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1. Inleiding
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Rijnsburg heeft besloten te laten onderzoeken “wat er nodig
is om voor de komende 15 tot 20 jaar plek te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen
uitvoeren”.
De eerste stap is na te denken hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet en welke behoeften er op
langere termijn liggen. Dat bepaalt welke functies en voorzieningen er nodig zijn.
De Werkgroep Kerk voor de Toekomst heeft de onderzoeksopdracht gekregen. De werkgroep heeft de
gemeenteleden en geledingen (wijkteams, taakgroepen, pastores, commissies) betrokken bij de opdracht.
Het voorliggende document is het resultaat van de opdracht.

1.1 Samenvatting
De werkgroep Kerk voor de Toekomst heeft in opdracht van de kerkenraad geïnventariseerd welke
suggesties en wensen gemeenteleden en geledingen hebben voor de gebouwen in de toekomst. Het
resultaat is beschreven in het Programma van Suggesties en Wensen. Beschreven zijn de uitdagingen en
kansen, die worden gezien op weg naar de gemeente in 2030. Vervolgens wordt een beeld geschetst van
de gemeente in 2030. De ambitie blijkt een concrete invulling te zijn van de missie en visie uit het
Beleidsplan 2018-2022. Het leven en werken in de gemeente bepaalt, waarin de gebouwen moeten
voorzien. Uit de resulterende 51 suggesties en wensen blijkt, dat kernbegrippen zijn: multifunctionaliteit,
flexibiliteit, geschikt voor onderlinge ontmoeting en ontmoeting met niet-leden, gastvrijheid, open
uitstraling naar de maatschappij, geschikt voor jong en oud, duurzaam en stilte. Het Programma van
Suggesties en Wensen is, na vaststelling door de kerkenraad, de basis voor het verder ontwikkelen van
scenario’s en ontwerpen.

1.2 Doel en doelgroep van dit document
Dit document is het Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen van de PGR. Het is in
eerste instantie bedoeld voor de kerkenraad, die de opdracht heeft gegeven. Daarnaast vormt de
gemeente een doelgroep. De kerkenraad bepaalt op welke wijze de gemeente hierin verder wordt
betrokken.

1.3 De opdracht
De opdracht komt uit de nota [1] (zie de opdrachtomschrijving in bijlage 4), zoals opgesteld door het
College van Kerkrentmeesters en op 25 april 2019 is goedgekeurd door de kerkenraad. De vraag die aan
de werkgroep is gesteld:
“Wat is nodig om voor de komende jaren (15 tot 20 jaar) een plek te hebben/ te creëren waarbij we alle
facetten uit ons beleidsplan [3] kunnen uitvoeren. Allereerst dient bij alle geledingen geïnventariseerd te
worden welke ideeën/ wensen zij hebben met betrekking tot bovengenoemde vraag. Hierna is het goed
om binnen de werkgroep een gezamenlijk stuk op te stellen uit deze inventarisatie, welke dan besproken
kan worden in de kerkenraad.”
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1.4 Gebouwenfocus
De werkgroep heeft zich niet gericht op één van de drie kerkgebouwen, alhoewel de behoefte aan het
renoveren van de Immanuëlkerk wel een aanleiding is geweest voor het onderzoek. De werkgroep spreekt
dan ook van ‘het gebouw’ als algemene aanduiding. De daadwerkelijke verschijningsvorm kan bestaan uit
één of meerdere gebouwen voor de gemeente, al dan niet uitgaande van de huidige gebouwen.

1.5 Na uitvoering van de opdracht
In [1] is opgenomen: “Indien de kerkenraad akkoord gaat met het opgestelde plan door de werkgroep, dan
kan dit plan uitgewerkt worden door een architect en bouwkundige. Hieruit zal een concept begroting
opgesteld dienen te worden die beoordeeld dient te worden door het College van Kerkrentmeesters of
het past binnen het vooropgestelde budget voor de aanpassingen.
Indien het past, kan via aanbestedingen het proces uitgezet worden. Indien het niet past binnen het
vooropgestelde budget dient er eerst gekeken te worden of er mogelijkheden zijn om te bezuinigen, en
daarna weer voorgelegd moeten worden aan de kerkenraad.
Indien alle voorgaande stappen positief doorlopen zijn, dan dient het plan toegelicht te worden aan de
gemeente. Daarna dient het goedgekeurd te worden door de grote kerkenraad.” Na deze laatste
goedkeuring, kan de planning gemaakt worden.
De werkgroep stelt voor, dat de kerkenraad als tussenstap mogelijke en gewenste scenario’s uitwerkt met
bijbehorende kosten. Bijvoorbeeld:
1. Scenario 1 ‘consolideren’: gebouwen handhaven, gebruiksfuncties faciliteren en Immanuëlkerk
‘opknappen’.
2. Scenario 2 ‘nieuwbouw’, Grote Kerk handhaven en een nieuw multifunctioneel gebouw bouwen.
3. Scenario 3 ‘concentreren’: concentratie in één gebouw, door de Immanuëlkerk grondig te
verbouwen en aan te passen naar een multifunctioneel centrum voor aanvulling van functies, dan
wel nieuwbouw.
4. Overige scenario’s.

