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1. Samenvatting 
 

In juni 2021 is gestart met het proces om te komen tot het Beleidsplan 2022-2026. Betrokkenheid van 

gemeenteleden (inclusief jongeren), geledingen (taakgroepen, wijkteams, colleges) en kerkenraad 

stond voorop. Uit de avonden met de GELEDINGEN bleek dat de missie en visie van de gemeente 

inhoudelijk onveranderd blijven. Wel zijn wijzigingen qua stijl en formulering voorgesteld.  

Uit de avonden met gemeenteleden en geledingen en de enquêtes is een schat aan verlangens en 

ideeën voortgekomen. Onderzocht is op welke punten de gemeente gezonder kan worden. Hierbij is 

gebruik gemaakt van het Handboek Gezonde Gemeente. Hierin staan 7 kenmerken. Uit de analyse van 

de uitkomsten is gebleken dat er op 3 gebieden (voor 2 kenmerken) vernieuwing kan plaatsvinden om 

gezonder te worden als gemeente.  

De drie speerpunten: 

 Open: Iedereen ruimte gunnen. Dit gaat over gastvrij zijn, naar leden van onze gemeente en 

ook daar buiten. Elkaar ruimte geven en toegankelijk zijn, ongeacht geslacht, alleen gaand of 

gezin, gezond of niet gezond, geaardheid, vaste inwoner of vluchteling. Iedereen mag zich 

welkom weten; 

 Actief: geloof en dagelijks leven verbinden, en zo naar buiten en op de omgeving gericht zijn;  

 Hoopvol: richten op kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Veel blijven doen voor hen, maar 

hen vooral ook betrekken en ruimte geven. 

  

Gemeenteleden, geledingen en kerkenraad hebben hierin allemaal een verantwoordelijkheid. 

Vorming en toerusting van gemeenteleden is nodig om hen bewust te maken van het belang. Zo wordt 

bijgedragen aan de speerpunten. De taakgroepen en colleges kunnen bijdragen met de uitvoering van 

hun jaarplannen en de focus op de speerpunten in de uitvoering er van. Van de wijkteams wordt 

verwacht dat zij met hun houding tot voorbeeld zijn. De kerkenraad geeft, geïnspireerd door Gods 

Woord, leiding aan het geheel.  

Tijdens bijeenkomsten en in de enquêtes zijn ook diverse concrete voorstellen benoemd, die bijdragen 

aan de drie speerpunten. Voorbeelden zijn het openen van een inloophuis, het versterken van 

buurtpastoraat en het opzetten van een denktank met jeugd. Sterke en minder sterke punten zijn 

genoemd. Deze hebben een plek gekregen in het beleidsplan. 

Voor de overige vijf kenmerken van een gezonde gemeente betekent dit dat we er aan moeten blijven 

werken: 

 Durf en wil tonen om te vernieuwen; 

 Beperken tot een paar taken (en deze goed doen); 

 Gemeenschap zijn; 

 Bezield zijn door het geloof; 

 Op zoek zijn naar Gods wil. 

Voor alle vijf gebieden worden concrete aandachtspunten aangedragen, om deze basis stabiel te 

houden. 

In de volgende figuur is bovenstaande gevisualiseerd. 
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2. Inleiding 
 

a) Doel 
 

Op 17 december 2017 zijn we als Protestantse Gemeente Rijnsburg op weg gegaan. Het doel van 

het Beleidsplan 2022-2026 is de richting duidelijk te maken door aan te geven waar we voor staan 

en waar we prioriteit aan geven.  

b) Opdracht 
 

De Kleine Kerkenraad heeft in haar vergadering op basis van [1a] en [1b] de opdracht gegeven het 

Beleidsplan 2022-2026 te gaan ontwikkelen. Deze opdracht is uitgevoerd door het 

Begeleidingsteam Kompas 2026 (zie bijlage 3).  

c) Eisen 
 

De volgende eisen zijn gesteld bij de opdracht:  

1. draagvlak en eigenaarschap door betrokkenheid van de gemeenteleden en geledingen; 

2. kernachtige taal, kort en krachtig; 

3. ambitie tonen, realistisch en inspirerend; 

4. de leiding van de kerkenraad, met geestelijk leiderschap; 

Met de aanpak, die gemeente en geledingen heeft uitgedaagd mee te denken, voldoen we aan eis 

1. We hebben bij het opstellen bewust rekening gehouden met eis 2 en eis 3. Eis 2 wordt verder 

ingevuld door het uitgeven van beknopte doelgroepgerichte uitgaven en door visualisaties van het 

Beleidsplan. Het is aan de kerkenraad om invulling te geven aan eis 4. 

De kerkorde van de PKN en de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Rijnburg gelden 

als uitgangspunt. Behalve een nieuw Beleidsplan wordt de Plaatselijke Regeling geactualiseerd en 

met het Beleidsplan vastgesteld door de kerkenraad nadat de gemeente haar mening heeft kunnen 

kenbaar maken. 

d) Reis en verlangen 
 

Bij de opdracht is meegegeven, dat de reis om tot het beleidsplan te komen zeker zo belangrijk is 

als de uitkomst! Hierbij is de routekaart [1b] en bijlage 2, gevolgd.  

