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Vaststelling  

  

Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op    en is vanaf  1 januari 2019 geldig.  Na 
vier jaar wordt dit beleidsplan geactualiseerd, herzien en opnieuw vastgesteld. Indien 
noodzakelijk geacht, door de kerkenraad, kan ook tussentijds een herziening plaatsvinden. 
Waarvan akte.   

Getekend op 06 november 2018 

te Woubrugge 

  

Preses:              Scriba:  

     

Dhr. C. de Lange      Mw. M.J. Roubos-van Dijk  
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Voorwoord  

  

Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de 
gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om, opnieuw, op papier te zetten wat 
voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen. Tevens vraagt de nieuwe Kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland van iedere plaatselijke  gemeente een beleidsplan.  

Het tot nu toe vastgestelde Beleidsplan is toe aan vervanging. Elk jaar werd het Beleidsplan 
2014-2018 geëvalueerd en bijgesteld. Elke commissie stelde zichzelf nieuwe doelen of stelde 
de bestaande doelen bij. Uiteindelijk werd er steeds minder bijgesteld, mede veroorzaakt 
door het feit dat de gestelde doelen actueel en breed van opzet bleven.  

Het nieuwe Beleidsplan heeft een iets andere opzet. In dit plan vindt u een korte beschrijving 
van de gemeente, van de organisatie van de gemeente, de activiteiten en de specifieke 
activiteiten van de verschillende ambten. Telkens wordt de huidige situatie en de gewenste 
situatie (doelen) beschreven. Jaarlijks zullen de verschillende ambten, maar ook de 
kerkenraad, bekijken of we op koers liggen voor de gewenste situatie. 

Rode draad in dit Beleidsplan is de samenwerking met de Hervormde Gemeente van 
Woubrugge, samenwerking met de omliggende gemeenten en een weg vinden binnen de 
nieuwe kerk-organisatie.  

 

Woubrugge, november 2018 
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KORTE HISTORISCHE BESCHRIJVING VAN DE GEMEENTE  

Tot begin 19e eeuw stond het gebied rond het dorp Woubrugge bekend als de Heerlijkheid 
van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Toen rond 1820 de gemeente als bestuursvorm 
werd ingevoerd, werd Woubrugge een zelfstandige gemeente binnen hetzelfde gebied als 
deze heerlijkheid. In 1855 werd Hoogmade bij Woubrugge ingelijfd. In die vorm, als een 
gemeente met twee dorpen, bleef de gemeente Woubrugge 135 jaar bestaan tot 1 januari 
1991. Op die datum fuseerden de drie gemeenten Woubrugge, Rijnsaterwoude en 
Leimuiden tot Jacobswoude. Deze gemeente was genoemd naar het verdwenen dorp 
Jacobswoude. Al na 18 jaar, op 1 januari 2009 werd de gemeente Jacobswoude weer 
opgeheven en samengevoegd met de gemeente Alkemade. Gezamenlijk vormen zij vanaf 
die datum de gemeente Kaag en Braassem. 
Woubrugge ligt in de Polder Oudendijk, langs de Woudwetering. Ten noorden van 
Woubrugge liggen het Braassemermeer en de Wijde Aa. Ten oosten van de dorpskern lag 
voorheen het dorp Jacobswoude, dat door vervening verdween en waarvan de bewoners 
uitweken naar de dijk langs de Woudwetering, zodat Woubrugge ontstond. Tussen 
Woubrugge, Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn liggen noordoostelijk de 
Vierambachtspolder uit 1744 met zijn typerende gemengd weide- en akkerlandschap en 
zuidoostelijk de Zwetpolder, die onderdeel was van het opgeheven waterschap Zwetpolder. 
Woubrugge bestrijkt een gebied van 83 hectare, waarvan 13 hectare aan meren, sloten en 
andere wateren. In totaal wonen er in Woubrugge ongeveer 3720  mensen. (Bron: 
www.stadindex.nl) 

Woubrugge heeft een christelijke en een openbare basisschool. Voor voortgezet onderwijs is 
men aangewezen op scholen in Alphen aan den Rijn en Leiden. 
 
