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Inleiding 
 
Het Beleidsplan 2008-2012 van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee werd opgesteld in de vorm van 
een groeidocument met de mogelijkheid beleidsvoornemens van geledingen die tot dan toe niet in het 
Beleidsplan waren vastgelegd alsnog op te nemen. Ook in het Beleidsplan 2014-2018 zijn niet van alle 
kerkelijke geledingen beleidsplannen opgenomen. Besloten is om uit het scala aan organisaties binnen de 
kerkelijke gemeente een selectie te maken en die te benaderen met het verzoek de beleidsvoornemens 
voor de periode 2014-2018 op schrift te stellen, te beginnen met het seizoen 2014-2015. Het is verder aan 
de Kerkenraad om het aantal geledingen waarvan in het Beleidsplan de beleidsvoornemens zijn 
vastgelegd, naar behoefte, uit te breiden. De opzet van Beleidsplan 2014-2018 schept daartoe ook te 
mogelijkheid.  
 
Sinds de vaststelling van het beleidsplan voor de periode 2008-2012 is er in de Gereformeerde Kerk te 
Katwijk aan Zee veel veranderd. Het meest ingrijpend was wel de sluiting en verkoop van de 
Triumfatorkerk. Tot dat moment was er weliswaar één kerkelijke gemeente, maar die was gesplitst in 
‘Vredeskerkgangers’ en ‘Triumfatorkerkgangers’. Vanaf het moment dat het besluit tot afstoting van een 
kerkgebouw was genomen staat de gemeente voor de uitdaging te groeien naar een hechte gemeenschap 
waarin de verschillen tussen de voormalige bloedgroepen zijn verdwenen. Daarnaast heeft het proces van 
afstoting en discussie over de renovatie van het complex Vredeskerk ook geleid tot een bezinning over de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee als missionaire gemeente. Het is niet vreemd dat beide aspecten 
als een rode draad lopen door de beleidsvoornemens die voor de periode 2014-2018 zijn vastgesteld en in 
dit document zijn verwoord. 
 
 
Katwijk, december 2013
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1. Profiel van de Gemeente anno 2014 
 
1.1 De Gemeente en haar omgeving 
 
Oprichting en beknopt historisch overzicht 
In de jaren nadat ds. H. De Cock en zijn gemeente te Ulrum zich in 1834 van de Ned. Hervormde Kerk 
hadden afgescheiden volgden ook diverse leden van de Ned. Hervormde Kerk te Katwijk aan Zee hun 
voorbeeld. Zij kwamen in huiselijke kring bijeen, aanvankelijk te Noordwijk alwaar zich ook een 
afgescheiden groepering bevond en later, toen de groep wat groter was geworden, te Katwijk. In 1837 
werd door hen een gemeente gesticht die later de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee zou worden.  
Hoewel in de loop van de 19e eeuw het ledental van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee gestaag 
toenam bleef zij in vergelijking tot de plaatselijke gemeente van de Ned. Hervormde Kerk een kleine 
gemeenschap. Dat is tot op heden zo gebleven. 
Na de Tweede Wereldoorlog kende de gemeente een gestage groei van het aantal leden. Dit had tot 
gevolg dat de Vredeskerk aan de Voorstraat te klein werd. Besloten werd tot een uitbreiding van het 
aantal predikantsplaatsen van twee naar drie en de bouw van een nieuwe kerk, de Triumfatorkerk, die op 
6 mei 1964 in gebruik werd genomen.  
De vooral sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw ingetreden secularisatie van de Nederlandse samenleving 
is ook aan de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee niet voorbijgegaan. Tijdens de laatste decennia 
van de 20e eeuw werd ook de Gereformeerde Kerk geconfronteerd met ledendaling, dalend bezoek van 
de erediensten en dalende inkomsten. In 2005 werd besloten terug te gaan naar twee predikantsplaatsen 
terwijl in het eerste decennium van de 21e eeuw ook openlijk werd gediscussieerd over het afstoten van 
een kerkgebouw. Toen in 2009 ds. G.F. Heeneman vertrok stond de gemeente voor de keuze: teruggaan 
naar één predikantplaats of het sluiten van een kerkgebouw. Tot het laatste werd besloten. Na een voor 
veel gemeenteleden ingrijpend en emotioneel besluitvormingsproces is de Triumfatorkerk verkocht. Op 
19 mei 2013 werd de geheel gerenoveerde Vredeskerk als kerkgebouw van de Gereformeerde kerk te 
Katwijk aan Zee in gebruik genomen. 
Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Ondanks de fusie bleven in Katwijk aan Zee de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk als 
afzonderlijke gemeenschappen functioneren. Dat is tot op heden zo gebleven.   
 
Samenwerking met andere kerkgenootschappen 
Sinds de afscheiding van de Gereformeerden in 1837 is het palet van protestantse gemeenten in Katwijk 
aan Zee verder uitgebreid. Het betreft in alle gevallen kleine kerkgenootschappen die qua ledental bij dat 
van de Gereformeerde Kerk achterbleven.  
De protestantse gemeenten in Katwijk aan Zee kenmerken zich o.m. door een grote terughoudendheid in 
het leggen van contacten met andere lokale kerkgenootschappen. Na de totstandkoming van de PKN in 
2004 bleven in Katwijk aan Zee de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk als afzonderlijke 
gemeenschappen functioneren. De samenwerking tussen beide beperkt zich vnl. tot de gremia die als 
gevolg van de oprichting van de PKN zijn ontstaan, t.w. de classis en de PKN-Werkgemeenschap Katwijk. 
Structurele samenwerking op operationeel niveau tussen Hervormden en Gereformeerden vindt vnl. 
plaats op het gebied van de geestelijke verzorging in de Katwijkse zorg- en verpleegcentra en Overduin, 
en met betrekking tot het dovenpastoraat. Geïnstitutionaliseerde samenwerking op het gebied van 
evangelisatie, o.m. op beide campings met de Herv. Gemeente Kerk te Katwijk aan Zee en in de 
dorpsdelen Koestal en Zanderij met de aan de Ontmoetingskerk te Katwijk aan den Rijn verbonden 
Hervormde broeders en zusters heeft in het verleden plaatsgevonden, maar is inmiddels beëindigd.  
Intensieve contacten onderhoudt de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee met de Gereformeerde Kerk 
te Katwijk aan den Rijn. Zo wordt er bijvoorbeeld een gezamenlijk kerkblad uitgegeven.  
 



Beleidsplan Gereformeerde Kerk  2014-2018  

 - 5 - 

Ledenbestand 
Eind 2012 telde de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee 1872 leden. De in Nederland al enige decennia 
optredende ontkerkelijking is ook terug te vinden in de ontwikkeling van het ledenbestand van de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. Gedurende de jaren ’70 van de vorige eeuw telde de 
Gereformeerde Kerk, ongeveer 2500 leden. Op het eind van de jaren ’80 telde men 2300 leden en op 31 
december 1997 was het ledenbestand verder afgenomen tot 2186. In het Beleidsplan voor de periode 
2007-2012 staat vermeld dat op 31 december 2007 2056 leden stonden ingeschreven. Vijf jaar later moet 
geconstateerd worden dat de langzame edoch gestadige afname van het aantal leden is gecontinueerd. 
 
Leeftijdsopbouw 
In het Beleidsplan voor de periode 2008-2012 is een grafiek opgenomen die de leeftijdsopbouw van de 
leden van de Gereformeerde Kerk weergeeft voor het jaar 2008. Wezenlijke verschuivingen in dit beeld 
hebben zich sindsdien niet voorgedaan:  

 

 
Vanuit demografisch oogpunt bekeken vertoont de leeftijdsopbouw van de Gereformeerde Kerk te 
Katwijk aan Zee die van een redelijk stabiele bevolking met een licht afnemende trend. Kenmerk van deze 
leeftijdsopbouw is o.m. een naar verhouding groot aandeel van de oudere leeftijdscategorieën en op 
termijn een verdere vergrijzing van de populatie. Voor de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee geldt 
dat de helft van het aantal gemeenteleden ouder is dan 45 jaar. 
Naast het natuurlijk verloop van de leeftijdsopbouw moet er ook rekening gehouden worden met een 
mogelijke groei, respectievelijk afname als gevolg van het toetreden tot respectievelijk zich onttrekken 
aan de geloofsgemeenschap. De gevolgen hiervan zullen, hoogstwaarschijnlijk, het sterkst merkbaar zijn 
in de leeftijdscategorie tussen 0 en 50 jaar.  
 
