Concept-Beleidsplan
Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 – 2019
1. Het uitgangspunt.
Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen:
welke vormen, welke richting, enz., heeft te maken met wat voor gemeente we willen
zijn.
Met andere woorden: alles wat we willen, heeft te maken met de identiteit van onze
gemeente.
Voor een goede omschrijving voor onze identiteit hebben we als kerkenraden samen
en met de kerkenraad van de verenigde Protestantse Gemeente te Nieuwveen in
oktober 2010 geluisterd naar een inleiding van prof. dr. H. de Roest. Hieruit en uit
een later gezamenlijk overleg kwam de volgende omschrijving, die ook is
voorgelezen bij de fusiedienst op 23 augustus 2015:

We willen een gemeente zijn, die er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en
Verlosser.
Onze gemeente bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen.
Dat vinden we geen probleem, maar winst. In onze vormen willen we daarom een
laagdrempelige, gastvrije gemeente zijn, die samenkomt rondom het Woord van
God, samen is in de maaltijd des Heren en zich inzet voor de dienst in de
samenleving. Hierbij staan we ruimhartig in de traditie van de Protestantse Kerk in
Nederland, zoals vastgelegd in haar kerkorde.
Dat wil zeggen: we weten ons verbonden met het belijden van de kerk. Er is
rechtzinnigheid, die ons bindt. Tegelijk willen we ook respect hebben voor de
verscheidenheid, die er binnen onze gemeente is. We willen graag het grote nieuws
van onze Heer Jezus Christus delen met elkaar en mensen van buiten en we voelen
ons thuis in een open gemeente, die mensen gastvrij ontvangt. We willen graag een
levende gemeente zijn binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Bij deze vorm van gemeentezijn passen beelden als: de gemeente is een open huis;
de gemeente is een herberg langs de wegen van mensen. Bij deze identiteit past een
uitnodigende, gastvrije houding. Bij de binding aan het belijden spreken we over de
burchtelementen van de herberg.
Ook is in 2014 een visienota met bijlage door de kerkenraden besproken en
aangenomen, waarin uitgebreider op de identiteit van de gemeente wordt ingegaan.
2.De situatie van de gemeente: de Protestantse Gemeente
Sinds 23 augustus 2015 zijn we officieel verenigd. In hoog tempo zijn de laatste
zaken, die hiervoor nodig waren, geregeld, en zijn besluiten genomen. Zo zullen we
na een overgangstijd definitief gaan kerken in de Dorpskerk en zal over de toekomst
van het kerkgebouw aan de Molenstraat moeten worden beslist. Er komt na het
vertrek van ds. Wilschut een interim-voorganger, die samen met kerkenraad en
gemeente een nieuw beleidsplan ontwikkelt en zo de weg vrijmaakt voor het
beroepen van een eigen voorganger in deeltijd. Ds. Wilschut zal met ingang van 21
april 2016 met emeritaat gaan. Er liggen nodig belangrijke besluiten te wachten,
zoals een beslissing over het zegenen van andere relaties.

3.De erediensten.
De eredienst neemt in ons kerkelijk leven een belangrijke plaats in. Aan de wijze
waarop we die vieren, wordt ook onze identiteit zichtbaar. De gemeente vindt het
prima, wanneer naast de eigen predikant ook andere voorgangers voorgaan.
We maken gebruik van de Nieuwe Bijbel Vertaling en vanaf 2014 is het Liedboek
(zingen en bidden in huis en kerk) de zangbundel, zonder daarbij liederen uit eerdere
en andere bundels uit te sluiten.
De kindernevendienst van de gemeente heeft besloten, om de methode Kind op
zondag te gebruiken. In de diensten proberen we zoveel mogelijk rekening te houden
met wat bij de kinderen besproken wordt en gelezen. De kindernevendienst is
onderdeel van de eredienst.