In Woubrugge zijn, naast de gereformeerde gemeente, nog twee andere  
geloofsgemeenschappen, namelijk de hervormde gemeente, gezeteld in de Dorpskerk en  
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Woubrugge-Nieuwveen. De NBP is de enige 
geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw. Een aantal malen per jaar maakt de NPB gebruik 
van het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk.  
De afgelopen jaren wordt de samenwerking gezocht tussen de hervormde en 
gereformeerde gemeente. Deze samenwerking is in de loop der jaren voorzichtig uitgebreid.  
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BESCHRIJVING ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE  

ALGEMEEN 
De Gereformeerde Kerk Woubrugge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 
en is ingedeeld bij de classis Zuid-Holland Noord. We zijn zoekend naar aansluiting met 
andere (kleine) gemeenten in de omgeving om een in de kerkorde vastgelegde ring te 
vormen.   

BESTUURLIJK  
De kerkenraad heeft, onder andere, tot taak de zorg voor de dienst van Woord en 
sacramenten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld. Ze wordt 
geacht de gemeenschap van de kerk en haar omgeving te bevorderen. Zij heeft de zorg 
voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. Om dit te 
kunnen doen bestaat de kerkenraad uit een predikant (1), ouderlingen (8)  en diakenen (4) . 
De ouderlingen zijn onderverdeeld in wijkouderlingen (belast met pastorale zorg), 
ouderlingen met een bijzondere taak (voorzitter kerkenraad, scriba en jeugdouderling)en 
ouderlingen die lid zijn van het College van Kerkrentmeesters (ouderling-kerkrentmeester).  

Uit de ambtsdragers wordt een moderamen gevormd “het dagelijks bestuur” . Deze bestaat 
uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een diaken en een  kerkrentmeester, zodat 
alle ambten zijn vertegenwoordigd. Naast deze ambtsdragers maakt ook de predikant deel 
uit van het moderamen.  

De verantwoordelijkheden en taken van de ambtsdragers worden verder op in dit plan 
beschreven. Alle ambtsdragers komen tien of elf maal per jaar bijeen in een 
kerkenraadsvergadering. Van die vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, 
notulen.  

 BETAALDE MEDEWERKERS  

Predikant: 70% van de volledige werktijd 
Met ingang van 09-09-2018 is de gereformeerde gemeente vacant. Tijdens het opstellen van 
dit Beleidsplan wordt tevens begonnen met het beroepingswerk voor een nieuwe predikant. 
Vanaf september 2018 zal elke week, totdat er een nieuwe predikant is, gebruik worden 
gemaakt van een gastpredikant. 

Koster: op 1 augustus 2018 is de koster met pensioen gegaan. Gekozen is om niet langer 
gebruik te maken van een betaalde koster. Alle kosterstaken zijn vanaf dat moment 
overgenomen door vrijwilligers 

Organisten: momenteel maken we gebruik van drie min of meer vaste organisten, waarvan 
een van de organisten het merendeel van de diensten speelt. De organisten ontvangen 
allen een onkostenvergoeding. Een van de organisten is woonachtig buiten Woubrugge en 
ontvangt reiskosten voor zijn gereden kilometers. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van een 
gast-organist. 
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LEDEN  
De Gereformeerde Kerk Woubrugge telt op 1 juni 2018 337 leden.  Hiervan zijn 152 dooplid, 
168 belijdend lid. Naast belijdende leden en doopleden behoren ook niet-gedoopte 
kinderen van gemeenteleden en mensen die aangegeven hebben zich met onze gemeente 
verbonden te voelen tot de gereformeerde gemeente van Woubrugge. De leden komen 
voornamelijk uit de dorpen Woubrugge en Hoogmade. Het ledenbestand van de 
Gereformeerde Kerk Woubrugge is de afgelopen jaren dalend en volgt daarmee het 
landelijke beeld. 

