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1. VOORWOORD BELEIDSPLAN ´OP KOERS IN 2014-2018´ 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de PKN-gemeente te Rozenburg.  

In het voorjaar van 2013 is de voorbereidingscommissie beleidsplan van de Protestantse Gemeente 

Rozenburg begonnen met haar werkzaamheden met als doel te komen tot een koersbepalend 

beleidsplan, conform ordinantie 4-8-5 van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Het verslag van de groot huisbezoeken 2012, de uitkomsten van het Gemeenteberaad en de 

besprekingen in de kerkenraad heeft de commissie gebruikt als rode draad voor het tot stand komen 

van dit beleidsplan.  

 

De veelheid aan opmerkingen, aanbevelingen en commentaren hebben geleid tot een vertaling 

in een visie en een missie die recht doen aan onze gemeente. Hieraan worden de doelstellingen 

en activiteiten van de verschillende werkgroepen de komende 5 jaar gespiegeld.  

Het beleidsplan geeft richting aan het werk dat wij doen in het licht van het toekomstig 

Koninkrijk van God. Het geeft vorm aan onze verlangens, hoezeer we ons ook bewust zijn dat er 

altijd weer voldoende te wensen en te werken overblijft. De plannen die wij voor de komende 

jaren hebben gemaakt blijven afhankelijk van de mensen die de activiteiten ter hand nemen en 

de daarvoor beschikbare middelen. Van beide kunnen we natuurlijk altijd meer gebruiken, het 

gebed hiervoor is onmisbaar.  

Het is goed voor een gemeente om een koers te bepalen. Wat doen we wel en wat doen we niet. 

Een keer kritisch kijken naar ons doen en laten. Het moet een plan zijn dat als kapstok dient voor 

de toekomst. Een leesbare richtlijn, die niet in de onderste la verdwijnt maar er op ieder 

beslismoment bij kan worden gepakt. 

 

Van harte hoopt de kerkenraad van de PGR dat de Gemeente zich herkent in de hieronder 

geformuleerde uitgangspunten en de doelen en activiteiten die daar uit voortvloeien. In het 

verlengde van het thema met hart en ziel geloven: vieren en verbinden van de startdienst 2014 

hoopt de kerkenraad dat dit beleidsplan ´Op Koers´ aanzet tot een vernieuwend beleid in deze 

geloofsgemeenschap van de Heer.  

Tenslotte dank ik allen die aan dit beleidsplan hebben meegedacht en gewerkt. 

 

Namens de kerkenraad van de PGR, Martin de Groot  

 

Oktober 2014 
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2. PROFIEL VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROZENBURG    

2.1  Context  

Tot halverwege de 20e eeuw was Rozenburg een eiland waar de inwoners sterk betrokken waren bij 

de agrarische sector. Veel gemeenteleden van boven de tachtig kunnen over die tijd nog verhalen 

vertellen. Na de oorlog, en vooral in de jaren 1950-1960, heeft er een sterke industrialisatie 

plaatsgevonden. Vruchtbaar boerenland is vergraven en fabrieken en havens namen de plaats in 

waar voorheen koeien graasden of spruiten en aardbeien geteeld werden. Bedrijven (zoals 

scheepsbouwer Verolme en chemiereuzen als ICI) vestigden zich in de Botlek. Voor al die bedrijven 

waren nieuwe werknemers nodig en Rozenburg werd aangewezen als gemeente waar in snel tempo 

huizen gebouwd moesten worden om dat nieuwe personeel te huisvesten. Veel voormalige 

landarbeiders vonden nu werk in de industrie en volgden hiervoor vaak een interne bedrijfsopleiding, 

waardoor zij in hogere functies terecht kwamen. Voor de meesten betekende dat een vooruitgang in 

inkomen en qua huisvesting. Tegelijkertijd kwamen er ook van elders nieuwe mensen die zich hier 

vestigden, o.a. uit Limburg (voormalige mijnwerkers) en Friesland. De integratie van al die nieuwe 

werknemers verliep niet altijd zonder slag of stoot. De oorspronkelijke bewoners van het eiland 

Rozenburg, waar iedereen elkaar kende, hadden in het begin best moeite met de vele nieuwkomers. 

Deze moesten hun best doen om het vertrouwen te winnen van de echte Rozenburgers. De laatste 

twintig jaar is het onderscheid tussen de vroegere inwoners en de nieuwkomers voor een groot deel 

verdwenen.  

 

In de jaren zeventig was de burgerlijke gemeente Rozenburg de jongste van ons land. Ter illustratie: 

in 1981 telde Rozenburg nog 14 kleuterscholen en 11 lagere scholen. De toename van de bevolking, 

van plusminus 3.000 tot 14.000 inwoners, had ook effect op de groei van de kerkelijke gemeenten. 

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, de voorlopers van onze huidige Protestantse 

Gemeente, groeiden dan ook snel in ledental en de twee kerkgebouwen werden in deze periode 

uitgebreid met de Hof bij de Immanuëlkerk en de Jeugdhaven bij de Ontmoetingskerk.  

2.2 Veranderingen in de gemeente  

Die tijd van groei is voorbij. Al een aantal jaren daalt het inwonersaantal gestaag. Rozenburg is 

eerder een vergrijzende gemeente dan een met veel jonge mensen. Ook de status van deelgemeente 

is sinds kort opgeheven.  

Deze ontwikkeling is ook aan de kerkelijke gemeente niet voorbijgegaan. Door de toenemende 

secularisatie is het aantal meelevende gemeenteleden eveneens sterk teruggelopen. Het is al lang 

niet meer vanzelfsprekend dat men bij een kerk hoort en dat men gelooft in de God van de bijbel. Dit 

was één van de belangrijkste drijfveren tot de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 

Gemeente op 1 januari 2006.  