Belangstelling eredienst 
In 2008 werd geconstateerd dat in beide kerkgebouwen gezamenlijk gemiddeld 525 gemeenteleden de 
morgendienst op zondag bijwoonden, t.w. ca. 200 in de Vredeskerk en ca. 325 in de Triumfatorkerk.  
’s Middags was er eens per maand een zogenaamde Zingend Geloven dienst die gemiddeld door 200 
personen werd bezocht. De overige zondagen was er een reguliere middagdienst die door gemiddeld ca. 
30 gemeenteleden bijgewoond werd.  
Sinds 2008 heeft de gemeente een turbulente periode gekend waarin niet alleen het besluit is genomen 
tot verkoop van de Triumfatorkerk, maar waarin als gevolg van de verbouw van het Vredeskerkcomplex 
ook geruime tijd alleen de Triumfatorkerk voor kerkdiensten beschikbaar was. Bovendien is besloten de 
reguliere middagdienst af te schaffen. Daarvoor in de plaats kwam eens per maand een zogenaamde 
Themadienst. De Zingend Geloven diensten zijn gebleven.  
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Vanaf 19 mei 2013 worden alleen op zondag in de Vredeskerk kerkdiensten gehouden. Als bijna een half 
jaar na de in gebruik name van de Vredeskerk de balans moet worden opgemaakt m.b.t. de belangstelling 
voor de eredienst, dan constateren we dat op zondagmorgen gemiddeld 375 gemeenteleden de eredienst 
bijwonen. Sinds 2008 is er dus sprake van een daling van het kerkbezoek met gemiddeld 150 personen, 
oftewel 28 %. Een en ander betekent dat op dit moment gemiddeld iedere zondagmorgen 20 % van het 
totaal aantal leden de eredienst bijwoont. In oktober 2007 werd geconstateerd dat gemiddeld 27% van 
het totaal aantal leden de zondagmorgendienst bezocht. Hoewel dit percentage niet aangeeft hoeveel 
leden, in absolute zin, van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee regelmatig of incidenteel de 
erediensten bezoeken geeft het wel een indicatie van het minimum aantal gemeenteleden dat de 
behoefte heeft om de eredienst bij te wonen. 
Omdat in Nederland het sluiten van een kerkgebouw in de meeste gemeenten heeft geleid tot een 
substantiële afname van het percentage gemeenteleden dat de morgendiensten in de resterende 
kerk(en) bezoekt, veronderstellen we dat de voornaamste oorzaak van deze afnemende belangstelling 
voor de morgendienst in de Vredeskerk het gevolg is van de sluiting van de Triumfatorkerk en het 
teruggaan naar één kerkgebouw. 
De belangstelling voor de huidige themadiensten is met gemiddeld 50 aanwezigen hoger dan die voor de 
reguliere avonddiensten omstreeks 2008. Daaruit blijkt dat het besluit om de reguliere middagdienst af te 
schaffen en daarvoor een per maand een themadienst te houden meer aansluit bij de behoefte onder de 
gemeenteleden. De belangstelling voor de Zingend Gelovendiensten is erg afhankelijk van het koor dat in 
de dienst een bijdrage verzorgt en lijkt nauwelijks af te wijken van die in 2008. 
 
Vrijwilligers 
In het Jaarboekje 2007-2008 werden 250 vrijwilligers met name genoemd die op een of ander wijze actief 
zijn in door de gemeente georganiseerde activiteiten. Dit onderzoekje werd in het Jaarboekje 2013-2014 
wederom uitgevoerd en opnieuw werden ca. 250 vrijwilligers geteld. Daarnaast is bekend dat diverse 
leden op enigerlei wijze, hetzij structureel, hetzij incidenteel, zich als vrijwilliger voor de Gereformeerde 
Kerk inzetten zonder dat hun naam in het Jaarboekje vermeld staat. Verder zijn er ook vrijwilligers wier 
inzet zich niet tot één activiteit beperkt. Hun namen worden meer dan één keer in het jaarboekje 
vermeld. Dit betekent dat het erg moeilijk is in absolute zin een correcte weergave te geven van het 
aantal leden dat als vrijwilliger actief is in de Gereformeerde kerk van Katwijk aan Zee. Rekening houdend 
met voornoemde variabelen wordt aangenomen dat binnen de Gereformeerde Kerk ca. 225 vrijwilligers 
regelmatig of incidenteel actief zijn, oftewel 12 % van het totaal aantal leden. 
Ondanks het afnemend ledenbestand en het dalende kerkbezoek is het aantal vrijwilligers sinds 2007 
nagenoeg constant gebleven wat betekent dat het aantal actieve gemeenteleden procentueel is gestegen.  
 
Financiën 
De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee bezit anno 2014 een aanzienlijk vermogen waarbij wij ons wel 
moeten realiseren dat tot twee keer toe tegen goede prijzen onroerend goed is afgestoten. Het vermogen 
wordt thans gevormd door onroerend goed in de vorm van een recent compleet verbouwde Vredeskerk 
en twee pastorieën. In 2013 is de Triumfatorkerk verkocht en uit de opbrengst van de verkoop is de 
renovatie van het complex Vredeskerk gefinancierd. Tengevolge van de verkopen van onroerend goed en 
sluitende begrotingen in de afgelopen jaren beschikt de Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee over een 
aanzienlijke financiële reserve.  
Aangezien wij de kerk van ons nageslacht te leen hebben is het ondanks de financiële reserve het streven 
om in de komende jaren met sluitende begrotingen te blijven werken en niet op het vermogen in te 
teren. Om die reden dient de gemeente financieel te blijven bijdragen aan het kerkenwerk. Middels 
besparingen op de exploitatiekosten en de verhuur van de zaalruimtes van de Vredeskerk wordt getracht 
het jaarlijkse resultaat positief te beïnvloeden. De inzet van vrijwilligers draagt naast een kostenbesparing 
bovendien bij aan het saamhorigheidsgevoel binnen de kerkgemeenschap. 
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De ontwikkeling van de inkomsten uit de Vaste Vrijwillige Bijdrage blijft zorgen baren. Anno 2013 lijkt het 
erop dat de neergang in de jaarlijkse toezegging eindelijk tot stilstand is gekomen. Vastgesteld kan 
worden dat in de periode 2006 tot 2013 de inkomsten daalden van € 248.000 naar  
€ 212.000. In dezelfde periode daalden eveneens de inkomsten uit collectes, inclusief de 
Dankstondcollectes, van € 49.400 naar € 39.600. Doordat in die periode bespaard is op de salaris- en de 
onderhoudskosten zijn genoemde dalingen zonder consequenties voor de exploitatierekening gebleven. 
In het in 2008 gepubliceerde beleidsplan stelden wij vast dat 815 gemeenteleden een toezegging hebben 
gedaan om hun jaarlijkse VVB-bijdrage te voldoen. In 2012 is dat aantal gedaald naar 771 gemeenteleden. 
In 2008 waren de gemeenteleden die voor 1960 waren geboren goed voor veruit het grootste gedeelte 
(81% = € 186.000) van de opbrengst van de VVB. Voor wat betreft de toezegging van 2012 is dit 
percentage gedaald naar 79% (= € 156.000). Nog steeds wordt het overgrote gedeelte van de inkomsten 
van de kerk door het vergrijzende ledenbestand opgebracht.  
Kerkzijn doen we samen, het is onze gezamenlijke plicht het kerkenwerk in stand te houden. Er wordt 
nagedacht over mogelijkheden om, naast alle reeds toegepaste methodes, in de toekomst extra 
inkomsten voor de kerk te genereren. Daarbij wordt eraan gedacht de gemeenteleden eraan te 
herinneren om het kerkenwerk te gedenken op het moment van opstellen van hun testament. Vele goede 
doelen organisaties roepen tegenwoordig via de media en mailings op hen te gedenken in het testament. 
Deze directe en soms ook wel wat indringende -om niet te zeggen: opdringerige- benadering hebben wij 
als kerk nooit willen toepassen. Aan de andere kant is er wel de nuchtere constatering dat elk leven hier 
eindig is en dat het alleen maar goed is om tijdig na te denken over wat er met aards bezit moet gaan 
gebeuren. Degenen die na hun dood de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee willen steunen door geld 
of andere bezittingen na te laten, kunnen dat regelen met een notaris. Het is goed om te weten dat dit 
volledig belastingvrij kan geschieden, omdat de PKN door de belastingdienst officieel als ANBI (goede 
doel) instelling is aangemerkt. 
 