Leeftijd Belijdend lid Dooplid Niet gedoopt 
lid 

Totaal 

  0 – 11 jaar  34 5 39 
12 – 17 jaar  28 6 34 
18 – 24 jaar 1 28 2 31 
25 – 64 jaar 81 58 4 143 
65 jaar en ouder 86 4  90 

 

COMMISSIES  
Door veel vrijwilligers binnen de gemeente wordt deelgenomen aan commissies om alle 
(inter)kerkelijke evenementen en activiteiten te waarborgen.  

KERKELIJK BUREAU: ledenadministratie van de kerk. Met de komst van de Algemene 
verordening gegevensbescherming -AVG- (mei 2018) wordt er van de vrijwilliger die deze 
ledenadministratie bijhoudt en bewaakt,  verwacht om binnen de grenzen van de AVG de 
werkzaamheden te blijven verrichten. 
 
JEUGD: oppas, kindernevendienst, Brugclub, catechisatie 
OPPAS: Tijdens elke eredienst, met uitzondering van een aantal bijzondere diensten, -zoals 
Oudjaarsdienst, bid- en dankdag, etc,-  is er een oppasdienst. Ouders kunnen hun kinderen 
tot ongeveer 4 jaar bij de oppas onderbrengen. In de dienst worden deze kleintjes tijdens de 
collecte opgehaald, zodat zij in de dienst aanwezig zijn om de zegen te mogen ontvangen.  
KINDERNEVENDIENST: Kinderen in de basisschoolleeftijd, groep 1 tot en met groep 8, verlaten 
de dienst om in hun eigen ruimte de dienst op hun eigen niveau voort te zette. Zij keren terug 
in de dienst na de verkondiging. In de periode voor Pasen en voor Kerst wordt er een project 
gedraaid, waarin veelal aan een doorlopend verhaal en een doorlopende verwerking wordt 
gewerkt door de kinderen. Het aantal kinderen dat de kindernevendienst bezoekt, varieert 
van enkelen tot tientallen. 

BRUGCLUB: tienerdienst. De eerste zondag van de maand beginnen de tieners de dienst in 
de kerk. Als de kleintjes naar de kindernevendienst gaan, vertrekken de tieners, in de leeftijd 
van ongeveer 12 tot ongeveer 18 jaar, naar de blokhut op het kerkplein. Zij zetten de dienst 
daar op hun eigen manier voort, onder leiding van een aantal vaste begeleiders. De tieners 
keren niet terug tijdens de dienst, maar sluiten die zelf af in de Brugclub. Het aantal tieners 
dat de Brugclub bezoekt, varieert van enkelen tot ongeveer vijftien.  
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CATHECHISATIE:  per seizoen wordt er voor meerdere leeftijdsgroepen catechisatie 
aangeboden., zoals Avondmaalscatechese, basiscatechese, jeugdcatechese en 
belijdeniscatechese 
 
AUDIOVISUEEl: geluid en beamer 
Elke dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon/Kerkomroep. Er zijn meerdere  
abonnementen op de kerktelefoon en via internet (Kerkomroep.nl) kan de dienst live worden 
gevolgd. Er worden geen beelden uitgezonden. 
De kerkdiensten worden visueel ondersteund met behulp van een beamer. Via de beamer 
wordt een presentatie geprojecteerd, met daarin de mededelingen (voor de dienst) en de 
uitgeschreven liturgie tijdens de dienst. Zo kunnen alle liederen worden meegelezen (inclusief 
notenbalken), alsmede de schriftlezingen en kan er eventueel visuele ondersteuning bij de 
verkondiging (op verzoek van de predikant) worden vertoond 

LECTOR: de schriftlezing(en)  wordt/worden door een lector gelezen. De lector wordt van te 
voren op de hoogte gesteld van de te lezen tekst. 
 
