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Samen verder
[definitief]
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Voorwoord
Dit beleidsplan 2020-2024 heeft als titel: “Samen verder”.
De Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading wil vandaag kerk zijn
maar ook in de toekomst.
Dat betekent:
➢ werken aan haar kernopdracht om gemeente van Christus te zijn.
➢ Inspelen op verandering.
➢ Vast stellen hoe we met elkaar kerk willen zijn en welke inrichting van de kerkzaal
daarbij past.
➢ Werken aan het gezond houden van de financiële situatie.
“Samen verder” willen we als gemeente. Bij elke kerkelijke gemeente horen leden met
verschillende wensen en ideeën. De gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading vormt
daarop geen uitzondering en gaat op zoek naar de overeenkomsten tussen de leden om
daar op voort te bouwen.
“Samen verder” willen we ook met andere kerken. De oecumenische diensten die we
samen met de St Maartenparochie houden zijn daar een voorbeeld van.
Bij “Samen verder” denken we ook aan de 2 gebouwen waar we onze erediensten
houden. Jaarlijks bespreken we de voortgang en de mogelijkheden om in beide
gebouwen diensten te houden.
Het beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en vastgesteld
in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020
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Beschrijving van de gemeente
De PKN gemeente Maartensdijk - Hollandsche is ontstaan als een samenvoeging van de
Gereformeerde kerk van Maartensdijk en de Hervormde Gemeente Maartensdijk-Hollandsche
Rading. Een federatie kwam tot stand op 9 september 1984, de fusie op 13 november 2009. We
maken deel uit van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.
Het aantal gemeenteleden per 1-1-2020 bedraagt 522.
Elke zondag zijn er twee samenkomsten om God te eren, de band met elkaar op te bouwen en te
inspireren. Iedereen is van harte welkom. De erediensten beginnen om 9:30 uur in de
Ontmoetingskerk en om 11:00 uur in de Adventkapel.
Elke eerste vrijdag van de maand (behalve juli en augustus) zijn er vanaf 19.30 uur
Ontmoetingsdiensten in Dijckstate.
Wanneer een maand een 5e zondag bevat worden om en om in St. Maartenskerk en
Ontmoetingskerk oecumenische diensten gehouden.
Zes keer per jaar organiseren we middagdiensten. Deze vinden plaats op de laatste zondag van de
maand in de periode september tot en met maart (in december niet).
Tijdens de vier adventsweken en de laatste vier weken vóór Pasen
(in de veertigdagentijd) zijn er op de zondagavond van 19.00 -19.30 uur de vespers in de
Adventkapel.
Na bijna alle genoemde diensten gelegenheid is om elkaar te ontmoeten (onder het genot van een
kopje koffie)
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Missie en visie

De Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading, maakt deel uit van de wereldwijde
christelijke kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Zij is een geroepen gemeenschap in Jezus
Christus om in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk te leven.
Zij laat zich steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit heden en
verleden, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De christelijke
gemeenschap is een open huis waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te
worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele
geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur.
We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen en zorg, Jezus Christus zichtbaar
wordt als de levende.
Wij verstaan het daarom als onze roeping om:

o
o

een gemeente te zijn die open is, gastvrij en naar buiten gericht;
een gemeente te zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen

o

een missionaire en diaconale gemeente te zijn die met woord en daad getuigt van

participeren;
het evangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid.
Ons 'gemeente-zijn' wordt duidelijk in alle dwarsverbindingen die er zijn zo wordt ook onze band
met elkaar zichtbaar.
Wij geven uitvoering aan onze missie:
Als gastvrije kerk:

o
o
o

Openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen
binnen de christelijke traditie.
Goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid.
Pastoraat is een opdracht van de hele gemeente.

Door het vieren:

o
o
o

Samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de
sacramenten.
Zorg voor liturgie en verscheidenheid.
Ruime plaats voor iedereen van jong tot oud.

Door het leren:

o
o

Leren wat Gods Woord ons te zeggen heeft.
Leren gebeurt in: diensten, jeugdwerk en gespreksgroepen.

Door het dienen:

o
o

Zorg voor en omzien naar elkaar, binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.
Steun verlenen waar nood is, wereldwijd, maar ook dichtbij.
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Organisatie
Huidige situatie
De kleine kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van onze kerk. De kleine kerkenraad bestaat uit
de predikant, voorzitter, scriba, 2 pastorale ouderlingen, 2 diakenen, een vertegenwoordiger van
de Commissie van Rentmeesters en een notulist.
De kleine kerkenraad vergadert maandelijks. (doorgaans 1e maandag van de maand).
In de grote kerkenraad worden belangwekkende zaken besproken. Normaal gesproken gebeurt dat
in juli en december. De grote kerkenraad bestaat momenteel uit de predikant, voorzitter, scriba, 2
pastorale ouderlingen, 6 diakenen, de voorzitter van de Commissie van Rentmeesters en een
notulist.
Het beschikbaar krijgen van ambtsdragers is een belangrijk punt van aandacht.
De protestantse gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading heeft 2 betaalde personen. De
predikant (0,6 fte) en de ouderenwerker (6 uur per week).
Er zijn veel vrijwilligers werkzaam die vanuit diverse groepen opereren:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tuingroep
Schoonmaakgroep
Kosters
Amnesty international
Klussengroep
Rommelmarkt
Inbinden BIJEEN
Bezorgen BIJEEN
Verzorgers Kinderkerstfeest
Verzorgers Paasmaaltijd
Verzorgers Vespers
Versierders kerk en kapel voor Advent/Kerst
Verzorgers Kindernevendienst
Liturgische-bloemschikkers
Verzorgers Samen Eten
Verzorgers middagdiensten

Daarnaast personen die een taak uitvoeren:

o
o
o

Preekrooster
Organistenrooster
Bloemenrooster

Gewenste situatie

o
o
o
o

Voortzetten huidige situatie als basis voor de toekomst.
Aandacht blijven vestigen op wat we met elkaar voor elkaar krijgen.
Jongeren (van 18 jaar en ouder) meer betrekken bij gemeente.
Met elkaar op zoek gaan naar een optimaal evenwicht tussen betaalde krachten en de
financiële mogelijkheden die er zijn. Het gaat daarbij vooral om jeugdwerk en
ouderenpastoraat.
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Gemeente zijn
Gemeente zijn zien we vooral terug in de diensten die we organiseren.
Daarnaast zien we “gemeente zijn” terug in:

o
o
o
o
o
o
o

Pastoraat
Diaconaat
Jeugd- en jongerenwerk
Kinderleerhuis
Gesprekskring jonge mensen
Samen eten
Rommelmarkt commissie

We zijn tevreden wanneer de Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading zichtbaar
blijft in de samenleving en een herkenbare rol speelt.
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De erediensten
Huidige situatie
De organisatie van de erediensten ligt in handen bij de commissie eredienst.
De erediensten kennen een min of meer vaste liturgische opzet. In de erediensten wordt ook
aandacht besteed aan wat er gebeurt in de wereld, in de gebeden en in de prediking.
Voor bijzondere diensten wordt een aparte liturgie samengesteld en wordt er een orde van dienst
gedrukt.
We zingen over het algemeen uit het liedboek, er is ruimte voor het zingen van andere liederen.
Regelmatig verleent een koor haar medewerking aan de dienst.
Voor de kinderen is er kindernevendienst tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk.
Voor kinderen tot vier jaar is er tijdens de kerkdienst de mogelijkheid tot
kinderopvang.
De jongeren vanaf 18 jaar participeren niet of nauwelijks in de erediensten.
We vieren 6 keer per jaar Avondmaal in beide kerken.
Gewenste situatie
We willen een aansprekende vierende Gemeente zijn. Daartoe gaan we in de komende
beleidsperiode het gesprek aan met de gemeenteleden en bezoekers van diensten die geen
gemeentelid zijn over de vieringen. De diensten zijn uitnodigend en tegelijkertijd geven ze vorm
aan de inhoud van ons geloof. We streven ernaar dat de diensten alle generaties kunnen
aanspreken. Doel is ons geloof op eigentijdse wijze uit te dragen en daarin aansprekend te zijn
voor de eigen gemeenteleden (en voor de inwoners van Maartensdijk en Hollandsche Rading).

