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Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2020 van de Protestantse gemeente te Enkhuizen. Het 

bevat de hoofdlijnen van het beleid dat de kerkelijke gemeente denkt te voeren in de jaren 

vanaf nu tot 2020.  

Het beleid staat niet in het teken van vergrijzing, terugloop van het ledental en dreigende 

financiële tekorten maar van de wil een vindplaats van God te zijn in de wereld waarin wij 

leven; een ontmoetingsplaats van mensen, van binnen en buiten de Protestantse gemeente 

Enkhuizen die door het geloof worden aangesproken en een oefenplaats van ons persoonlijk 

en gezamenlijk geloof. 

Wel begint dit document in de eerste twee hoofdstukken met een schets van belemmerende 

factoren die we nu en in de nabije toekomst het hoofd willen bieden maar daar staat 

tegenover wat wij willen zijn: 

een open en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen; 

de ruimte bieden voor een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het 

christendom; 

het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven; 

beschutting, veiligheid en bemoediging bieden; 

open zijn naar de samenleving en gericht zijn op menselijkheid. 

De geschiedenis van het bereiken van die conclusie vindt u in de eerste hoofdstukken van dit 

plan, terwijl het vierde hoofdstuk een beeld geeft van de acties waarmee we op deze weg 

verder hopen te gaan.  

De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Enkhuizen (hierna: PGE) gaf 

gemeenteadviseur B. Olde in september 2015 opdracht een traject uit te zetten voor de 

voorbereiding van een beleidsplan voor de periode 2017-2020 als opvolger van het 

beleidsplan “Kerkzijn vandaag: tussen gisteren en morgen” dat een beleidsplan was van de 

gefedereerde Hervormde gemeente en Gereformeerde Kerk te Enkhuizen voor de periode 

2011-2015. Het was een beleidsplan op de weg naar de gefuseerde gemeente, die medio 

2012 tot stand kwam.  
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In oktober 2015 verleende de kerkenraad opdracht aan een beleidsgroep advies uit te 

brengen over het te volgen traject, met inachtneming van:  

 de uitdrukkelijke wens de gemeenteleden in het traject te betrekken; 

 de constatering dat de begroting voor de komende jaren bijgesteld moet worden;  

 de signalering van gebrek aan draagvlak voor in de recente jaren opgestarte 

projecten als ‘de kerk als dorp’ en ‘jeugd op kop’; 

 de behoefte bij de kerkenraad om de betrokkenheid van gemeenteleden te peilen 

en gebruik te maken van aanwezig draagvlak en kwaliteiten; 

 de behoefte aan (nieuwe) vormen van kerkelijk aanbod aan de leden tot 40 jaar 

(momenten van spiritualiteit creëren). 

 

Doel van het beleidstraject zou zijn alvorens te komen tot een uitgewerkt beleidsplan: 

 beleidsgesprekken in de kerkenraad en gemeente  

 versterken van het draagvlak voor veranderingen, de gemeente meenemen in de 

visie en prioriteiten 

 zicht op vermindering van de vaste uitgaven vanwege verminderende inkomsten 

 meer gezicht geven aan het diaconale werk van de PGE en aanverwante 

organisaties als onderdeel van de geloofsgemeenschap 

 

De beleidsgroep werd gevormd door Frank Benders, Hanneke Borst, Jeannette Plokker, 

Irene Sijtsma, Fenna Smit (Margreet Keesman), Jaap Struik en Burret Olde.  

 

Het traject startte met een enquête, die aan de kerkenraadsleden werd voorgelegd. Die 

leverde weinig respons op. Wel leverde deze enquête de beschrijving van kansen en 

bedreigingen (zie bijlage 4). 

Op 5 november 2015 ging de kerkenraad in gesprek over persoonlijke drijfveren, 

geloofservaringen en beleving van gemeenschapsgevoel in de kerk.  

Op 18 november vond een gesprek met het College van diakenen plaats; daarin nam de 

beleidsgroep kennis van het concept-beleidsplan van de diaconie voor 2016 – 2020.  

Op enkele momenten werd advies gevraagd aan het College van kerkrentmeesters.  

Op 30 januari 2016 vond een inspirerende kerkenraadsochtend plaats. Via meningsvorming 

kwam men tot gezamenlijke standpunten. 

Op 18 februari werd de gemeenteavond gehouden, Er waren 42, voornamelijk oudere, 

gemeenteleden aanwezig. De aanwezigen werden uitgedaagd sterke kanten van de 

geloofsgemeenschap te benoemen en zich persoonlijk daaraan te verbinden. Het 

programma ‘de gezonde gemeente’ van Robert Warren werd hiervoor gebruikt. De opkomst 

van met name jongere gemeenteleden was gering. Veel van de aanwezigen toonden zich 

tevreden over het huidige beleid; alleen voor het pastoraat werd meer aandacht gevraagd.  
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De beleidsgroep verdiepte zich in het onderzoek ‘Kerk en dertigers’ en onderzoeken van 

‘MotivAction’. Dit versterkte het inzicht dat de jongere generaties persoonlijk en projectmatig 

benaderd moeten worden.  Dat deed de beleidsgroep door in maart 2016 individueel 20 

gemeenteleden en twee groepen te benaderen (zie bijlage 3).  

 

De resultaten van kerkenraadsgesprekken, de gemeenteavond en de gesprekken binnen de 

beleidsgroep hebben geleid tot haar adviesrapport van 17 juni 2016. Centrale conclusie van 

de beleidsgroep in haar rapport:  

 

Keuzes maken is essentieel voor het voortbestaan van PG Enkhuizen na 2025.  

Deze keuzes dienen ook bepalend te zijn voor de uitvoering van vernieuwde visie en 

beleid. 

 

De beleidsgroep sprak in haar rapport de verwachting uit dat de kerkenraad een keuze zou 

maken uit een drietal geschetste scenario’s en op basis van die keuze de in de gemeente 

actieve taak- en werkgroepen zou vragen een uitwerkingsplan voor 2017 e.v. te formuleren. 

Ook verwachtte zij dat de gemeenteleden de gelegenheid krijgen kennis te nemen van het 

ontwikkelde nieuwe beleid en worden uitgenodigd hun betrokkenheid te tonen.  

 

In zijn vergaderingen van 1 september en 3 november besprak de kerkenraad het rapport en 

maakte hij een keuze uit de genoemde scenario’s. De kerkenraad verenigde zich met de 

grote lijn van het advies en besloot de taak- en werkgroepen te vragen in de geest van de 

gemaakte keuzen en de in het adviesrapport aangegeven lijn de uitwerking voor 2017 e.v. 

ter hand te nemen. Tevens besloot de kerkenraad het adviesrapport te ‘vertalen’ naar een 

beleidsplan. Dat beleidsplan, omvattende de hoofdstukken Inleiding, 1, 2 en 3, stelde hij in 

zijn januarivergadering vast.  

 

Hoofdstuk 4, omvattende de deelplannen liturgie, kerkmuziek, pastoraat, vorming, kunst, 

diaconaat, zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, jeugdwerk, 

kerkrentmeesterlijk beheer en public relations & communicatie, is de kerkenraad 

voornemens te behandelen in zijn vergadering van 6 april 2017. Daarna kan het geheel ter 

kennis van de gemeente worden gebracht in een in het voorjaar van 2017 te houden 

gemeente-avond. 
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Hoofdstuk 1. Schets van de Protestantse gemeente te Enkhuizen 

 

1.1 Ledenaantal en leeftijdsopbouw 

Ledenaantal per 14 mei 2016:  

  614  belijdende leden 

    460  doopleden 

  184  ongedoopten, resp. meegeregistreerden 

1.258 totaal (759 pastorale eenheden) 

 

 Leeftijdsopbouw per 11 mei 2016 

   

leeftijdsgroep absoluut cumulatief 

   

0 – 10 44 44 

10 – 20 100 144 

20 – 30 64 208 

30 – 40 53 261 

40 – 50 99 360 

50 – 60 161 521 

60 – 70 272 793 

70 – 80 252 1.045 

80 – 90 163 1.208 

90 – 100 47 1.255 

   

 1.255  
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1.2 Betrokkenheid 

De betrokkenheid van de gemeente bij projecten ter uitvoering van het vorige beleidsplan (de 

kerk als dorp, jeugd op kop) was tegen gevallen. Ook de betrokkenheid van de groep 

jongere gemeenteleden (20 – 50) bij de diverse aspecten van het gemeenteleven leek af te 

nemen. Vandaar dat de beleidsgroep de opdracht kreeg gemeenteleden van nagenoeg alle 

leeftijden te betrekken bij de ontwikkeling van beleid voor de komende periode. Dat viel in 

eerste instantie niet mee.  

De gemiddelde leeftijd van kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden is 55-60 (?) jaar. Dit 

is zorgelijk, niet hopeloos, maar verjonging is wel noodzakelijk. Door in april 2016 

gemeenteleden persoonlijk te interviewen kreeg de beleidsgroep zicht op de bestaande 

betrokkenheid, het ontbreken van betrokkenheid en de voorwaarden, die passieve 

gemeenteleden stellen voor deelname en betrokkenheid. Dat laatste is uiteraard het meest 

interessant. Zie bijlage 3.  