BLOEMEN: de gemeente stelt er prijs op om de bloemen die de dienst sieren na afloop van 
de dienst als groet van de gemeente weg te geven. De voorkeur geniet om de bloemen 
aan een gemeentelid te geven, bijvoorbeeld een zieke, een oudere, iemand die een 
steuntje kan gebruiken, om iemand te bedanken, of zonder reden. Het komt incidenteel voor 
dat de bloemen worden geschonken aan iemand buiten de gemeenteleden van de 
gereformeerde gemeente. 
 
PREEKVOORZIENING: door een gemeentelid wordt jaarlijks het preekrooster gemaakt. Met 
ingang van september 2018 zijn deze werkzaamheden, door het vertrek van de predikant, 
vermeerderd. Door de kerkenraad is bepaald dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
voorgangers zonder preekconsent.  

CONTACTBLAD: een (1) keer per maand wordt het Contactblad onder alle 
gemeenteleden verspreid. Kopij wordt onder andere aangeleverd door de predikant en de 
scriba, aangevuld met mededelingen vanuit alle kanten binnen de gemeente. Er wordt 
geen vermelding gemaakt van ziektes, felicitaties en jubilea (met namen en data). Het 
Contactblad is een product van diverse vrijwilligers die zorg dragen voor samenstelling en 
verspreiding. 
 
SPULLETJES- EN ROMMELMARKT: Jaarlijks wordt een grote markt georganiseerd waarvan 
de opbrengst in overleg met de commissie en het College van Kerkrentmeesters wordt 
samengesteld. De spulletjes- en boekenmarkt heeft een regionale aantrekkingskracht en er 
wordt door velen binnen en buiten Woubrugge naar uit gekeken.  
De commissie bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden, die zich na enige jaren 
laten vervangen door andere enthousiastelingen.  
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PROFIEL KERKELIJKE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERK WOUBRUGGE 

VISIE  

Ten opzichte van de visie uit het voorgaande Beleidsplan zijn slechts enkele wijzigingen aan 
te brengen. Derhalve wordt die visie hier grotendeels herhaald: 

De gemeente is de gemeenschap die samenkomt rondom woord en sacrament. De 
gemeente is een gemeenschap van mensen die weten dat ze gezocht en gevonden zijn 
door God. In Zijn Naam komen we daarom als gemeente bij elkaar om naar Hem te horen, 
Zijn Naam te loven, te getuigen van Zijn heil aan de wereld en elkaar te ontmoeten. In de 
Bijbel en in de kerk mogen mensen horen hoe God tot hen spreekt en wie Hij voor hen wil zijn. 
De gemeente wil een gemeenschap zijn, waarin de verbondenheid met de Heer en met 
elkaar met passie wordt beleefd.  

De gemeente is een bezielende gemeente, waar men naar elkaar wil omkijken en een 
helpende hand wil bieden aan mensen die twijfelen, zoeken of minder bedeeld zijn. We 
willen gastvrij zijn en openstaan voor nieuwe ideeën en andere meningen. Juist om zoveel 
mogelijk mensen een aansprekende geloofsbeleving te bieden, willen we openstaan voor 
alternatieve manieren van vieren. We behandelen elkaar met respect en accepteren ieders 
verschillen, wetend dat we allen verbonden zijn door een gemeenschappelijk geloof.  

We zijn een kleine gemeente, met beperkte financiële middelen, dus proberen we oog te 
hebben voor elkaars talenten en die ten volle te benutten. Iemands talent is immers vaak ook 
iemands passie en dus bezieling! Als bezielende gemeente willen we vreugde in geloof 
uitstralen en ons zichtbaar en actief inzetten voor dorp, kerk en gemeente.  

