Beleidsplan
Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2017 – 2021
1. Visie
De Protestantse Gemeente te Zwammerdam belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en
handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld. Hij is haar fundament. Vanuit dit
belijden staan we met beide benen in deze wereld en deze tijd. De veelkleurige manier waarop
dit belijden in onze gemeente weerklank vindt, zien we als rijkdom. Zo zijn we een toegankelijke, gastvrije gemeente die samenkomt rond het Woord van God, die één is in de viering van de
Maaltijd van de Heer, en die zich inzet voor de dienst aan de samenleving.
2. Ontstaan en samenstelling
De Protestantse gemeente te Zwammerdam ontstond in 2015 uit een fusie van de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Deze fusie heeft een lange aanlooptijd gehad,
maar resulteerde uiteindelijk in een golf van enthousiasme in de gemeente. Dit is onder andere
zichtbaar in de vele vrijwilligers en de goed bezette en verjongde kerkenraad.
In 2016 telde de gemeente 668 leden, waarvan 272 belijdende leden, 295 doopleden en 101
ongedoopte kinderen en meegeregistreerden.
3. Eredienst
De eredienst heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Daarbij verlangen jong en oud naar
een viering die inspireert en de Bijbelse boodschap doet landen in het leven hier en nu.
We maken gebruik van de Nieuwe Bijbel Vertaling. Sinds 2014 is het Liedboek (zingen en bidden
in huis en kerk) onze zangbundel, zonder dat we liederen uit eerdere en andere bundels
uitsluiten. De kerkenraad vindt het een goede zaak, dat er soms door koren of andere muzikale
groepen aan de eredienst wordt meegewerkt.
De eredienst behoort een goed geordend geheel te zijn. Er zijn vijf orden van dienst. Deze
worden ook naar gastpredikanten verzonden.
Naast de eigen predikant nodigen we diverse gastvoorgangers uit, waarbij we recht willen doen
aan de veelkleurigheid van de gemeente.
ð In de komende jaren zullen we meer diversiteit in vormgeving van de eredienst gaan
aanbieden. Daarbij verkennen we het werken met nieuwe media en muziek binnen de
mogelijkheden van ons historische kerkgebouw.
Er is een commissie bijzondere diensten, die welkomstdiensten en andere bijzondere diensten
voorbereidt en hiervoor predikanten en koren zoekt. Al deze diensten worden samen met de
(gast)voorganger voorbereid.
ð We gaan een werkgroep instellen van enthousiaste gemeenteleden, die de technische
ondersteuning van (bijzondere) kerkdiensten met muziek en beeld gaat verzorgen.
De kindernevendienst is onderdeel van de eredienst. Ze gebruikt de methode Kind op zondag. In
de eredienst houden we rekening met wat bij de kinderen besproken en gelezen wordt. Ook het
gesprek met de kinderen en het kinderlied zijn vaste onderdelen van de eredienst.
Van groot belang in onze diensten is het volgen van het kerkelijk jaar. We houden rekening met
de lezingen en de eigenheid van de verschillende perioden en ondersteunen daarom ook de
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kindernevendienstprojecten in de Advents- en Veertigdagentijd.
ð Op dit moment bezinnen we ons op de liturgische invulling van de stille week. In 2017 zal
de kerkenraad daarover een besluit nemen, na beraad in de gemeente.
3a. Viering van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd met gebruikmaking van een van de orden van dienst, die
door de kerkenraad zijn vastgesteld. We kennen een ‘lopende’ viering met gebruik van een
tafelgebed.
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, begeleid door de predikant. Dat kan ook een Pesachviering in de Stille
Week met kinderen zijn.
Voor hen die niet naar de kerk kunnen komen om deel te nemen aan de viering van het Heilig
Avondmaal, is het mogelijk om het avondmaal in huiselijke kring te vieren. Er is voor deze
vieringen een koffertje met avondmaalsgerei beschikbaar.
3b. Viering van de doop.
De doop wordt niet alleen bediend, maar gevierd met gebeden, belijden en liederen.
De orde voor de viering van de doop is ontleend aan het dienstboek van onze kerk.
Voorafgaande aan een doopviering vindt altijd een doopgesprek met de ouders plaats.
Ook kinderen van doopleden kunnen worden gedoopt.
4. Symboliek
De Paaskaars is voor ons 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.
ð We zijn in gesprek over het gebruik van de kleuren van het kerkelijk jaar. De kerkenraad
zal daarover in 2017 een besluit nemen.
5. Kerk en jeugd
Jongeren en jonge gezinnen zijn duidelijk present en actief in de gemeente. Tegelijk merken we
dat er meer nodig is om voor hen een aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn en blijven.