 

1.2 Typering van de Gemeente 
 
De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee laat zich omschrijven als een Gereformeerd kerktype met 
evangelische tendensen. 
 
Bij ‘Gereformeerd’ denken wij (het is geen wetenschappelijke omschrijving) aan een kerktype waarin het 
Woord van God en de zondagse verkondiging van de blijde boodschap centraal staan. De 
Woordverkonding is er op gericht dat wij, het besef hebbende van zonde en schuld, mogen leven vanuit 
het verlossend werk van onze Heer Jezus Christus. Een zekere soberheid van de eredienst wordt 
gewaardeerd met de nadruk op het zingen van psalmen en gezangen, onder begeleiding van het orgel. 
Geloof moet ook handen en voeten krijgen in maatschappelijke activiteiten en verantwoordelijkheden. 
 
Met ‘evangelisch’ bedoelen wij (ook dit is geen wetenschappelijke beschrijving, maar een omschrijving 
van wat ‘men’ eronder verstaat) een kerktype waarin meer nadruk gelegd wordt op het werk van de 
Heilige Geest. Het heil door De Heilige Geest verandert levens – en dit kun je ook voelen en beleven, en 
moet worden uitgedragen. De kracht van het (gezamenlijke) gebed is een belangrijke motor van de kerk. 
O.m. door het zingen van opwekkingsliederen, gemeentebegeleiding door een band en het gebruik van 
moderne communicatiemiddelen wordt getracht de eredienst een karakter te geven waarin geloof 
nadrukkelijk tot uitdrukking komt. 
 
De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee kenmerkt zich voorts door gerichtheid op de eigen leden en de 
pastorale zorg daarvoor, hoewel er ook bereidheid is om te offeren voor projecten wereldwijd. Sterke 
punten van onze gemeente zijn: een goede organisatie, veel activiteiten, aandacht voor jeugd en 
kinderen. Zwakke punten zijn: een zekere vergrijzing, terugloop in de eredienst, gebrek aan ambtsdragers. 
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2. Visie van de Gemeente 
 
We willen geworteld zijn in het Woord van God en in de belijdenis van onze kerk, waarin het verlossend 
lijden, sterven en de opstanding van Christus centraal staat. 
 
Deze rijkdom mag niet verscholen gaan achter die formuleringen en tradities die voor de mensen van de 
21e eeuw aan zeggingskracht hebben ingeboet, maar moet juist tot leven gewekt worden, zodat we de 
kracht van Gods liefde in Christus met elkaar ook kunnen beleven: in inspirerende kerkdiensten; in een 
warme onderlinge band; en in een kerkklimaat waarin gasten zich welkom voelen. Passie en bevlogenheid 
zijn kernwoorden. 
 
Daarom moet het goede van beide huidige accenten (gereformeerd en evangelisch) niet ervaren worden 
als tegenstellingen, maar juist als kansen die elkaar kunnen versterken en zodoende de gemeente in de 
toekomst meer elan kunnen geven. 
 
Met het Woord van God als leidraad voor het leven, wil de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee een 
thuis zijn voor al die mensen die Jezus Christus als hun Heer ervaren. Een thuis voor mensen die met 
respect omzien naar elkaar, dienstbaar aan de gemeente, aan de samenleving en aan de medemens. Zij 
wil een Kerk zijn die openstaat voor anderen, die uitnodigt, overeenkomstig het woord van de Heer: 
“Komt allen….” Een Kerk, die dynamiek uitstraalt, een gemeenschap van mensen die onderweg zijn, een 
eenheid in verscheidenheid, waarvan anderen zeggen: ”Daar willen wij bij horen”. 
 
We willen de komende beleidsperiode de focus leggen op de leeftijdscategorie 15- 35 jaar. We willen een 
missionaire gemeente zijn, waarvan de leden er trots op zijn om van deze kerk lid te zijn  
 
Samengevat: 

 
Wij streven naar een gemeente die gastvrij en weldadig is voor mensen die op zoek zijn naar 
God. In een hechte en warme gemeenschap ontdekken we de bevrijdende liefde van Christus 
en putten uit het Woord van God. 
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3. De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee als missionaire gemeente 
 
De interne discussie over de renovatie van het complex Vredeskerk heeft in de afgelopen periode niet 
alleen geleid tot een bezinning over de plaats en de functie van het kerkgebouw binnen de kerkelijke 
gemeente maar ook over welke betekenis het kerkgebouw en de kerkelijke gemeenschap kunnen hebben 
voor de gemeenschap van Katwijk. Een en ander heeft geresulteerd in beleidsvoornemens voor de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee als missionaire gemeente. 
 
Er is voor gekozen de gemeenteopbouw, wat in dat kader aan beleid is geformuleerd en aan activiteiten 
wordt ontplooid, als uitgangspunt te nemen voor het missionair beleid van de Gereformeerde Kerk van 
Katwijk aan Zee. Bij het ontplooien van activiteiten die in het kader van de gemeenteopbouw worden 
geïnitieerd en uitgevoerd zou men zich ook steeds af moeten vragen op welke wijze de activiteiten zo zijn 
te verdiepen dat ook mensen van buiten de eigen kring hierdoor bereikt en geraakt kunnen worden. 
Met bovenstaande als uitgangspunt zou aan de volgende doelen prioriteit verleend kunnen worden:  

 De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gastvrije gemeente. 
Bij gastvrij denken wij onder andere aan een zichtbaar geloof en een openstelling van het kerkgebouw 
op zaterdagmiddag. Gemeenteleden nodigen ook persoonlijk mensen uit om deel te nemen aan 
kerkdiensten en/of activiteiten. 

 De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gemeente die mensen iets 
te bieden heeft op de kruispunten van het leven. 

 De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gemeente die niet alleen 
naar binnen, maar ook naar buiten gericht is. 

 Het kerkgebouw zelf biedt missionaire kansen. De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee dient deze 
kansen zo optimaal mogelijk te benutten. 

 
De gemeente als geheel zou over de innerlijke drang moeten beschikken om een missionaire taak te 
vervullen. Iedere geleding binnen de kerk dient daarom een missionaire agenda te hebben.  
Voor een nadere uitwerking van de doelen wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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4. Beleidsvoornemens diverse geledingen 
 
Het Beleidsplan 2014-2018 beoogt dat de in hoofdstuk 2 verwoorde visie van de gemeente wordt 
omgezet in beleid, voor de kerkenraad en voor de verschillende geledingen binnen de gemeente. In dit 
hoofdstuk zal voor elk deelgebied worden aangegeven welke beleidsvoornemens men voor de periode 
2014-2018 heeft en op welke concrete wijze men de hiervoor verwoorde visie gestalte denkt te kunnen 
geven. 
 
Achtereenvolgens worden de beleidsvoornemens weergegeven van de volgende geledingen: 
1. Eredienst en Woordverkondiging 
2. Pastoraat  
3. Werkveld Jeugd 
4. Vorming en Toerusting  
5. Kerkenraad 
6. Diaconie 
7. College van Kerkrentmeesters 
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4.1 Beleidsplan Eredienst en Woordverkondiging - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
Doelen en beleidsvoornemens met betrekking tot de Eredienst en de Woordverkondiging zijn vastgelegd 
in het van maart 2012 daterende document ‘Naar één kerkgebouw, visiedocument eredienstcommissie’. 
Voor een uitgebreid overzicht van de voornemens m.b.t. de eredienst wordt naar dit document verwezen. 
In onderstaande zijn de voornemens opgenomen met betrekking tot wat verwoord is in hoofdstuk 2, Visie 
van de gemeente.  
 