In de afgelopen jaren is actief geïnvesteerd in de samenwerking met de hervormde 
gemeente van Woubrugge. In 2014 werd de Dorpskerk gerestaureerd. Het was niet mogelijk 
om gedurende de restauratie gebruik te kunnen maken van het kerkgebouw. Gedurende de 
1½ jaar durende werkzaamheden stelden wij de deuren van onze kerk open voor onze 
hervormde broeders en zusters. Elke zondagochtend waren er 2 kerkdiensten, een 
gereformeerde en een hervormde dienst. In de tussen de diensten gelegen tijd ontstond 
contact tussen de gemeenteleden van beide kerken op natuurlijke wijze. Gedurende deze 
1½ jaar groeiden beide gemeenten naar elkaar toe. Nadat de Dorpskerk gerestaureerd was, 
waren de fundamenten voor samenwerking tussen beide kerken gelegd. Door beide kerken 
werd nadrukkelijk verklaard graag verder te willen gaan in de samenwerking. Hieruit 
ontstonden steeds frequenter wordende contacten tussen de kerkenraden, moderamen en 
commissies. 

Op dit moment bestaat de samenwerking onder andere uit een tiental gezamenlijke 
diensten op jaarbasis, volledige samenwerking op het gebied van jeugd, veelvuldig overleg 
en afstemming tussen de diaconieën, een gezamenlijk overleg van de beide moderamen en  
het Dorpsleerhuis. 

Belangrijke onderwerpen, zoals in het verleden bijvoorbeeld vrouwen in het ambt, kinderen 
aan het Avondmaal en inzegening van gelijksoortige relaties, worden bediscussieerd in 
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respect en eerbied voor en naar elkaar. Inmiddels zijn er, na samenspraak met de gemeente, 
door de kerkenraad besluiten genomen om alle drie de onderwerpen toe te laten binnen de 
kerk, de eredienst en de gemeente. 

 

MISSIE  

De Gereformeerde Kerk Woubrugge maakt deel uit van de wereldwijde christelijke kerk, van 
alle tijden en van alle plaatsen. Onze 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. Juist in 
een tijd met steeds meer onzekerheden, die steeds meer verzakelijkt en waarin meer 
zelfredzaamheid van de individu wordt verwacht, wil de gemeente het verschil maken door 
te laten zien hoe leuk geloven is en hoeveel zekerheid dàt geeft. Het streven naar een 
rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen speelt hierbij een 
belangrijke rol. Vanuit de overtuiging dat God aan het begin staat van alle leven, wil de 
gemeente graag meewerken aan “vrede en zorg voor de schepping”.  
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DOELSTELLINGEN; HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE  

 
- KERKENRAAD 

 
Huidige situatie: 
De kerkenraad draagt zorg voor een goed bestuur. Zij legt verantwoording af naar de 
gemeenteleden in de vorm van notulen en een (1) of twee maal per jaar een 
ledenvergadering annex thema-avond te organiseren. De kerkenraad vergadert een (1) 
maal per maand, op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen worden 
voorbereid door het moderamen, dat op de dinsdag ervoor bij elkaar komt. Om tot goede 
overwegingen en besluiten te komen is het nodig om een goede sfeer en een open relatie 
met elkaar te hebben. Deze voorwaarden worden door de kerkenraadsleden 
onderschreven. Gedurende de vergaderingen heerst er een klimaat waar een ieder zich 
vertrouwd en veilig voelt en kan voelen. Alle kerkenraadsleden zijn zich bewust van de taak 
die zij hebben en dat er zaken besproken kunnen worden die de kerkenraadskamer geacht 
worden niet te verlaten. Daarnaast is er ruimte – of zoeken we ruimte- om ons te bezinnen en 
te verdiepen in geloofszaken aan de hand van bijbelteksten of stellingen, veelal voorbereid 
en geleid door de predikant. 