Zie ook bijlage 4 voor de in oktober 2015 uitgevoerde sterkte-zwakte-analyse en kansen en 

bedreigingen. 

Het interviewen van een aantal (passieve) gemeenteleden leverde ideeën op voor eigentijds 

kerkzijn, zoals het voorstel voor een thema-groep rondom elke eredienst. Het leverde ook 

handvatten op voor het betrekken van meer gemeenteleden bij de geloofsgemeenschap.  

In plaats van steeds het traditionele aanbod van kerkelijke activiteiten te blijven aanbieden 

dient op de agenda van kerkenraad, diaconie en taak- en werkgroepen binnen de gemeente 

telkens de vraag terug te keren:  

kennen wij de gevoelens en verwachtingen ten aanzien van kerk, leefgedrag en 

normen en waarden van generaties als de ‘dertigers’, voelen we aan en spelen we op 

de juiste manier in met wat we aanbieden? 

 

1.3 Financiën 

Bij ongewijzigd voortzetten van het beleid zal het jaarlijks tekort stijgen. Oorzaken daarvan 

zijn te vinden in de toenemende vergrijzing, de terugloop van het ledental en de aanhoudend 

lage rentestand. Bij vrijvallen van in het verleden relatief gunstig belegde bedragen zal bij 

herbeleggen genoegen moeten worden genomen met een lagere rente.   
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Zie ook in bijlage 1 de meerjarenbegroting 2017- 2021. 

 

1.4 Bestaande visie en ontwikkelingen daarin 

Het beleidsplan 2011-2015 was gericht op de totstandkoming van een gefuseerde 

gemeente, waar elk gemeentelid zich thuis kan voelen en waar in hoge mate sprake zou zijn 

van onderlinge betrokkenheid en van omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. 

Het werd samengevat onder het motto “Centrum voor welzijn en bezinning”. Een mooie titel, 

die op elke kerk kan passen. We willen er mee aangeven dat we nadenken over de vraag 

hoe we zo’n centrum kunnen zijn in deze tijd op deze plek voor mensen van nu. De plaats 

van de Zuiderkerk is bijzonder: in het hartje van een kleine stad, dicht bij havens en winkels, 

in een indrukwekkend gebouw en toch… op een heel rustig plekje. In alle rust kun je er naar 

binnen lopen, maar wat vind je dan? 

Op zondagmorgen, zoals onze predikanten dat zo mooi zeggen, ‘brood voor het hart’ en 

misschien is dat wel vooral voor de gelovigen onder ons, hoewel, de koffie na afloop is 

gewoon gezellig, smaakt goed en biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 

woensdagochtend is er ook zoiets: zomaar gelegenheid om binnen te lopen, een praatje te 

maken en een kop koffie te genieten. Een praatje maken betekent ook dat er naar je 

geluisterd wordt! En op zaterdag is de kerk open van 11.00 tot 17.00 uur, voor een ieder die 

even op zoek is naar een moment van stilte en rust, even op adem wil komen, een kaarsje 

aan wil steken… Er is altijd iemand aanwezig die (indien gewenst) een luisterend oor kan 

bieden. 

Wat we willen zijn? Een zorgzame kerk die: 

 in de week functioneert als een ontmoetingsplek voor iedereen 

 er is voor mensen met hun levensvragen 

 vrijwilligers inzetten als ‘zorgmaatjes’ voor mensen  binnen en buiten de kerk 
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 waar nodig opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving.  

 

In november 2015 heeft de kerkenraad zich bezonnen op de waarden van onze 

kerkgemeenschap en van het geloof in God. Dat was een herijking van de bestaande visie 

op kerk-zijn. Waarden die in dat gesprek naar voren werden gebracht als belangrijk voor de 

protestantse gemeente van Enkhuizen waren: 

- inhoud en sfeer 

- inspiratie en ontmoeting 

- eerlijkheid over twijfel 

- ruimte van God en ruimte van/voor gemeenteleden en opgetild worden in het geloof 

- kracht en energie 

- verbondenheid 

Doordenkend over de hierboven geschetste ontwikkelingen kwam de kerkenraad in zijn 

vergadering van 3 november 2016 tot de volgende missie en visie van de Protestantse 

gemeente te Enkhuizen Anno Domini 2016: 

De Protestantse Gemeente Enkhuizen wil 

 een open en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd 

door bijbelverhalen; 

 de ruimte bieden voor een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in 

het christendom; 

 het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven; 

 beschutting, veiligheid en bemoediging bieden; 

 open zijn naar de samenleving en gericht zijn op menselijkheid. 

Zo wil onze gemeente gestalte krijgen als: 

 een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven; 

 een ontmoetingsplaats van mensen, die elkaar op het geloof aanspreken; 

 een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof. 
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1.5. Omgeving  

In de gemeente Enkhuizen wonen 18.441 inwoners. In vergelijking met de gemiddelde plaats 

in West-Friesland is het aantal kerkgenootschappen opvallend hoog: van katholiek tot 

baptisten, 7% is lid van de PGE.  

Enkhuizen was één van de VOC-steden. Aan de gebouwen en de haven is te zien dat 

Enkhuizen een rijk visserij-verleden ('haringstad') en historie heeft. De Zuider- of Sint 

Pancraskerk is een van de toonaangevende gebouwen. Het stadje is toeristisch interessant 

vanwege het watersportcentrum, jachthavens, Sprookjeswonderland en het 

Zuiderzeemuseum. Daarnaast telt het stadje internationaal vermaarde zaadbedrijven en een 

cluster van kunststofindustrie. De politieke partijen SP, CDA, D66, PvdA en VVD zijn de 

grootste. 
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Hoofdstuk 2: Keuzes 

2.1. Uitgangspunten 
 

I. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We beperken ons tot een aantal 
kernactiviteiten en die doen we goed of steeds beter. 

 

II. De kernactiviteiten waar we ons als gemeente op richten zijn: 

- diaconaat 

- eredienst; 

- vorming en toerusting; 

- pastoraat 

Dit wil niet zeggen dat we geen nieuwe initiatieven ontplooien. Er blijft ruimte voor 

vernieuwing. Wel willen we kritisch kijken naar hetgeen we doen en onszelf toestaan te 

stoppen met wat niet werkt. 

Anders dan in het voorgaande beleidsplan staat jeugd/jeugdwerk niet onder de kernactiviteiten 
vermeld. Jeugd is geen activiteit maar een deel van de gemeente zoals ook ouderen en de groep 
30-50-jarigen. Voor al die groepen is/moeten eredienst, vorming en toerusting, diaconaat en 
pastoraat bestemd zijn.  

 

III. De leeftijdsopbouw van de PGE geeft een vergrijzing aan van de gemeente, 
er is weinig aanwas van nieuwe leden. Het aantal gemeenteleden is sterk 
krimpend.  
 

IV. Het financieel aspect: 
 
De inkomsten van de PGE bestaan uit 4 componenten:  
a. bijdragen van de leden,  

gelet op de leeftijdsopbouw van de gemeente en de relatie van de 
bijdragecapaciteit met de diverse leeftijdsgroepen moet gerekend worden 
met een dalende tendens  

b. opbrengsten van vermogen, 
de opbrengsten van het vermogen tonen een dalende tendens als gevolg 
van de lage rentestand van de laatste jaren  

c. subsidies en bijdragen van derden, 
de SIM- (voorheen: BRIM) -subsidie ligt vast t/m 2020, de bijdrage van de 
Vrienden van de Zuiderkerk t/m 2018, voor de jaren daarna zijn - nog - 
geen bijdragen toegezegd   

d. inkomsten uit exploitatie van het kerkgebouw 
afhankelijk van de inspanningen die we ons daarvoor getroosten is hier 
wellicht groei te behalen. 

                               
                              De voornaamste uitgavencomponenten zijn: 

a. huisvestingskosten     
b. salarissen en vergoedingen  
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2.2. Confrontatie 
 
Confrontatie van de in § 1.4 geformuleerde missie en visie met de in § 2.1 genoemde 
uitgangspunten leidt tot drie mogelijke toekomstbeelden (scenario's).  
 
 
Scenario A: behoud kerkgebouw, personele formatie terugbrengen tot 1 predikant en 0.5 
kerkelijk werker (totaal 1,5 fte) 
 

 Kerkgebouw zo goed mogelijk benutten door openstellingen, gebruik voor culturele 
activiteiten als exposities, lezingen en muzikale (kerkelijke) activiteiten en daarnaast 
verhuur van het gebouw.  

 1 fte predikant. 
Taken predikant: aandacht voor diversiteit in de vieringen, pastoraat, meer inzet op 
contact met gezinnen en leden van 30-50 jaar, organiseren culturele activiteiten, 
vorming en toerusting 

 0,5 fte kerkelijk werker.  
Taken kerkelijk werker: hier moet een keuze gemaakt worden, hoe de kerkelijk werker 
ingezet kan worden: met als hoofdthema ouderenpastoraat, jeugdwerk, de groep 30-
50-jarigen of de eredienst 

 kostenbesparing ca. € 33.000.--. 
 