 

Vanouds was er een traditioneel gelovig ‘midden’. Daarnaast kwam er bij een deel van de gemeente 

nieuwe aandacht voor de waarde van het Oude Testament, gestimuleerd door de bijeenkomsten in 

een leerhuis. De landelijke groei van de evangelische beweging in de afgelopen jaren (Evangelisch 

Werkverband) is ook in de PGR merkbaar. O.a. zijn er groeigroepen ontstaan en is er meer aandacht 

gekomen voor de gaven van de Geest en de betekenis van het gebed. Zo ontstonden er verschillende 

groepen die slecht met elkaar communiceerden. Je kunt constateren dat de kerkelijke gemeente 

hiermee op een dieptepunt belandde.  

Zeker achteraf gezien is het zeer wijs geweest van de kerkenraad om in deze situatie te kiezen voor 

twee interim predikanten, n.l. ds. G. van Meijeren voor het beleid en ds. A. Groenendijk- 

Meindersma voor het pastoraat. Zij waren behulpzaam bij een andere aanpak en er werd een 

profielschets gemaakt voor een nieuw te beroepen predikant waar iedereen achter kon staan. 
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Deze tussentijd is zeer heilzaam geweest. Niet in het minst- je zou het een wonder van de Heilige 

Geest kunnen noemen -omdat ook de gemeente zelf in die periode bereid was om dingen anders en 

weer gezamenlijk aan te pakken. Gelukkig heeft toen niet iedereen zich onverschillig afgekeerd van 

de kerk. Er begon een andere, nieuwe wind te waaien. Er waren nog genoeg kerkenraads- en 

gemeenteleden die het geloof behouden hadden en daadwerkelijk lieten zien dat deze gemeente 

nog steeds veel mogelijkheden heeft. Het kon ook anders. 

Er zijn in de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen te noemen: het kerkbezoek neemt toe, het 

kosterschap is overgenomen door enthousiaste vrijwilligers, er is een betere ledenadministratie 

gekomen, het financiële huishoudboekje is weer gezond, ja, er is zelfs weer een grotere en 

vernieuwde Hof gebouwd. 

Maar het belangrijkste is dat er bij veel gemeenteleden een groeiend verlangen is ontstaan naar en 

ook weer geloof in een levende gemeente in de gemeenschap van Rozenburg. Deze gemeenteleden 

zijn hierdoor zelf ‘goed nieuws’ geworden. 

2.3 Op naar een nieuw beleidsplan 

Per 2 maart 2012 is ds. T. Verbeek hier de nieuwe full time predikant en per 1 mei 2012 is ds. A. 

Westerdijk werkzaam als bijstand in het pastoraat voor de ouderen (parttime, 8 uur per week). Met 

deze nieuwe voorgangers wil de kerkenraad nu tot een vernieuwd en mogelijk ander beleid komen 

tot verdere opbouw van de gemeente. 

Daartoe zijn vijf stappen gezet ter bezinning en voorbereiding: 

1. In de periode april/ mei/ juni van 2012 zijn er 16 groot huisbezoeken geweest, waaraan 202 

gemeenteleden hebben deelgenomen. Voor een verslag hiervan verwijzen wij naar "Ontmoeting en 

bemoediging, een samenvatting met enige (persoonlijke) conclusies". Dit verslag is verspreid via het 

kerkblad Raakvlak en besproken op de gemeenteavond van 6 november 2012. 

2. Vervolgens hebben wij ons, zowel in de kerkenraad als op een gemeenteavond (13 maart 2013) 

laten inspireren door ”Zeven kenmerken van een gezonde gemeente” van Robert Warren. 

3. Er is een kleine werkgroep beleid uit de kerkenraad samengesteld om sturing te geven aan het 

proces om tot een nieuw beleidsplan te komen.  

4. In de kerkenraad van 21 juni 2013 is er nagedacht over (het formuleren van) ons visitekaartje 

5. In maart 2014 is de gemeente geconsulteerd en is er gediscussieerd over het voorlopig concept 

beleidsplan, waarbij de gemeente aangaf op de goede weg te zijn. 

Het resultaat van deze voorbereidende besprekingen zijn te vinden in de verslagen en notulen van 

genoemde bijeenkomsten. Dit alles is door de werkgroep besproken en verwerkt in de hierna 

volgende visie en opdracht van de gemeente (2.4).  

2.4 Visie en opdracht 
 

Ons visitekaartje (mission statement) 
De Protestantse Gemeente Rozenburg wil een open, veelkleurige en missionaire 

geloofsgemeenschap van Jezus Christus zijn, waarin wij met elkaar vieren, bidden, dienen en leren, 

met de bijbel als bron en richtsnoer, in liefde tot God en de naaste.  

 

Toelichting op het visitekaartje: 

Open en veelkleurig 

Onze gemeente staat voor veelkleurigheid (verscheidenheid) en een open houding ten aanzien van 

mensen met verschillende opvattingen. Wij zullen hierbij meer naar consensus moeten zoeken dan 

het laten overheersen van de ene opvatting boven de andere. Hierdoor ontstaat vaak een 

(vruchtbare) spanning tussen de enkeling en de gemeenschap. Verschillen in inzicht behoren bij ons 

openlijk besproken te worden, ook door dit samen in gebed te brengen.  
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De gemeente is veelkleurig. Deze verscheidenheid komt grotendeels voort uit verschil in context, 

persoonlijke omstandigheden en de verschillende vormen van geloofsbeleving in de kerk. Evenwel 

dienen wij te streven naar eenheid in verscheidenheid (1 Cor: 12). Alle verschillende soorten gaven 

en talenten zijn welkom en nodig, tenminste als deze dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de 

gemeente. 

Het gegeven van veelkleurigheid en het streven naar openheid mag niet verworden tot een niets 

verplichtende vrijblijvendheid. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden en voortdurend zullen 

wij ons moeten afvragen: Is dit ook Gods wil? 