Gewenste situatie: 
- Handhaven van bovenstaande in een veilig en christelijk klimaat, waarbij ieder lid van de 
kerkenraad kan en mag bijdragen op basis van wijsheid, kennis, gaven en ervaringen met als 
doel de groei van de gemeente in geloof, hoop en liefde. 
- De belangrijkste taak van de kerkenraad in de komende jaren zal zijn het stimuleren en 
onderhouden van de samenwerking met de hervormde gemeente in Woubrugge met als 
doel om zo dicht mogelijk bij elkaar te staan in Woord en Geloof. Hiertoe zal aan de 
gezamenlijke Denktank ondersteuning en medewerking worden verleend in het uitwerken 
van de daadwerkelijke samenwerking. 
- In gezamenlijkheid oprichten van een nieuw te vormen ring met andere kerkelijke 
gemeenten 
- Het zoeken naar en bevestigen van een nieuwe predikant 
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- PASTORAAT  

 
Huidige situatie: 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van 
pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te 
zoeken in geloofs- en levensvragen. Pastoraat kenmerkt zich door, op basis van 
gelijkwaardigheid, zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden; met 
inbegrip van hun geestelijke vorming.  

Het pastoraat fungeert als oog en oor van de gemeente. Elk gemeentelid draagt daarin een 
verantwoordelijkheid, naar eigen keuze, interesse en talent. Als gemeente willen we "omzien 
naar elkaar". 

 
Gewenste situatie: 
Voor de komende periode blijven wij uitgaan van de hierboven vermelde visie op pastoraat. 
Het aantal wijken is teruggebracht tot drie. De drie pastorale ouderlingen geven ieder op 
eigen wijze vorm aan het pastoraat in de eigen wijk, samen met de 
gemeenteleden/contactpersonen die hen ondersteunen in het bezoekwerk. De pastorale 
ouderlingen hebben regelmatig onderling overleg, vullen elkaar aan of nemen voor elkaar 
waar. Eens per jaar vindt er een pastoraal overleg plaats waarbij, naast de predikant, zoveel 
mogelijk ouderlingen en contactpersonen aanwezig zijn.  

Doelen 2019-2023 

- Met het oog op de versterking van het pastoraat in de vacante periode zonder predikant, 
streven we ernaar het aantal contactpersonen uit te breiden.   
- Eens per jaar wordt, in het kader van de samenwerking, een bijeenkomst georganiseerd 
van alle pastorale ouderlingen in de Geref. en Herv. Kerk. Doel is ontmoeting, verdieping en 
van elkaar leren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 13 

Beleidsplan Gereformeerde Kerk Woubrugge 2019-20123 

- DIACONIE 

 
Huidige situatie:  
In de Bijbel en in de kerk mogen mensen horen hoe God tot hen spreekt en wie Hij voor hen 
wil zijn. We streven naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan 
komen. Vanuit de overtuiging dat God aan het begin staat van alle leven, wil de gemeente 
graag meewerken aan “vrede en zorg voor de schepping”. 

Gewenste situatie  
1) Inventariseren of er binnen de gemeente behoefte is aan mantelzorg. 
 
2) Jeugddiaconaat. Jeugdclubs benaderen om te vertellen wat een 
diaconie doet en vragen om na te denken of zij een project zouden 
willen ondersteunen of evt. zelf een buitenlandse reis zouden willen 
doen om daar ter plekke iets te bouwen, waarbij de diaconie mee zou 
kunnen helpen om dit te kunnen realiseren. Hierbij denken we aan een 
frequentie van eens per vier jaar en een samenwerking met de 
hervormde kerk. 
 
3) Aandacht voor collectes binnen de gemeente, d.m.v. alle moderne 
communicatiemogelijkheden. Dit kan d.m.v. mondeling toelichten, via de 
beamer of in het contactblad. 
 
4) De ander zien, dienen en delen d.m.v. 
- Kerstattenties 
- Comité van welkom 
- Dorcas 
- Inventariseren hulpvragen en doorverwijzing Noodhulp Kaag en 

Braassem. 
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- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (C.V.K.)  