Gastvrij en weldadig 
Op zondag komt de gemeente één of twee keer bij elkaar in een eredienst om God te loven en te prijzen 
en elkaar te sterken in het geloof. Vooral tijdens de zondagse eredienst komt de volle breedte van de 
gemeente samen. Het is daarom van belang dat de bezoekers allemaal iets herkennen wat voor hen 
belangrijk is. Gastvrij en warm betekent dat de pluriformiteit van de gemeente in de eredienst herkenbaar 
is en dat de gemeenteleden tijdens de eredienst zich thuis voelen. 
Het ‘Welkom!’ dat de ambtsdragers uitspreken wanneer men op zondag voor de dienst het kerkgebouw 
betreedt moet daarom ondersteund worden door het voortdurend zoeken naar passende vormen om de 
dienst aan de Heer van de Kerk te vieren die aansluiten bij de samenkomende gemeente. 
Op dit moment is er een scala aan bijzondere diensten die recht probeert te doen aan de pluriformiteit 
van de gemeente: jeugddiensten, kinderdiensten, themadiensten, zingend geloven diensten. In dit 
verband dient nog opgemerkt te worden dat geconstateerd is dat de themadiensten waarin de eigen 
predikanten voorgaan het best bezocht worden. 
 
Hecht en warm 
Tijdens de eredienst komt de gemeente in de volle breedte bij elkaar. De eredienst is daarom ook de 
plaats om vreugde, zorg en verdriet met elkaar te delen, met elkaar te danken en voorbede te doen. Dan 
mogen gemeenteleden de hechte en warme gemeenschap van de gemeente ervaren.  
 
Woord van God 
We willen als gemeente geworteld zijn in het Woord van God en in de belijdenis van onze kerk, waarin het 
verlossend lijden, sterven en de opstanding van Christus centraal staat. Dit fundament staat aan de basis 
van iedere eredienst. De eredienst is daarom het moment waarop de gemeente zich schaart rondom het 
Woord om met elkaar het verlossend lijden, sterven en de opstanding van Christus te belijden, God 
daarvoor te loven en te prijzen en elkaar in dat geloof te onderrichten en te bemoedigen. Het is van 
belang dat de preek begrijpelijk is en dat ook de jongere generatie in de dienst wordt aangesproken.  
Een eredienst waarin op een bijzondere wijze de gemeente zich rondom het Woord schaart is de viering 
van het Heilig Avondmaal. Besloten is om het aantal vieringen van het Heilig Avondmaal met ingang van 
het seizoen 2013-2014 uit te breiden met twee tafelvieringen in de middag. Besloten is om vanaf de in 
gebruik name van het gerenoveerde Vredeskerkcomplex het Heilig Avondmaal niet meer aan tafel te 
vieren. In de praktijk betekende dit dat alleen tijdens Witte Donderdag nog een tafelviering zou 
plaatsvinden. Om de wens te honoreren het aantal viering van het Heilig Avondmaal uit te breiden en 
gemeenteleden tegemoet te komen die er behoefte aan hebben het Heilig Avondmaal aan tafel te vieren 
is besloten twee keer per jaar in de middagdienst een avondmaalsviering aan tafel te houden.  
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan Gereformeerde Kerk  2014-2018  

 - 12 - 

Kruispunten van het leven 
Voor veel mensen, actieve gemeenteleden, voor hen die zich aan de rand bevinden en buitenstaanders 
komt de kerk (weer) in beeld op de kruispunten van het leven. Ze zijn er bij de begrafenis van oma, bij een 
bruiloft van vrienden die ook in de kerk trouwen, bij de doop van een neefje. Mensen maken in het leven 
ingrijpende gebeurtenissen mee op het gebied van het persoonlijk leven, gezondheid, maatschappelijke 
carrière, enz. De kerk biedt daarbij rituelen, symbolen, gebaren van troost en nabijheid, liederen, 
gebeden, teksten. 
Mensen die op de kruispunten van het leven in contact komen met de kerk, bijvoorbeeld tijdens het 
bijwonen van een bijzondere eredienst, zijn niet altijd mensen die blijven; ze komen even binnen en 
vertrekken weer. Soms is er voor de gemeente maar één kans om een indruk te geven van wat kerk en 
geloof is. Hoe gastvrij is dan de kerk en ervaart de gast, al is het voor één moment, de schat die de kerk in 
huis heeft? De eredienst kan voor gemeente- en niet gemeenteleden heel belangrijk zijn op de 
kruispunten van het leven. Weet men zich gesteund door de voorbeden van de gemeente? Er liggen grote 
mogelijkheden voor de predikant om Gods Blijde Boodschap bekend te maken aan mensen die mogelijk 
de kerk vaarwel hebben gezegd, maar op kruispunten van het leven een bijzondere erediensten bijwonen. 
 
Open deur kerk en naar buiten gericht  
Erediensten zijn momenten waarop de gemeente bij elkaar komt, maar vanuit haar missionaire opdracht 
is het de taak van iedere gemeente de komst naar de eredienst ook bij niet-gemeenteleden te stimuleren. 
Met het periodiek houden van laagdrempelige Welkomstdiensten en Zingend Geloven diensten, waarin 
door een koor of band een bijdrage wordt verzorgd, wordt geprobeerd mensen die minder behoefte 
hebben een reguliere eredienst te bezoeken, ertoe te bewegen een kerkdienst bij te wonen. 
Vooral de erediensten op bijzondere Christelijke feestdagen zoals Kerstfeest en de Kerstnachtdienst zullen 
niet alleen door actieve gemeenteleden bezocht worden, maar ook door hen die zich aan de rand 
bevinden of buitenstaander zijn. Predikant en gemeente zullen zich ervan bewust moeten zijn dat er 
tijdens deze diensten vele gasten in hun midden zijn en dat het uitgelezen momenten zijn om de 
missionaire voornemens van de gemeente in praktijk te brengen. 
Uiteraard zullen in de lokaal verschijnende media, op de website van de kerk, etc. mensen niet alleen 
geïnformeerd worden over de vorm en inhoud van de laagdrempelige erediensten, maar ook opgeroepen 
worden de diensten bij te worden.  
In de komende periode zal over de naam, vorm en inhoud van de Welkomstdienst, zoals die tot dusver 
werd vormgegeven, nagedacht worden. Mogelijk dat de Welkomstdienst op korte termijn onder een 
andere naam en met een iets gewijzigd format gecontinueerd zal worden. 
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4.2 Beleidsplan Pastoraat - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
Het Pastoraat bestaat uit de predikanten, wijkouderlingen, jeugdouderlingen en bezoekmedewerkers. Het 
Pastoraat stelt zich ten doel het geestelijke leven binnen onze gemeente te versterken en te werken aan 
een goede en hechte onderlinge gemeenschap. Als we als gemeente en als individueel gemeentelid 
functioneren naar onze Bijbelse roeping als christenen, dan merken de mensen om ons heen dat vanzelf 
en stralen we iets uit. De grens tussen “binnen onze gemeente” en “buiten onze gemeente” ziet het 
Pastoraat daarom als heel diffuus. Op mensen buiten onze gemeente gerichte activiteiten kunnen daarom 
niet los worden gezien van de inhoud en de hechte gemeenschap daarachter. 
Vanuit deze achtergrond hebben we de volgende voornemens met betrekking tot wat verwoord is in 
hoofdstuk 2, Visie van de gemeente: 
 