 

Er zijn twee avonden georganiseerd met geledingen (taakgroepen, wijkteams, College van Diakenen 

en college van Kerkrentmeesters),  twee gemeenteavonden (waarvan één online) en avonden met 

de kerkenraad en met jongeren. In december 2021 is in de gemeente een enquête gehouden onder 

de gemeenteleden en de leden van de kerkenraad. In het voorjaar van 2022 zijn 8 jongeren (18-35) 

geïnterviewd [9]. 

 

De resultaten zijn samengebracht en gedocumenteerd (in Trello). Een belangrijke uitkomst was het 

gemeenteprofiel: 
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Gemeenteprofiel 
 

 

 

 

Voor de onderliggende deelkenmerken is ook een profiel opgesteld: 

 

Er is een analyse uitgevoerd, weergegeven in [7]. Dit is de basis voor het Beleidsplan.  Dit 

analyserapport bevat tevens een verantwoording over de analyse.  
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Tijdens de boeketdiensten en themadiensten zijn de 7 kenmerken van een gezonde gemeente 

behandeld.  

 

Op 1 april 2022 is een gemeenteavond gehouden (Drinks & Bites), waarin is nagedacht over de drie 

speerpunten. 

 

e) Referten 
 

      [1a] Memo Beleidsplan 20222-2026, 19 april 2021 
 
      [1b] Memo met Routekaart, 1 mei 2021 

      [2]   Handboek Gezonde gemeente, Robert Warren 

[3]   Kerk voor de toekomst, Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen in 

2030, 9 september 2020 

[4]   Memo voor de Kleine kerkenraad, waar we nu al mee kunnen beginnen, 13 november                                                          

2021 

[5]   Memo voor de Kleine kerkenraad, vervolg Kompas 2026, 12 februari 2022 

[6]   Theologische verantwoording, ds. Vroomans, april 2022 

[7]   Kompas 2026, analyse van de oogst, 10 januari 2022 

[8]   Jaarplan Beleidsontwikkeling 2021/2022, 4 oktober 2021 

[9]  Kerk van de Toekomst - jongeren, interviewverslag 29 mei 2022  

 

f) Leeswijzer en legenda 
 

Voor de korte samenvatting kan hoofdstuk 1 als eerste worden gelezen. De rest van het rapport 

bestaat uit missie en visie, evaluatie, de drie speerpunten en hoe gemeenteleden, geledingen 

(taakgroepen, wijkteams en colleges) en kerkenraad hieraan kunnen werken, de kenmerken 

waaraan we moeten blijven werken en een toetsing met de visie van de PKN en het rapport van 

de PGR Kerk van de Toekomst.  

 :  symbool om een actie aan te geven voor een gemeentelid, geleding of kerkenraad, heeft  

   betrekking op een speerpunt 

 :  aandachtspunt, heeft betrekking op de overige vijf kenmerken van een gezonde 

   gemeente.  

 

  

Het Beleidsplan kan worden gezien als eindpunt van de ontdekkingstocht om te onderzoeken welke 

kant onze gemeente op wil en als startpunt voor de invulling van dat verlangen. 

 

;;; 
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3. Missie en visie 
 

De missie en visie zijn uitgangspunten, er zijn inhoudelijk geen wijzigingen voorgesteld. 

3.1 Missie 
 

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. 

3.2 Visie 
 

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. 

 

Uit de geledingen zijn enkele opmerkingen gemaakt over de formulering: die mag enthousiaster en 

eenvoudiger  (wat wordt bedoeld met 'in de actualiteit van de reformatie'? ) 

 Voorstellen voor aanpassing kunnen worden opgepakt door de kerkenraad.  
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4. Terugblik en vooruitkijken 
 

 

Op de vraag wat gemeenteleden positief vinden, zijn vaak genoemd de fusie, de veelkleurigheid in de 

diensten en de manier waarop er veranderingen plaatsvinden. Als minder positief worden genoemd 

het uitblijven van een aantal veranderingen, zoals openstelling van gebouwen, het betrekken van 

jongeren, acceptatie van veelkleurigheid en vernieuwing van diensten. Ook het loslaten van tradities 

wordt genoemd. Aan de andere kant is ook opgemerkt, dat het traditionele wordt gemist. Verder zijn 

er bij leden zorgen over de verbondenheid, de belasting van de vrijwilligers, gebrek aan gastvrijheid, 

open eindjes in de fusie en de kerksluitingen. Naast de veelkleurigheid van diensten wordt opgemerkt 

dat gemeenteleden het gemeente-zijn sterk beleven bij diensten zoals openlucht- en startdiensten en 

herdenkingsdiensten. 