Het college van kerkrentmeesters is belast met: 

 het verwerven en het beheren van de geldmiddelen voor: 
o instandhouding van de eredienst 
o instandhouding van het terrein, de gebouwen en het inventaris 
o overige activiteiten in de gemeente 

 het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het terrein, de gebouwen en het 
inventaris 

 het beheren en onderhouden van: 
o de archieven van de gemeente 
o de ledenadministratie 

 

Huidige situatie 
Het college van kerkrentmeesters stelt zich tot doel de volgende taken, met inachtneming 
van goed rentmeesterschap, uit te voeren: 

 opstellen van de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening 
 bewaken van de begroting; 
 verwerving en inning van inkomsten door kerkelijke bijdragen, collecten en andere 

baten; 
 beheer, instandhouding en exploitatie van het kerkgebouw incl. inventaris, de 

pastorie, de kosterswoning en het kerkplein; 
 personeelsbeheer en personele honoraria en vergoedingen (predikant en organist); 
 zorg voor een zodanige organisatie van het beheer, dat daarbij zoveel mogelijk in 

eigen beheer wordt gedaan 
 bewaking van de deelbudgetten en toetsing van de uitgaven voor o.a. contactblad, 

administratie, inventaris, onderhoud, internet, commissies, werkgroepen en bijzondere 
activiteiten; 

 beheren ledenadministratie en archief. 

 

Gewenste situatie 

Bij de uitvoering van bovenstaande taken zal in de komende jaren gestreefd worden naar: 

 Het zorg dragen voor tijdige verwerving en inning van de inkomsten. 
 Het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan en de financiering daarvan. 
 Aandacht voor de ontwikkeling van de bijdragen van gemeenteleden door:  

o het gericht benaderen van jongere gemeenteleden om hen te stimuleren 
meer financieel bij te dragen 

o gericht benaderen van leden die niet of relatief weinig (< € 100 per jaar) 
bijdragen om hen te stimuleren hun financiële bijdrage te verhogen. 

o het geven van voorlichting aan de leden over de fiscale voordelen van giften. 
 Actualiseren van het financieel meerjarenperspectief en het dekkingsplan voor de 

tekorten voor de komende vijf jaar. Het huidige Meerjarenperspectief 2018 - 2027 
wordt als bijlage aan het beleidsplan toegevoegd. 

  
 Uitwerken van een financieel kader voor de berekening van de structurele ruimte 

voor de maximale kosten van de pastorale functie. 
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De nadruk zal voor het 4e kwartaal 2018 en 2019 liggen bij: 

 Onderzoek naar de financieel benodigde en mogelijke ruimte voor het beroepen van 
een nieuwe predikant. 

 Onderzoek naar de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de leegkomende 
pastorie 

 Streven naar tijdelijke verhuur van deze pastorie 
 Begeleiden van de vrijwillige medewerkers bij de uitvoering van hun taken als koster/ 

schoonmaker  
 Het zoveel mogelijk inschakelen van gemeenteleden bij het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden (schilderwerk) 
 Regelmatig aandacht vragen voor de ontwikkeling van de financiële situatie via het 

Contactblad 
 Uitbouwen samenwerking met hervormde gemeente 
 Actualiseren reglement kerkrentmeester 
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- JEUGD  
 
Huidige situatie:  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Door het stimuleren van de jeugd bij een diversiteit 
aan activiteiten spreken we de hoop uit dat wat er in deze jaren gezaaid wordt, in de 
toekomst door anderen kan worden geoogst. Tevens voelen we ons verantwoordelijk voor de 
zorg en de hulp bij de geloofsopvoeding die wij beloofd hebben te geven bij de doop van 
de meeste jongeren. 

Diversen activiteiten georganiseerd van het gezamenlijk jeugdwerk met de hervormde kerk 
werden goed bezocht. De diverse clubs hebben een goed seizoen achter zich met een 
gezamenlijke afsluiting met een nacht in de tent en een bezoek aan de morgendienst in de 
Gereformeerde Kerk. De Brugclub wordt zeker goed bezocht op de 1 ste zondag van de 
maand. Het grootste probleem is het leeftijdsverschil waardoor het soms lastig is om 
onderwerpen te bespreken voor elke leeftijd. De catechisaties werden goed bezocht en er 
waren diepgaande gesprekken mogelijk al was het per keer wel verschillend. Met de 
predikant van de Dorpskerk is het prettig samenwerken op dit gebied zeker nu onze eigen 
predikant  ons heeft verlaten. 