 
Scenario B: afstoten kerkgebouw, personele formatie handhaven op 1,8 fte  
 

 In beginsel is de Zuiderkerk een duur (want oud, monumentaal en groot) gebouw. 
Afstoten zou financiële middelen maar ook menskracht (beheer) kunnen vrijmaken. 
Enig rekenwerk leert echter dat na afstoten van de Zuiderkerk er toch behoefte zal 
zijn aan huisvesting die dan gehuurd zou moeten worden. De som van exploitatie- en 
onderhoudskosten, monumentensubsidies en verhuuropbrengsten laat zien dat de 
Zuiderkerk aanzienlijk goedkoper is dan huur van huisvesting elders, nog daargelaten 
de neveneffecten. Voor de eredienst zal een gebouw gehuurd moeten worden, wat 
gauw een kostenpost van 30.000 euro betekent (tegenover huidige 
onderhoudskosten van netto € 23.000.). 

 1 fte predikant: zie scenario A 
 0,8 fte predikant: richt zich m.n. op pastoraat aan verschillende leeftijdsgroepen en 

houdt zich daarnaast bezig met de vieringen. 
 geen kostenbesparing. 

 
 
Scenario C: behoud kerkgebouw, personele formatie wijzigen in 1 predikant, 0.5 kerkelijk 
werker en 0.5 beheerder (2 fte) 
 

 dit scenario is een aanvulling op scenario A. Daar is uitgegaan van 1 fte predikant en 
0,5 fte kerkelijk werker. Hier wordt voorgesteld om daarnaast 0,5 fte extra formatie in 
te ruimen voor een beroepskracht voor bepaalde taken. 

 betaalde kracht voor beheer betekent grotere inzet kerkgebouw voor heel scala aan 
activiteiten. Taken en uitvoering zijn dan ook voor de toekomst gewaarborgd, terwijl 
de belasting van vrijwilligers vermindert. 

 betaalde kracht PR is ook een mogelijkheid. Een recente reclamecampagne van de 
Remonstranten leert dat professionele PR belangrijk is om kerk meer en positiever in 
beeld te brengen bij de samenleving (Trouw, 4 juni 2016). 

 kostenbesparing bij aanstellen 1 fte predikant, 0,5 fte kerkelijk werker en 0,5 fte 
beheerder  ca. € 6000.--. 
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2.3 Pro en Contra 
 

 
 
Missie en visie zoals we die hiervoor hebben geformuleerd staan voor een levendige en actieve 
gemeente. Met de toenemende vergrijzing en de veranderende maatschappelijke 
omstandigheden ligt het echter in de lijn der verwachting – en het is ook al zichtbaar – dat het 
werven van vrijwilligers voor omvangrijkere en deskundigheid vergende taken rond het beheer 
van het kerkgebouw steeds moeilijker zal worden. Deels kan die krimp opgevangen worden door 
de inzet van beroepskrachten, met name op het gebied van beheer van het kerkgebouw. Ook 
kan gedacht worden aan taken als PR of uitvoering van diaconale werkzaamheden. 
  
De PGE heeft – nog – geld. We kunnen ervoor kiezen om dat geld de komende jaren gericht te 
besteden aan zaken die we belangrijk vinden. Wanneer de huidige trends: vergrijzing, 
ontkerkelijking, zich ongewijzigd voortzetten dan kan dat waarschijnlijk nog 10 of 15 jaar, dan 
houdt het op. Anderzijds: als we nu niet investeren, hebben we over 10 of 15 jaar nog wel geld, 
maar amper een gemeente meer, terwijl nu investeren wel de beste kansen biedt op een keer in 
de huidige trends. 
 
 
2.4 Keuze 
 
De richting waarvoor wij kiezen is de richting van scenario C: investeren in de toekomst. Daarbij 
realiseren we ons dat die richting niet van de ene dag op de andere kan worden ingeslagen, 
maar ook dat we in alle beslissingen die we nog gaan nemen in de komende jaren ons willen 
laten leiden door dit streefbeeld.  
 
Voor wat betreft de personele formatie: de Protestantse Kerk in Nederland hanteert als richtlijn 
voor het aantal predikanten: 1 op 1.000 leden. Waar in de stad Enkhuizen vier verzorgingshuizen 
zijn gevestigd achten wij daarnaast de aanwezigheid van een 0.5 kerkelijk werker 
gerechtvaardigd.    
 
Bij de invulling van het "optimaal benutten" van de mogelijkheden van ons kerkgebouw stellen wij 
ons voor dat goede samenwerking met de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk, maar ook met 
andere Enkhuizer instellingen die religieuze, monumentale en culturele erfgoederen beheren van 
groot belang kan zijn. 
 
 
2.5. En dan verder 
 
In de scenario's A en C is uitgegaan van een parttime kerkelijk werker naast de ene predikant. 
Op het moment dat de aanstelling van zo'n functionaris, bijvoorbeeld door vertrek van één van de 
predikanten, binnen bereik komt zal een keuze moeten worden gemaakt voor het werkterrein van 
de beoogd kerkelijk werker. Medebepalend daarvoor zullen zijn  

 Pro Contra 

Scenario A Kerkgebouw goed benut 
1 fte predikant, 0.5 fte kerkelijk werker 
Forse besparing 

Groot beslag op vrijwilligers 

 
Scenario B 

Kleiner beslag op vrijwilligers 
1,8 fte predikant 

Kerkgebouw geen meerwaarde 
Geen besparing 

 
Scenario C 

Kerkgebouw optimaal benut 
1 fte predikant, 0.5 fte kerkelijk werker, 
0.5 fte professioneel medewerker 
Kleiner beslag op vrijwilligers 

Kleinere besparing 
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 de behoeften van de gemeente op dat moment en  

 de talenten en interesses van de overblijvende predikant.  
 

We onderscheiden vier mogelijkheden: 
 

 kerkelijk werker ouderenpastoraat: de kerkelijk werker wordt ingezet in het 
ouderenpastoraat, m.n. in de verzorgingshuizen, zodat de predikant meer ruimte krijgt 
voor aandacht voor gezinnen en voor de vormgeving en opvolging van kerkdiensten; 
 
 

 kerkelijk werker jeugdwerk: de kerkelijk werker heeft als taak begeleiding van 
vrijwilligers, kerkenraad ondersteunen in het zoeken naar vrijwilligers, nadenken over 
jeugdbeleid, contacten zoeken met belangrijke partijen buiten de kerk (jeugdwerker 
burgerlijke gemeente bijv.) en in de regio; 
 

 kerkelijk werker doelgroepen: inzetten om de contacten te leggen en te onderhouden 
met leeftijd 30-50 jaar, ouders ondersteunen in geloofsopvoeding, kerkenraad 
ondersteunen in het nadenken over en vormgeven van activiteiten voor deze 
leeftijdsgroep en gezinnen; 
 

 kerkelijk werker eredienst: de kerkelijk werker heeft, vanuit een op te richten commissie 
eredienst, als taak om (spirituele) leiding te geven aan de voorbereiding, uitvoering en 
doorgaande lijn van thema’s uit de eredienst voor en met de kerkelijke gemeente. Deze 
levensthema’s krijgen meer aandacht dan tot nu toe en beperken zich niet tot een 
eredienst. De kerkelijk werker betrekt en inspireert gemeenteleden kort-/ langdurend bij 
een thema, waarbij een talent van een gemeentelid/groep wordt aangesproken en ingezet 
(iets vertellen, presenteren, organiseren, gespreksgroep). De thema’s beperken zich niet 
tot een bepaalde leeftijdsgroep, gemeenteleden voelen zich meer/ minder aangetrokken 
tot een thema. De sterke punten van onze gemeente, (diaconie, eredienst, vorming & 
toerusting en kerkgebouw) worden gecombineerd en ingezet bij de uitdieping van de 
thema’s. De (aansprekende) thema’s staan in principe vast, volgen het kerkelijk jaar, 
maar worden naar de geest van de tijd ingevuld. Wanneer welke thema’s meer worden 
uitgediept wordt op een duidelijke manier via duidelijke en zich herhalende PR kenbaar 
gemaakt in Enkhuizen (Oriëntatie, website, Facebook, postertjes).  
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Hoofdstuk 3. Aandachtspunten voor de komende vijf jaar 
 

1. intensiveren van het individueel contact met alle gemeenteleden 
 

2. accent leggen op de diversiteit in de eredienst en de betrokkenheid daarbij van 
individuele gemeenteleden 

 
3. meer aandacht dan tot nu toe besteden aan toerusting gemeente op spiritueel gebied     

a. meer inhoudelijke kerkenraadsbijeenkomsten,  
b. nadrukkelijker geloofsgesprek organiseren,  
c. samen met gemeenteleden tussen 30-50 jaar nadenken over geloofsinhoudelijke 

ontmoetingen. 
 

4. deelname aan cursussen en trainingen bevorderen teneinde vrijwilligers te kwalificeren 
voor het diaconaat en andere taken in de gemeente.  