1.6 De werkgroep
De werkgroep bestaat uit:
Jan van Delft (voormalig koster)
Kees van Delft (techniek)
Vincent van Delft (organist)
Niels van Dijk (Werkgroep Duurzaam)
Ds. Pieter van der Ende (predikant)
Henk van Iterson (techniek)
Floris van Tilburg (Taakgroep Erediensten)
Christian van Tol (gemeentelid, jeugd)
Richard Verheij (koster beheerder)
Jacklyn van der Vijver (gemeentelid)
Dick van der Vijver (beleidsouderling, vz)
Gé van der Water (gemeentelid, voormalig CvK)
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1.7 Werkwijze
De werkgroep heeft haar eerste bijeenkomst gehouden op 22 oktober 2019.
Als eerste hebben de leden van de werkgroep zelf gebrainstormd wat hun beeld is van een toekomstig
gebouw en de manier waarop de gemeente dit gebruikt. Dit leverde het beeld op van een dynamisch en
dagelijks geopend kerkelijk centrum met ruimte voor ontmoeting met God op diverse manieren,
ontmoeting onderling en de zorg voor naasten.
Op 20 februari 2020 heeft een goed bezochte (circa 125 leden) en zeer interactieve gemeenteavond
plaatsgevonden, waar veel input van de leden is verzameld.
Vragenlijsten zijn opgesteld voor de inventarisatie onder de geledingen en voor de gemeente.
Voor de geledingen waren er vragen specifiek gericht op de geleding. Wel waren er enkele kernvragen
voor alle geledingen:
1. Wat zie je als de grootste uitdaging voor de gemeente in de komende 10 jaar?
2. Wat zie je als de grootste kans voor de gemeente in de komende 10 jaar?
3. Welke eisen stelt dit aan de kerk?
4. Als je nadenkt over kerkzijn in 2020 en 2030: hoe zie je dan je eigen rol en wat heb je dan nodig
als het gaat om voorzieningen?
Voor de gemeenteleden:
1. Welke punten voor verbetering ziet u voor de huidige gebouwen in het algemeen? Graag een korte
toelichting.
2. Welke voorzieningen vindt u goed in de gebouwen en moeten voor de toekomst behouden
blijven? Graag een korte toelichting.
3. Welke veranderingen ziet u de komende 10 tot 20 jaar? Wat betekent dat volgens u voor de
gebouwen van de PGR in het algemeen en wat is er dan nodig?
4. Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties?
Als denkrichting is meegegeven, dat een kerkgebouw de volgende functies heeft:
● Plaats van samenkomst
● Een Heilige Plaats, waar we God ontmoeten
● Schuilplaats of toevluchtsoord voor kwetsbaren
● Getuigenis van God
● Een door vorige generaties gegeven plaats om door te geven naar volgende generaties
● Ruimte voor stilte en meditatie.
Elk lid van de werkgroep heeft als ‘linking pin’ de (open) vragen uitgezet en antwoorden geïnventariseerd
voor een aantal geledingen. Waar nodig is ondersteuning geboden.
De antwoorden zijn door de werkgroep online samengebracht, met gebruikmaking van de app Trello of
via internet met een webpagina van Trello. Hierin konden alle antwoorden in 300 kaartjes worden
ondergebracht en worden gerubriceerd, en kon de herkomst worden vastgelegd. Zie bijlage 3 om een
beeld te krijgen.
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De inventarisatie is afgerond op 14 juli 2020. Vertraging is ontstaan als effect van de Coronacrisis en de af
en toe stroperige voortgang in de inventarisaties. Uiteindelijk is er input gekomen van bijna alle
geledingen.
Tussentijds zijn aan de koster-beheerders vragen gesteld over het gebruik van de zalen (vóór de
Coronacrisis) om een beeld te krijgen van de huidige behoefte.
Hierna is dit gedurende de zomervakantie verwerkt in het Programma van Suggesties en Wensen voor
functies van de kerkgebouwen.

1.8 Geraadpleegde geledingen en response
De volgende geledingen zijn benaderd:
a) gemeenteleden
b) Taakgroepen: Communicatie, Pastoraat, Missionair, Jeugd&Jongeren, Erediensten, V&T
c) Wijkteams
d) College van Kerkrentmeesters, kerkelijk bureau en archief
e) College van Diakenen
f) Maatschappelijke bestemmingen
g) Predikanten en kerkelijk werkers
h) Koster Beheerders
i) Koren, combo’s en organisten
j) Technici
Naast de circa 125 leden op de gemeenteavond hebben circa 45 leden gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de enquête
op papier of online in te vullen.
Vanuit bijna alle geledingen is
Niet relevant
Rubrieken
Buiten focus:
voor programma
er
response
ontvangen,
Uitdagingen
inrichting en
4%
7%
variërend in diepgang.
vervolg
10%

De
response
van
de
gemeenteleden op zich is
verhoudingsgewijs laag. Door
de enquête heel breed uit te
voeren
over
colleges,
taakgroepen (communicatie,
jeugd & jongeren, etc),
wijkteams (de oren en ogen in
de gemeente) en andere
geledingen zijn echter alle
aspecten van gemeente-zijn en
impliciet de mening van de
gemeenteleden meegenomen.
De rubricering van de ruim 300
opmerkingen is hiernaast
aangegeven.