Gastvrijen weldadig 
We streven naar een gemeente die weldadig en gastvrij is. Het woord weldadig wordt door het Pastoraat 
niet geassocieerd met iets knusjes als een wellnes sauna of een massagesalon. Integendeel, het evangelie 
van Jezus werkt ook wel eens prikkelend, aanstootgevend of vermanend, en altijd klinkt de oproep tot 
bekering. Dat voelt niet altijd weldadig. Het Pastoraat associeert weldadig veeleer met weldoen en goed 
doen. Dus goede dingen doen voor elkaar. Je zou daar ook het woord ‘diaconaal‘ voor kunnen gebruiken. 
Dus een gastvrije en diaconale gemeente. Ook het woord ‘liefderijk’ kan in dit verband genoemd worden. 
Uiteindelijk gaat het erom een woord te kiezen dat bedoelt te zeggen dat het voor mensen goed moet 
voelen om in ons midden te zijn. 
Het Pastoraat denkt hieraan in de komende periode concrete invulling te geven door de gemeente actief 
te stimuleren en ook zelf stappen in die richting te ondernemen met het verwelkomen van de mensen 
voor de dienst, bij de koffie, na de dienst, aandacht te hebben voor mensen, bijvoorbeeld door bewust 
eens van tafel te wisselen en niet bij de eigen vrienden te blijven zitten, door in de kerk eens naast 
iemand anders te gaan zitten. Kortom: door ook na de dienst mensen niet uit het oog te verliezen. 
Gestimuleerd zal worden dit uit te breiden met andere momenten dan op zondag na de dienst. 
Bijvoorbeeld door iemand eens thuis te bezoeken die je al een poos niet meer in de kerk hebt gezien en 
nieuw ingekomen leden af en toe eens een bezoekje te brengen. Vaak zijn dit namelijk mensen die geen 
binding hebben met de kerk. Daarmee moeten ze geholpen worden. Persoonlijk contact thuis geeft later 
herkenning in de kerk.  
 
Hecht en warm 
Het werken aan een hechte en warme onderlinge band wordt door het Pastoraat als één van haar 
voornaamste taken beschouwd. In dit verband zal ze onderzoeken in hoeverre het mogelijk is het aantal 
gemeentezondagen uit te breiden omdat een gemeentezondag een instrument is om de onderlinge band 
te versterken en het gevoel van een warme gemeenschap op te roepen. Het Pastoraat wil de onderlinge 
gehechtheid ook versterken door buurtcontact tussen gemeenteleden in één of meer straten in de eigen 
buurt te stimuleren, lotgenotencontacten, bijvoorbeeld tussen doopouders of mensen die iets hebben 
meegemaakt, te arrangeren, momenten te beleggen waarop jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en in 
gesprek te geraken over het leven, over de kerk en het geloof, wat bevorderend kan zijn voor de 
onderlinge gemeenschap. Het is belangrijk mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. 
Men kan niet alleen consumeren, maar men dient ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 
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Woord van God 
Gezamenlijke projecten, zoals bijvoorbeeld ‘50 dagen met God’ in 2013, stimuleren enorm in het samen 
bezig zijn met Gods Woord. Het Pastoraat ziet het daarom ook als haar taak in de komende periode 
initiatieven te nemen voor dergelijke projecten. Daarnaast zal het Pastoraat de organisatie stimuleren van 
bijbelstudieavonden door de predikanten en het bezoek aan de themadiensten. Het Pastoraat is 
overigens van mening dat het beter is belangrijke thema’s in de morgendienst aan de orde te stellen, 
omdat er ’s middags zo weinig mensen komen. De voorkeur van het Pastoraat gaat er naar uit om de 
themadiensten in de middag door gastpredikanten te laten verzorgen.  
Het Pastoraat zal ook stappen ondernemen om gemeenteleden te stimuleren mensen mee te nemen naar 
een kerkdienst. Iemand meevragen naar de film blijkt een stuk gemakkelijker te zijn dan iemand uit te 
nodigen mee te gaan naar een kerkdienst. We zouden daarin spontaner moeten worden.  
 
Kruispunten van het leven 
Aandacht voor gemeenteleden op kruispunten van hun leven: ongeneeslijke ziekte, overlijden geliefde, 
etc. valt geheel binnen het kader van wat hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de hechte en warme 
gemeenschap. Aandacht hebben voor elkaar hoeft niet altijd te betekenen dat men elkaar bezoekt. Het 
sturen van een kaartje kan ook heel betekenisvol zijn. Aandacht voor elkaar betekent ook dat belangrijke 
informatie met elkaar wordt gedeeld, bijvoorbeeld door de ouderling en predikant te informeren. 
Voornoemde punten beschouwt het Pastoraat als belangrijke aandachtgebieden in de komende periode. 
Het bezoeken van een gemeentelid is welhaast vanzelfsprekend, voor een predikant of ouderling is het 
echter niet gemakkelijk om bij niet-gemeenteleden binnen te stappen als er zich een ‘kruispunt’ voordoet. 
Veel mensen in ons dorp zijn lid van een andere kerk en het kan gauw als zieltjeswinnerij overkomen. Wel 
kunnen gemeenteleden persoonlijk en privé belangstelling tonen voor dorpsgenoten. Immers, als we als 
individueel gemeentelid functioneren naar onze Bijbelse roeping als christenen, dan merken de mensen 
om ons heen dat vanzelf en stralen we iets uit van Christus’ liefde.  
 
Open deur kerk en naar buiten gericht  
Al eerder is opgemerkt dat op mensen buiten onze gemeente gerichte activiteiten niet los mogen staan 
van waar de kerkelijke gemeente voor staat. Daar waar de door het Pastoraat georganiseerde activiteiten 
ook betekenisvol kunnen zijn voor niet-gemeenteleden, zal het pastoraat haar activiteiten in zo breed 
mogelijke kring bekend maken door het gebruik van flyers, waaronder flyers bezorgen met kerkcontact of 
bij alle leden thuis. 
Het Pastoraat zal ook zelf initiatieven nemen tot het stimuleren van activiteiten die niet alleen voor 
gemeenteleden maar ook voor niet-gemeenteleden betekenisvol kunnen zijn. Te denken valt hierbij aan 
projecten, zoals de caravans van de Kids Express bij de kerk, scholendiensten met kinderen in 
samenwerking met een school, het uitvoeren van een musical (na drie jaar zijn we weer toe aan een 
musical), met een kraam op de markt gaan staan met informatie over onze kerkelijke activiteiten, het 
organiseren van een boekenmarkt of jaarlijkse rommelmarkt in de kerk, de kerk openstellen voor 
toeristen en gasten. Behalve uitstraling naar buiten kan het organiseren van voornoemde activiteiten ook 
de onderlinge band en saamhorigheid bevorderen. 
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4.3 Beleidsplan Werkveld Jeugd - 2013-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2013-2018 
 
‘Onze kerk is een gemeenschap van alle leeftijden die met elkaar het geloof in God deelt. Hierbij vormt de 
bijbel onze basis en laten we zien wat het christelijk geloof betekent in ons dagelijks leven.’ Vanuit deze 
visie probeert het Werkveld Jeugd van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee haar activiteiten te 
organiseren. Het Werkveld Jeugd bestaat uit een conglomeraat van geledingen met zeer uiteenlopende 
doelen en taken, zoals Jeugddienstcommissie, Kinder-/tienernevendienst, Zomerkampwerk, enz. In dit 
bestek is het alleen mogelijk in zeer algemene bewoordingen de voornemens van het Werkveld Jeugd 
voor de periode 2014-2018 kenbaar te maken. Voor meer op de geledingen toegespitste 
beleidsvoornemens wordt verwezen naar het document ‘Jeugdbeleidsplan, Gereformeerde Kerk Katwijk 
aan Zee, Jaar 2013-2018’. In onderstaande zijn algemene voornemens opgenomen met betrekking tot wat 
verwoord is in hoofdstuk 2, Visie van de gemeente. 
 
Gastvrij en weldadig  
We streven naar een gemeente die weldadig en gastvrij is. Geconstateerd moet worden dat de jeugd de 
kerk niet altijd ervaart als gastvrij voor de eigen leeftijdsgroep. Het werkveld Jeugd ziet het als haar taak in 
al haar activiteiten uitnodigend te zijn voor alle jeugd en in alles wat ze doet transparant te zijn zowel 
naar de kerkgemeente als naar buiten. 
Gastvrijheid en het zich thuis voelen voor de jeugd kan ook bereikt worden door de jongeren meer 
eigenaar te laten zijn van hun eigen activiteiten en hen een grotere verantwoordelijkheid te geven. 
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om dit te bereiken. 
 