Hieruit komen de volgende speer- en aandachtspunten: 

 

 Ruimte voor anderen (zie 5.1) 

 Jongeren (zie 5.2) 

 Naar buiten gericht-zijn (zie 5.3) 

 

 Vernieuwing van diensten (zie 7.5) 

 Afronden van de fusie, zodat we ook echt één gemeenschap zijn (zie 7.4) 

 

In het Beleidsplan 2018-2022 zijn de volgende doelen en betrokkenen beschreven.  

 

 

De kleuren van de bolletjes [8] geven aan of we het doel gehaald hebben (groen), er gerichte 

ontwikkelingen zijn, maar aandacht voor het vervolg nodig is of dat nog gerichte aandacht of het 

maken van plannen nodig zijn (oranje) of dat het doel vervalt (rood). Het 5-fasenmodel (pt 3 in de 

Beleidsdoelen Beleidsplan 20218 - 2022 
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tabel) is ter discussie gesteld en komt in dit Beleidsplan dan ook niet meer terug voor het creëren van 

draagvlak en bedieningen. Nog enkele punten behoeven aandacht: 

 Gevarieerd aanbod van erediensten (zie 7.5) 

 Missionair gemeente zijn (zie 5.3) 

 Jonge gezinnen en jonge mensen (zie 5.2) 

 Buurtpastoraat (zie 6) 

 Versterken rol taakgroepen en samenwerking (zie 7.5) 

 

De gemeente is eerder in verband met het beroepingswerk gevraagd naar sterke punten van de 

gemeente. Hieruit kwam het volgende beeld naar voren, om op voort te bouwen: 

 

 

 

  

Sterke punten gemeente 
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5. De drie speerpunten om te groeien 
 

We richten ons op de volgende speerpunten, onze ambitie is dit vorm te geven. 
 

1. Open, ‘Iedereen ruimte gunnen’. Dit gaat over gastvrij zijn, naar leden van onze gemeente en 

ook daar buiten. Elkaar ruimte geven en toegankelijk zijn, ongeacht geslacht, alleen gaand of 

gezin, gezond of niet gezond, geaardheid, vaste inwoner of vluchteling. Iedereen mag zich 

welkom weten.  

 

2. Actief, ‘Geloof en dagelijks leven verbinden’, en zo naar buiten gericht zijn.  

 

3. Hoopvol, ‘Richten op kinderen, jongeren en jonge gezinnen’. Veel blijven doen voor hen,  maar 

hen vooral ook betrekken en ruimte geven.  

 

Hieronder zijn de ambities verder uitgewerkt. 

 

5.1 Open, iedereen ruimte gunnen 
  

Zijn wij werkelijk gastvrij en scheppen we ruimte voor iedereen? Voelt iedereen zich thuis, ook nieuwe 
leden? Is een welkomstwoord en ‘goedemorgen’ genoeg?  
 
We zijn bereid zijn bestaande verbanden en contacten te open te breken en nieuwe contacten op te 

bouwen, en ruimte geven aan anderen.  

 We zijn gastvrij en daar met vreugde toe bereid. We nemen nieuwkomers op in het 

gemeenteleven. In deze vorm van gastvrijheid komen samen de liefde tot God en liefde voor 

de anderen in een naar buiten gerichtheid die inspireert en uitnodigt.  

 We waarderen diversiteit en nemen mensen op die ‘niet zijn als wij’; we zijn toegankelijk, onze 

deuren zullen werkelijk open staan.  

 We bieden ruimte aan hen, die het geloof willen verkennen.  

 

5.2 Actief, geloof en dagelijks leven verbinden 
 

 

Wij laten zien, dat wij meer bezig zijn met een ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met een ‘kerkelijk’ leven. 

Daarmee wordt bedoeld dat we niet slechts met onszelf bezig zijn, maar betrokken bij het hele leven 

en de gemeenschap. De naar buiten gerichte blik, het betrokken zijn bij een geheel(d) dagelijks leven 

krijgt vorm door:  

 verbindingen tussen geloof en het dagelijks leven te leggen. Daartoe worden de 

gemeenteleden ook toegerust. Het in praktijk brengen van het geloof in het dagelijks leven 

wordt belangrijker geacht dan het vervullen van een taak binnen de kerkelijke organisatie.  

 geworteld te zijn in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet kerkelijke groepen en allerlei netwerken. 

Wij weten niet overal een antwoord op, maar zijn ons bewust van wat we te bieden hebben, 

zijn bereid om samen te werken, en weten wat er speelt in de buurt.  

We voelen ons bewogen om gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede. De gemeenteleden 

bekommeren zich om de wereld om hen heen en in hun directe omgeving. De betrokkenheid groeit 



Beleidsplan 2022-2026, 4 november 2022                                                                                Pag.  12 

naarmate de gerechtigheid concreet vorm krijgt, en richt zich niet het minst op hen die het meest 

benadeeld zijn. Want deze bewogenheid vloeit voort uit Gods ruimhartige zorg voor alle mensen.  

Ook het College van Diakenen en de Zendingscommissie spelen hierin een actieve rol.  