 
5. samen met diaconie nadenken over projecten, waarvoor vrijwilligers zich in zouden willen 

zetten. 
 

6. mogelijkheden (onder)zoeken voor inzet jeugd bij diaconale activiteiten. 
 

7. inzetten op PR.; maken van goed communicatieplan; evt. gebruik maken van 
professionele ondersteuning bij vormgeving PR. 

 
8. blijven zoeken naar mogelijkheden "ander" gebruik kerkgebouw, verhuur en organiseren 

van activiteiten passend bij het kerkgebouw. 
 

9. secretariaatsfunctie vervullen t.b.v. predikanten bij het maken van afspraken in het 
pastoraat. 

 
10. in geval van predikantswisselingen: predikant zoeken die de missionaire leergang heeft 

gedaan (zie bijlage). 
 

11. ouderling vrijwilligersbeleid aanstellen. We kunnen niet meer op vanzelfsprekende 
aanwezigheid van vrijwilligers rekenen. Veel activiteiten zullen in projectvorm 
(afgebakende taak en afgebakende periode) gegoten moeten worden. 

 

12. contacten leggen met gemeenten in de regio teneinde na te gaan welke dingen we 
gezamenlijk dan wel voor elkaar kunnen doen. 
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Hoofdstuk 4 Uitwerkingsplannen 

 

4.1.  Liturgie en Kerkmuziek 

 

 l Inleiding 

Eredienst en kerkmuziek 

De eredienst vormt het hart van het kerkelijk leven van de gemeente. Zij is nauw verbonden 

met het geloofsleven van de gemeenteleden en hun persoonlijke relatie met God. 

Waar onze samenleving sterk wordt bepaald door begrippen als democratisering, 

individualisering en consumentisme, blijft de primaire bron voor de eredienst de Schrift.  

Wat vinden wij daar over het vieren de eredienst?  

In het verhaal van de Emmaüsgangers vinden we de basiselementen van onze eredienst 

terug. 

Na de kruisdood van Jezus lopen twee mannen met elkaar terug naar hun huis. Dan voegt 

zich een derde bij hen (“waar twee of drie…”). Deze vraagt waarom ze zo verslagen zijn. In 

het gesprek dat daarop volgt wordt met Bijbelse verhalen gaandeweg duidelijker wat er is 

gebeurd. Als ze tenslotte met elkaar het brood breken wordt duidelijk wie de derde is. De 

gast is in wezen de gastheer. 

De Schriften worden geopend en het brood wordt gebroken en gedeeld. Zoals de 

Emmaüsgangers letterlijk gaandeweg ontdekten dat Christus zich bij hen voegt, zo heeft ook  

onze liturgie een zelfde structuur: gaandeweg ontdekken we de aanwezigheid van Christus 

in ons bestaan. Telkens weer in het openen van de schriften en het breken van het brood. 

Zo zit er eenzelfde gang, een beweging in onze eredienst.  

Met de eerste woorden en gebeden en stilte richten we ons op God, verstillen en stellen ons 

open. Ieder voor zichzelf en met elkaar.  

We bemoedigen elkaar: Onze hulp is in de naam van de Heer. 

Vervolgens verbreedt de weg zich in onze aandacht naar de wereld in het groot en om ons 

heen in het gebed om ontferming. Daarin wordt uitgeroepen dat er zoveel strijdig is met het 

heilzame visioen waaruit we leven. Zo ontstaat er weer ruimte voor het dankbare besef dat 

er een barmhartigheid is die geen einde heeft en sterker is dan al wat zich daartegen verheft. 

Diezelfde beweging vinden we in veel van de psalmen. 

Dan kunnen we verder om de Schriften te openen met het gebed dat we nu ontvankelijk 

mogen zijn om te horen hoe wij vanuit Gods visioen onze plek kunnen innemen als enkeling 
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en als gemeente. Dan komen wij letterlijk in de benen om in het gebaar van delen van brood 

en wijn dat besef letterlijk tot ons te nemen. 

Zo vieren we al zoveel eeuwen lang en de wereld rond die eredienst met al zijn varianten. 

 

ll Bouwstenen 

1. Typering van de vieringen in de Protestantse Gemeente Enkhuizen 

In de vieringen staat de lofzang tot God voorop. Het hart van deze vieringen wordt  gevormd 

door de zondagmorgenvieringen. Daarin volgen wij een vaste orde van dienst, die aansluit bij 

de oecumenische traditie binnen de PKN. 

Leidraad hierin zijn het Dienstboek van de PKN en het Nieuwe Liedboek (2013). 

Wij hechten aan stijl en kwaliteit in de diensten, maar vinden dat er ook ruimte moet zijn voor 

speelsheid. 

 

Om de orde van dienst te kunnen volgen, zowel door eigen gemeente als door gasten, is een 

uitwerking hiervan opgenomen als inlegvel in het nieuwe liedboek. 

Wij hechten aan een vaste orde, omdat deze een helder kader biedt (en daarmee 

herkenning) en juist daardoor hierbinnen ruimte geeft voor variatie in diensten 

(scholendiensten, Kruispuntvieringen, Thomasvieringen, gezinsvieringen, etc.) 

 

Voor de kinderen is er op gezette tijden oppas: bij hoogtijdagen, doopvieringen, etc. De 

reguliere kindernevendienst is opgehouden te bestaan. In de plaats daarvan is er voor de 

kinderen in de basisschoolleeftijd het zg. Schatgraversproject, waarbij ze 1x per maand bij 

elkaar komen in een doorlopend jaarthema. Hierover zijn kinderen en leiding enthousiast. 

 

De vieringen worden met beeld en geluid uitgezonden via internet: www.kerkomroep.nl 

Daarnaast kunnen diensten nagelezen worden op de website  www.pgenhuizen.nl. 

 

2. Overige diensten 

Naast de zondagmorgenvieringen zijn er met enige regelmaat vespers en andere diensten. 

Momenteel betreft dat: 

– Evensongs. Vier maal per jaar verzorgt de Martinus Cantorij uit Zwaag een zg. choral 

evensong, d.w.z. een gezongen avonddienst volgens de Anglicaanse liturgie. Gezien het 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pgenhuizen.nl/
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aantal bezoekers, die deels van buiten onze gemeente komen, worden deze Evensongs 

gewaardeerd. 

– Incidentele vespers. De afgelopen jaren zijn er vespers geweest op de middag van 

Palmzondag, een vesper met keltische liederen uit het liedboek en onder auspiciën van de 

Raad van Kerken vespers in het monumenteweekend. 

Eveneens onder auspiciën van de Raad van Kerken waren de Stiltevieringen in de advent en 

in de veertigdagentijd. Hieraan is twee jaar geleden een einde gekomen. Ook is een einde 

gekomen aan de middaggebeden op woensdag gedurende de zomermaanden. 

– peutervieringen. Een aantal jaren hebben we peutervieringen gehouden. Wegens gebrek 

aan kinderen in die leeftijd zijn die op een gegeven moment gestopt. Momenteel zijn er weer 

meer kinderen in de peuterleeftijd, dus willen we in 2017 deze vieringen weer oppakken. 

   

3. kerkmuziek en eredienst 

Muziek, gezongen en gespeeld, vormt een wezenlijk aspect van de vieringen. Ook daarin 

zoeken wij de balans tussen stijl, kwaliteit en speelsheid. 

Stijl en kwaliteit worden mede ingegeven door het monumentale orgel en de oecumenisch-

liturgische traditie waarbinnen we de vieringen willen vormgeven. 

Speelsheid wordt ingegeven door de gedachte dat we zoveel mogelijk gemeenteleden willen 

betrekken in de muzikale vormgeving van de dienst, zowel passief als actief. Deze behoefte 

aan variatie, ook in de muzikale vormgeving, is naar voren gekomen op gemeenteavonden 

en in gesprekken met gemeenteleden in de leeftijd van 30-50 jaar. 

 

Omdat we hechten aan kwaliteit, heeft de gemeente een gekwalificeerde organist in dienst. 

Als het gaat om speelsheid denken we onder meer aan: het gebruik van andere 

instrumenten tijdens de tafelvieringen, vieringen waarin meer gebruik gemaakt wordt van 

materiaal dat op de beamer vertoond kan worden (filmpjes en muziek), inzet van externe 

musici/koren in de dienst.    

 

4. De kerkmusici 

Mede omdat wij het niveau van muziek in de erediensten zo belangrijk vinden, wordt het 

monumentale orgel bespeeld door een in vaste dienst zijnde beroepsmusicus met een 

aanstelling voor 80%. Hiernaast door twee amateur organisten waarvan de één ruim 60 jaar 

ervaring heeft en de ander de opleiding kerkorganist heeft gevolgd. Hiernaast zijn er de 

dirigenten van de Cantorij, Kleinkoor en het Kinderkoor. 
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5.  Zanggroepen (intern) 

We kunnen beschikken over de Cantorij, Kinderkoor Eigenwijs en het Kleinkoor. Poging om 

tot een muziekgroep te komen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 

 

De Cantorij bestaat grotendeels uit gemeenteleden die eenmaal per week op de 

maandagavond gezamenlijk repeteren. Per februari 2017 is er een nieuwe dirigent, in eerste 

instantie met aanstelling van een jaar.  