Hecht en warm 
Het werken aan een hechte en warme band waarin zowel jong als oud mogen ervaren tot één gemeente 
te behoren wordt door het Werkveld Jeugd als een van haar belangrijkste opdrachten gezien. Intern 
streeft het Werkveld Jeugd naar zoveel mogelijk samenwerking tussen de verschillende geledingen. Het 
vanuit verschillende invalshoeken delen van ervaringen schept meer inzicht in de kansen en 
mogelijkheden voor de afzonderlijke geledingen en is wellicht een vruchtbare voedingsbodem voor 
synergie. Zo bestaat het voornemen om op korte termijn een jeugddienst in samenwerking met de 
tiener(kinder-)nevendienst te organiseren. 
De gemeente zich voortdurend bewust te laten zijn dat het streven naar een hechte en warme 
gemeenschap ook betekent dat de jeugd zich in de gemeenschap geborgen weet; dit ziet het Werkveld 
Jeugd evenals in het verleden ook voor de komende periode als een belangrijke opdracht. Het betrekken 
van ouders bij de activiteiten van het Werkveld jeugd en hen activeren hun kinderen deel te laten nemen 
aan door het Werkveld Jeugd georganiseerde activiteiten is een aspect waaraan in de komende periode 
zeker aandacht besteed zal worden. 
 
Het Woord van God 
Het Werkveld Jeugd streeft er naar bij alle activiteiten de boodschap van Gods Woord te laten 
doorklinken. Uiteraard leent de ene op de jeugd gerichte activiteit zich daar beter voor dan de ander en 
zal afhankelijk van de activiteit Gods Woord meer of minder prominent aanwezig zijn. Tijdens 
Jeugddiensten, Tiener- en Kindernevendiensten staat Gods Woord centraal, maar ook in de 
programmering van bijvoorbeeld het Zomerkamp zal de ‘C’ niet ontbreken. 
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Open deur kerk en naar buiten gericht  
Het werkveld Jeugd ziet haar missionaire taak in het organiseren van activiteiten niet alleen voor de jeugd 
uit de eigen gemeente, maar ook voor kinderen van buiten de eigen geloofsgemeenschap. Niet alleen via 
de interne PR maar ook via de lokale media en contacten naar buiten zal in de komende periode aandacht 
worden gevraagd voor de onder de paraplu van het Werkveld Jeugd te organiseren activiteiten. Concreet 
wordt gedacht aan het inschakelen van social media, lokaal verschijnende kranten, de website van de 
kerk. 
Verder zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is ook activiteiten te organiseren buiten het 
kerkgebouw. 
Concrete voornemens voor de korte termijn zijn: de organisatie van een Running diner, een Praiseavond, 
Kerstactiviteiten, Paasprojecten, een scholendienst, zomerkamp, clubactiviteiten. Wat betreft de PR zal 
meer aandacht besteedt worden aan de update van allerlei social media zoals facebook, website, kranten. 
Een grotere respons op de te organiseren activiteiten hoopt men te bereiken door het plaatsen en actueel 
houden van fotoreportages. 
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4.4 Beleidsplan Vorming en Toerusting - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
Voor de beleidsvoornemens met betrekking tot Vorming en Toerusting wordt verwezen naar wat hierover 
is vermeld bij de beleidsvoornemens van het Pastoraat.  
 
Activiteiten die momenteel plaatsvinden zijn: 
- Groeigroepen 
- Catechese 
- Ouderen inloop 
- Alpha cursus 
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4.5 Beleidsplan Kerkenraad - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
De kerkenraad heeft een aansturende en een dienende functie. Zij coördineert alle zaken die in het 
werkveld van de kerk spelen.  
 
De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle kerkelijke activiteiten, ondanks het 
delegeren van veel deelverantwoordelijkheden. Wat aan beleidsvoornemens met betrekking tot het 
Pastoraat is vastgelegd in hoofdstuk 4.2 ressorteert daarom rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid 
van de Kerkenraad. 
 
De Kerkenraad vindt het belangrijk om 1 à 2 maal per jaar een bezinningsavond te hebben voor de hele 
Kerkenraad. Het is goed om pastorale aandacht voor elkaar te hebben binnen de kerkenraad en elkaar te 
enthousiasmeren. 
 
De kerkenraad ziet het als haar taak er voor te zorgen, dat de zaken verwoord door alle geledingen, zoveel 
mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor zal regelmatig overleg plaatsvinden om de voortgang te 
kunnen waarborgen. 
 
Voor cruciale beslissingen zal zij de gemeente ruimschoots de gelegenheid geven haar standpunten naar 
voren te brengen voordat een beslissing wordt genomen. Voor lopende zaken zal zij beslissingen nemen 
die in lijn zijn met het beleidsplan. 
 
Het beleidsplan moet om het jaar geëvalueerd worden. Zo blijft het een levend document. 
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4.6 Beleidsplan Diaconie - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
Voor de Diaconie geldt dat de diakenen, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Jezus Christus 
zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere 
delen van de wereld. In navolging van Jezus Christus dienen we ons geloof in de praktijk te brengen. 
Goede werken vloeien daarom voort uit ons geloof. Een Christen belijdt daarom zijn geloof niet alleen 
met woorden, maar laat het waarachtig liefhebben ook zien met daden. Vanuit deze achtergrond hebben 
we de volgende voornemens met betrekking tot wat verwoord is in hoofdstuk 2, Visie van de gemeente: 
 
Gastvrij en weldadig 
We streven naar een gemeente die gastvrij en weldadig is. Als Diaconie leveren we onze bijdrage m.b.t. 
de gastvrijheid in het samen met de ouderlingen verwelkomen van de kerkgangers voor aanvang van de 
dienst. Dit zal in komende periode gecontinueerd worden. 
Bij collectes ‘met een verhaal’ of een door de diaconie georganiseerd project geeft een diaken tijdens de 
eredienst voorafgaand aan de inzameling soms een korte toelichting. Meestal wordt de gemeente via de 
beamer geïnformeerd. Onderzocht zal worden of meer persoonlijke en informele informatieverstrekking 
door de diakenen tijdens de dienst wenselijk is.  
 
Hecht en warm  
Het door middel van ondersteuning werken aan een hechte en warme onderlinge band is een van de 
kerntaken van de Diaconie. Op dit moment wordt praktische ondersteuning aan gemeenteleden verricht 
in het project ‘Zij aan Zij’, waarbij gemeenteleden hulpverleners zijn en andere gemeenteleden 
hulpvragers. In de komende periode zal dit project gecontinueerd worden. Verder is de Diaconie 
vertegenwoordigd en betrokken bij de activiteiten van het ‘Overlegorgaan Armoedebestrijding’ en ‘Grip 
op de Knip’. 
 
Het Woord van God 
De Diaconie onderneemt haar activiteiten vanuit de opdracht die in de Bijbel aan diakenen is gegeven. 
Het diaconaal handelen, kan daarom niet los gezien worden van Gods Woord. Het is daarom welhaast 
vanzelfsprekend dat in reguliere erediensten en in het bijzonder op Werelddiaconaatszondagen en 
Zendingszondagen Gods Woord in relatie wordt gebracht met de diaconale opdracht van de gemeente. 
De Diaconie ziet het onder meer als haar taak om die relatie voortdurend onder de aandacht te brengen. 
Zij zal dit ook zelf doen via bijdragen in KerkContact. 
 
