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Beleidsplan 2020 – 2022  

Inleiding  

Wij houden in grote lijnen vast aan het beleidsplan 2018 – 2020, dit mede 
vanwege de continuïteit van eerder voorgestelde plannen. Het beleid is 
tweeledig. Naast initiatieven voor gemeenteleden sluiten we aan bij de 
uitkomsten van het omvangrijke doelgroepen onderzoek van Motivaction voor 
de landelijke organisatie. Dat wil zeggen dat de prioriteit voor wat betreft 
nieuwkomers nog steeds wordt gegeven aan 45-plussers met een 
levensbeschouwelijke interesse. Nieuwe vrienden en leden zijn veelal boven de 
vijftig. De kerkenraad is op dit moment voltallig met een bezetting van zes 
personen met een duidelijke taakverdeling. De ondersteuning is tot een 
minimum teruggebracht en ondersteuning op het gebied van ICT is van tijdelijke 
aard. De webmaster zal zich naast de website ook richten op nieuwe media. 
Over de volgende punten willen we u graag nader informeren:   
 

- Gebouw en perceel  
- Visie en plannen  
- Vacature predikant  

Gebouw en perceel 
Ons kerkgebouw is een vertrouwde omgeving voor onze diensten en andere 
bijeenkomsten. Het beleid is gebaseerd op drie pijlers: 
 

1. In stand houding door zorgvuldig onderhoud 
2. Maximale veiligheid voor gebruikers binnen de gegeven infrastructuur 
3. Aantrekkelijkheid voor huidige en nieuwe gebruikers 

Op dit moment is er geen aanleiding om binnen een horizon van vijf jaar groot 
onderhoud te verwachten. Mocht er onverhoopt toch een reden tot bouwkundige 
ingrepen zijn, boven het jaarbudget, dan is daarvoor een goede financiële buffer 
aangelegd. 
Ten aanzien van de veiligheid is ons gebouw enkele jaren geleden voorzien van 
de primair noodzakelijke voorzieningen. Echter de landelijke regelgeving is in 
beweging, de eisen worden strenger, en in overleg met de Raad van Kerken 
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wordt gewerkt aan een veiligheidsplan in overeenstemming met de hedendaagse 
eisen. 
Hoewel ons gebouw uitstekend voldoet voor de traditionele zondagsdienst, 
vragen bijzondere diensten en groepsbijeenkomsten nadrukkelijk om een 
aanpassing van onze audio/visuele voorzieningen aan de meer algemeen 
gebruikelijke maatstaven. Het beleid is erop gericht om in de komende jaren op 
het door predikanten en andere gebruikers gewenste niveau te komen. 
 
Onder leiding van een commissie vastgoed zijn recent onder andere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor ons gebouw en perceel verkend. De eerste 
voorlopige conclusie lijkt - in lijn met bovenstaand - te zijn: als er geen groot 
onderhoud aan het gebouw nodig is dan lijkt de financiële noodzaak tot snel 
ingrijpen niet acuut. De tweede voorlopige conclusie is: het ontwikkelen van de 
locatie of het gebouw gaat (veel) geld kosten en vraagt uitvoeringscapaciteit 
waarover wij binnen de gemeente op dit moment niet beschikken.  

Visie en plannen  

De kerkenraad is is met het oog op de toekomstbestendigheid gericht op 
continuïteit en vernieuwing van de zondagse dienst en alle (dwars)verbanden die 
de gemeente mede vormgeven.  

Het totale aanbod en programma wordt steeds meer op elkaar afgestemd. Er 
wordt hiertoe in goed overleg samengewerkt de commissie Koningskamer.  
Bij het beslissen over c.q. uitwerken van concrete initiatieven zal, gezien de 
niet-onbeperkt beschikbare menskracht en middelen prioriteit worden gesteld.  
 

- Het beleid is erop gericht om meer kleinschalige terugkerende activiteiten 
te stimuleren waardoor de samenhang tussen gemeenteleden versterkt 
wordt. Te denken valt aan een nieuw RVC V (in oprichting), 
gesprekskringen als Remonstrantica, de Psalmen en de kring van Heine 
Siebrand  

- Meer focus op zondagmorgen, aandacht voor muzikale omlijsting, veel 
constante aandacht voor de diensten 
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- Meer concentratie op activiteiten dan op doelgroepen. Om te anticiperen 
op de trend van dalend kerkbezoek zullen de trio-diensten weer 
maandelijks op het rooster staan 

- Dankbaar zijn wij dat ds. Claartje Kruijff als vernieuwingspredikant is 
aangesteld door de COZA. Of en hoe de aanzienlijke belangstelling voor 
haar gesprekskringen en enkele bijzondere diensten zich zou kunnen 
vertalen in nauwere betrokkenheid bij ons, moet worden afgewacht  

- Veel werk in de gemeente wordt gedragen door een (te) kleine groep 
vrijwilligers. Graag zouden we hen die lang geleden actief waren en nog 
in staat zijn om een bijdrage te leveren enthousiasmeren voor kleinere 
taken. De kerkenraad staat open voor suggesties 

We verheugen ons in een toenemende belangstelling voor onze gemeente. Deze 
belangstelling vertaalt zich niet altijd vanzelfsprekend in een lidmaatschap (of 
‘vriendschap’). Dit gegeven heeft onze aandacht.  

Vacant 

Per september 2020 is de gemeente vacant wegens het emeritaat van ds. Friso 
Boogerd. De kerkenraad buigt zich over een passende profielschets en stelt voor 
om de vacature te stellen op circa 0.4 FTE.  

Wij zoeken een Remonstrantse predikant die met ons een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan de toekomst van onze gemeente. Het is essentieel om in overleg 
komen tot een pakket van werkzaamheden op het gebied van zondagse 
vieringen, kringen en pastoraat, passend bij de tijdgeest en de nieuw te beroepen 
predikant.  
Het beleid voor de komende jaren hangt vanzelfsprekend nauw samen met het 
profiel en de betrekkingsomvang van de nieuw te beroepen predikant.  
 
Namens de kerkenraad  
 
Elsbeth Oskamp  
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