Kansen
6%

Andere
rubrieken
4%
Praktisch en
techniek
5%

Beeld gemeente
15%

Kerkelijk bureau
en archief
4%
Duurzaamheid
3%
Koren, muziek
4%
Jeugd en
jongeren
4%
Stilte en
meditatieErediensten en Communicatie
kerkzaal
en uitstraling
2%
8%
5%
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1.9 Coronacrisis
Tijdens het onderzoek begon de Coronacrisis (medio maart 2020) en werden alle activiteiten en
erediensten gestaakt in de bestaande vorm. Tot 1 juli werden erediensten met een zeer beperkt aantal
deelnemers vanuit de Grote kerk online uitgezonden via KerkTV. Ook vergaderingen, inclusief grote
kerkenraad (65 deelnemers) en gemeentevergadering (circa 1000 kijkers) werden gehouden via video
toepassingen (Zoom) en kerk TV. De Coronacrisis zal haar sporen nalaten in de wijze waarop we gemeente
zijn. In de Verdieping [2] lezen we:
“Dat verlangen naar hoe het was, zal zich verbreden met wat we ondertussen leren: dat kerk en
samenleving niet meer los van elkaar te denken zijn. De verbondenheid die wij nu voelen met bijvoorbeeld
al die toegewijde verpleegkundigen en artsen – we bidden voor hen –, heeft de gevoelsmatige kant van:
dat zijn de mensen bij wie wij horen. Zoals je je voorheen verbonden kon voelen met geloofsgenoten. Het
evangelie ging in deze crisis schouder aan schouder staan met zoveel meer dat mensen bezielt, beweegt,
motiveert.”.
Het onderstreept het belang van één van de elementen uit de missie van de gemeente: “Als ‘dorpskerk’
willen wij zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap, door onze maatschappelijke
betrokkenheid en met een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk als materieel”.

1.10 Referten
[1] Nota Kerkgebouwen voor de Toekomst, CvK, april 2019 (tevens bijlage)
[2] De Verdieping, PKN, ds. Klaas Touwen.
[3] Beleidsplan PGR 2018-2022
[4] Bewaareditie Licht september 2020

1.11 Focus van de opdracht, aandachtspunten voor de kerkenraad
De werkgroep heeft regelmatig discussie gevoerd over de focus van de opdracht.
Zij heeft zich beperkt tot de gevraagde inventarisatie door een enquête te houden onder de leden en
geledingen en op basis daarvan een Programma van Suggesties en Wensen opgesteld.
Alhoewel de focus ligt op het ‘stoffelijke’ realiseren we ons dat de basis is, dat we als gemeente uitstralen
dat we blij zijn dat wij een gemeente van Jezus Christus vormen. Dat we daarbij mogen horen. Dat we
geloven in de drieenig God en in navolging van Jezus naar de ander omzien.
De focus is niet beperkt tot de Immanuëlkerk. De opdracht is uitgevoerd, met als beeld een virtueel
gebouw voor de toekomst, dat in haar verschijningsvorm kan bestaan uit meerdere gebouwen.
Getracht is weg te blijven van discussies ‘hoe’ dit gebouw er uit moet zien en te blijven bij de suggesties
en wensen voor ‘wat is er nodig is’ vanuit functioneel oogpunt.
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Voor de realisatie zal moeten worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Het is aan de kerkenraad
om daar invulling aan te geven:






Beschikbaar budget en de financiële ontwikkeling van de gemeente;
Bereidwilligheid gemeenteleden handen en voeten te geven aan de openstelling en het gebruik
en beheer van de gebouwen;
Een cultuur, waarin het gebruik leidend is en niet het gebouw;
Zorgvuldigheid richting de gemeenteleden: aanpassingen, vernieuwingen en afstoting van
gebouwen raken verlangens, emotionele binding en verwachtingen van leden.

1.12 Opbouw document en leeswijzer
2.1 Uitdagingen

2.2
Kansen

2.3 Beeld
van de
gemeente
2030

3. Suggesties
en wensen

In de enquête is gevraagd welke uitdagingen en kansen men ziet in de ontwikkeling van de gemeente.
Deze zijn allereerst beschreven in 2.1 en 2.2.
Daarna is het beeld gevraagd wat men heeft van de toekomstige gemeente. Alle antwoorden uit de
enquête, die betrekking hebben op aspecten van de gemeente zijn in een volgende aparte paragraaf
beschreven, 2.3. Hierin is ook gebruik gemaakt van de kansen, die er zijn. Dat dit geen gemakkelijke weg
zal zijn, blijkt uit de uitdagingen. Wel geeft dit de ambities aan en is dit, samen met de kansen, een
waardevolle bijdrage voor het volgende beleidsplan.
Het beeld van de gemeente geeft aan wat de gebouwen moeten faciliteren. Ook is specifiek gevraagd wat
de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente betekent voor de functionaliteit van de gebouwen en
welke suggesties en wensen men hierbij heeft. Dit is het volgende hoofdstuk.
De suggesties en wensen hangen dus sterk samen met het beeld van de gemeente anno 2030.
Daarom is gekozen voor de volgorde van paragrafen na de inleiding, zoals die hierboven is aangegeven.
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2. Uitdagingen, kansen en beeld van de gemeente in de toekomst
2.1 Uitdagingen
a) Trends
 Het lijkt erop dat steeds meer individuele keuzes en wensen leidend zijn, ook in het geloof.
Hierdoor verdwijnt de ontmoeting steeds meer. Het bezoeken van erediensten kent een
dalende trend (zie bijlage 2). Omdat gewoonte en traditie geen maatstaf meer is, is het
noodzaak dat de kerk ruimte biedt aan mensen (jong en oud) om elkaar te blijven zoeken en
ontmoeten, op veel momenten, onder veel omstandigheden, en om een hechte gemeenschap
te vormen.
 Hoe sluiten we als kerk aan bij de trends (economisch, informatie, zingeving) en hoe zorgen
we ervoor, dat we als kerk, dus als belangrijk onderdeel van de maatschappij, vanuit onze
eigen identiteit als lichtend voorbeeld hier een rol in spelen. We weten ons hierbij afhankelijk
van de Heer van de kerk. DIE bouwt en van ons wordt gevraagd of we bereid zijn ons als
levende stenen te laten gebruiken. Bevatten die stenen dan geloof, gebed en toewijding? Als
kerk moeten we uitstralen, dat we blij zijn dat wij een gemeente van Jezus Christus vormen en
dat wij daarbij horen. En als gevolg daarvan moet je om je heen kijken en naar de ander
omzien.
 In te spelen op trends zoals secularisatie, individualisering en leven zonder Jezus ofwel de
noodzaak tot evangelisatie.
 Er is steeds meer behoefte en noodzaak dat we als samenleving circulair moeten zijn in onze
grondstoffen. Hoe kan de gemeente hierin goed rentmeesterschap tonen voor de aarde en als
voorbeeld dienen.
b) Betrokkenheid en verbondenheid
 Leden betrokken houden, betekenis van goede communicatie is groot. Hoe kunnen we het
beste aansprekend zijn, zonder de essentie van onze missie los te laten. Betrokkenheid van de
leden. Hoe kunnen we hen vinden en bereiken?
 Randkerkelijke jongeren te betrekken en kerkelijke jongeren betrokken te houden en te
enthousiasmeren voor het geloof.
 Afnemende animo om ambtsdragers te vinden, die langdurige verplichtingen willen aangaan.
De behoefte aan bezoek is groot bij ouderen. Jonge gezinnen hebben andere behoeftes,
verantwoordelijkheden en verlangens.
 Binding blijven houden als wijkraad met de gemeenteleden, terwijl het ‘ons-kent-ons’ gevoel
afneemt.
c) Financieel
 Financieel gezond zijn, ook op de lange termijn, vanwege vergrijzing en inkrimping
ledenbestand.
d) Nieuwe kerken
 Ontwikkeling van evangelische Mozaïek-gemeenten, in navolging van mozaiek0318, 033, 055,
de opkomende evangelische stroming in diverse plaatsen - die mogelijk ook in de regio Katwijk
zich gaat ontwikkelen - en waar velen uit traditionele kerken zich bij aansluiten. In deze
Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen van de PGR in 2030