De eredienst behoort een eenheid te zijn. Het gesprekje met kinderen en het
Kinderlied zijn vaste onderdelen van de dienst.
Van groot belang is in onze diensten het volgen van het kerkelijk jaar. We houden
rekening met de lezingen en de eigenheid van de verschillende perioden en
ondersteunen daarom ook de kindernevendienstprojecten in de Advents- en
Veertigdagentijd.
Voor de veertigdagentijd maken we een dagboekje voor jong en oud. Het dagboekje
wordt gemaakt door de predikant samen met andere gemeenteleden. Het boekje
bestaat uit teksten voor volwassenen en kinderen. De inrichting van de week voor
Pasen en Pasen zelf moet nog besloten worden. Er zijn twee vormen, waarmee we
experimenteren. De oude hervormde gang van zaken is, dat enkel op Goede vrijdag
met bediening Heilig Avondmaal en Pasen dienst gehouden wordt. De oude
protestantse (voorheen gereformeerde) gang van zaken was, dat men sprak van een
Stille Week met diensten op Witte Donderdag, waarop het Heilig Avondmaal gevierd
wordt, Goede Vrijdag, de Paasavond op zaterdagavond en de Paasmorgendienst.
Afgesproken is,dat in 2016 en 2017 opeenvolgend het hervormde en gereformeerde
spoor bewandeld worden. Of er na 2017 een keuze voor één van beide gemaakt
wordt, of de afwisseling blijft, staat nog ter discussie.
In de komende jaren zal ons beleid er praktisch op gericht zijn, wat meer diversiteit in
diensten aan te bieden. Het gebruik van de beamer is daarbij geaccepteerd.
De kerkenraad vindt het een goede zaak, dat er soms door koren of andere muzikale
groepen wordt meegewerkt.
Er is een tweetal orden van dienst, die ook naar gastpredikanten verzonden wordt.
3a. De viering van het Heilig Avondmaal.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd met gebruikmaking van een orde van dienst, die
door de kerkenraad is vastgesteld. Tot op heden is gebruik gemaakt van een
viermodel met tafel gebed, of van een klassiek protestantse orde met een formulier.
Er zijn verschillende vormen mogelijk: aan tafel, lopend of zittend in de banken..
De kerkenraad hecht eraan, dat de hele gemeente aan de viering deelneemt. Zowel
doop- als belijdende leden kunnen deelnemen.

Elk jaar wordt samen met de kindernevendienst een Avondmaalscatechesemiddag
voor kinderen gehouden met de predikant. Dat kan soms ook een Pesachviering in
de Stille Week met kinderen zijn. Daarnaast is het ook mogelijk, met hen, die niet
naar de kerk kunnen komen voor de viering van het Heilig Avondmaal, in de
huiselijke kring avondmaal te vieren. Er is voor deze vieringen een koffertje met
Avondmaalsgerei aanwezig en beschikbaar.