5.3 Hoopvol, richten op kinderen, jongeren en jonge gezinnen 
 

We zijn hoopvol over de missie van onze gemeente, ook in de toekomst [9]: 

   

 We scheppen ruimte voor iedereen, niet in de laatste plaats voor kinderen, jongeren en jonge 

gezinnen, we geven hen het gevoel geven erbij te horen. We stimuleren hen een eigen bijdrage 

te leveren en voeden hen in hun geloof. Daartoe hebben we veel activiteiten. We zorgen er 

voor, dat dit eigentijds blijft, we de taal van jongeren spreken kunnen spreken en ons inleven 

in hun leefwereld door liefdevol te luisteren. We betrekken jongeren die niet bekend zijn met 

de kerk.  

 We zijn gastvrij, op kinderen, jongeren en jonge gezinnen gericht, zodat zij zich thuis voelen in 

de gemeente. We laten hen meedenken en meewerken, bijvoorbeeld in de erediensten, 

diaconale zorg of in acties van de zending. We faciliteren hen in initiatieven, die zij nemen en 

laten hen meepraten in de ontwikkeling van onze gemeente. We betrekken hen bij 

besluitvorming. Dit kan door het creëren van een netwerk of een denktank met jongeren.  

 Initiatieven vanuit jongeren realiseren we sneller [9]. Dit kan door de initiatieven te toetsen aan de 

jaarplannen van de geledingen. Dan kan de geleding een besluit nemen en de kerkenraad 

informeren. Korte lijntjes, voortkomend vanuit meer persoonlijke aandacht voor jongeren, is hierin 

de sleutel.  

 We creëren mogelijkheden tot ontmoeting tussen mensen van verschillende leeftijden en 

achtergronden, zowel in de erediensten, als de activiteiten daarbuiten [9]. 

 We houden rekening met de wijze waarop jongeren met het voor hen centraal staande evangelie 
willen worden aangesproken: bezield, goed onderbouwd en zodanig dat het hen in beweging 
brengt en impact heeft in hun leven.  

 

5.4 Toetsing aan de visie 
 
Ruimte gunnen aan iedereen, er zijn voor de omgeving door geloof en dagelijks leven te verbinden en 
gerichtheid op de jeugd, passen naadloos bij de visie van de PGR. Hierin staan namelijk woorden als 
‘zichtbaarheid in de Rijnsburgse Gemeenschap’, ‘oog voor noden van anderen’, ‘mensen van buiten 
voelen zich welkom’, ‘mensen verrassen met de relevantie van het geloof’ en ‘ruimte voor een 
veelkleurige geloofsbeleving’ centraal.  
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Speerpunten, hoe krijgen deze vorm? 

6. Bijdrage gemeente en geledingen 

 

 

Hierboven zijn (links) de drie speerpunten opgenomen.  

Vervolgens is weergegeven, wie welke rol heeft om deze speerpunten ook daadwerkelijk vorm te 

geven. Dat kan, afhankelijk van de rol die men heeft, worden uitgevoerd.  

Daarnaast is aangegeven ‘waardoor’ men dit vorm kan geven.  

Daarna zijn voor elk van de drie speerpunten een aantal mogelijkheden aangegeven, hoe er 

daadwerkelijk aan gewerkt kan worden. Dit is een niet uitputtende opsomming, gebaseerd op wat al 

is ingebracht door leden, geledingen en kerkenraad [4] en [5]. De komende jaren zullen er steeds 

voorstellen worden gevraagd, die bijdragen aan de speerpunten.  

  

Gemeentelid

Taakgroepen 
en colleges

Wijkteams

Kerkenraad

Open

Hoopvol

Actief
bewust

Vorming en toerusting

Jaarplannen

Vernieuwing leiden

Voorbeeld zijn

Kliederkerk, jongerennetwerk, geloofsopvoeding, ..…   

Open huis, activiteiten, ….. 

Zichtbaarheid, vorming & toerusting, erediensten, ….. 

Thema avonden, ….. 

Vragen hoe men kerk ervaart, buurtkeet, inloophuis…..

Betrekken jongeren, taal van de jongeren, .….

Waarheen?                  Wie? Waardoor? Welke voorbeelden? 

Zichtbaar, aandacht, betrekken, vragen stellen, gebed, ..… 

Open staan, ruimte geven, …..

Jeugd en jonge gezinnen stimuleren, …..

Pastorale aandacht voor jongeren, ….. 

Voorbeeld tonen, …..

Ontwikkelen en stimuleren geledingen, …
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7. Blijven werken aan 
 

Naast de drie speerpunten zijn er nog vijf andere kenmerken van een gezonde gemeente. Bij de 

speerpunten is sprake van ‘groeien door te voeden’, bij de overige vijf kenmerken is er sprake van 

‘verzorgen om gezond te blijven’, aandacht blijven besteden aan deze kenmerken, zodat groei niet 

verandert in stilstand en achteruitgang. 

7.1 Bezield zijn door geloof: het geloof is onze drijfveer en bron van energie 
 

We ervaren Gods liefde door erediensten en sacramenten. De erediensten zijn er in al hun 

veelkleurigheid op gericht om mensen te helpen God te ontmoeten.  