pag. 8

gemeenten “bestaat een verlangen, de kerk op een eigentijdse manier vorm te geven, en
ervaren een grote mate van vrijheid; informeel, aandacht voor kwaliteit en de zorg voor
mensen” 1
e) Cultuur
 Lef tonen en elkaar in wijsheid ‘het andere’ gunnen.
 Eén gemeente te blijven, één gezicht naar buiten, één boodschap.

2.2 Kansen
a) Zorg voor elkaar
 Omdat de overheid zich terugtrekt op veel gebieden, groeit de behoefte aan zorg voor mensen
(zieken, eenzamen, daklozen, ...).
 De Coronacrisis maakt duidelijk, dat er meer behoefte zal zijn aan zingeving, het bij een
groep/beweging horen. Dit alles ook met een onderliggende zorg van wat de koning het
“eenzaamheidsvirus” noemde. We kunnen hier als kerk een mooie rol spelen ook en misschien
wel juist met onze kerkgebouwen.
 Wereldwijd zien we de houding van wereldleiders “Ons land eerst”. Dit zal een grote impact
hebben op onze maatschappij en ook in Rijnsburg. Meer mensen gaan buiten de boot vallen,
als gemeente kunnen we daar een pastorale rol in spelen.
 De komende 20 jaar zal er een vlucht komen in robotica en informatie, de informatierevolutie.
Dit betekent voor een aantal sectoren dat deze een drastische verandering onder gaan. Veel
beroepen zullen niet meer door mensen hoeven worden gedaan. Ook zullen mensen meer
gewend raken aan informatietechnologie (zoals we nu als gevolg van de Coronacrisis versneld
zien). Dit heeft twee bewegingen tot gevolg: er zullen mensen zijn die hierin niet meekunnen
en er zal meer behoefte zijn om mensen te ontmoeten.
 Om te weten welke behoeften er leven, waar pastorale zorg nodig is en hoe het met de
medemens gaat, kan de ICT een rol spelen, denk aan een buurtapp. Niet bieden waar geen
behoefte aan is, maar andersom. En rekening houden met doelgroepen.
 Samenwerking met de andere kerkelijke gemeenten in Rijnsburg en organisaties, die hulp aan
de medemens bieden.
b) Ontmoeten en verbinden
 Jong & Oud verbinden.
 Verbinding, samenhang, betrokkenheid houden door netwerken en ontmoeting in kleine
groepen. Traditionele verenigingen en groeperingen hebben het moeilijk om nieuwe leden en
vrijwilligers te vinden. Er wordt meer gekeken naar een project of een kortdurende beweging
waar mensen zich aan willen verbinden. Via sociale netwerken wordt dan een initiatief
genomen en bij voldoende deelnemers wordt er iets georganiseerd.
 Door buurtpastoraat kan de behoefte aan afspreken en vrij inlopen in de kerk groeien.
 Buurtpastoraat, het leggen van contacten, vaak in kleine groepjes, waar mensen elkaar kennen
en in de gaten houden.