Gewenste situatie 

Doelstellingen voor 2019 - 2023 zullen zoals eerder beschreven worden gehandhaafd en 
waar mogelijkheden zijn uitbreiden. In samenspraak  met de voorzitter van de Hervormde 
Kerk en al het jeugdwerk van beide kerken gaan we onderzoeken of we de jeugd nog meer 
bij de kerk kunnen betrekken door het organiseren van andersoortige diensten. Te denken 
valt aan Jeugddiensten en of top 2000 diensten. Het een en ander komt voort uit een 
verzoek van de Denktank vanuit  de beide kerken. Binnenkort gaan we hierover in gesprek 
en proberen we hier handen en voeten aan te geven 
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- EREDIENST: 

 
Huidige situatie:  
De eredienst wordt gehouden aan de hand van een vastgestelde liturgie, die ook aan 
gastpredikanten wordt gestuurd. De liturgie biedt voldoende ruimte om de dienst op ‘eigen 
wijze’ te organiseren. Zo wordt er jaarlijks een anders-dan-anders-dienst georganiseerd, waar 
een lied, schilderij of gedicht centraal staat en besproken wordt met de gemeente in het 
licht van een bepaalde Bijbeltekst. Er is ruimte voor jeugd- en/of gezinsdiensten. Op jaarbasis 
zijn er 10-15 diensten georganiseerd met de Hervormde Kerk. 
 
Gewenste situatie:  
Waarborgen van en na blijven denken over de inhoud van de dienst, onderzoeken van de 
mogelijkheid om de gemeente betrokken te houden bij de inhoud van de dienst, de jeugd 
betrekken bij de dienst(en). Onderzoeken naar andere, nieuwe vormen en rituelen die 
aansluiten bij de diverse doelgroepen, zonder geweld te doen aan tradities en 
vertrouwdheid. 

Zoeken naar vormen om de gezamenlijke diensten met de Hervormde Kerk uit  te breiden. 
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- VORMING EN TOERUSTING/ DORPSLEERHUIS: 

 
Huidige situatie:  
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Woubrugge ontwikkelen bezinningsactiviteiten 
voor een doelgroep die breder is dan ‘kerkmensen’ alleen en waarbij ontmoeting centraal 
staat. Al die activiteiten zijn samengebracht in het Dorpsleerhuis. Kernwoorden zijn 
verdieping, spirituele verbinding, ontmoeting en beleving/verwondering. In de werkgroep 
Dorpsleerhuis zijn zoveel mogelijk alle geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd. 
 
Gewenste situatie 2019-2023 
In het programma van het Dorpsleerhuis wordt tegemoet gekomen aan de wens enerzijds 
een breed leerhuis te zijn voor de gehele dorpsgemeenschap maar anderzijds ook recht te 
doen aan de (toerustings-)behoefte en belangstelling van kerkleden. Er wordt jaarlijks een 
gevarieerd programma aangeboden zodat aan de belangstelling van meerdere 
doelgroepen tegemoet wordt gekomen (kerkelijk – niet-kerkelijk, oud-jong, 
theologisch/filosofisch – meer praktisch, luisteren/zitten – actief bezig zijn).  

 

 

 
- COMMUNICATIE : 

 
Huidige situatie:  
Er wordt op meerdere manieren gecommuniceerd met de gemeente, te weten via het 
Contactblad, de website, een Facebook pagina, het Jaarboekje, de beamer en de 
mededelingen voor de dienst 
 
Gewenste situatie:  
- het behouden van bovenstaande, maar dan AVG-proof.  
- mogelijkheid onderzoeken van een elektronische Nieuwsbrief. 