Missionair 

Wat bedoelen wij met missionair? Dit heeft te maken met ‘missie’. Wij zijn gezonden. Ook de 

gemeente is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een 

gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst, in woord en daad. De 

boodschap van het evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen en dus ook 

een nieuwe generatie het goede nieuws over Jezus Christus en het Koninkrijk. Het gaat hierbij niet 

alleen om (extra) activiteiten, maar vooral om een houding, een gunnende houding, gericht op 

gastvrijheid. Zijn wij een gemeente die alleen naar buiten komt als zuchtende en mopperende 

mensen of stralen wij iets uit van: wij vinden het fijn en goed om bij deze kerk te horen en jullie 

mogen ook van mij persoonlijk weten dat je hier van harte welkom bent? 

Geloofsgemeenschap van Jezus Christus 

Wat brengt ons bij elkaar? Waarom zou je nog bij de(ze) kerk willen horen? Dit wordt niet (meer) 

bepaald door traditie, gewoonte en de sociale context (controle). De motivatie zal steeds meer 

moeten komen door een persoonlijk en bezield geloof. Daarom spreken wij liever over een 

geloofsgemeenschap dan over het meer neutraal klinkende gemeente (hoewel dat nooit zo in het 

Nieuwe Testament bedoeld is).  

Waar geloven wij in? Niet in: “er zal wel ergens iets zijn", maar in het evangelie van Jezus Christus als 

onze gekruisigde en opgestane Heer en Heiland. Hij is het hoofd, de basis en het fundament van onze 

gemeente. Daarom staat dit in het midden van ons visitekaartje. Deze geloofsgemeenschap is niet 

van onszelf, maar van de Heer. Daarmee belijden wij in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen 

en tijden de drie-enige God van de bijbel. De werkelijke bron van vitaliteit in het leven van onze 

geloofsgemeenschap is het geloof in God, de Vader, zoals Hij zich geopenbaard heeft in Jezus 

Christus, door de Heilige Geest. 

Vieren 

Bindende factor en van wezenlijk belang is nog altijd de wekelijkse eredienst, waarin de 

geloofsgemeenschap van jong tot oud bij elkaar komt.  

In de eredienst wordt de kerkzaal een huis van God als 

- gezamenlijke plaats en tijd waar wij samen bidden, de lofzang gaande houden en zowel vreugde als 

verdriet in de gemeente met elkaar delen. 

- een oase waar je mag drinken uit de bron van Gods Woord van liefde en gerechtigheid. 

- een gemeenschap waarin gedoopt mag worden en waar wij regelmatig met elkaar de Maaltijd van 

de Heer mogen vieren. 

- een woning waarin het soms helemaal stil kan zijn, waar je op verhaal, op adem kunt komen in deze 

onrustige en soms zo chaotisch tijd. 

 Uiteraard kunnen en zullen er naast de zondagse ochtenddienst ook op andere tijden en plaatsten 

vieringen gehouden worden Te denken valt aan rouw- en trouwdiensten, de kerstnachtviering, bid- 

en dankdag en diensten in de stille week. Verder denken wij hierbij ook aan korte vieringen bij 

vergaderingen en andere bijeenkomsten. 



 
8 

Bidden 

Het gebed is de meest directe vorm van de omgang met God. Soms op een verborgen manier. Maar 

ook hoorbaar en zichtbaar, thuis aan tafel, in groepen en in bijeenkomsten van de kerk. 

Vooral het gebed om Gods Heilige Geest in ons midden is onontbeerlijk, zeker ook voor de verdere 

opbouw van de geloofsgemeenschap. Als de Heer van de Kerk ons niet telkens opnieuw inspireert, 

dan is de kans groot dat het heilig vuur op een zacht pitje komt te staan of zelfs uitdooft. 

Dienen 

Het dienen van God (de eredienst) betekent tegelijkertijd altijd het dienen van elkaar en de naaste, 

dichtbij en ver weg. Ook dit mag nooit als een hobby van bepaalde mensen uit de gemeente worden 

gezien, maar is een wezenlijk onderdeel van de opdracht van de Heer voor deze 

geloofsgemeenschap.  

‘Het omzien naar elkaar’ staat bij ons hoog in het vaandel. Het (onderlinge) pastoraat is een opdracht 

en verantwoordelijkheid van heel de geloofsgemeenschap, ook al hebben een aantal mensen daarin 

een bijzondere taak. Het gaat hierbij vaak om kleine dingen (een bloemetje, een kaartje, bezoek of 

gebed), waarmee wij ons meeleven kunnen laten zien. De betrokkenen ervaren dit als heel heilzaam 

en daarom is dit ook een kerntaak. 

Verder gaat het ook om het praktisch behulpzaam willen zijn. Niet alleen voor projecten om ons 

heen, bekend in eigen land, maar ook wereldwijd via het werelddiaconaat en de zending. 

Zo willen wij een beweging van hoop en verwachting zijn, waarin wij elkaar in Gods naam inspireren 

om er te zijn, in dienst van de ander, ook over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid 

heen. 

Leren  

Leren is groeien in geloof, hoop en liefde, niet het verkrampt vasthouden aan bepaalde standpunten. 

Leren is een levenslang proces. Dat geldt ook voor de gemeente en als gelovige. Het geloof heet in de 

bijbel (bijvoorbeeld in Handelingen 8:31) ook ‘de weg’ en christenen ’mensen van de weg’. Geloven 

en ook het gemeente zijn is dus een weg, een proces van zoeken en vinden, vallen en opstaan. De 

bijbel is op die weg een wegwijzer en een onuitputtelijke bron van geloof en wijsheid. Daarom is 

catechese (voor jong en oud), bijbelstudie en vorming en toerusting van wezenlijk belang voor het 

persoonlijk geloof en dus ook voor de verdere opbouw van de gemeente.  

God liefhebben en de naaste als jezelf 

In het midden van ons visitekaartje noemen wij bewust het evangelie, aan het einde hiervan het 

grote gebod. Hiermee willen wij onderstrepen dat evangelie en wet geen tegenstelling zijn. 

Integendeel. Het één hoort bij het ander. 

Het ene punt is: de liefde van God, licht van Christus, geschenk, genade, ontvangen, Woord, bidden, 

bezinning, vieren, toerusting en inspiratie.  