1

uit” Petrus nr 11, 2020, Emiel Hop
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c) Stilte zoeken
 De behoefte aan momenten van bezinning zal toenemen naarmate de hectiek en complexiteit
van de maatschappij toeneemt.
d) Gericht op veel doelgroepen en multifunctioneel
 Door verschillende doelgroepen te faciliteren, kan de kerk hierin een belangrijke rol spelen.
Denk aan: huiskamers, projectruimtes, diensten, bijeenkomsten.
 Door diversiteit in diensten met behoud van eigen identiteit, worden meer mensen bereikt.
 Rolmodellen, inspirators en helden op het gebied van gemeenteontwikkeling kunnen worden
betrokken.
 Er is behoefte aan spiritualiteit en zingeving (gelovig of ongelovig). Hoe kun je voor hen van
betekenis zijn? De boodschap moet hoop geven voor de problemen, die we in het dagelijks
leven ervaren, de tijdsvragen serieus nemen vanuit de theologische vertaling. Aansluiten op
de belevingswereld van de jongeren, zodat zij zich weer in de kerkdiensten kunnen vinden,
luisteren met de oren van een jong iemand. Gebruik maken van ervaringen van Connect.
 De inrichting van bijvoorbeeld de Meerkerk (https://www.meerkerk.nl/) en de tabernakel in
Veenendaal (https://www.mozaiek0318.nl/) zijn voorbeelden van faciliteiten van groeiende
gemeenten, die als inspiratie kunnen dienen voor onze gemeente. We weten, dat de
Ontmoetingsgemeente Vathorst in Amersfoort (https://www.ontmoetingskerkvathorst.nl/)
bereid is informatie te delen.

2.3 Beeld van de gemeente
Uit de enquête blijkt het volgende beeld van de gemeente in 2030.
a) Onze bron en betekenis
 We leven vanuit een christelijke overtuiging, Jezus als duidelijke inspiratiebron
 Wij bidden om inspiratie van de Heilige Geest, zodat meer mensen geestelijk betrokken raken.
 We willen groeien in de relatie met God, elkaar en de wereld.
b) Zorg
 We voelen ons als leden verantwoordelijk voor elkaar en voor onze medemens.
 We hebben zorg en aandacht voor de medemens, die getroffen is door ziekte, lichamelijk of
geestelijk, eenzaam is, geen dak boven het hoofd is, gevlucht is of in andere moeilijkheden
verkeert.
 We voelen aan als pastoraal wijkteam, wat er nodig is. We bezoeken ouderen, die het wel op
prijs stellen, we zorgen voor verbinding in de wijk, door bijvoorbeeld wijkmiddagen.
 We zijn behulpzaam voor leden én niet-leden en werken samen met organisaties uit de
hulpverlening en voelen ons maatschappelijk betrokken.
c) Ontmoeten en verbinden
 We zoeken verbinding, samenhang en betrokkenheid door netwerken en ontmoeting in kleine
groepen.
 We zijn verbonden met de niet-leden in Rijnsburg, gelovig of niet.
 Iedereen mag zich welkom weten en we willen dat iedereen zich thuis voelt.
 Jong en oud hebben taken, die er aan bijdragen dat zij zich met de gemeente verbonden
voelen.
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Generaties zijn verbonden.

d) Gericht op veel doelgroepen en multifunctioneel
 We houden rekening met de behoeften van doelgroepen (bijvoorbeeld jonge gezinnen,
jongeren, de oudsten) en hebben oog voor de verbinding en kruisbestuiving.
 In onze communicatie houden we rekening met de wijze waarop we de doelgroepen het beste
digitaal of met een andere geschikte vorm kunnen bereiken; ook in de erediensten is er ruimte
voor interactie.
 We geven ruimte voor concerten, worship en muzikale activiteiten voor jong en oud.
 We spelen in op de behoefte aan zingeving, het bij een groep/beweging willen horen.
 We komen vaak samen als gemeenschap als belangrijk punt om het geloof te delen, fysiek,
maar ook online, rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden.
 We leggen verbinding met de jeugd en jongeren, door voor hen en met hen aantrekkelijke
activiteiten aan te bieden, naast de voor hen geschikte erediensten.
 Ook andere doelgroepen bieden we activiteiten aan, om verbinding te zoeken.
 We werken meer met projecten met een bepaalde looptijd of met kortdurende bewegingen
waar mensen zich aan willen verbinden. Via sociale netwerken wordt dan een initiatief
genomen en bij voldoende deelnemers wordt er iets georganiseerd.
 Door buurtpastoraat kan de behoefte aan afspreken en vrij inlopen in het kerkgebouw
groeien, pastoraat in de buurt vindt primair plaats in de wijken en woningen zelf.
 We maken gebruik van de locaties, die ons ter beschikking staan: thuis, op straat, in de wijken
en in de gebouwen, binnen en buiten.
 Onze gebouwen faciliteren de gemeente in haar missie.
e) Houding en verantwoordelijkheden
 We gunnen elkaar ruimte binnen de gemeente om uiting te geven aan de diversiteit in
beleving en behoefte.
 We betrekken jongeren bij de ontwikkeling van de gemeente en zetten hun talenten volop in,
muzikaal, technisch of welke expertise of competentie dan ook.
 We betrekken anderen, bijvoorbeeld door mensen met een verstandelijke beperking in te
zetten bij horeca of daarvoor geschikte activiteiten.
 Leden worden betrokken bij de voorbereiding van de erediensten.
 We kijken steeds naar alle kansen en bedreigingen, die de toekomst mee zullen brengen. We
tonen lef en gunnen elkaar veel.
 We zijn één gemeente, één gezicht naar buiten, één boodschap in blijdschap, los van
achtergronden en overtuigingen.
 We zijn samen gastheer of - vrouw bij het gebruik van de gebouwen.
 Het gebouw is er voor de gemeente om vanuit haar missie en visie gebruikt te worden; het
gebouw is er voor de gemeente, niet andersom.