o
o
o
o
o
o
o
o
o

De huidige situatie is basis voor de toekomst.
Voorzetten uitnodigen koren, het liefst maandelijks.
Blijvend in gesprek over de diensten.
Een inrichting van de kerkzaal (Ontmoetingskerk) die optimaal bijdraagt aan de erediensten.
Per dienst stellen we vast welk gebouw geschikt is voor de viering; de Paasmaaltijd en
Vespers worden bijvoorbeeld in de Adventkapel gehouden.
We staan open voor uit de gemeente aangedragen namen voor nieuwe (jonge)
gastpredikanten.
We gaan door met het gebruik van de beamer in de Ontmoetingskerk. (Youtube filmpje 1x
per maand) met behoud van de zondagsbrief voor degenen die dat graag willen.
We zetten de samenwerking met de RK kerk voort. (diensten op de 5e zondag in een maand).
We gaan door met het organiseren van 6 Middagdiensten per jaar.
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Pastoraat
Huidige situatie
Het geringe aantal ouderlingen maakt dat het niet mogelijk is dat de predikant, kerkelijk werker en
de ouderlingen alle gemeenteleden met regelmaat bezoeken.
De bezorgers van BIJEEN, genoemd de contactpersonen, geven minimaal eenmaal per jaar aan de
mensen uit hun bestand aan dat de ouderling desgewenst graag op bezoek komt.
2 keer per jaar komen de contactpersonen samen om de ervaringen met elkaar te delen en
afspraken te maken voor de toekomst.
Er zijn 3 wijken voor gemeenteleden jonger dan 75 die op basis van postcodes verdeeld zijn.
Naast die drie wijken is er een vierde wijk, wijk O, bestaande uit Dijckstate, Kievitlaan oneven
nummers en Toutenburg.
Deze laatste wijk valt onder de ouderenwerker. Daarnaast hebben predikant en ouderenwerker ook
extra aandacht voor ouderen die elders in de gemeente wonen.
Vanuit de informele betrokkenheid van gemeenteleden onderling kunnen signalen afgegeven
worden over de gewenstheid van pastorale zorg.
Het koffiedrinken na de dienst wordt als positief ervaren. Het elkaar ontmoeten en omzien naar
elkaar staat daarbij centraal.
We hebben aandacht voor elkaar. We voelen verantwoordelijkheid bij het niet uit het oog verliezen
van gemeenteleden in het algemeen. Bij kerkbezoekers die langere tijd niet aanwezig zijn in een
dienst voelen we bijzondere verantwoordelijkheid.
Voor de werkzaamheden die onder Pastoraat vallen is voldoende menskracht nodig. Op 1-1-2020
zijn er 2 pastorale ouderlingen. Het werven en daarmee meer pastorale ouderlingen beschikbaar
krijgen vormt een speerpunt.
Wij geven bij het pastoraat uitvoering aan onze missie door:
Door het in gesprek gaan:

o
o

over wat Gods Woord ons te zeggen heeft.
Dat doen we overal, maar met name in diensten, jeugdwerk, en gespreksgroepen

Gewenste situatie

o
o
o
o

Voortzetten huidige situatie.
Sluitende aandacht voor nieuwe leden en kerkgangers.
De BIJEEN bezorggroep “bemand” houden.
Onderzoeken wens van vrij hoog aantal gemeenteleden met al wat langere tijd status “wenst
geen contact”.
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Diaconie
Huidige situatie
De Diaconie vervult een actieve rol binnen de Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche
Rading. Er wordt geprobeerd om doelgericht en herkenbaar te werken.
Dankzij de wettelijke voorzieningen is er in ons land een waardevol sociaal vangnet ontstaan.
Desondanks wordt de diaconie aangesproken, omdat er gaten in dit vangnet zijn. Onze diaconie
heeft aandacht voor situaties van "achterstand” of zelfs "stille armoede". Er wordt gezocht naar
oplossingen in de vorm van directe bijdragen of assistentie bij het vinden van wegen naar
uitkomst. Dit geldt niet alleen voor leden van de eigen kerkgemeenschap.
Naast de aandacht voor hulpbehoevenden in onze gemeente is er aandacht voor allen die het
minder hebben wereldwijd.
Ook denken we daarbij aan het beheer van de bijdragen die binnenkomen voor de zending.
Dat is uit de persoonlijke bijdrage meegaande met kerkbalans en het geld wat via de collecte voor
zending opgehaald wordt.
Vrijwel alles wordt jaarlijks overgemaakt aan doelen die onder zending vallen en betrouwbaar zijn.
Bijvoorbeeld getoetst via Kerk in Actie.
Een klein bedrag wordt achter de hand gehouden voor een acute noodhulp voor bijvoorbeeld een
overstroming.
Taken bij de zondagse erediensten:
o Collecteren
o Assisteren bij de viering van het avondmaal
Periodieke activiteiten

o

Samen eten

Gewenste situatie

o

Voorzetten huidige situatie

Jaarlijkse activiteiten:

o
o
o

Fruitbakjes na dankdag
Kerkstattenties voor 75+
Kerstpakketten (ook voor niet-gemeenteleden)
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Jeugd en jongerenwerk /
kinderleerhuis.
Huidige situatie.
Voor jeugd en jongeren worden de volgende activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•

Creche voor de kleinsten (0-3 jaar).
Kindernevendienst (4-11 jaar).
Jeugdclubs (12-20 jaar, twee leeftijdsgroepen).
Kinderleerhuis (door de predikant).