Open deur kerk en naar buiten gericht  
De Diaconie besteedt traditioneel ook veel aandacht aan behoeftigen buiten onze kerkelijke gemeente. 
Behalve het inzamelen van gaven tijdens de eredienst ter ondersteuning van projecten binnen en buiten 
Nederland neemt de Diaconie ook actief deel in diverse ondersteuningsprojecten. In de eerste plaatst, 
kan in dit verband de ondersteuning van het kindertehuis van ds Tshisumpa in Kinkole, Kinshasa, Congo 
genoemd worden. Verder is de Diaconie vertegenwoordigd in de KKRV groep. Dat is een werkgroep 
waarin de diaconieën van Katwijk aan Zee, Katwijk ad Rijn, Valkenburg en Rijnsburg zijn 
vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt een gezamenlijk project gekozen waaraan veel aandacht wordt 
geschonken en waarvoor een gelijktijdige collecte wordt gehouden op een vooraf afgesproken zondag. 
Beide projecten zullen in de komende periode gecontinueerd worden 
In het algemeen neemt de Diaconie zich voor haar activiteiten in de komende periode onder een breder 
publiek bekend te maken. 
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Concrete voornemens voor de korte termijn 
De Diaconie is voornemens op de korte termijn de gemeenteleden, maar ook de mensen buiten de 
gemeente meer te gaan informeren over haar activiteiten op bijvoorbeeld de website van de kerk, in 
Kerkcontact en in lokaal en regionaal verschijnende bladen. Dit dient bij sommige projecten vanwege de 
privacy gevoeligheid, zoals de activiteiten van ‘Overlegorgaan Armoedebestrijding’ en ‘Grip op de Knip’, 
met uiterste discretie plaats te vinden. De informatieverstrekking heeft niet zozeer een wervend doel, 
maar moet veeleer gezien worden als een oproep om met elkaar open ogen en oren te hebben voor 
mensen die in problemen verkeren, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeenschap. Wanneer het 
wenselijk is om een diaconaal thema meer aandacht te geven in de vorm van een thema-avond met 
bijvoorbeeld een gastspreker dan zal dat zeker overwogen worden. Ook is het van belang de gemeente te 
informeren over diaconale activiteiten. 
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4.7 Beleidsplan College van Kerkrentmeesters - 2014-2018 
 
Beleidsvoornemens voor de periode 2014-2018 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de 
kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de gemeente (zie Ordinantie 11, art. 7). 

Hiertoe ziet het College toe op de uitgaven die plaatsvinden en worden de inkomsten van de kerk 
bewaakt. Mochten de kosten c.q. uitgaven uit de pas lopen bij de begroting, dan is het de taak van het 
College hier op zo kort mogelijke termijn op te wijzen.  

Het CvK stelt zich als doel het scheppen van gunstige randvoorwaarden, noodzakelijk om de kerk als 
instituut bestaansrecht te geven. Daarbij richt het zich zowel op personele als op materiële aspecten. 
Wanneer er problemen zijn met betrekking tot de werknemers, wordt getracht die op een persoonlijke en 
warme wijze op te lossen. Wanneer er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, zal het CvK zich positief 
opstellen. Het CvK streeft naar commerciële verhuur van het kerkgebouw, maar houdt daarbij in het oog 
dat de kerkelijke activiteiten altijd op de eerste plaats komen. 
De gemeente wordt door artikelen in KerkContact op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de 
inkomsten. Jaarlijks wordt aan de gemeente de jaarrekening gepresenteerd, waarbij de gemeente op de 
hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het College treedt niet naar buiten 
voor wat betreft de bovengenoemde punten. 

Het CvK streeft ernaar een informatiebron te zijn voor de bestaande en voor nieuwe leden. Het creëert de 
voorwaarden waarop jeugd, volwassenen en ouderen deel kunnen nemen aan activiteiten van de kerk. 
Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van het werk van het Kerkelijk Bureau, het nemen van de 
maatregelen die nodig zijn om de VVB-actie te realiseren en het waarborgen / uitbreiden van de 
mogelijkheden van de kerkradio. Het CvK zal zo nodig een meer open houding aannemen. Het CvK wil 
waar mogelijk en wenselijk de leden van de kerkgemeenschap betrekken in zijn activiteiten. Het stuurt 
diverse commissies aan, vraagt leden zich daadwerkelijk in te zetten voor lopende of komende projecten. 
Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van: 

a. onderhoudswerkzaamheden aan het onroerend goed en de groenvoorzieningen, 
b. de informatievoorzieningen rond het kerkgebouw, 
c. het werk van het verjaardagsfonds, 
d. de beamergroep. 
e. de website commissie 

 
 



Beleidsplan Gereformeerde Kerk  2014-2018  

 - 22 - 

Bijlage 1 
 
 
Voorstel voor uitgangspunten en doelen van het missionair beleid van de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee 
 
 
Vooraf 
 
In haar vergadering van 2 mei 2012 heeft het moderamen van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee 
de Commissie Herziening Beleidsplan 2008-2012 geïnstalleerd met als opdracht: 

 Het coördineren van de herziening van het Beleidspan 2008-2012. 
 Het ontwikkelen van een voorstel voor de uitgangspunten en doelen van het missionair beleid van 

de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. 
 
Omdat de commissie voornemens is de diverse geledingen van de Gereformeerde Kerk te vragen in hun 
afzonderlijke beleidsplannen invulling te geven aan het missionair beleid, was naar de mening van de 
commissie, de herziening van het beleidsplan 2008-2012 pas opportuun nadat de kerkenraad de 
uitgangspunten, doelen en kaders van het toekomstig missionair beleid had vastgesteld. 
De commissie heeft zich daarom vooralsnog uitsluitend verdiept in uitgangpunten en doelstellingen van 
missionair beleid van de PKN in het algemeen en op welke wijze het missionair beleid in de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee invulling gegeven zou kunnen worden in het bijzonder. 
In dit kader biedt de commissie de kerkenraad hierbij een voorstel aan voor uitgangspunten en doelen 
van het missionair beleid van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. 
Na vaststelling van de uitgangspunten en doelen van het missionair beleid door de kerkenraad, wordt de 
commissie hiervan graag op de hoogte gesteld zodat zij de werkzaamheden m.b.t. het resterende deel 
van haar opdracht kan intensiveren. 
 
Katwijk, november 2012 
 
Marianne Brouwer 
Corleen Heerikhuisen 
Ds. Jaap Luinstra 
Cor Parlevliet 
Jaap Plokker 
Wilco Zuijderduijn 
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Voorstel voor uitgangspunten en doelen van het missionair beleid van de 
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee 
 
Achtergronden 
De kerk heeft een missie. Zij is er namelijk 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. In deze zin is de missionaire kerk van alle eeuwen. Het ontwikkelen van een missionair 
beleid is daarom niet opeens allerlei activiteiten ontplooien voor mensen van buiten de kerk, maar 
veeleer je bewust zijn van de uitstraling die je als gemeente naar buiten hebt. Missionair beleid begint 
daarom bij jezelf, in de eigen gemeente: Hoe bezielend, gastvrij en gunnend is de gemeente naar de eigen 
leden en op welke manier straalt zij dat uit naar buiten?  
Gemeenteopbouw en missionair beleid liggen daarom in elkaars verlengde. Met een houding en 
activiteiten die men ontplooit om de onderlinge band te versterken kunnen ook mensen van buiten de 
kerk bereikt en geraakt worden. 
Het ontwikkelen van missionair beleid begint met een analyse van de eigen situatie: Hoe missionair is de 
kerk naar zijn eigen leden; welke activiteiten tot opbouw van de gemeente worden ontplooid en welke 
daarvan kunnen worden aangewend om ook mensen van buiten eigen kring te bereiken. Daarnaast is het 
ook mogelijk om nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Belangrijk is hierbij om goed na te denken over wat de mogelijkheden en wat de beperkingen zijn. Een 
grote valkuil bij het ontwikkelen van missionair beleid is dat men zich grote doelen stelt en voornemens is 
een reeks van activiteiten te initiëren, terwijl het praktisch gezien aan menskracht ontbreekt om de 
voorgenomen activiteiten te ontplooien. Niet alles kan en moet. Het formuleren van nieuw beleid is dan 
ook kiezen voor beleid dat verondersteld wordt reëel en uitvoerbaar te zijn. 
 
Uitgangspunt 
Op grond van bovenstaande is er voor gekozen de gemeenteopbouw, wat in dat kader aan beleid is 
geformuleerd en aan activiteiten wordt ontplooid, als uitgangspunt te nemen voor het missionair beleid 
van de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee.  
Bij het ontplooien van activiteiten die in het kader van de gemeenteopbouw worden geïnitieerd en 
uitgevoerd zou men zich ook steeds af moeten vragen op welke wijze de activiteiten zo zijn te verdiepen 
dat ook mensen van buiten de eigen kring hierdoor bereikt en geraakt kunnen worden. 
 