2.4 Toetsing aan de missie en visie
Missie (zie het kader hierna): in het geschetste toekomstbeeld, uitdagingen en kansen herkennen we de
elementen uit de missie: ‘in werken en leven leiding te ontvangen van Gods Geest’, ‘dorpskerk’ en
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‘verbondenheid met de Rijnsburgse gemeenschap’ en ´andere kerken´ en ‘getuige te zijn van onze Heer
Jezus Christus´.

Missie PGR – Wie willen we zijn
De Protestantse gemeente Rijnsburg is een veelkleurige ‘dorpskerk’.
Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus, die wij belijden als Heer en
Verlosser. In leven en werken willen wij ons laten leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij
daarbij als het leidende Woord van God.
De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de actualiteit van de
Reformatie.
We voelen ons nauw verbonden met de Rijnsburgse gemeenschap en weten ons geroepen om ons
hierbinnen in te zetten, om als gemeente het evangelie door te geven en een levend getuige te zijn van
onze Heer Jezus Christus. Een zelfde betrokkenheid voelt de gemeente in gebed, woord en daad met het
werk van kerken wereldwijd.

Visie: in het geschetste toekomstbeeld, uitdagingen en kansen herkennen we de elementen uit de visie
(zie kader hierna): ‘in werken en leven leiding te ontvangen’, ‘dorpskerk’ en ‘aanwezig zijn in de
Rijnsburgse gemeenschap’ en ´oog voor noden van anderen´, ’missionair’, ´waar mensen van buiten zich
welkom voelen´, ´oefenen in de relatie met de Heer en anderen verrassen met de relevantie van het
geloof´, ´veelkleurige geloofsbeleving´ en de ´Bijbel als uitgangspunt´.
Conclusie is dat de leden een beeld hebben, dat in lijn is met de visie en missie uit het Beleidsplan [3].

Visie PGR – Waar willen we naar toe
Vanuit deze Missie brengt de gemeente haar geloof in praktijk.
Als ‘dorpskerk’ willen wij zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap, door onze
maatschappelijke betrokkenheid en met een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk
als materieel.
Wij streven er daarom naar een missionaire gemeente te zijn. Een kerkelijke gemeenschap waarin niet
alleen de eigen leden zich thuis voelen, maar ook mensen van buiten zich welkom weten.
Wij oefenen ons in de relatie met de Heer zodat niet alleen wijzelf maar ook mensen van buiten verrast
worden door de relevantie van het christelijk geloof.
Wij dragen zorg voor onze leden en bieden ruimte voor een veelkleurige geloofsbeleving. Wij willen dat
doen door het aanbod van diverse erediensten, jeugdwerk, cursussen en ontmoetingsplekken.
De Bijbel en de eenheid van het geloof geven de kaders voor deze variatie aan.
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3 Suggesties en wensen
3.1 Multifunctionaliteit
(3.1.1) Het gebouw faciliteert minimaal:
 Alle vormen van erediensten (inclusief diensten voor jeugd en jongeren, huwelijksdiensten en
rouwdiensten)
 Kindernevendienst
 Crèche
 Pastorale gesprekken, vorming en toerusting, ontmoeting
 Vergaderingen
 Bezigheden zoals: repair café, klusteam, creatieve activiteiten, muziekuitvoeringen en concerten
 Tijdelijke opvang van mensen, voor wie er geen alternatief is, waaronder asielzoekers en
vluchtelingen.
 Gerichtheid op maatschappelijke doelen en organisaties, waarmee we samenwerken, zoals christelijk
onderwijs, gemeente, Werkgroep de Ruijter, De Brug en Welzijnskwartier, IWAK.
 Horecamogelijkheid met café.
De bewaareditie van Licht [4] bevat alle huidige kerkelijke activiteiten om een actueel beeld te krijgen.

3.2 Ontmoeting en gastvrijheid
(3.2.1) Het gebouw is dé plek van de Protestantse gemeente voor ontmoeting als gemeente onderling en
met niet-leden en straalt dat uit.
(3.2.2) Er is een 7 daagse openstelling.
(3.2.3) Er zijn geen drempels in verband met mensen met rollators, rolstoelen, invalidenwagens, etc. Voor
toegang tot ruimte op bovenliggende verdiepingen dienen liften aanwezig te zijn.
(3.2.4) Het zalencomplex is uitnodigend met de kerkzaal als middelpunt. Vanuit de centrale ontvangsthal
zijn alle zalen goed bereikbaar, deze hal stimuleert ontmoeting en straalt gastvrijheid uit.
(3.2.5) Er is minimaal 1 huiskamer voor het bieden van een vertrouwde en warme omgeving ten behoeve
van het houden van (bijvoorbeeld pastorale) gesprekken van 2 (1-op-1 gesprekken) tot 10 personen.
(3.2.6) Het zalencomplex bevat, gezien de multifunctionaliteit en een grote dynamiek qua activiteiten
maximaal het aantal huidige zalen van de Immanuëlkerk én de Voorhof, rekening houdend met het feit,
dat door dagelijkse openstelling goede spreiding kan plaatsvinden. Zie hiervoor bijlage 1. Bij
onderbezetting kunnen afspraken worden gemaakt met gelieerde en bij de missie en visie passende
organisaties over gebruik en huur.
(3.2.7) Het gebouw houdt rekening met toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen die zich
verplaatsen met rijwiel, motor of auto.
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3.3 Communicatie en uitstraling
(3.3.1) De uitstraling aan de buitenkant is open en transparant en geeft een gevoel van ‘welkom zijn’,
openheid, veiligheid, hulpvaardigheid en zorg dragend voor de schepping.
(3.3.2) Het gebouw heeft de uitstraling van een kerkgebouw.
(3.3.3) Voor het gebruik van video- en audio is er goede apparatuur voor presentatie – en communicatie
doeleinden. Gepresenteerde beelden moeten onder afwisselende lichtomstandigheden goed leesbaar
blijven. Er moet rekening worden gehouden met een bedieningsruimte, die aan de arbo eisen voldoet. De
middelen zijn verplaatsbaar.
(3.3.4) De techniek voorziet in live uitzendingen om op afstand te kunnen volgen. Rekening moet worden
gehouden met gelijkwaardige bediening voor alle gebouwen.
(3.3.5) Er zijn veilige internetverbindingen mogelijk.