Doel van de cantorij  

 het vervullen van een ondersteunende functie tijdens de verschillende kerkdiensten 

(standaard, doop, bruiloft, begrafenis, feestdagen); 

 het aanleren van nieuwe liederen aan de gemeente, soms de rol van gemeente 

overnemen als liederen te moeilijk zijn;  

 op muzikaal gebied als het ware medevoorganger zijn; dienend voorgaan in goede 

wisselwerking gemeente en cantorij. 

 

Het Kleinkoor werkt in principe tweemaal per maand mee aan de erediensten o.l.v. een 

dirigent. Het ondersteunt de gemeente bij het zingen van onbekende liederen en zingt de 

antifoon bij de psalm van de zondag. Het kleinkoor kent geen vaste (wekelijkse) repetities - 

oefenen vindt plaats een uur voor aanvang van de dienst waaraan meegewerkt wordt. Iedere 

kerkganger die dit wil, kan zich aansluiten bij het kleinkoor van die zondag. Er worden dan 

enkele liederen ingestudeerd die vervolgens in de dienst gezongen worden.  

 

Het Kinderkoor Eigenwijs is opgericht in 2010 als projectkoor. Het koor heeft duidelijk een 

eigen plaats in de gemeente. Het streven is dat het koor minimaal vier keer per jaar aan een 

kerkdienst meewerkt. 

 

6. Externe koren 

We stellen vocale medewerking naast de eigen muziekgroepen op prijs. Andere koren 

kunnen gevraagd worden om eenmaal per jaar hun medewerking te verlenen aan een 

zondagsdienst. 

Voor de kerstnachtdienst wordt in brede kring een koor/orkest gezocht om medewerking te 

verlenen aan de dienst. Hun bijdrage wordt in overleg met de predikant en organist 

vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Dit laatste geldt ook voor 

eventuele andere koren/orkesten van buiten de gemeente. Muzikale/vocale medewerking 

moet te allen tijde dienstbaar zijn aan de liturgie. 
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7. Lectoren 

De eerste lezing in de kerkdienst wordt verzorgd door lectoren. Momenteel zijn er twaalf. Een 

keer per drie jaar krijgen de lectoren een training.  

 

 

lII Voornemens en aandachtspunten 

1. Meer betrokkenheid van gemeenteleden bij de voorbereiding van de vieringen. 

Zowel muzikaal als inhoudelijk zouden we graag meer inbreng van gemeenteleden hebben. 

Dit kan in de vorm van een preekvoorbereiding, liturgievoorbereiding, zoeken van 

muziekstukken en spelen van muziek. 

 

2. Inventariseren muzikale talenten. 

Wij willen graag meer zicht krijgen op de aanwezige muzikale talenten binnen onze 

gemeente en in onze omgeving. Dit met het oog daarop, dat we momenten in de eredienst 

willen inruimen voor het bespelen van andere instrumenten. Wij denken hierbij bijvoorbeeld 

aan de Tafelvieringen.  

NB. Bij inzet van solo-instrumenten is het samenspelen met het hoofdorgel een probleem. 

Wij blijven nadenken over de mogelijkheid van een groter koororgel dan het huidige. Dit heeft 

nl. niet genoeg draagkracht.  

 

3. Schrift- en Tafelvieringen. 

Momenteel worden deze in de Pancratiuskapel gevierd. Oorspronkelijk gebeurde dit staande 

in de kring. Gezien de hogere leeftijd van de gemeenteleden vindt de viering inmiddels 

voornamelijk zittend plaats. Dit heeft consequenties voor de vorm waarin de Maaltijd gevierd 

wordt. In samenspraak met de diaconie wordt in 2017 kritisch gekeken naar de vorm van 

vieren. 

 

      4. Herstarten peutervieringen. 

In 2017 willen we kijken of het mogelijk is de peutervieringen weer te gaan houden. Dit zijn 

vieringen rond prentenboeken, waarin bijbelse thema's aangereikt worden (hoop en 

vertrouwen, samen delen, etc.) en die aansluiten bij de peuterleeftijd. 

 

      5. Uitbouwen vesper-traditie. 
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De traditie van het houden van eenvoudige diensten aan het eind van de middag is al heel 

oud in de kerk. Wij zouden graag meer vespers willen houden. Het kerkgebouw leent zich 

hier goed voor. Een moment van bezinning, meer kleinschalig en meditatief, voorziet in een 

behoefte. 

Momenteel zijn er de Evensongs, maar wij zien ook andere mogelijkheden: meer vespers in 

de sfeer van Iona, met keltische liederen uit het liedboek; vespers in de protestantse traditie 

van de Noord-Duitse kerken (met muziek van Schütz e.a.), orgelvespers en mogelijk een 

vesper volgens Byzantijnse liturgie. 

 

      6. Vieringen voor de stad. 

De Zuiderkerk is voor veel Enkhuizers een kenmerkend beeld. Graag zouden wij zien dat de 

kerk meer een plaats krijgt in het leven van de bewoners van Enkhuizen en daarom willen wij 

zoeken naar vieringen die betekenis hebben voor de hele stad. Wij denken hierbij aan een 

ziekenzondag, een dienst voor de varenden, een Top2000-dienst, de jazz-dienst en andere.   

 

       7. Cantorij en kleinkoor 

Vanaf februari 2017 is er een nieuwe dirigent voor de cantorij. Aanstelling van de dirigent is 

voor een jaar. Binnen het jaar wordt bezien of en hoe de cantorij functie blijvend ingevuld 

gaat worden met een professionele dirigent. In mei 2017 zal  de inzet van het kleinkoor 

geevalueerd worden. 

 

       8. Aanschaf instrumenten. 

Naast het hoofdorgel en het koororgel beschikt de gemeente over een piano en een vleugel. 

Bij de aanschaf van nieuwe instrumenten achten wij het noodzakelijk dat hierbij overleg 

gevoerd wordt met de kerkmusici en de werkgroep liturgie. 

 

     9. Taalgebruik in de vieringen 

Uit gesprekken met gemeenteleden 50- komt naar voren dat taalgebruik in de vieringen 

aansprekend moet zijn, inclusief (uitgaan van hedendaagse belevingswereld) en modern.  

   

   

 

 

4.2 Pastoraat 

 

Inleiding 
In het pastoraat gaat het om “omzien naar elkaar” en het samen zoeken en ontdekken van de 
weg die God met ons wil gaan. Pastoraat is ruimte scheppen voor elkaar, elkaar bijstaan, 
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bemoedigen, stimuleren en op weg helpen, in het licht van Jezus’ omgang met ons. Het is 
daarom ook: elkaar - zo nodig - tegenspreken en terechtwijzen. 
Om dit pastoraat gestalte te geven, onderhouden wij vanuit de gemeente contact met de leden. 
We kunnen hierbij onderscheid maken tussen pastoraat in brede zin: alle contacten waarin échte 
belangstelling is voor elkaar, en pastoraat in enge zin: gesprekken waarin dieper ingegaan wordt 
op geloven en zingeving. 
 
Pastoraat is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente, die in het bijzonder wordt 
uitgevoerd door kerkelijk bezoekers, pastoraal ouderlingen en de predikanten. 
De pastorale contacten in de brede zin van het woord worden in eerste instantie onderhouden 
door de kerkelijk bezoekers. 
Pastorale contacten in de enge zin van het woord worden onderhouden door de pastorale 
ouderlingen en de predikanten. 
De kerkenraad wordt in het beleid m.b.t. het pastoraat bijgestaan door de Werkgroep Pastoraat. 
Deze heeft tot taak: 
 

a. Coördinatie van het pastoraat in de wijken 
b. Organisatie, advies en toerusting van de kerkelijk bezoekers 
c. Verzamelen en doorspelen van informatie betreffende het pastoraat 
d. Bezinning over- en invulling van het pastoraat 
e. Adviseren van de kerkenraad inzake pastoraat en aanverwante zaken. 
f. Informeren van de gemeenteleden omtrent het pastoraat 
g. Overleg met andere taakgroepen in voorkomende gevallen 

 
Vijf jaar geleden moest het bezoekwerk van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente 
in elkaar geschoven worden. Dat is inmiddels een goed samenhangend geheel geworden met 
één gezamenlijke werkwijze.  Ook in het bezoekwerk wordt de gemeente beleefd als één geheel.  
Vanuit deze gezamenlijkheid is er een nieuw boekje gemaakt voor nieuw ingekomenen. 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep wordt gevormd door tenminste één ouderling, tenminste één predikant, een 
secretaris, een penningmeester en een coördinator van de kerkelijk bezoekers.  
Vanuit de groep wordt een voorzitter benoemd; deze roept de werkgroep tenminste vier keer per 
jaar bij elkaar. 
Waar nodig zal de ledenadministrateur uitgenodigd worden bij de vergaderingen. 
 