Het andere: de naaste liefhebben als jezelf, zelf licht en zout zijn, opgave, opdracht, geven, daad, 

werken, strijdvaardig, dienst, diaconie, missie en werken aan het behoud van de schepping. 

Jezus zegt hierover: ”Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en in de 

Profeten geschreven staat” (Mattheüs 22:36-40). Of nog eenvoudiger: ”Doe dat en u zult leven” 

(Lucas 11:28). God lief hebben en de naaste als jezelf, dit blijft de kern en het hart van onze 

geloofsgemeenschap. 
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3. HOE KOMEN WIJ 'OP KOERS'?  

3.1 Prioriteiten en beperkingen 

In zijn handboek gezonde gemeente noemt R. Warren als zevende kenmerk: ‘Zich beperken tot een 

paar taken en die goed doen: eerder doelgericht, dan verwoed met alles en nog wat bezig zijn’. Wij 

willen dat ter harte nemen. 

Het is van belang dat de gemeente de basistaken in orde heeft: met name de eredienst, de pastorale 

zorg en het bestuur. Dat kost de nodige inspanningen en de inzet van veel medewerkers, maar de 

resultaten zijn er dan ook naar. Een kanttekening hierbij is, dat er vaak een beroep wordt gedaan op 

dezelfde mensen. Het kost bijvoorbeeld nog veel moeite om nieuwe ambtsdragers te vinden. 

Bovendien kent deze gemeente meer doeners dan denkers. Dit geeft een beperking van de 

mogelijkheden aan.  

Daarom ook moeten wij prioriteiten stellen en afspraken maken over wat wij in de komende jaren 

wel en (nog) niet gaan aanpakken. Zie het werkplan in hoofdstuk 5. 

3.2 Meer missionaire gemeente 

De laatste jaren is de gemeente vooral bezig geweest met interne zaken. Dat was terecht omdat veel 

zaken op orde gesteld moesten worden. Maar nu wordt het tijd om ons meer naar buiten te gaan 

richten. Dat is niet alleen onze roeping, maar ook noodzakelijk als wij willen nadenken over de 

toekomst van deze gemeente.  

Te denken valt aan:  

- Meer aandacht voor P.R./ externe communicatie (via website, regionale kranten en een grotere 

verspreiding van ons kerkblad Raakvlak).  

- Instellen van een missionaire werkgroep die vooral een stimulerende rol zal hebben. 

(dus uitbreiding van de twee huidige missionaire ambassadeurs, die zich momenteel in het 

luchtledige voelen hangen). 

- Bijeenkomsten organiseren voor een breed Rozenburgs publiek, bijv. filmavonden organiseren. 

Het belangrijkste is evenwel dat elke taakgroep, ja elk gemeentelid, meer missionair gaat denken. Is 

wat wij doen ook voor buitenstaanders aantrekkelijk? Is onze ‘taal’ nog verstaanbaar? Maar ook: 

durven wij het aan in onze eigen kring van familie, vrienden, buren en collega’s hardop te zeggen dat 

wij het fijn vinden om bij deze geloofsgemeenschap te horen? Durven wij te zeggen wat geloven voor 

ons persoonlijk betekent en durven wij hen gewoon eens uit te uitnodigen en mee te nemen voor 

een (bijbel)kring of een kerkdienst? Zo is elk meelevend gemeentelid een ‘missionaire ambassadeur’. 

3.3 Jeugd 

De vergrijzing van onze gemeente blijft een permanente zorg. De secularisatie heeft ook op 

Rozenburg diepe voren getrokken. Daarbij moeten wij bedenken dat ook veel ouderen (ja, ook 

belijdende leden) in de laatste tientallen jaren afgehaakt zijn. Toch is het zo dat vooral de kinderen 

van de zestig plussers in overgrote meerderheid gezegd hebben dat zij niets meer met de kerk 

hebben. En als ouders ‘er niets meer aan doen’, wat kun je dan nog van hun kinderen verwachten? 

Met deze situatie hebben wij te maken en die tijdgeest kunnen wij echt niet even snel veranderen.  

In ieder geval moeten wij blij zijn en positief waarderen wat ons jeugdwerk onder deze 

omstandigheden toch voor elkaar krijgt. 

Tegelijkertijd moeten wij blijven zoeken naar mogelijkheden om vooral de middengroep weer bij 

onze geloofsgemeenschap te betrekken. Wij zullen daarover in de komende jaren zo creatief 

mogelijk moeten nadenken. 

Een concrete stap kan zijn dat wij in de komende tijd bewust contact met de christelijke scholen 

opnemen (missionaire gemeente!) met de vraag hoe wij de relatie/band school-kerk weer kunnen 

herstellen en verbeteren. In de taakgroep jeugd is men hier al mee bezig. 
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3.4 Muzikale gemeente 

In mei 2013 is het nieuwe Liedboek - zingen, bidden in huis en kerk- uitgekomen met een duizendtal 

nieuwe en oude liederen, waarin zoveel mogelijk verschillende tradities en genres verwerkt zijn. In 

de komende jaren zullen wij als gemeente moeten beslissen hoe vaak wij dit gaan gebruiken. 

Daarvoor is het belangrijk om een muziekprofiel van onze gemeente op te stellen. Dit wordt een 

belangrijke testcase voor het omgaan met de verscheidenheid. Bij het aanleren van de nieuwe 

liederen uit het NLB maken we dankbaar gebruik van onze cantorij, die ook haar medewerking 

verleent aan bijzondere diensten.  

3.5 Leiding en sturing 

Te midden van veel vragen is er genoeg enthousiasme. Het is van belang dat deze bezieling zo goed 

mogelijk wordt benut en verdiept. De kerkenraad, voorgangers en gemeenteleden werken als team 

samen om ieder met hun eigen verantwoordelijkheid mee te helpen aan de opbouw van de 

gemeente. Daarvoor is ook regelmatige bezinning op en evaluatie van het functioneren van de 

kerkenraad, als leidinggevend orgaan in de PGR, essentieel. De kerkenraad van de PGR wil 

verbindend en leidinggevend zijn met de Goede Herder voor ogen, die de gemeente in de volle 

breedte liefdevol zal dienen.  