  

Energie komt voort uit een verlangen tot het dienen van God en elkaar.  

 

Bijbellezingen worden verbonden met het dagelijks leven. Het gaat om een wijze van hanteren van de 

schrift, zowel op de kansel als in persoonlijke overdenkingen en in groepen. Er is een bereidheid om te 

worstelen met de relatie tussen teksten uit de Bijbel en het leven hier-en-nu.  

 

We helpen mensen te groeien in het geloof in Christus, en dit te delen met anderen. Gesprekken over 

hoe mensen in het dagelijks leven Gods liefde ervaren - of juist over het gemis aan ervaring. Oefenen 

in het vertellen van het persoonlijke geloofsverhaal. Bidden is daarbij onontbeerlijk.  

 

 Dit is een taak voor een ieder en voor elke geleding. 

7.2 Op zoek naar Gods wil  
 

[6] Het gevaar binnen de kerk is dat wij onze eigen mening gaan zien als de enige juiste. Het risico is 

dat wij gaan denken dat “ik” en God samenvallen. Of: hoe ik denk dat God is dat is hoe hij is. Dan kijken 

wij naar God als door een rietje. Het is het grote gevaar waar Christus zelf bij regelmaat op wijst. Het 

sterkst misschien nog wel in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan met als conclusie: er is 

niemand die niet onze naaste is. Maar je zou dit kunnen zien als een grondtoon in al het denken van 

Jezus. Bekering is bij Hem altijd je richten op God en de naaste. Altijd gericht op het koninkrijk. Het is 

bidden voor je vijand, je vriend en er zijn voor alles wat en wie daar tussen zit. 

We hebben daarom een kritische houding tegenover de neiging om onze eigen invulling van de roeping 

van de gemeente vanzelfsprekend tot die van God te maken. Bereidheid om ons op een ander been te 

laten plaatsen dan waar menselijke overwegingen toe leiden. Zoekende gemeente zijn. Nadenken over 

Gods wil brengt dan ook iets anders op gang dan ‘een duidelijk besef van richting hebben’. De kerk is 

van God. Het benadrukt de voorlopigheid van ons gelovig kennen en weten. Gezondheid van een 

gemeente ligt minstens zozeer in het zoeken als in het vinden.  

 We hebben een zoekende houding naar hoe we kerk kunnen zijn naar Gods hart, en hoe we dat 

kunnen doen in de praktijk van alledag.  

Visie wordt allereerst niet ontwikkeld door een werkgroep of door de kerkenraad, maar ontstaat uit 

een gezamenlijke zoektocht. In die zoektocht komen we allereerst uit op uit geestelijk gesprek, 

gezamenlijke bezinning en gevouwen handen. Naarmate er concreter wordt gesproken over visie zal 

ook duidelijker worden wat voorrang verdient.  
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7.3 Kosten van vernieuwing onder ogen zien en durven opbrengen  
 

“Roeping is niet vrijblijvend”. Zoeken naar wat God wil hangt direct samen met de bereidheid om de 

kosten van vernieuwing en groei onder ogen te zien en te durven opbrengen. Vernieuwing is een teken 

van leven en groei. Daarbij gaat het om vernieuwing die dieper gaat dan verandering van het uiterlijk. 

Het raakt aan normen, gewoonten, vaardigheden en geloof. Dit kan ook betekenen dat de vernieuwing 

onder andere bestaat uit het ergens mee stoppen. We tonen durf, creativiteit, waardering en 

kwetsbaarheid:  

 We omarmen het verleden, en durven tegelijk taken anders aan te pakken.  

 We durven risico’s te nemen: erkennen dat iets niet werkt, en biddend en improviserend zoeken 

we een andere wijze van werken. We laten ons niet verlammen door iets wat ooit niet heeft 

gewerkt.  

 We gaan creatief in op uitdagingen waar we als kerk en gemeenschap voor geplaatst worden.  

 We bevestigen positieve ervaringen met vernieuwing, en bouwen erop voort. Het bevestigen van 

positieve ervaringen is ook van belang om in beweging te blijven. Een eenmalige, vaak forse, 

vernieuwing vraagt om, vaak kleine, veranderingen die erop volgen. We zijn onderweg, willen 

gezond zijn en blijven, en we beseffen dat het onderweg zijn het belangrijkste teken van gezondheid 

is.  