Werkwijze 
De werkgroep vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan een verslag wordt gemaakt. 
Aan het eind van het seizoen wordt geëvalueerd en een planning gemaakt voor het volgende 
seizoen voor wat betreft trainingen en vergaderdata. 
Twee maal per jaar verzorgt de werkgroep een bijeenkomst met alle kerkelijke bezoekers. 
 
Eén keer per jaar organiseert de werkgroep i.s.m. de predikant(en) en ouderling evaluatie-
gesprekken met alle kerkelijke bezoekers (10 min. gesprekken). Hierin wordt vertrouwelijk de 
stand van zaken in de wijken doorgesproken. 
 
Het werk van de kerkelijk bezoekers is van wezenlijk belang voor het leven van de gemeente. Zij 
kunnen snel signaleren wat er speelt in de wijk.  
De kerkelijk bezoekers hebben ieder een eigen wijk met een aantal adressen. 
Zij bezoeken de gemeenteleden vanaf 80 jaar met hun verjaardag. Verder geven zij aandacht bij 
huwelijksjubilea, geboorte van een kind, bij ziekte / ziekenhuisopname  / verpleeghuisopname en 
bij overlijden en hebben zoals genoemd een signaleringsfunctie. 
 
Beleidsvoornemens 
In de periode van het vorige beleidsplan lag de nadruk op het vinden van een werkwijze die recht 
doet aan de erfenis van de beide fusiepartners.  
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Kijkend naar de toekomst zien we een aantal uitdagingen voor ons: 
 
1. vergrijzing en krimp van de gemeente 
2. vergrijzing van de bezoekers 
3. verdwijnen van de kaartenbak 
 
ad 1. 
De nadruk van het pastoraat is in de laatste tijd vooral komen te liggen bij de ouderen. Dat zal 
alleen maar toenemen. 
Dit vraagt veel tijd van de predikanten. Met het krimpen van de gemeente is het de vraag of er 
1,8 FTE predikanten kunnen blijven. Temeer omdat het overgrote deel van de vrijwillige bijdrage 
bijeen wordt gebracht door de ouderen. Zoals in scenario C is aangegeven wordt ernaar 
gestreefd om met één predikant en 0,5 FTE kerkelijk werker verder te gaan. De werkgroep 
pastoraat wil graag inspraak in de invulling van het werk van de kerkelijk werker. 
 
ad 2.  
Het valt te bezien of de bezetting van de wijken in de huidige opzet gehandhaafd kan blijven. 
Dit kan een aanzet vormen om na te denken over andere vormen van pastoraat, zoals 
bijeenkomsten voor doelgroepen (bijvoorbeeld mantelzorgers), gezamenlijke maaltijden, 
inloopochtenden. 
 
ad 3. 
Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin besloten is dat kerken niet 
langer gebruik mogen maken van de Gemeentelijke Basisadministratie - in de volksmond het 
Bevolkingsregister. 
Nu is het nog zo, dat kerken deze gegevens doorkrijgen: verhuizingen, huwelijken, overlijden, etc. 
Dat verandert dus waarschijnlijk in de toekomst en heeft dus consequenties voor het bezoekwerk. 
We moeten in ieder geval onze eigen ledenadministratie goed op peil zien te houden. Daarnaast 
betekent dit voor ons een uitdaging om na te denken of en hoe wij pastoraal van betekenis 
kunnen zijn in en voor de stad en dus niet alleen gericht op eigen ledenbestand.  Een idee is om 
een ziekenzondag op het rooster te zetten gericht op de hele stad. 
 

 

4.3.  Vorming 

 

Doelstelling  

Doelstelling van de werkgroep 'Vorming en Toerusting' is lerend en verdiepend bezig te zijn 

binnen en buiten onze kerk door middel van het organiseren van eenmalige en doorlopende 

activiteiten zoals lezingen, leeskringen, gesprekskringen, Bijbelkringen, tafelgesprekken, 

meditatiekringen en excursies. Ook de ‘preek van de leek’ kan tot deze activiteiten worden 

gerekend. 

 

Deze activiteiten zijn niet alleen gericht op vergroting van kennis en diepgang van de eigen 

gemeenteleden, maar staan open voor eenieder die kennis wil nemen van het christelijke 

gedachtengoed en geloof. 
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Daarbij willen we ogen en oren openhouden voor de kennis en mening van anderen, 

teneinde daar zelf ook van te leren. 

 

Vorming &Toerusting heeft ook een missionaire taak in zich en wil de gemeente midden in 

de samenleving laten staan en daarin participeren. 

 

We streven ernaar om over vijf jaar een leergierige gemeente te zijn, waarbij de 

belangstellende leden en niet-leden ook hun inbreng hebben in de gekozen onderwerpen en 

activiteiten. 

 

Lezingen: Daarbij nodigen we iemand uit die over een bepaald onderwerp iets vertelt. 

Aansluitend op de lezing of op een later tijdstip kan hierover verder worden gesproken door 

de belangstellenden. 

 

Leeskringen: Soms zijn er boeken die we eigenlijk allemaal eens zouden ‘moeten’ lezen. 

Dat kun je ook met een groepje mensen doen, zodat je er samen ook over van gedachten 

kunt wisselen. 

 

Gesprekskringen: Af en toe zou je elkaar weleens deelgenoot willen maken van jouw 

gedachten of willen horen hoe anderen over een bepaald onderwerp denken. Dat kan op 

zondag tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst, maar het is ook mogelijk op een ander 

moment in de week. 

 

Bijbelkringen: De bron van wat we geloven is de bijbel, maar dat boek blijkt soms moeilijk te 

begrijpen. Samen de bijbel lezen kan dan verhelderend werken. 

 

Tafelgesprekken: Soms hebben we weinig tijd, maar vinden we het toch prettig om eens 

even bij te kletsen. Dat kan dan tijdens een gezamenlijke maaltijd.  

 

Meditatiekringen: De Lectio Divina is de kerngedachte van het beschouwende 

kloosterleven. Een kenmerk van deze geestelijke lezing is het meditatieve karakter ervan. 

Het gaat niet alleen om het verstandelijke begrijpen van de tekst, maar om het aandachtig 

overwegen van de tekst en de betekenissen die deze oproept. Ook de oosterse 

meditatiekring valt hieronder. 
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Excursies: In ons land worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd die met religie te 

maken hebben. Samen met andere belangstellenden zo’n tentoonstelling bezoeken schept 

ook een mogelijkheid om er met elkaar nog eens over verder te praten. 

Ook het gezamenlijk bezoeken van een film– of muziekvoorstelling kan hiertoe gerekend 

worden.  

 

Preek van de leek: Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is nu vaak overgenomen 

door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers.  

Zulke mensen, die opvallen door hun lef en visie en die hebben bewezen  preekpotentie te 

hebben, worden zo nu en dan gevraagd om een deel van de kerkdienst voor hun rekening te 

nemen. 

 

 4.4.  Kunst 

 

De kunstcommissie van de Protestantse Gemeente Enkhuizen 

1. organiseert tijdelijke exposities in de Zuiderkerk,  

2. brengt de eigen kunstschatten van de Zuiderkerk onder de aandacht en 

3. initieert en stimuleert het houden van workshops voor gemeenteleden en andere 

belangstellenden rond de thema’s die in haar exposities aan de orde worden gesteld. 

Doelstelling: Het geven van toegevoegde waarde aan het ‘kerk zijn’ als centrum voor welzijn en 

bezinning door middel van exposities en andere kunstuitingen.  Bij de keuze van het 

geëxposeerde werk is leidend, dat dit een bijdrage kan leveren aan troost voor de beschouwer, of 

appelleren aan de profetische of soms confronterende Bijbelse boodschap en voeling geven aan 

een dimensie die ons overstijgt. Ook schoonheid is een weg naar God. 

De commissie is ten aanzien van het beleid en de gemaakte keuzes inhoudelijk verantwoording 

verschuldigd aan de Kerkenraad. 

De exposities staan open voor alle bezoekers van de Zuiderkerk: kerkleden, gasten, toeristen, na 

de eredienst, elke woensdagmorgen en tijdens de openstelling in de zomermaanden. 

De commissie initieert haar eigen exposities en kan tevens gebruik maken van extern aanbod. Zij 

beoordeelt of het aangeboden werk voldoet aan de doelstelling, met oog voor zingeving, 

zeggingskracht en vakmanschap. In beginsel streeft de commissie niet naar commerciële 

exploitatie. (Ingeval van een dergelijke activiteit/initiatief door de kerkrentmeesters dient overleg 

plaats te vinden met de Kunstcommissie, o.a. ten behoeve van afstemming van plannen en 

toetsing aan de criteria.) 
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De commissie maakt gebruik van een daartoe aangewezen ruimte in de Zuiderkerk, zodanig dat 

geen verstoring zal/kan optreden van erediensten, uitvaarten en condoleances. Zij is 

verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het voorkomen van schade aan het geëxposeerde 

werk. Elke mutatie, verplaatsing o.i.d. dient uitsluitend te geschieden door of in overleg met de 

commissie. De verzekering en overige kosten, waar nodig, worden geregeld in overleg met de 

Kerkrentmeesters.  