ð Onder het thema ‘Gods nabijheid delen’ is in 2016 een bezinning op het jeugdwerk
gestart, die intussen geresulteerd heeft in het besluit om voor drie jaar een jeugdwerker
aan te trekken. De jeugdwerker wordt bijgestaan door een klankbordgroep en
rapporteert aan de kerkenraad. De opdracht van de jeugdwerker is: de gemeente helpen
om Gods nabijheid te delen met de volgende generatie. Hij of zij doet dit door contact te
leggen met de diverse groepen jeugd, door nieuwe activiteiten met en voor hen te
ontwikkelen, of door bestaande activiteiten, inclusief de eredienst, meer ‘jeugdvriendelijk’ te maken. Tenslotte zal de jeugdwerker deze nieuwe manier van denken en
werken proberen te verankeren in de gemeente.
Bij de jeugd onderscheiden we kinderen (basisschool), pubers (voortgezet onderwijs) en
jongvolwassenen vanaf 18 jaar.
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Voor kinderen is er het clubwerk 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.
6. Pastoraat
Een levende gemeente is een pastorale gemeente. Pastoraat is omzien naar elkaar. Het is, net
als diaconaat, een opdracht van en voor de hele gemeente. Onze gemeente kent een pastoraal
team, dat bestaat uit de pastorale ouderlingen, de predikant en contactpersonen. Dit team
verzorgt het pastoraal aanbod middels de methode 'Pastoraat op maat'. Alle gemeenteleden
wordt bezoek aan huis door een ouderling, contactpersoon of de predikant aangeboden,
daarnaast is er groot huisbezoek. De inventarisatie van de pastorale behoefte gebeurt via een
enquête, die om de zoveel jaar gehouden wordt.
ð In de komende tijd moeten we de methode ‘Pastoraat op maat’ evalueren. Dat betreft
met name het punt of een enquête het geëigende middel is om zicht te houden op de
pastorale behoefte van de gemeente.
In de kerkdienst worden ook pastorale mededelingen gedaan, of deze worden in de Zondagsgroet opgenomen.
Bij overlijden en geboorte wordt bijzondere aandacht aan betreffende gezinnen besteed.
Nieuw-ingekomenen krijgen een welkomstbezoek van de contactpersonen.
7. Diaconaat
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
gevoegd. Daar vindt u ook het beleidsplan van de ZWO-commissie.
ð Onze diakenen ontwikkelen deskundigheid in zaken van WMO en sociale minima, om
mensen binnen en buiten de gemeente van dienst te zijn. De diaconie wil ook in het
dorp aanwezig zijn, met aandacht voor wie dat nodig heeft. Er zijn inmiddels
ontmoetingsmiddagen voor ouderen georganiseerd.
De diaconie draagt zorg voor de viering van het Heilig Avondmaal. Ook verzorgt zij de beschikbaarheid van het koffertje voor Avondmaal aan huis. Daarbij zorgt de diaconie eveneens voor de
aanwezigheid van brood en wijn.
8. Leren
In het leerhuis van onze gemeente is een catecheseteam actief. Gemeenteleden geven catechese aan diverse groepen jongeren en worden daarbij begeleid door de predikant. De
catechese vindt plaats op zondag, tijdens de kerkdienst. Daarnaast is er een gespreksgroep aan
huis voor jongvolwassenen.
De predikant verzorgt de belijdeniscatechese. Openbare belijdenis van het geloof vindt plaats
rond Pasen of Pinksteren, of op een ander geëigend moment.
ð We streven ernaar om jaarlijks enkele cursussen en vormings- of discussieavonden aan
te bieden. Daarbij kunnen ook sprekers van buiten worden uitgenodigd.
ð We willen in samenwerking met een predikant een Bijbelkring organiseren.
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9. Kerkenraad en 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. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën van de kerk
en de goederen. Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie en de uitgave van het
jaarboekje met alle relevante gegevens. Dit bureau valt onder de kerkrentmeesters.
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.
10. Beheer
Het college van kerkrentmeesters verzorgt jaarlijks de Actie Kerkbalans en doet verder, wat voor
een gezonde financiële huishouding nodig is.
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 vrijwilliger. Voor sommige afgesproken diensten kan de koster(es) een
vergoeding krijgen.
Onze kerkgebouw is de Dorpskerk aan het Kerkplein te Zwammerdam. Daarnaast hebben we
ons verenigingsgebouw aan Kerkplein 5.
ð Over het toekomstige gebruik en de inrichting van de gebouwen komt de kerkenraad
met voorstellen naar de gemeente toe.
11. Communicatie
Het belangrijkste communicatiemiddel in onze gemeente is de wekelijkse Zondagsgroet.
Daarnaast zijn er mededelingen in de kerk en maken we gebruik van het Dorpssignaal.
Ook op internet zijn we te vinden: www.pkn-zwammerdam.nl. De erediensten zijn via internet
te beluisteren.
ð We willen in de komende tijd de aandacht voor onze website vergroten en ook het
gebruik ervan stimuleren.
Een 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 het bespreken van belangrijke zaken die de gemeente
aangaan, komt de gemeente op gemeenteavonden bij elkaar. In zulke zaken beslist de
kerkenraad pas na de gemeente gekend en gehoord te hebben.
Zwammerdam, februari 2017
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