3.4 Erediensten en kerkzaal
(3.4.1) De kerkzaal voorziet in het bijwonen van erediensten of andere evenementen, passend bij de
identiteit van de gemeente, voor groepen, afwisselend in omvang, tot maximaal 850 personen en in te
stellen op het aantal bezoekers van een eredienst of andere evenement. Zondags kunnen minimaal 6
erediensten worden gehouden.
(3.4.2) De preekstoel en liturgisch centrum zijn goed zichtbaar, en ondersteunen interactie tussen spreker
en luisteraar qua positie en flexibiliteit.
(3.4.3) Er is een uit te breiden of te verkleinen podium voor groepen, variërend van 1 tot 150 personen.
(3.4.4) Er is ruimte voor een liturgische tafel, doopvont, collectezakken, Bijbel en paaskaars.
(3.4.5) Voor de doopdiensten wordt een doopbad gefaciliteerd.
(3.4.6) In de kerkzaal worden voorwerpen gebruikt die symbool staan voor kerkgebouwen, die gesloten
zijn.

3.5 Stilte en meditatie
(3.5.1) Er is een sacrale ruimte, waar men persoonlijk en in stilte kan mediteren, een kaars kan aansteken,
bidden. De ruimte heeft een passende uitstraling en is uitnodigend, 24 uur per dag open.

3.6 Jeugd en Jongeren
(3.6.1) Er zijn ruimten voor kinderoppas, die voldoen aan de eisen tav hygiëne, akoestiek en veiligheid, en
bieden de mogelijkheid om kinderen te verschonen.
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(3.6.2) Minimaal 4 ruimten zijn geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd met educatieve
voorzieningen zoals digiborden.
(3.6.3) Er is een ruimte voor jongeren, om te socializen, nieuwere jongeren voelen zich door de uitstraling
welkom. Dit kan in de vorm zoals momenteel het jeugdhonk.
(3.6.4) Er is een ruimte voor kinderen om te knutselen, kliederen en spelen.
(3.6.5) De ruimten zijn dagelijks toegankelijk.
(3.6.6) Eén van de ruimten is geschikt voor concentratiewerk.

3.7 Missionair
Zie 3.1 Multifunctioneel. Veel missionaire (en maatschappelijke) suggesties en wensen zijn terug te vinden
in de multifunctionele opzet van het gebouw.

3.8 Maatschappelijk
Zie 3.1 Multifunctioneel. Veel (missionaire en) maatschappelijke suggesties en wensen zijn terug te vinden
in de multifunctionele opzet van het gebouw.

3.9 Diaconaat
Zie bij multifunctioneel 3.1; ten opzichte van de huidige situatie zijn er geen extra suggesties en wensen.

3.10 Vorming & Toerusting
(3.10.1) Ruimten zijn geschikt voor het vormen van de gemeenteleden en toerusten van vrijwilligers,
gericht op geloofsgroei, kennis en onderlinge verbinding.

3.11 Pastoraat
(3.11.1) Rouwdiensten, condoleance en de aansluitende bijeenkomst worden door het gebouw
gefaciliteerd.
Overige suggesties zijn in 3.1 Multifunctioneel en 3.2 Ontmoeting en gastvrijheid opgenomen.

3.12 Koren en combo’s
(3.12.1) Er is een orgel en ruimte met faciliteiten voor bands, combo’s en koren.

3.13 Muziek
(3.13.1) De akoestiek in de kerkzaal is minimaal gelijkwaardig aan die zoals in de kerkzaal in de
Immanuëlkerk.
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(3.13.2) De akoestiek is geschikt voor multifunctioneel gebruik van de kerkzaal, ook in geval van ‘compacte’
diensten of kleine samenkomsten.

3.14 Horeca
(3.14.1) Er is een horecavoorziening met bar en gaarkeuken, met een representatieve ruimte voor sociale
bijeenkomsten, het gebouw faciliteert groepen variërend van 10 tot 150 personen.

3.15 Techniek
(3.15.1) De verlichting en verduistering in de kerkzaal zijn geschikt voor de diverse typen erediensten en
evenementen, met centrale bediening.
(3.15.2) Er zijn loze leidingen en diverse aansluitingen in het gebouw, zodat we op gewijzigde behoeften
in toekomst voorbereid zijn.

3.16 Beheer
(3.16.1) Het beheer van de toegangsmogelijkheden wordt adequaat ondersteund, zo mogelijk met ‘smart
building’-technieken.