 

7.4 Leven als gemeenschap met onze gaven en dienend leiderschap 
 

Gemeenschap 

 

Na Christus opstanding is er een nieuwe manier gekomen waarop wij ons verhouden tot God. Deze is 

gebaseerd op genade. Een onderdeel van die rijke genade is dat we leven van de Geest die uitgestort 

is over ons door Christus. De kerk is nooit een gebouw of een instituut maar een levende gemeenschap 

van Christus. Gedoopt worden is hier bij komen horen, met Hem sterven en opstaan. Afwassing van 

zonden mogen krijgen en opgenomen worden in het lichaam. Deel hebben aan het Heilig Avondmaal 

is Hem tot je nemen in brood en wijn en met Hem een zijn. Het is juist die eenheid tussen Christus en 

christenen die ons bepaalt. Tegelijk is er nog veel werk te verzetten binnen de gemeente als lichaam 

van Christus en in ons persoonlijk leven. Het is niet af. Het is nog maar net begonnen. En Hij zal het 

volbrengen. Daarmee heeft de kerk iets bijzonders: ze is tegen zichzelf gericht. De kerk is een 

noodzakelijke organisatie maar valt niet samen met dat lichaam van Christus. Dat lichaam wordt 

gesticht door de Geest en door haar onderhouden. Dat is altijd groter en meer: een geestelijk, hemels 

lichaam. Zo leert Paulus. [6] 

 

Eenheid 

 

De gemeente is een. En daar blijven wij altijd op haken (en op hakken…). Want we zien zoveel 

gebrokenheid en gevarieerdheid dat wij die eenheid niet kunnen zien en soms ook niet kunnen voelen. 

Het oordeel daarover is ten diepste niet aan ons. Wel moeten we concluderen dat de Schrift leert met 

haar oproep tot broederlijke (en zusterlijke) liefde dat het juist die gevarieerdheid en veelkleurigheid 

is waarin het een zijn met elkaar zichtbaar wordt. Zonder die gevarieerdheid kan het lichaam niet 

bestaan. We hebben elkaar nodig. Het mag ons dan ook niet verbazen dat het laatste gebed dat we 

horen van Christus in het evangelie naar Johannes exact dit punt adresseert. We zien weer: Christus 

en gebed. [6] 
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 Relaties worden onderhouden en gevoed, waar mogelijk in kleine groepen, zoals gebedskringen 

en gemeentegroeigroepen. Daarbij worden twee soorten relaties in het oog gehouden: die tussen 

individuele mensen onderling (één-op-één) en die tussen de mensen en de groep.  

Gaven 

 Gaven gaan boven een te vervullen vacature. Gemeenteleden raken zo allen betrokken bij het 

geheel. We verwachten van leden ook, dat zij hun gaven ten behoeve van de gemeenschap 

inzetten. We bouwen voort op het vrijwilligersbeleid: stimuleren gaven in te zetten, vormen & 

toerusten, waarderen en aandacht bij afscheid. 

Dienend Leiderschap.  

In Colossenzen (3:12-17) krijgen we een blauwdruk voor leiderschap binnen de gemeente der heiligen. 

We horen daarover innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, 

vergeving, vrede en dankbaarheid. Ook de christelijke vermaning die uitmondt in een loflied wordt 

genoemd. De kern is dat de beweging die van verbinding is. Ook en juist met hen met wie je soms op 

gespannen voet staat. Leiderschap binnen de kerk start en eindigt met een levende relatie met Jezus 

Christus. Er is bekering voor nodig. Het gebed is hierbij van onoverschatbare waarde. Het is het enige 

instrument wat wij in handen hebben om de gemeente en leiderschap te zegenen en ermee gezegend 

te zijn. Het gebed verbindt God met ons. Gebed brengt zelfreflectie en roept op tot levensheiliging: 

groeien in dienstbaar leiderschap, wat altijd betekend groeien in Christus, in naastenliefde, in geloof, 

in hoop. Niemand van ons is dus uitgesloten van dienstbaar leiderschap. Een echo hiervan horen we 

ook in onze kerkorde: de ambten heersen niet over elkaar. Het ambt is Christus. Zo is onze kerk ook 

georganiseerd. Leiderschap binnen de protestantse kerk ligt nooit bij een enkele leider maar wordt 

breed gedragen door een kerkenraad die “van onder af” gekozen wordt. Deze overtuiging loopt 

binnen de PKN door tot aan de “top”. Jezus Christus als basis van dienstbaarheid. [6] 

 De kerkenraad reflecteert regelmatig op dienend leiderschap. 

7.5 Beperken tot een paar taken en deze goed doen 
 

Ontspannen bezig zijn, en doelgericht werken. Taken laten liggen, genieten van het leven en bezinnen 

op de waarde van wat mensen doen. De ‘gewone’ dingen goed doen.  

 de basistaken zijn op orde en worden vernieuwd waar mogelijk en nodig:  

 Gebouwbeheer - onder leiding van het CvK wordt de opzet en inrichting van de gebouwen 

uitgewerkt en vorm gegeven, waarbij de door de gemeenteleden aangeven wensen en 

suggesties leidend zijn. Kernbegrippen zijn flexibiliteit, ontmoeting en transparantie. De 

gebouwen ondersteunen de missie van de gemeente [3]. De gebouwen zijn er voor de 

gemeente. Suggesties en wensen voor de gebouwen, die het geschetste beeld van het leven 

in de gemeente mogelijk maken zijn, kort samengevat:  

De gebouwen zijn multifunctioneel: ze zijn er om Gods nabijheid te ervaren. We vieren er 

erediensten. Ruimte wordt geboden voor onder andere pastorale activiteiten, ontmoeting, 

toerusting, vergaderingen, muziek, kerkelijk bureau, activiteiten voor kinderen en jongeren en 

aan maatschappelijke organisaties, waarmee we samenwerken. De inrichting van de 

gebouwen is flexibel, ruimtes zijn geschikt te maken voor kleine en grote groepen en voor de 

vele activiteiten. De uitstraling is gastvrij, de deuren staan altijd open. De gebouwen nodigen 

uit tot ontmoeting.  
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 Financieel beheer - onder verantwoordelijkheid van het CvK blijft deze taak op orde. Om 

invulling te geven aan het Beleidsplan is financiële gezondheid een belangrijke voorwaarde. 