4. De viering van de doop.
De doop wordt niet alleen bediend, de doop wordt gevierd met gebeden, belijden en
liederen. Daarom is de orde voor de doop ontleend aan het dienstboek van onze
kerk.
Voorafgaande aan een doopviering vindt er altijd een doopgesprek met ouders
plaats. Ook kinderen van doopleden kunnen worden gedoopt.
5. Symboliek.
De Paaskaars is vanzelfsprekend het centrale symbool. Bij doopvieringen krijgen de
dopelingen een doopkaars mee, die aangestoken is aan de Paaskaars. Ook worden
kaarsen gebruikt bij het herdenken van overledenen op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.
We blijven gebruik maken van de kleuren van het kerkelijk jaar.
Een gedachtenisbord met daarop de kruisjes met namen van gemeenteleden, die
overleden zijn, is te overwegen. Om ook anderen uit de dorpsgemeenschap te
betrekken bij een moment van gedachtenis aan overleden geliefden, kan op de
donderdag, voorafgaande aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden
aangeboden, om in de Dorpskerk een kaarsje aan te steken. Tijdige publicatie in het
Dorpssignaal ( het blad van de plaatselijke belangenvereni-ging) is nodig.
6. Leren.
In het leerhuis van onze gemeente is er het catecheseteam. Onze catechese is
huiscatechese, gegeven door gemeenteleden en begeleid door de predikant.
Het doen van belijdenis zal worden gedaan rond Pasen of Pinksteren, of een ander
geëigend moment. Ook zijn er cursussen en andere vormingsavonden in de
aanbieding. Er kan ook elk jaar met een spreker van buiten een aanbod voor de hele
gemeente komen (wellicht in de vorm van een discussieavond). Daarnaast willen we
proberen om elk jaar de nationale bijbelquiz te gaan doen, althans een vorm ervan.
Ook zullen we ernaar blijven streven, dat er voor gemeenteleden vormingsavonden
zijn. Er is een Bijbelkring, die in stand dient te blijven.
7. Kerk en jeugd.
Voor het voortbestaan van de gemeente, is het van levensbelang, dat kinderen en
jongeren bij onze gemeente betrokken blijven.
We moeten dan onderscheiden: kinderen (basisschool), pubers (voortgezet
onderwijs) en jongvolwassenen vanaf 18 jaar.
Voor kinderen is er het gezamenlijk jeugdwerk en de kindernevendienst.
Voor de allerkleinsten is er op zondagmorgen kinderoppas. Ook de relatie met de
Oranje Nassauschool is belangrijk. Voor pubers is er de tienernevendienst, de
catechese en het jeugdwerk. Dit alles wordt begeleid door het gezamenlijk
pastoraal/diaconaal jeugdteam.
Het team kan met voorstellen komen, om jongeren meer en beter bij de kerk te
betrekken.
We gaan proberen,om een aantal malen per jaar jongeren te betrekken via
laagdrempelige diensten, waar moderne media gebruikt worden en ook rekening
gehouden wordt met hun muzikale voorkeur. Aan alle jongeren zal via een enquête
worden gevraagd, welke ideeën zij voor een gemeente naar hun voorkeur hebben.
Ook onder jongvolwassenen moet een enquête worden gehouden, om hun
behoeften t.a.v. de kerk te peilen, zoals een gespreksgroep voor deze leeftijdsgroep.
De resultaten van deze enquêtes zullen met alle betrokkenen worden besproken, om
ook hun bouwstenen voor de kerk van de toekomst serieus te nemen en er wat mee
te doen.
Ook zal gezocht worden naar eigentijdse vormen van contact via internet en wellicht
toepassingen op mobieltjes. Ongetwijfeld kunnen jongeren zelf ons daarbij helpen.