Daarnaast zal de kerkenraad ook de scholing van allerlei taak- en werkgroepen stimuleren. 

3.6 Medewerkers en continuïteit 

De vele vrijwillige medewerkers, die de PGR een warm hart toedragen, moeten binnen de kerk 

worden gekoesterd en mogen vooral niet uit het oog worden verloren. De aansturing van de 

verschillende groepen, de communicatie met hen, de mogelijkheid van het geven van feedback op de 

uitvoer van de verschillende taken en hen waarderen moet regelmatig aandacht krijgen van de 

verantwoordelijke geledingen.  

Een lange termijn visie op coördinatie en op overdracht van taken moet geborgd worden om te 

voorkomen dat mooie initiatieven stranden bij het terugtreden van initiatiefnemers.  

4. UITWERKING VAN DE TAAK- EN WERKGROEPEN 

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: doelstelling en verantwoording, de 

samenstelling van de taakgroep, eventuele subcommissies, taak van de werkgroepen, doelstellingen 

voor de toekomst en eventuele belemmeringen, financiën en verantwoording 

 

N.B. Voor de werkzaamheden van de overige werkgroepen en commissies, zoals de Gemeenschap 

van Kerken, de commissie Kerk en Israël, IVOR, de redactie van het Raakvlak, verwijzen wij naar 

Kerkkompas 2013-2016 

4.1 College van Kerkrentmeesters 

 

Doelstelling en opdracht 

Het CvK is verantwoordelijk voor de materiële belangen van de Immanuëlkerk.  

Hierbij denken we dan aan beheer en onderhoud van de Immanuëlkerk, de Hof en verdere 

bijzaaltjes, de voormalige pastorie en de kosterswoning, maar ook aan de arbeidsrechtelijke zaken 

met betrekking tot de medewerkers binnen onze gemeente. De beide predikanten en de 

cantororganist vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van het CvK. 

Een ander niet weg te denken taak van het CvK is het beheren van de financiën, waarbij het CvK, met 

behulp van een financieel beleidsplan voor de komende vier jaar, een beleid nastreeft met als doel 

dat de Protestantse Gemeente Rozenburg financieel gezond de toekomst tegemoet kan zien. Het CvK 

is positief gestemd over de komende vier jaren. 
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Doelen voor de komende vier jaar 

Dit CvK wil de weg die zij vier jaar geleden is ingeslagen, ook voor de komende vier jaar blijven 

volgen, wat betekent dat we als college nog meer om gaan zien naar elkaar. Het is een gegeven dat 

iets opstarten gemakkelijker is dan het onderhouden en volhouden, zo zal het college ook voor de 

komende vier jaar sterk inzetten op zijn vrijwilligers, die enerzijds veel kosten buiten de deur houden 

en anderzijds ook veel financiën binnen halen. 

Zo zal er constant gewerkt moeten worden aan de continuering c.q. uitbreiding van de motor van de 

financiële kant van onze gemeente. 

 

Met deze vrijwilligers wil het college de komende vier jaar nieuwe uitdagingen en kansen zien te 

benutten, die zich zeker gaan aandienen nu de renovatie van de Hof is gerealiseerd. 

- Na beëindiging van de succesvolle verhuur van de Kerkweg, laat het zich aanzien dat er weer een 

goede invulling voor de voormalige pastorie is gerealiseerd. 

- Het is niet uitgesloten dat er de komende jaren een verschuiving c.q. andere opzet zal gaan 

plaatsvinden binnen de nu bekende rommelmarkten, hetgeen sterk afhankelijk zal zijn van de 

ontwikkelingen aan de Kerkweg 9 (de voormalige pastorie) en de kansen die de vernieuwde Hof 

biedt. 

- Twee jaar geleden is het college gestart met de modernisering van de administratie, waarbij op 

termijn veel werkzaamheden door een groep vrijwilligers verricht zal gaan worden. Zo worden bv. de 

Kerkbalans en de deurcollectes nu al geheel in eigen beheer geproduceerd en verzendklaar gemaakt. 

- Financieel gezien verwacht het college de komende vier jaar met een gesloten begroting te kunnen 

werken, echter door de financieel moeilijke tijd, waar we al geruime tijd in verkeren, zullen we extra 

behoedzaam met onze liquide middelen om moeten gaan. 

Ditzelfde geldt ook voor onze toekomstvisie betreffende de gebouwen.  

- Zo zal het voorlopig niet raadzaam zijn de voormalige pastorie in de verkoop te doen, en zou dit wel 

gebeuren, dan zullen de omstandigheden zeer gunstig moeten zijn, omdat we hier over de erfenis 

van onze kinderen en kleinkinderen spreken. 

4.2 Het College van Diakenen 

 

Doelstelling en opdracht 

Diakenen (afgeleid van het Griekse diakonos dat dienaar betekent) zijn geroepen om mensen die 

lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan met materiële hulp en met steun in 

het zoeken naar recht. Het college zal gerechtigheid doen aan de medemens, plaatselijk, regionaal, 

landelijk en wereldwijd, ongeacht geloof of overtuiging. Om deze hulp te kunnen bieden moeten er 

financiële middelen zijn. We krijgen deze gelden uit collecten en giften. Als richtlijn voor de 

bestemming van diaconale gelden voor hulp aan mensen in financiële en materiële nood hanteren 

we een verdeling van 20% plaatselijk, 35% regionaal en landelijk en 45% wereldwijd. Jaarlijks wordt 

bekeken of de plaatselijke hulp moet worden opgeschroefd in deze tijd van verminderde collectieve 

voorzieningen. Elk jaar wordt er een begroting gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

kerkenraad. Naast het zorgen voor de collecten en de verdeling hiervan verzorgen de diakenen 

samen met de predikant de viering van Schrift en Tafel. 