Er zijn momenteel geen jeugdouderlingen.
Er is budget voor projectmatige aanpak van onderwerpen waarbij jaarlijks vastgesteld wordt of en
hoe we dat budget inzetten.
Gewenste situatie.
Meer integratie tussen de voorgenoemde vier onderdelen.
1. Jong en oud worden met elkaar verbonden.
2. In de creche kunnen boekjes met bijbelverhalen op dat leeftijdsniveau worden
voorgelezen; ook kunnen samen liedjes worden gezongen. Daarmee wordt de overstap
naar de kindernevendienst “natuurlijker”.
3. In de kindernevendienst kan vooruitgegrepen worden op het kinderleerhuis, zodat dit niet
een geisoleerd evenement is. Ook kunnen de oudere kinderen voorbereid worden op de
jeugdclubs.
4. Er kan een kinderdienst georganiseerd worden.
5. Jeugdclubs zijn het meest zichtbaar wanneer zij aan een project werken dat via
verschillende activiteiten onder de aandacht van de gemeente gebracht wordt.
6. Jongeren kunnen gevraagd worden om een muzikale bijdrage in een dienst te leveren, of te
helpen bij avondmaal of collecteren.
7. Er zou uitgekeken moeten worden naar jeugdouderlingen.
Doelen seizoen 2019/2020.
•
Aan alle zeven bovengenoemde onderwerpen kan al in het lopende seizoen gewerkt
worden, en wellicht kunnen alle zeven gerealiseerd worden.
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College van kerkrentmeesters

Huidige situatie
Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de "stoffelijke aangelegenheden" voor
zover deze niet onder de Diaconie vallen.
Het gaat daarbij om:

o
o
o
o
o
o
o

Financiële aangelegenheden waaronder jaarlijks Kerkbalans
Ledenadministratie
Gebouwen en terreinen
Gebruik van computers
Kerkblad BIJEEN
Personele aangelegenheden w. o. arbo-wet en dergelijke
Publiekrechtelijke aangelegenheden: ontruimingswet, gebruiksvergunning en dergelijke

Gewenste situatie

o
o
o
o
o

Voorzetten huidige situatie
Jaarlijks updaten en communiceren meerjaren begroting (10jr.) “bij ongewijzigd beleid”.
Nieuwe leden vermelden in BIJEEN. (door kerkelijk bureau)
Beamer in de Adventkapel
Ringleiding rond podium in de Ontmoetingskerk

Jaarlijkse activiteiten

o
o
o

Kerkbalans
Opstellen begroting
Opstellen jaarverslag
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Inrichting kerkzaal
Ontmoetingskerk
Huidige situatie
Geruime tijd worden plannen gemaakt om de inrichting van de kerkzaal te verbeteren.
Er is een fors bedrag gereserveerd om de plannen te realiseren.
Zoals overal zijn hier ook vele meningen die niet altijd in elkaars verlengde liggen.
Tijdens een in februari 2019 gehouden gemeenteavond bleek dat er beleid nodig is voordat er
plannen gemaakt kunnen worden om ingrijpende aanpassingen aan de kerkzaal uit te kunnen
voeren.
We streven ernaar ons geloof op eigentijdse wijze uit te dragen en daarin aansprekend te zijn voor
de eigen gemeenteleden en voor de inwoners van Maartensdijk en Hollandsche Rading.
Dat maakt dat er ruimte moet zijn om vieringen net anders te organiseren dan we gewend zijn.
De Middagdiensten zijn een voorbeeld van hoe het lukt om ook anderen dan alleen de eigen
gemeenteleden te bereiken. We steunen initiatieven van diegenen die een bijdrage willen leveren
aan andersoortige diensten.
Gewenste situatie
Het kerkgebouw staat in dienst van de diensten die er worden gehouden. Veranderende wensen
kunnen om een andere inrichting van de kerkzaal vragen.
In de periode 2020-2024 gaan we niet over tot het verwijderen van de banken + verwarming
onder de banken. We gaan actief aan de slag met het liturgisch centrum. Voordat we aanpassingen
gaan realiseren praten we de gemeente bij over de uitgewerkte plannen. Daarbij leggen we uit
welke bedoelingen we hebben met de aanpassingen.
Tijdens/naast de door te voeren aanpassingen moeten onderstaande zaken voortdurend voldoende
aandacht krijgen:

o
o
o
o

Verwarming
Akoestiek
Zaken met emotionele waarde
Orgel
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Ons beleid is erop gericht de activiteiten zodanig uit te voeren dat het mens en milieu optimaal
worden beschermd.
We staan open voor ideeën uit de gemeente die een bijdrage leveren om het maatschappelijk
verantwoord ondernemen te verbeteren.
We blijven gedurende de looptijd van dit beleidsplan in gesprek met de gemeente over
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Huidige situatie
We kopen waar mogelijk fairtrade in.
Gewenste situatie
Voortzetten huidige situatie
Energiezuinige verlichting in de Ontmoetingskerk.
We onderzoeken de mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen.

Tot Slot
In de komende jaren van de beleidsperiode wordt jaarlijks in september het beleidsplan tot dan toe
geëvalueerd in de kerkenraad. Daartoe worden schriftelijke vragen aan de verschillende groepen
(pastoraat, Diaconie, College van Kerkrentmeesters, etc.) binnen onze kerk gesteld. Het verslag
daarvan wordt gedeeld met de gemeente.
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