8. Communicatie.
De communicatiemiddelen in onze gemeente waren de Boom, die 9 keer per jaar
uitkomt, en het Kerkblad (wekelijks). Het voornemen is, beiden te vervangen door
een wekelijkse Zondagsgroet.
Daarnaast zijn er mededelingen in de kerk en maken we gebruik van het
Dorpssignaal.
Ook op internet zijn we te vinden. Onze site wordt ook vermeld op
www.zwammerdam.net.
De aandacht hiervoor kan vergroot worden en ook het gebruik ervan dient te worden
gestimuleerd. Eén keer per jaar verschijnt het jaarboekje met de ledenlijst en de
financiële overzichten. In dit boekje staan ook andere kerkelijke gegevens. Voor het
ontvangen van informatie en bespreken van zaken die de gemeente aangaan, zal de
gemeente op gemeenteavonden bij elkaar kunnen komen. In zulke zaken beslist niet
de kerkenraad op eigen houtje, maar na overleg met de gemeente.
9. Diaconie.
Om de gemeente ook diaconaal aan haar taak te houden, is de diaconie actief. Voor
wat zij is en wil, verwijzen wij u naar het beleidsplan van de diaconie, dat als bijlage
bij dit beleidsplan is toegevoegd. Onze diakenen ontwikkelen ook deskundigheid in
zaken van WMO en sociale minima, om mensen binnen en buiten de gemeente van
dienst te zijn. Er zijn inmiddels ontmoetingsmiddagen voor ouderen. De diaconie
draagt zorg voor de uitvoering van de wijze waarop we het Heilig Avondmaal vieren.
Ook draagt zij zorg voor de beschikbaarheid van het koffertje voor Avondmaal aan
huis. In dat geval zorgt de diaconie eveneens voor de aanwezigheid van brood en
wijn. De diaconie wil ook in het dorp aanwezig zijn, met aandacht voor wie dat nodig
heeft.
10. De kerkenraad en haar organisatie.
De kerkenraad bestaat uit de predikant,5 wijkouderlingen (pastorale ouderlingen),
een jeugdouderling, twee beleidsouderlingen (de voorzitter en de scriba), 3
kerkrentmeesters en 5 diakenen. Een eigen kerkordelijke verantwoordelijkheid heeft
het college van kerkrentmeesters en de diaconie.
Belangrijk voor het kerkelijk leven zijn de kosters/kosteressen. Hun werk valt formeel
onder de kerkrentmeesters. Kosters/kosteressen worden gezocht onder de eigen
gemeenteleden en doen dit werk als vrijwilligerswerk. Dat wil zeggen: voor sommige
afgesproken diensten kan de koster(es) een vergoeding krijgen.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën van de kerk
en de goederen en wordt hierbij ondersteund door een Commissie van bijstand.
Er is een werkgroep bijzondere diensten, die welkomstdiensten (voorheen
evangelisatiediensten) en andere bijzondere diensten voorbereidt, hiervoor
predikanten en koren zoekt en samen met de voorganger een dienst voorbereidt.
Ook houdt zij zich bezig met de diensten in de Stille Week samen met de
voorganger.
De kerkenraad heeft een ZWO commissie, die als werkgroep onder de diaconie
functioneert. Deze commissie heeft een eigen beleidsplan, dat als bijlage aan dit
beleidsplan is toegevoegd.
De kerkenraad heeft een pastoraal/diaconaal jeugdteam, dat gezamenlijk beleid
probeert te maken en uit te voeren rond jongeren en de kerk.
Het CJZ(Christelijk Jeugdwerk Zwammerdam): alle vormen van jeugdwerk worden
door het CJZ-team begeleid.
Ook kennen we het kerkelijk bureau, dat de ledenadministratie verzorgt en de uitgave
van het jaarboekje met alle relevante gegevens.Dit bureau valt onder de
kerkrentmeesters.
Goed zou het zijn, als we voor alle kerkdiensten, of in elk geval de bijzondere, een
werkgroep beamer hebben, die op de beamer de door hen uitgewerkte liturgie en
mededelingen kunnen laten zien. Vanuit de kerkenraad zal gezocht worden naar
gemeenteleden, die dit enthousiast doen.

11. De kerkgebouwen.
Onze kerkgebouwen zijn de kerk aan de Molenstraat en de Dorpskerk aan het
Kerkplein. Besloten is inmiddels, dat de Dorpskerk als kerkgebouw waar de nieuwe
gemeente samenkomt, zal overblijven.
Over het gebruik en de inrichting van de gebouwen zal de komende jaren worden
nagedacht en met voorstellen naar de gemeente toe worden gekomen.
12. Pastoraat is omzien naar elkaar.
Pastoraat is, net als diaconaat, een opdracht voor de hele gemeente. Er is een
pastoraal team, dat bestaat uit de pastorale ouderlingen, de predikant en
contactpersonen, dat pastoraal aanbod heeft middels de methode ‘Pastoraat op
maat’. Alle gemeenteleden wordt bezoek aan huis door een ouderling,
contactpersoon of de predikant aangeboden, daarnaast Groot huisbezoek. Dit
gebeurt via een enquête, die om de zoveel jaar gehouden wordt. Maar meeleven met
elkaar is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Daarom worden in de kerk ook
pastorale mededelingen gedaan of in de Boom en Kerkblad, c.q. Zondagsgroet
geschreven.
Een levende gemeente is een pastorale gemeente. Bij overlijden en geboorte wordt
bijzondere aandacht aan betreffende gezinnen besteed. Nieuwingekomenen krijgen
een welkomstbezoek van de contactpersonen.
13.De financiën van de kerk.
Het college van kerkrentmeesters verzorgt jaarlijks de Actie Kerkbalans en doet
verder, wat, voor een gezonde financiële huishouding nodig is.

Zwammerdam, november 2015.