Doelen 
Met bovenstaande als uitgangspunt zou aan de volgende doelen prioriteit verleend kunnen worden:  
 
A. De Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gastvrije gemeente. 
Gastvrij zijn betekent een balans zoeken tussen vrijlaten en omarmen. De trouwe kerkganger, de 
nieuwkomer, de randkerkelijke, de gast dient enerzijds de ruimte te krijgen, maar anderzijds ook niet aan 
zijn lot overgelaten te worden. Gastvrijheid wordt pas als echt ervaren wanneer deze bezield is en geen 
protocol.  
Hoe gastvrij is onze gemeente voor de kerkgangers die trouw de eredienst bezoeken; ervaart iedereen de 
gemeente ook als gemeenschap? Hoe gastvrij is de gemeente voor gasten? Hoe gastvrij is de gemeente 
voor nieuwkomers? Welke bezieling straalt de gemeente uit naar gasten en nieuwkomers?  
Wat wordt op dit vlak al ondernomen; wat zou verbeterd kunnen worden, welke nieuwe initiatieven zijn 
wenselijk en uitvoerbaar? Hoe bezield zijn we? 
Concrete voorbeelden hierbij zijn: kerkgangers en gasten worden welkom geheten bij het binnenkomen 
van de kerk; is de gastheer/vrouw herkenbaar en uitnodigend? Hoe groot is de kans dat iemand volkomen 
anoniem en onopgemerkt zijn plaats kan innemen in de kerkbank of tijdens het koffiedrinken na afloop 
van de dienst? Welke activiteiten worden ondernomen voor nieuwkomers in de gemeente? Kan een 
bloemetje van de kerk ook wel eens bezorgd worden bij iemand die niet tot de gemeente behoort? 
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B. De Geref. Kerk van Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gemeente die mensen iets te bieden 
heeft op de kruispunten van het leven. 
Voor veel mensen, actieve gemeenteleden, voor hen die zich aan de rand bevinden en buitenstaanders 
komt de kerk (weer) in beeld op de kruispunten van het leven. Ze zijn er bij de begrafenis van oma, bij een 
bruiloft van vrienden die ook in de kerk trouwen, bij de doop van een neefje. Mensen maken in het leven 
ingrijpende gebeurtenissen mee op het gebied van het persoonlijk leven, gezondheid, maatschappelijke 
carrière, enz. De kerk biedt daarbij rituelen, symbolen, gebaren van troost en nabijheid, liederen, 
gebeden, teksten. 
Mensen die op de kruispunten van het leven in contact met de kerk komen zijn niet altijd mensen die 
blijven; ze komen even binnen en vertrekken weer. Soms is er maar één kans om een indruk te geven van 
wat kerk en geloof is. Hoe gastvrij is dan de kerk en ervaart de gast, al is het voor één moment, de schat 
die de kerk in huis heeft?  
Op welke kruispunten van het leven zou de kerk er moeten zijn? Staat op dat moment de kerk er dan 
ook? Weet de kerk wanneer een gemeentelid zich op een kruispunt bevindt en de gemeente nodig zou 
kunnen hebben; is er een pastoraal meldpunt? Is de kerk er alleen voor de eigen gemeenteleden in nood? 
Wat kan de kerk betekenen voor niet gemeenteleden op de kruispunten van het leven? Hoe missionair is 
de predikant tijdens bijzondere erediensten op de kruispunten van het leven?  
 
C. De Gereformeerde. Kerk dient zich te profileren als een gemeente die niet alleen naar binnen, maar ook 
naar buiten gericht is. 
Voor de eigen gemeenteleden worden in het kader van de gemeenteopbouw tal van activiteiten 
georganiseerd. Maar worden ook de kansen gepakt om niet gemeenteleden voor deze activiteiten uit te 
nodigen? Weet men überhaupt in de burgerlijke gemeente waarmee de kerkelijke gemeente zich bezig 
houdt en wat men organiseert? Brandt de kandelaar van de gemeente onder de korenmaat of staat ze op 
een standaard die voor iedereen zichtbaar is?  
Voor oudere gemeenteleden is er wekelijks op woensdag een inloop. Veel ouderen vereenzamen, de kerk 
kan voor hen in de week een ontmoetingsplaats zijn. Voor jeugd en jongeren worden activiteiten 
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een zomerkamp. Gemeenteleden studeren een musical in, etc. Worden 
de missionaire kansen die hier liggen optimaal benut?  
Wat weet de samenleving van de kerk en de gemeente? Profileert de gemeente zich naar buiten 
voldoende als een bezielende, actieve, ondernemende, gastvrije gemeente? 
 
D. Het kerkgebouw zelf biedt missionaire kansen. De Gereformeerde Kerk dient deze kansen zo optimaal 
mogelijk te benutten. 
Mensen kunnen de drempel die hen scheidt van de toegang tot de kerk als te hoog ervaren.  
Door de kerk open te stellen voor niet kerkelijk gebonden activiteiten kan het interieur van het gebouw 
vertrouwd en de drempel, die mensen er van weerhoudt de kerk in te gaan, verlaagd worden.  
Er zijn allerlei mogelijkheden om het kerkgebouw ook beschikbaar te stellen voor niet 
gemeentegebonden activiteiten. Welke kunnen dat zijn en wordt hiervan bewust en uitnodigend gebruik 
gemaakt? Aan welke activiteiten wordt met voorkeur het gebouw verhuurd? Welke missionaire 
mogelijkheden zijn er voor de gemeente wanneer mensen het kerkgebouw voor hun eigen activiteiten 
gebruiken? 
Naast verhuur van zaalruimte aan particulieren en organisaties valt ook te denken aan de kerk als 
concertgebouw, als theater, als bezinningsplek.  
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Continuïteit 
De gemeente als geheel zou over de innerlijke drang moeten beschikken om een missionaire taak te 
vervullen. Iedere geleding binnen de kerk dient daarom een missionaire agenda te hebben.  
Het is daarom niet juist om missionaire activiteiten te stallen bij een afzonderlijke geleding. De commissie 
stelt dan ook voor geen nieuwe ‘Evangelisatiecommissie’ te installeren. 
De voorgestelde verdeling van missionaire activiteiten over de diverse geledingen moet echter niet leiden 
tot een situatie waarin binnen de afzonderlijke geledingen aan missionaire doelstellingen een steeds 
lagere prioriteit wordt geschonken of een situatie waarin het aan animo ontbreekt op dit vlak nieuwe 
activiteiten te ondernemen.  
De commissie stelt daarom voor een ‘missionaire denktank’ in het leven te roepen, bestaande uit een 
kleine groep gemeenteleden, bijvoorbeeld drie personen, waaronder een met deze speciale opdracht 
belaste ambtsdrager. De taak van het missionair team is onder meer de kerkelijke geledingen te 
stimuleren en te reflecteren op het eigen missionair beleid en voor de afzonderlijke geledingen suggesties 
en ideeën aan te dragen die het missionair beleid kunnen vernieuwen en verfrissen. Het missionair team 
heeft in deze zin dus ook de opdracht zorg te dragen voor continuïteit in het missionaire beleid van de 
kerk. 
 
Samenvatting 
De commissie stelt voor de gemeenteopbouw, wat in dat kader aan beleid is geformuleerd en aan 
activiteiten wordt ontplooid, als uitgangspunt te nemen voor het missionair beleid van de Gereformeerde 
Kerk van Katwijk aan Zee.  
Met bovenstaande als uitgangspunt zou aan de volgende doelen prioriteit verleend kunnen worden:  

 De Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gastvrije gemeente. 

 De Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee dient zich te profileren als een gemeente die mensen 
iets te bieden heeft op de kruispunten van het leven. 

 De Gereformeerde Kerk dient zich te profileren als een gemeente die niet alleen naar binnen, 
maar ook naar buiten gericht is. 

 Het kerkgebouw zelf biedt missionaire kansen. De Gereformeerde Kerk dient deze kansen zo 
optimaal mogelijk te benutten. 

Om de continuïteit in het missionair beleid te garanderen, stelt de commissie voor een missionair team te 
installeren, bestaande uit tenminste één ambtsdrager met bijzondere opdracht. Het missionair team 
heeft als voornaamste taak de geledingen uit te nodigen te reflecteren op hun eigen missionair beleid en 
ideeën aan te dragen voor de diverse geledingen met betrekking tot de uitvoering van het missionair 
beleid.  
 
 
 

 