De kostenkant is, bij gelijkblijvende personele bezetting, minder goed te beïnvloeden dan de 

inkomstenkant. Dat betekent dat van gemeenteleden wordt gevraagd financieel voldoende bij 

te blijven dragen en incidentele acties nodig zijn om invulling te geven aan het beleid. 

 

 Erediensten - de TED komt met voorstellen in lijn met het Beleidsplan over de opzet van de 

erediensten en verbeteringen, die daarbij mogelijk zijn.  

 

 Communicatie - onder leiding van de Taakgroep Communicatie zal de inrichting van de 

communicatie voldoen aan de hedendaagse eisen en mogelijkheden, waarbij de communicatie 

ondersteunend is aan het gemeenschap-zijn.  

 

 Bestuur  

o De wijze van vergaderen in de kerkenraad en besluitvorming zal worden geëvalueerd 

[5].   

o Vernieuwen: toont de kerkenraad lef?  Experimenteren we in kleine stapjes, en 

bouwen zo voort? Sporen we elkaar aan om de schouders eronder te zetten? De 

kerkenraad zal hierover in gesprek gaan. [5] 

 

 Pastoresteam - de PGR heeft 5 wijken, voor elke wijk is er een pastoraal wijkteam onder leiding 

van een eigen predikant. Daarnaast is er plek voor 2 ouderenpastores (parttime). Besloten is 

een budget te bestemmen voor de inzet van een kerkelijk werker gemeenteopbouw 

(parttime), gericht op buurtpastoraat en doelgroepen jonge gezinnen. De aanstelling van 2 

ouderenpastores geeft de predikanten de mogelijkheid om aan wijk overstijgende aspecten 

invulling te geven. Om hen de mogelijkheid te geven vorm te geven aan hun persoonlijke 

specialisatie zullen hierin in overleg met de kerkenraad keuzes worden gemaakt. 

 

 Organisatie - de PGR werkt volgens het ‘werkgroepenmodel’, waarbij de kerkorde wordt 

gevolgd en waar nodig plaatselijke afspraken worden gemaakt (Plaatselijke Regeling). De 

komende jaren zal de centrale taak van de wijkteams (pastorale zorg) en van de taakgroepen 

(broedplaats voor vernieuwing) worden benadrukt.  

 

 Pastorale zorg - de wijkteams verlenen met de pastoraal werkers en contact personen de 

pastorale zorg, onder leiding van de Taakgroep Pastoraat worden mogelijkheden voor 

vernieuwing en verbetering aangedragen.  

 

 Vorming & Toerusting - de taakgroep bezint zich hier voortdurend op en geeft sturing aan de 

activiteiten op het gebeid van vorming en toerusting. Verdere aandacht is nodig voor de 

aanbeveling om te komen tot een basispakket (cfm voorstel juni 2019). 

 

 We bieden iets waardevols op scharniermomenten van het leven. Er is aandacht en 

zorgvuldigheid, en bij de voorbereiding en uitvoering is een biddende houding zichtbaar en 

voelbaar. Juist als het gaat om doopdiensten, trouwdiensten en begrafenissen wordt allereerst 

kwaliteit gezocht met het oog op goede relaties met betrokkenen.  
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 Als gemeente zijn we zelf goed nieuws door de houding en de manier van werken, de 

zorgvuldigheid en de tijd die ervoor wordt genomen. Zo doen we het werk met voldoening en 

positieve reacties vanuit de omgeving. 

 

 Duurzaamheid - we zijn Groene Kerk door een bijdrage te leveren aan een duurzame en 

rechtvaardige samenleving en geven zo invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht 

doen omwille van de naaste en Gods schepping.   
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8. Op de juiste weg? 

  

8.1 Visierapport PKN 2025 
 

In het Visierapport PKN 2025 wordt de context van 
de kerk geschetst als ‘klagend gelukkig’, ‘Onzeker’ 
(Corona, Rusland en Oekraïne, klimaat), ‘Op zoek 
naar zin’ (aandacht voor filosofie, ethiek en 
spiritueel leiderschap). Bij veel jongeren is er ook 
een verlangen ergens bij te horen), ‘Overstresst’ 
(door prestatiedrang) en ‘Gepolariseerd’ 
(tegenstellingen tussen arm en rijk, autochtonen 
en mensen met een migratieachtergrond, tussen 
aanhangers van traditionele partijen 
en populisten, tussen de Randstad en de provincie, 
tussen millennials en boomers, tussen 
klimaatdrammers en klimaatsceptici, enz). 
De kerk leeft van genade. De bevrijdende 
grondtoon klinkt door in vier thema’s: 
 

 
1. Leven van genade wordt gevoed in de gemeenschap van Woord en tafel, 
2. in verbondenheid met anderen over kerkmuren en cultuurgrenzen heen. 
3. De liturgie, ook de ‘liturgie van alledag’, geeft ons bestaan perspectief 
4. en zet de kerk midden in het leven, in alle diversiteit.  
 