 

Samenstelling 

Het college van diakenen bestaat uit tenminste vijf personen.  

Binnen het college bevinden zich een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  

Eén keer per maand wordt er vergaderd, behalve in de maanden juli, augustus en december. 

Het college van diakenen heeft geen sub- of werkgroepen. Wel wordt de diaconie bijgestaan door 

diaconale medewerkers. Zij houden zich bezig met ZWO (zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking), de webradio en het 'omzien naar'. 
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De ZWO onderhoudt contact met het landelijk bureau ZWO voor alle benodigde informatie, verzorgt 

de inzameling van gelden, giften en vrijwillige bijdragen. 

De medewerker van de webradio onderhoudt en verzorgt de uitzending van de kerkdiensten. De 

diaconie wil vanuit missionair oogpunt dat iedereen toegang heeft en de internet voorziening 

toegankelijk houden. 

De diaconale vrijwilliger 'omzien naar' houdt zich bezig met de voedselbank en hulp aan hen die 

armlastig zijn. Hij/ zij signaleert de schreeuw naar hulp in ons dorp en wil de contacten verstevigen. 

De diaconie van de PGR draagt het werk van IVOR een warm hart toe en staat actief achter het 

voortbestaan van deze interkerkelijke werkgroep. Daar waar de diaconie ondersteuning kan bieden 

aan deze werkgroep op materieel of immaterieel gebied zal niet terughoudend worden opgetreden. 

 

Doelen voor de komende vier jaar 

De hulp die de overheid aan de burger geeft wordt steeds minder. Er kan daardoor steeds meer een 

beroep gedaan worden op de diaconie. En dat niet alleen op financieel, maar ook op sociaal terrein. 

Het is zaak deze ontwikkelingen in de gaten te houden, zodat we op tijd kunnen inspelen op een 

eventuele groei door bijvoorbeeld toch het SchuldHulpMaatje project te gaan opzetten (kijken of er 

behoefte aan is). 

Aan het einde van elk jaar wordt er een bedrag uitgekeerd aan zogenoemde kleine doelen. Dit zijn 

veelal stichtingen die regionaal of wereldwijd werken en niet vallen onder Kerk in Actie. Van deze 

stichtingen is bekend dat zij betrouwbaar zijn. Het college is van plan jaarlijks één of twee van deze 

stichtingen uit te nodigen om hun project toe te lichten tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. 

4.3 Taakgroep Eredienst  

 

Doelstelling en opdracht 

Wij hebben als taak: 

          1.   Continue bezinning op inhoud en vorm van de eredienst. 

          2.   Het oprichten en aansturen van werkgroepen die deeltaken verrichten 

                m.b.t. de eredienst zoals de liturgische bloemschikgroep en lectorengroep. 

          3.   De coördinatie en evaluatie van het werk van alle aan de erediensten 

                meewerkende groepen. 

          4.   Het uitwerken van allerlei praktische zaken betreffende de eredienst. 

          5.   Het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad. 

 

Samenstelling 

De leden van de taakgroep Eredienst komen uit alle geledingen van de gemeente die binding hebben  

met de eredienst. Het gaat hierbij om de predikant, cantorij, organisten, beamergroep, 

lectorengroep, liturgisch bloemschik groep, pastoraat, diaconie, kindernevendienst, kerk en jeugd, 

zangdienstcommissie en de commissie Kerk en Israël. 

Er is een voorzitter en een secretaris. Wij hebben geen financiële middelen nodig. 

 

Plannen en prioriteiten voor de komende 4 jaar 

1. Hoe gaan wij om met de verschillende liedbundels in de Eredienst. 

Afspraken hierover maken en een muziek profiel opstellen voor de gemeente. 

2. Het missionaire gemeente zijn vormgeven in de Eredienst. 

3. Het bekijken en aanpassen van de liturgieën a, b en c. 

4. We willen in bijzondere tijden, zoals advent en de 40-dagentijd, zoveel mogelijk naar eenheid 

streven door uit te gaan van dezelfde schriftlezingen en projecten bij de verschillende werkgroepen. 
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4.4 Pastoraat 

 

Doelstelling en opdracht 

Onder pastoraat verstaan wij het met enige regelmaat en (meestal) op afspraak vanuit de pastorale 

opdracht van onze gemeente of bij mensen op bezoek gaan in de diverse (thuis)situaties of mensen 

in specifieke groepen ontmoeten. Doel hiervan is om met hen in gesprek te komen over concrete 

aspecten van hun leven en geloven die voor hen belangrijk en bespreekbaar zijn.  

Of korter en anders gezegd: het (persoonlijk) pastoraat is het aangaan van een zodanige relatie dat er 

' iets van Gods Woord gebeurt’.  

 

Werkwijze/organisatie 

Het onderling pastoraat is een roeping en opdracht van alle gemeenteleden van de PG Rozenburg.  

Om dit na te streven, gestalte te geven en uiteindelijk waar te maken wordt het pastoraat, naast de 

spontane ontmoetingen, in het bijzonder gericht uitgevoerd door de predikanten, ouderlingen en 

bezoekmedewerkers. Vandaar deze organisatie/werkwijze:  

Taakgroep pastoraat 

De taakgroep pastoraat heeft de opdracht om namens de kerkenraad het pastoraat in onze 

gemeente zo goed mogelijk te doen verlopen, houdt zich bezig met de praktische, organisatorische 

zaken, denkt na over de inhoud en het beleid van het pastoraat en bereidt het pastoraal beraad voor. 

Samenstelling 

De predikanten (full time en de bijstand in het pastoraat), de ouderlingen, vertegenwoordiger 

(minstens 1 x) van bezoekgroep ‘nieuw-ingekomenen’, bezoek(st)ers  ‘lief en leed’ en bezoek(st)ers 

‘omzien naar elkaar’. Deze werkgroep komt minstens driemaal per jaar bijeen. 

