200

€ 600

€ 500

Gepland 8 bijeenkomsten.
Ontmoetproject

Totaal

Kaarten, drankjes horeca,
postzegels.

€ 200

€25.300
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Bijlage 6. Jaarplan div taak-/werkgroepen
In te vullen door de diverse taak-/werkgroepen o.a. uit bijlage 1

Redactieraad Samenklank
Secretaris: C.J.Baijense
Beeckzanglaan 1 d
1942 LS Beverwijk
Tel.: 0251-225803
E-mail: cjbaijense1@casema.nl

Beverwijk, 24 oktober 2014

BELEIDSPLAN SAMENKLANK

2015 - 2018
De kerkenraden van de Protestantse gemeenten van Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord
geven ter informatie van de gemeenteleden samen de kerkkrant Samenklank uit, die eenmaal per drie
weken verschijnt. Het blad informeert over alle zaken die de drie gemeenten betreffen, zoals de
erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en beleid. Een meditatie van de eigen predikanten vult bij
toerbeurt de voorpagina. De kerkelijke stand van de gemeenten wordt regelmatig gepubliceerd.
Berichten over ontwikkelingen in de classis en de landelijke kerk komen eveneens aan de orde. Eveneens
kan van relatiegebonden instellingen / verenigingen kopij worden geplaatst. Controversiële of anoniem
aangeleverde kopij wordt geweigerd.
Samenklank wordt geheel door vrijwilligers samengesteld uit de aangeleverde teksten, geproduceerd en bij de abonnees bezorgd. De kosten zijn daardoor laag en dit leidt tot een zeer bescheiden
abonnementsprijs, die als laagdrempelig kan worden beschouwd.
De gebruikte apparatuur wordt zeer goed onderhouden en gaat daardoor nu al langer mee dan
door de fabrikant gegarandeerd werd. De opgebouwde reserve dient voldoende te zijn voor de eventueel
noodzakelijke vernieuwing van de apparatuur.

De redactieraad streeft ernaar in de beleidsplanperiode:
•
•
•
•
•

het aantal betalende abonnees uit te breiden tot tenminste 70 % van de adressen, zodat meer
kerkleden worden geïnformeerd en de band met de gemeente kan worden versterkt;
de abonnementsprijs ( nu € 12,50 per jaar) niet te verhogen;
meer informatie te geven over classicale en landelijk spelende ontwikkelingen dan nu het geval is;
het aantal vrijwilligers voldoende groot te houden en zo mogelijk hier en daar te verjongen;
de financiële zaken meer in eigen hand te houden bij de redactieraad, zodat snel kan worden
gereageerd als dat nodig is.
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