De commissie heeft een nevenfunctie ten behoeve van de liturgische aankleding (bijv. de ruimte 

rond het Stiltecentrum). De nevenfunctie bestaat uit advisering van en overleg met de liturgische 

commissie en het onder de aandacht brengen en beheren van de eigen kunstschatten van de 

kerk (bijv. de plafondschilderingen, iconen). 

Ten dienste van de commissie staat een budget dat onderdeel uitmaakt van het 

kerkenraadsbudget en beheerd wordt door een door de kerkenraad aangewezen budgethouder.  

De commissie streeft naar een brede participatie van kerkleden, o.a. door hen te betrekken bij 

workshops. 

De leden van de commissie worden benoemd door de kerkenraad. Zij zijn in meerderheid leden 

van de Protestantse gemeente; één der leden wordt benoemd uit het college van 

kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente. De commissie kan bij ontstane vacatures 

voorstellen doen voor de benoeming van een opvolger.  

 

 

4.5.  Diaconaat: 2017-2020: “Geloven in Delen” 

De volgende beleidsvoornemens zijn geformuleerd: 

1. Betere presentatie van ons handelen en onze projecten aan de gemeente. 

2. Betere presentatie van ons handelen en onze projecten als wezenlijk onderdeel 

van ons kerk-zijn. 

3. Blik verbreden/verdiepen door scholing. 

4. Oude afspraken diaconie-ZWO met behulp van externe deskundige herijken. 

Op basis van deze beleidsvoornemens zijn per aandachtsgebied de volgende plannen/acties 

geformuleerd: 

Interne informatie/communicatie: 

 vaste rubriek in Oriëntatie 

 communiceren via SOMS en website 

 diaconale zondag plannen (11 juni 2017 projecten presenteren) 

 vóór de dienst via de beamer gemeenteleden informeren over de collecte (film?) 

 leden van het moderamen bij toerbeurt uitnodigen voor een diaconievergadering 
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 een diaken bezoekt minimaal 1 x per jaar een vergadering van de taakgroep liturgie 

en de taakgroep pastoraat. 

Externe presentatie: 

 plaatselijk samenwerking met andere diaconieën via RvK intensiveren 

 opzetten van een regionaal diaconaal platform 

 Gemeente (Enigmahuis), Welwonen, de Baanbreker uitnodigen voor een overleg 

over onze doelgroepen en mogelijke overlap cq blinde vlekken in kaart brengen 

(ketenoverleg zorgloket) 

 Openstelling van de Zuiderkerk op zaterdag continueren. 

Scholing: 

 Nieuwe diakenen en vrijwilligers scholing aanbieden 

 Gebruik maken van deskundigheid/vaardigheid van derden. Bijvoorbeeld: KIA 

medewerkers, stadsteam, HWK, etc. 

 Diaconie uitbreiden met diaconale werkers. 

ZWO: 

 Werkplan ZWO 2017 en de collectes zijn besproken.  

 ZWO vergadert minimaal 2 x per jaar samen met de diaconie 

Beheer vermogen: 

 maatschappelijk: project Nieuw Begin moet voldoen aan de volgende voorwaarden 

o voorzien in een duidelijke behoefte 

o rendement van 5% 

o opbrengst vloeit terug naar een diaconaal project 

 verdeling middelen: 

 

   Richtlijn:  *    15% KIA 

                         *    15% wereld projecten 

                   *    70% projecten in Nederland 

 

 levend geld: 

o verwachte jaarlijkse bijdrage indiceren, koppelen aan een KIA project 
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o interesse wekken voor specifieke projecten 

o bijdrage vragen voor kerstpakketten (geld of fysiek) 

 

Samenwerking: 

 deelname aan de nieuwe adviesraad Sociaal Domein 

 

Mobiliseren gemeenteleden (Kerk als Dorp): 

 digitale ruilbeurs voor diensten opzetten (geen Helpende Handen!) 

 

Viering: 

 Hulp bij Heilig Avondmaal in de verzorgingshuizen bij PG/Oecumenische diensten. 

 Viering HA in Zuiderkerk aanpassen. 

 Kerkomroep verbeteren (splitter, HD camera, app promoten) 

 Leden informeren over de ‘vakantieweken’ via Oriëntatie, SOMS, website, etc. 

 Kerstactiviteiten continueren (pakketten, kerstgroet, viering) 

 Paasgroet continueren (variabele leeftijd) 

 

Projecten: 

“Voor Effies” 

 doelstelling 2020 uitwerken 

 continuïteit verankeren 

 plan maken ‘hoe uit te rollen naar anderen’ 

 buddy’s opleiden 

 

“Nieuw begin” 

 plan uitwerken conform genoemde voorwaarden bij ‘beheer’ 

 rechtsvorm nader uitwerken (stichting?) 
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 diakenskamer voor 3 dagdelen per week ter beschikking stellen (verhuren) 

 

“Baanbreker” 

 bijdrage conform andere externe projecten 

 

Jeugddiakonaat: 

 betrekken en inzet van jongeren bij een (collecte)doel waar zij zich langere tijd mee 

verbinden. 

 

4.6. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

 

Doel: Bewustwording 

Bewustwording van gemeenteleden en ondersteuning van buitenlands missionair en 

buitenlands diaconaal werk, d.m.v. verschillende activiteiten. Door verbinding creëer je 

bewustwording. 

 

Activiteiten  

 Meewerken aan 4 kerkdiensten t.b.v. zending/Kerkinactie: 

o Voorjaarszending (in februari/maart), inclusief wereldwinkel 

o Pinksteren (in mei/juni) 

o Zomerzending (in augustus) 

o Najaarszending (in november), inclusief wereldwinkel en zendingskalenders 

(30 stuks) 

 Meewerken aan 1 kerkdienst t.b.v. meerjarenproject China, van 2016 t/m 2020, 

  Kerkinactie projectnummer Z009195 (oktober, Hervormingsdag) 

  Dit project wordt elk jaar met een vast bedrag van € 4.000,-- ondersteund. 

 Jaarlijkse donatie voor het project 'kwetsbare vrouwen in India', van 2016 t/m 2020, 

  Kerkinactie projectnummer Z009394 

Op verzoek van een oproep vanuit de gemeente en via de Diaconie, wordt een 
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  vast bedrag van €1.000,-- gegeven. 

 Inzamelen postzegels, kaarten, oude mobiele telefoons en inktpatronen. Vanwege 

duurzaamheid en zorg voor een beter milieu. De opbrengst is voor Kerkinactie. 

 Vrijwillige deelname aan landelijke en/of regionale activiteiten voor ZWO/Kerkinactie. 

 

Vergaderen 

4 keer per jaar ZWO vergadering. En 2 keer per jaar extra, indien nodig. 

De notulen van de ZWO vergadering worden mede verstuurd naar de Diaconie. 

2 keer per jaar aansluiten bij Diaconie vergadering. In januari i.v.m. agendapunt 

werkplan en voortgang. En in juni i.v.m. collecterooster nieuw kerkseizoen. 

En 2 keer per jaar extra, indien nodig. 

 

Overig 

Voor overige activiteiten en/of verzoeken (noodhulp, Amnesty International e.d.) zullen alle 

ZWO leden in een vergadering beslissen of deze bij het doel van de ZWO passen, en of er 

tijd en voldoende leden (werkgroep/gemeente) zijn om de activiteiten uit te voeren. 

 

 

4.7. Jeugdwerk 

 

Visie: samen God en jezelf ontdekken en de zin van het geloof uitdragen en uitstralen. 

Op basis van deze visie zijn eind 2014 door de kerkenraad in ontmoeting met het jeugdwerk 

de volgende 3 speerpunten geformuleerd voor de periode t/m 2017: 

1. Jeugd aan kop! 

Activiteiten organiseren gericht op 

- ontmoeten 

- zichzelf en elkaar ontdekken 

- samen DOEN 

-  

2. Kerk als dorp 

De kerk wordt een ontmoetingsplaats tussen generaties. Jong en oud kent elkaar bij 

naam. 
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3. Workshops op interesse jong/oud. 

Hoe geven we het geloof hierin een plaats? 

 

Voor de periode t/m 2021 houden we vast aan deze visie en deze speerpunten, waarbij we 

die activiteiten doen waar we energie van krijgen; waar we goed in zijn! 

   

De activiteiten/projecten worden de komende jaren gehouden rond 4 thema’s: 

1  Het verhaal vertellen! 

- scholendienst 

- kruispuntviering 

- kinderdienst 

- kersttheatertour 

- catechese/educatie 

- kinderdienst 

- peutervieringen? 

2  Muziek! 

- kinderkoor 

- jeugdkoor? 

- muziekgroep? 

3  Spel/doe-dingen! 

- schatgravers 

- Young and Holy muziekspel ‘Let the music play’ 

- MICS / film maken, vertonen 

- workshops 

- koken in de Baanbreker? 

4  Diaconaat! 

- omgekeerde collecte >> (school)project 

- geloven in delen >> dienstenmarkt 

  

Te overwegen: per thema een coördinator te benoemen; taak: initiëren, enthousiasmeren, 

voortgang bewaken. 