 

 Werkwijze in organogram:  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pastoraal beraad 

In het pastoraal beraad ontmoeten allen die geroepen zijn en de taak hebben om op huisbezoek te 

gaan elkaar minstens tweemaal per jaar voor de nodige bemoediging, toerusting en vorming. Dit is 

een vergadering zonder notulen, maar wel met alle ruimte voor een geloofsgesprek.  

Pastoraat in groepen 

Naast het individuele pastoraat vinden wij ook het onderling pastoraat in allerlei groepen/ 

bijeenkomsten heel belangrijk. Hierbij denken wij aan: de gemeentegroeigroepen, de bijbelstudie 

kring, de groot huisbezoeken, de creaclub, de ontmoetingen van de werkers van de rommelmarkt, 

Gemeente 

                                                                                                                 

  

 

 

        Ouderlingen  

Bezoek(st)ers 

'nieuw-ingekomen' 

Bezoek(st)ers 'lief 

en leed' 

Bezoek(st)ers 'om-

zien naar elkaar'                  

 

 

 

Predikanten –  

Fulltime + Bijstand 
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oud papier ophalers enz. Ook het koffiedrinken na afloop van de zondagse kerkdienst is een heel 

goede gelegenheid en kan aanleiding zijn voor onderling pastoraat. 

 

Wensen, plannen en prioriteiten voor de komende vier jaar 

1: Als geloofsgemeenschap dienen wij er naar te streven dat pastoraat niet alleen uitbesteed kan 

worden aan anderen die daartoe een bijzondere taak hebben. Nee, wij zijn met elkaar een 

gemeenschap die het ‘omzien naar elkaar’ van wezenlijk belang vindt en dus is elk lid hiervoor mede 

verantwoordelijk. Bijvoorbeeld: een persoonlijk bezoek aan een zieke buurvrouw of een ander 

gemeentelid is ook een vorm van onderling pastoraat. 

2: Verder is het echt veel meer noodzakelijk dat wij het wel en wee aan elkaar en vooral aan de 

betrokken huisbezoekers doorgeven. Kennen en gekend worden is ook altijd weer het elkaar laten 

weten. 

3: Wij zullen meer moeten nadenken over het functioneren van het ambt van ouderling. Momenteel 

hebben wij twee ‘gewone’ ouderlingen, daarnaast twee ouderlingen met een bijzondere opdracht, te 

weten voorzitter en scriba, terwijl er maar liefst ongeveer 25 (huis)bezoekers zijn. Wat is haar/zijn rol 

en wat wordt van de ouderling momenteel vooral gevraagd? 

4: In het kader van de roeping ‘missionaire gemeente’ is het ook de vraag in hoeverre wij ook 

pastoraal gemeente kunnen zijn voor gemeenteleden die buiten de ‘inner circle’ vallen. Waar liggen 

onze prioriteiten?  

Mogelijke prioriteiten zouden kunnen zijn: 

a. Meer nadruk op groot huisbezoeken in het algemeen, waardoor je meer gemeenteleden 

bereikt en de drempel lager is dan in het individuele pastoraat. 

b. Doelgroepenpastoraat of groot huisbezoeken voor speciale doelgroepen, bijv. voor jonge 

ouders, voor de 40-50 jarigen, voor hen die 5-10 jaar geleden getrouwd zijn, lieten dopen, of 

voor de groep die geliefden verloren hebben etc. 

c. Naasten buiten de gemeente, bijvoorbeeld n.a.v. een verzoek van de thuiszorg.  

4.5 Taakgroep Jeugd 

 

Doelstelling 

De taakgroep jeugd heeft als doel kinderen/jonge mensen in contact te brengen met het woord van 

God en in het bijzonder het evangelie. Dit willen we bereiken door de verhalen uit de bijbel op een 

eigentijdse manier over te brengen. 

 

Samenstelling 

De taakgroep jeugd is samengesteld uit afvaardigingen uit de diverse groepen binnen het jeugdwerk 

van de Protestantse Gemeente Rozenburg. De taakgroep kiest uit haar midden een voorzitter en 

penningmeester. 

 

Taken 

1. Kindernevendienst  

Kinderen in de basisschool leeftijd een eigen viering aanbieden. Deze viering begint en eindigt in de 

kerkzaal om zo het gemeente zijn te benadrukken. De onderwerpen tijdens de kindernevendienst 

volgen zoveel mogelijk de tijd in het kerkelijk jaar.  

2. Club 

Kerkelijke en niet kerkelijke kinderen in de basisschool leeftijd op een laagdrempelige manier in 

contact brengen met het christelijk geloof. De taak van de club is duidelijk missionair om zo bij 

(rand)kerkelijke kinderen een basis te leggen, gericht op de toekomst. Dit door middel van verhalen 

vertellen en deze middels een korte activiteit te benadrukken 

 

 

 



 
15 

3. Jeugdviering.  

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd een eigen viering geven die inspeelt op actuele thema's. 

Kernwoorden hierbij zijn de relatie met God en zich verdiepen in het evangelie. Daarnaast wordt er 

aan groepsvorming gedaan door buitenkerkelijke activiteiten. 

 

Doelstellingen voor de komende vier jaar en eventuele belemmeringen  

In de komende vier jaar willen we ons richten op het handhaven van de huidige subwerkgroepen. 

Deze sub werkgroepen vormen een (dunne) doorgaande lijn van kleuter tot jong volwassene. 

Grootste punt van zorg hierin is het aantrekken van clubleiding zodat er een bredere basis ontstaat.  

Graag zouden we het jeugdwerk uit willen breiden door het contact met de scholen aan te halen. 

Hiermee willen we jonge gezinnen op een laagdrempelige manier in contact brengen met kerk en 

geloof. Deze doelstelling is reeds ingezet. Daarnaast zijn de ideeën hieronder een richting waar we 

graag heen willen. De uitvoering van deze ideeën kan pas in gang gezet worden zodra er voldoende 

enthousiaste mensen zijn. Hier zal als eerste onze aandacht naar uit gaan zodat we gezamenlijk de 

ideeën uit kunnen werken. 