De PGR herkent de context, laat in haar missie en visie blijken vanuit genade te leven die ruimte geeft 

en inspireert. Zo mogen we gemeenschap in Christus zijn als voorwaarden voor veelkleurigheid, over 

grenzen heen, zien we perspectief en staan we midden in de omgeving. We maken deel uit van het 

mozaïek van kerkplekken en volgen de hernieuwde bezinning over het ambt. 

8.2 Kerk voor de Toekomst 
 

Het beeld van de gemeente in 2030, na raadpleging van de gemeenteleden en geschetst in [3], bestaat 

uit een aantal kernpunten, kort samengevat: 

 Onze bron: we leven vanuit onze relatie met God, geïnspireerd door de Heilige Geest.  

 Samen: we komen samen als gemeenschap om het geloof te delen. We betrekken jongeren bij de 

ontwikkeling van de gemeente en zetten hun talenten volop in.  

 Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar: we zoeken verbinding met en zorgen voor elkaar. We 

zijn maatschappelijk betrokken. 

 Houding: we gunnen elkaar ruimte om uiting te geven aan geloof, in beleving en in behoefte. We 

tonen lef in de opbouw van de gemeente.  

 Gebouwen: we maken gebruik van de locaties, die ons ter beschikking staan, thuis, op straat, in de 

wijken en in de gebouwen, binnen en buiten. Samen zijn we hier gastvrouw of gastheer. 

In onderstaande figuur is dit weergegeven met de speerpunten voor 2026 en die voor 2030 (Kerk voor 

de Toekomst).  

Visierapport PKN 
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Hierin is te zien, dat we op weg naar 2030 voor 2026 kernpunten hebben, die aansluiten op de wat we 

voor 2030 voor ogen hebben. 

 

 

 

  

2022

•Veelkleurig

•Missionair

•Zorg voor Leden

•Maatschappelijk 
betrokken

•Communicatie, 
taakgroepen en  
financiën op orde

•Toekomstbestendig

2026

•ruimte voor 
iedereen

•jeugd

•Geloof in de 
dagelijkse praktijk

2030

•Onze bron

•Gemeenschap zijn

•Ruimte gunnen

•Lef

•Bijbehorende 
gebouwen
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Bijlage 1: definities 
 

Veelkleurig 

 

De PGR is een veelkleurige gemeente, in die zin dat gemeenteleden de gedeelde basis van het geloof 

in God en Jezus Christus op verschillende manieren vorm kunnen geven. Dit zodanig dat alle leden zich 

blijvend betrokken weten bij de gemeente. De PGR wil ruimte bieden aan veelkleurigheid in de vorm 

van diverse erediensten en andere activiteiten en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke 

vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder.  

 

Dorpskerk  

 

De PGR is ‘van oudsher’ (voortbouwend op de Hervormde Gemeente Rijnsburg en Gereformeerde Kerk 

Rijnsburg) een dorpskerk met een sterke verwevenheid tussen het dorps- en het kerkleven alsook 

tussen het familie- en het kerkverband. Dit impliceert niet dat de PGR naar ‘binnen’ gericht is, maar 

vanuit een sterke sociale cohesie juist naar ‘buiten’ gericht wil zijn, met oog voor de Rijnsburgse 

gemeenschap, de samenleving en wereld om ons heen, ofwel ‘missionair gemeente zijn’. 

 

Missionair 

 

Elke gemeente is in wezen ‘missionair’, in die zin dat zij per definitie meewerkt aan 

Gods missie: het Koninkrijk van de Hemel in deze wereld zichtbaar en ervaarbaar maken door 

mensen bij Jezus te brengen. Het gaat daarbij in eerste instantie niet om ‘doen’ maar om ‘zijn’. Het 

gaat ook niet direct om (extra) activiteiten, maar om een hartsgesteldheid, om een houding. Een 

gunnende houding, gericht op andere gemeenteleden en op gasten, gedreven vanuit 

bewogenheid met hun leven. God is het die dit ‘missionair-zijn’ in de harten van mensen schrijft, 

zoals Jezus toen hij de scharen zag met ontferming bewogen werd. Een gerichtheid die breed 

draagvlak behoeft in de gemeente.  
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Bijlage 2: routekaart  
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Bijlage 3: begeleidingsteam 
 

 Klarinda van Tilburg (TG Communicatie) 

 Jonneke Steenvoorden (lid) 

 Ds. Arnold Vroomans (predikant) 

 Willem Nagtegaal (jeugd) 

 Dick van der Vijver (Beleidsouderling) 