3.17 Gebouw praktisch
(3.17.1) Er is een toiletgroep, zowel toegankelijk voor jongeren, als ouderen en mensen met een rolstoel,
die hygiënische faciliteiten biedt volgens de huidigen normen.
(3.17.2) Ruimten zijn gemakkelijk toegankelijk.
(3.17.2) Er zijn automaten voor koffie, thee en water, dusdanig dat deze gemakkelijk bereikbaar zijn.
(3.17.3) Voor afval zijn er centrale plekken, waarbij het afval wordt gescheiden volgens de geldende
richtlijnen van de gemeente Katwijk.
(3.17.4) De luchtbehandeling voldoet aan de huidige eisen, mede met betrekking tot het verkleinen van
risico’s op besmetting.
(3.17.5) Het gebouw is voorzien van energiezuinige verwarming, ventilatie en koeling.
(3.17.6) Er is ruimte voor mensen met hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators. Het gebouw vormt
hier geen belemmering voor.
(3.17.7) Er is een centrale plek ten behoeve van christelijke literatuur, folders, etc.
(3.17.8) Er is ruimte voor opslag van materialen van bijvoorbeeld koren, combo’s en beheerders.
(3.17.9) Er is een laad- en los mogelijkheid voor leveranciers, muzikanten, rouwauto’s, etc.
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3.18 Duurzaamheid
(3.18.1) Gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen, bouwmethoden en duurzaam (zelf) opgewekte
energie.
(3.18.2) Het energieverbruik wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke, bijvoorbeeld door isolatie van
kruipruimtes en energiezuinige verlichting.
(3.18.3) Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van bestaand interieur, recycling van bestaande materialen.
Af te voeren materialen worden verantwoord verwerkt en gerecycled.
(3.18.4) Aan de buitenzijde wordt gebruik gemaakt van beplanting, struiken of bomen, ook binnen is hier
ruimte voor.

3.19 Kerkelijk bureau
(3.19.1) In het gebouw is een kerkelijk bureau aanwezig met een werkruimte voor 4 personen. Er zijn
kantoorvoorzieningen zoals bureaus, stoelen, internet, printer, een balie en een brandveilige
opbergruimte voor archief, collectegeld en kostbare voorwerpen.
(3.19.2) Het gebouw beschikt over een aparte ruimte voor drukkerij (printers / kopieerapparaten /
vouwmachine / couverteren / opslag papier / werktafel voor vouwen / inschuiven (4 personen). Er moet
ruimte zijn zonder hindernissen voor het transporteren van de producten. De ruimte is gemakkelijk
bereikbaar voor het kerkelijk bureau.

3.20 Archief
(3.20.1) Alhoewel gebruik kan worden gemaakt van een centraal archief op een externe plaats, is er ruimte
om tijdelijk archiefstukken op te slaan, vooruitlopend op plaatsing in het centrale archief. De ruimte
voldoet aan de eisen voor archieven.
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Bijlage 1: Huidig gebruik van de zalen
Immanuëlkerk

Max Aantal
personen

aantal

Gebruik

Door/voor

Kerkzaal

850

1

Grote zaal

100

1

Diensten
Koren, rouw- en trouwdiensten
gemeente
Vergaderingen

Zalen

25

5

Zalen

35

1

Consistorie

25

1

Hal

140

1

Jeugdhonk
Werkkamer

1
4

1
1

Zondag intensief
Doordeweeks regelmatig
Zondag regelmatig
Doordeweeks soms woensdag- en
donderdagavond
Zeer regelmatig gebruik avonden en
zondag
Zeer regelmatig gebruik avonden en
zondag
Zondag tbv diensten intensief
Avonden tbv vergaderingen en
catechisatie, bijna wekelijks een avond
Zondag altijd
Zondag frequent
Doordeweeks incidenteel
Regelmatig
Incidenteel

Kindercrèche op zondag, clubs,
catechisatie, jeugd 12-18
Clubs en Royal Rock, zondag
kids mission,
Ambtsdragers
kerkenraad, wijkraad,
huiscatechisatie
Ontvangst
Koffiedrinken
Informele bijeenkomsten
Jongeren
Beheerders

Voorhof

Max Aantal
personen

aantal

Gebruik

Door/voor

Grote zaal

250-300

1

Zondag altijd,
1 x pmnd
Frequent

Ontmoetingszaal

35

1

Frequent

Zaal 1 beneden

nvt

Zaal 2 boven
Zaal 3 boven

20
20

1
1
1
1

Zaal 4 boven

20

1

Zaal 5 boven
Zaal 6 boven

50
30

1
1

Permanent tot 1-1-2021
Elke zondag
Elke zondag
Elke zondag
Frequent
Elke zondag
Frequent
Overdag tot 1-1-2021
Permanent tot 1-1-2021
Elke zondag
Frequent

Zaal 7 boven

30

1

Zondag altijd
Frequent

Ontmoetingsdienst
PCOB middag
Vergaderingen gemeente en
kerkenraad, condoleance,
kinderfeestjes
verjaardagen, condoleance,
vergaderingen, kinderfeestjes
Welzijnskwartier
Crèche
Zondagsschool
Zondagsschool
Vergaderingen
Zondagsschool
Vergaderingen
Welzijnskwartier
Welzijnskwartier
Zondagsschool
Vergaderingen tot ca 25
personen
Zondagsschool
Vergaderingen tot ca 25
personen

Grote Kerk

Max Aantal
personen

aantal

Gebruik

Door/voor

Kerk

500

1

Elke zondag
Incidenteel

1

Zondag in de vakantieperiode

Erediensten, 2 maal
Vergaderingen kerkenraad of
gemeente
Kindernevendienst

(info volgt)

(info volgt)

Consistorie
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Bijlage 2: Kerktellingen
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Bijlage 3: Trello-beeld
Alle opmerkingen zijn in kaart gebracht, de bron (gemeente of geleding) is opgenomen, de indeling volgt
de hoofdstukken uit het programma. Hieronder is een deel van het Trellobord te zien. Dit Programma is
de hiervan de uitwerking.
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Bijlage 4: De opdracht
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