1. Hernieuwen van de jeugddiensten.  

2. Een vorm van onderwijs (catechese) opzetten. Door de vorming van kleine groepen zal het lastig 

zijn om met een groep jongeren over het geloof te praten. Het wordt al gauw een te kleine groep 

waardoor het discussiëren lastig wordt.  

3. De overstap van 12+ naar gemeente vergemakkelijken. Mogelijk zou meer groepsvorming of een 

jongerenvereniging na de twaalf plus deze stap kunnen verkleinen.  

 

5. WERKPLAN VOOR DE KOMENDE JAREN 

In het laatste hoofdstuk van dit beleidsplan stellen wij voor wat wij als gemeente, op grond van de 

besprekingen in de kerkenraad, de taakgroepen en op de gemeenteavond, in de komende vier jaar 

willen doen. 

5.1 Op naar een (meer) missionaire gemeente 

Zowel de kerkenraad als de verschillende taak/werkgroepen zullen ideeën en concrete plannen 

moeten ontwikkelen om ons als gemeente meer naar buiten te richten. 

Daarbij is het raadzaam om twee nieuwe werkgroepen te vormen: 

a. werkgroep missionaire kerk/activiteitencommissie. 

Deze krijgt als opdracht om ideeën te leveren en om activiteiten te organiseren die duidelijk een 

missionair karakter dragen (bijv. door de huidige startdienstgroep).  

b. werkgroep communicatie en P.R. 

Deze gaat plannen maken om de activiteiten meer en betere bekendheid te geven, buiten de eigen 

kerkelijke kring. Te denken valt aan verbetering van de website en meer nieuws/publiciteit in de 

plaatselijke en regionale bladen. 

5.2 Jeugdwerk 

- Verbetering en intensivering relatie kerk-basisschool ( is al begonnen) 

- Zoeken naar nieuwe vormen van catechese voor de jeugd 

- Op welke manier kunnen wij de 20-30 plussers meer betrekken bij onze kerkdiensten  

- Hoe kunnen wij jonge gezinnen meer betrekken bij de kerk. Te denken valt aan het organiseren van 

gezinsdiensten en wellicht van een speciale gespreksgroep voor deze doelgroep.  

5.3 Muziekprofiel van de gemeente vaststellen 

Besloten is om het nieuwe Liedboek eerst uit te proberen. Momenteel gebruiken wij alle bundels. 

Wordt dit de toekomstige praktijk van onze gemeente of gaan wij straks keuzes maken? Om een 
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permanente discussie hierover te vermijden zullen wij in de komende jaren een muziekprofiel van de 

gemeente moeten opstellen. Bij uitstek ook een onderwerp voor een gemeenteberaad. 

5.4 Pastoraat 

- Er zullen echt meer pastorale ouderlingen( ambtsdragers!) gevonden moeten worden. Zij zijn de 

(onmisbare) schakel tussen het pastoraat in de gemeente en de uitwerking van beleid in kerkenraad 

en allerlei taakgroepen. 

- Regelmatig (bijvoorbeeld om de twee jaar) organiseren van groot huisbezoeken maar dan wel met 

een gespreksthema. 

- Verbeteren van communicatie over pastoraat tussen predikanten en ouderlingen/pastorale 

bezoekers.  

5.5 Diaconie 

Onze diaconie zal zich duidelijker moeten profileren in de toenemende economisch onzekerheid. 

Wat kan de diaconie betekenen voor de voedselbank en schuldsanering en in het tekort van de 

ouderenzorg. Daarbij is overleg en samenwerking met het plaatselijke maatschappelijk werk en de 

sociale dienst zeer gewenst.  

Verder zal het vooral moeten gaan om het stimuleren van een hernieuwd diaconaal bewustzijn van 

de hele gemeente. 

5.6 Beheer 

De zorg om financieel gezond te blijven is een opdracht van heel de gemeente. Daartoe zijn steeds 

weer veel vrijwillige medewerkers nodig, maar ook een plan om de financiële vrijwillige bijdrage van 

alle gemeenteleden te continueren en het liefst te verhogen. Momenteel redden wij het financieel 

nog net, maar dat is voor de toekomst zeker niet vanzelfsprekend. Een financieel meerjarenplan kan 

daarover meer inzicht verschaffen.  

5.7 Bestuur 

Het is raadzaam om de werkwijze en de manier van besluitvorming van de kerkenraad en het 

moderamen eens kritisch te bekijken. Moeten wij niet nog meer een onderscheid maken tussen 

bestuur en beleid? Voor het dagelijks bestuur zou de kerkenraad kleiner kunnen worden. Voor het 

beleid en de bezinning de gehele kerkenraad. Wat is de rol van de ambtsdragers?  

 

Tenslotte nog deze opmerking 

Deze actiepunten zijn opgesteld door de werkgroep beleid in het besef dat dit alles alleen mogelijk is 

met de inzet van enthousiaste medewerkers uit onze gemeente. Dat betekent ook een beperking van 

de mogelijkheden omdat wij vaak met dezelfde mensen moeten werken. Daarom verwijzen wij hier 

bewust naar wat wij in 3.1 hebben geschreven: liever per jaar een paar dingen goed doen dan alles 

tegelijkertijd ter hand nemen. Vandaar dat wij hier bij voorkeur spreken van een werkplan voor de 

komende jaren. Wij zullen voor veel van de hier genoemde plannen meerdere jaren nodig hebben. 

Dit werkplan kan desgewenst elk jaar opnieuw door de kerkenraad veranderd c.q. bijgesteld worden. 

 

Bij dit alles zullen wij ook telkens weer opnieuw moeten bidden:  

        ‘Onze hulp is in de Naam van de Heer’. 

 

De werkgroep beleidsplan:  

Anneke Boskma- de Zoete, Martin de Groot, Frank Schellenboom, Ton Verbeek 
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BIJLAGE A GEGEVENS PE EENHEDEN EN AANTAL LEDEN 
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