Voorlopig worden die taken verzorgd door de predikanten, de ouderlingen met 

aandachtsgebied ‘liturgie en muziek’ resp. ‘vorming en toerusting’ en de diaken met 

aandachtsgebied ‘jeugd’. 
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Alle betrokkenen bij het jeugdwerk (12 personen + ambtsdragers!) komen 2 keer per jaar 

bijeen voor overleg. 

Voor 2017 is voor de variabele kosten van bovengenoemde activiteiten een budget van € 

2.500. 

Per activiteit/per jaar wordt in een werkplan vastgelegd wat te doen. 

 

4.8.  Kerkrentmeesterlijk beheer 

 

Het beleids- en werkplan van het College van Kerkrentmeesters is gebaseerd op de 

inleidende hoofdstukken van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Enkhuizen 

zoals die in 2016 in concept zijn vastgesteld. 

De structuur en uitvoeringstaken van het college zijn vastgelegd in de ordinantie 11 

Het huidige college heeft een aantal portefeuilehouders met aftreeddata: 

Voorzitter:   personeel en kosterszaken  1 juli 2017 

Secretaris:   Archief, Communicatie  1 februari 2017 

Penningmeester:  Geldzaken    1 januari 2018 

Lid:    Geldwerving    1 september 2018 

Lid:    Gebouwbeheer   1 september 2019  

Lid:    Vertegenwoordiger Kerkenraad 1 september 2018 

 

Dit beleids- en werkplan kent de volgende onderdelen: 

Geldzaken 

Gebouwbeheer en faciliteiten 

Mensen en Diensten 

Diversen 

 

 

Geldzaken 
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Uitgangspunten zijn het beheer van ons vermogen en het financieel functioneren van onze 

gemeente in al haar facetten. 

Het doel van ons vermogensbeheer is met het rendement van ons belegd vermogen de 

exploitatie neutraal te houden.   

De verwachting is dat de bijdrage van levend geld zal afnemen, aangezien ons ledenaantal 

terugloopt.  

De komende 5 jaar hebben wij de personeelskosten van 1.8 FTE predikanten, terwijl wij met 

1 predikant kunnen volstaan qua ledenaantal. 

Afnemende inkomsten en hoge stabiele kosten vragen om een juiste belegging van het 

vermogen en vooral het bewaken van kosten. 

 

Ook is de visie van het college om het belegd vermogen in stand te houden en niet door 

negatieve exploitatieresultaten uit te hollen. Hiermee kunnen wij het functioneren van de 

gemeente in de toekomst financieel borgen. 

Zoals verwacht is er vergrijzing en geen verwachte groei van leden, tenzij er andere wegen 

worden gevonden, die de levensvatbaarheid versterken. 

Met het rendement van dit vermogen en overheidssubsidie zijn wij in staat het gebouw 

technisch in goede conditie te houden. 

 

In ons werkplan willen wij aandacht voor de volgende zaken: 

 De kerkenraad heeft, januari 2017, het beleggingsstatuut goedgekeurd, dit statuut is 

het ‘spoorboekje' wat betreft de wijze van beleggen. 

 De keuze van banken, waarbij wij beleggen is een “groene” bank. 

 Aandacht voor de personeelskosten.  

 De boekhouding is extern uitbesteed. 

 De begroting is opgesteld met het format, dat is aangeleverd door de PKN. 

 De begroting voor het komende jaar, wordt in het eind van het lopend jaar bij de 

kerkenraad aangeboden. 

 Er worden portefeuillehouders benoemd voor onderdelen. 

 De jaarrekening van het afgelopen jaar zal voor 1 april gereed zijn. 

 Het moderamen wordt 3x per jaar geïnformeerd over de stand van zaken wat de 

exploitatie betreft. 

 

 

Gebouwbeheer en Faciliteiten 
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Het gebouw wordt ingezet voor alle activiteiten, die door de PGE worden gehouden. Het 

beleid is erop gericht, dat het gebouw voor iedereen toegankelijk moet zijn en vooral 

bewoners van Enkhuizen de weg vinden naar de Zuiderkerk. 

De diaconie heeft een zaterdagopenstelling georganiseerd en het college een 

zomeropenstelling voor de toeristen. Omtrent andere activiteiten tijdens de 

openstellingsdagen moeten de betrokkenen worden geïnformeerd. 

Er worden initiatieven ontwikkeld om de plafondschilderingen digitaal in kleur terug te 

brengen zoals het oorspronkelijk is geweest. 

Met dit product kunnen wij de Zuiderkerk nog meer onder de aandacht brengen van 

toeristen. Hiermee kunnen wij ook een financieel voordeel halen, met als neveneffect een 

beter exploitatieresultaat. 

Ook is de kerk zodanig ingericht, dat uitvaarten in alle facetten, incl. opbaring, tot de 

mogelijkheden behoren. 

De exploitatie van het gebouw wordt nu gecoördineerd door het kostersechtpaar met behulp 

van inzet van gemeenteleden. 

De huidige inzet in capaciteit en kwaliteit is maximaal.  

Voor de komende jaren zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op 

gemeenteleden om de exploitatie verantwoord uit te voeren. 

Een verhoging van de exploitatie-opbrengst is noodzakelijk om de afnemende opbrengsten 

uit levend geld te compenseren. 

Het technisch gebouwbeheer is nu een taak van een kerkrentmeester. Die heeft de 

beschikking over een meerjaren-onderhoudsplan. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Het meerjaren-onderhoudsplan bestaat uit 2 delen: casco-onderhoud en regulier onderhoud. 

 

Casco onderhoud 

In de komende 4 jaar wordt een rijkssubsidie van 50% op onderhoudskosten van het casco 

vergoed, mits de PGE ook 50% bijlegt. De subsidie bedraagt max. 120.000 over de periode 

van 2015-2020. 

 

Regulier onderhoud 

Dit zijn kosten aan- of vervanging van apparatuur, zoals verwarming, lift en roerende zaken. 

Deze bedragen van onderhoud zijn in de begroting separaat opgenomen. 
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De huidige faciliteiten zijn erop gericht om eigen gebruik en gebruik door derden optimaal te 

faciliteren.  

 

In ons werkplan willen wij aandacht voor de volgende zaken:  

 Regelmatig is er overleg met gebruikers en koster, hierin de agenda afstemmen en 

gewenste inzet en faciliteiten bespreken. 

 De uitvaartmogelijkheden op de markt zetten, hiervoor een plan maken. 

 Meer vrijwilligers inzetten voor uitvoerende taken. 

 Hoe continuïteit in de exploitatie te borgen bij wegvallen kostersechtpaar. 

 

Mensen en Diensten 

Het college is verantwoordelijk voor de arbeidscontracten van werknemers, op dit moment 

zijn alleen een organist en een cantor in dienst. 

Voor de uitvoering van alle contracten en financiële uitvoering van de overeenkomst met de 

predikanten is het college verantwoordelijk. 

Ook het opstellen vrijwilligerscontracten valt onder verantwoordelijkheid van het college. 

De kerkenraad beslist wie in aanmerking komt voor een arbeids- of vrijwilligers-contract. 

Uitbestede werkzaamheden (diensten) vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. 

De vergrijzing onder vrijwilligers zal in toenemende mate een probleem geven om de 

noodzakelijke taken uit te kunnen voeren. 

Willen wij de huidige organisatie in stand houden, dan zullen diensten in de toekomst bij 

derden ingekocht moeten worden. 

Een alternatief is de organisatie aan te passen, zowel in activiteiten als in structuur. 

 

 

In ons werkplan willen wij aandacht voor de volgende zaken: 

 

 Het college zal regelmatig overleg hebben met betaalde vrijwilligers.  

 De functies van voorzitter, per 1 juli, en secretaris, per 1 februari, zijn nog vacant. De 

ledenlijst raadplegen voor kandidaten. Probleem van vacatures in moderamen 

bespreken. 

 Technische- en schoonmaakwerkzaamheden zijn deels uitbesteed. 
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Diversen 

Het college zal de procedures bewaken, betreffende archiveren, doop-, belijdenis- en 

trouwboek. 

Voor het bijhouden van het archief is een vrijwilliger en voor het beheren van alle roerende 

zaken, zowel in de Zuiderkerk als Westerkerk zijn twee vrijwilligers actief. 

De ledenadministratie wordt nu door een vrijwilliger bijgehouden. 

De toeristen-openstelling van de Zuiderkerk wordt nu door een vrijwilliger georganiseerd. 

De orgelbespelingen worden door de organist in vaste dienst georganiseerd. 

De zomeravondconcerten worden door een stichting georganiseerd. 

De communicatie via website en kerkblad wordt door de secretaris van het college verzorgd. 

 

4.9. Public Relations & Communicatie 

I. Het beleidsplan 2011-2015 zei over PR/Communicatie o.m.: 

 

Het vele werk in de Protestantse Gemeente Enkhuizen verdient heldere communicatie, 

zowel intern als extern. Intern, zodat gemeenteleden op de hoogte zijn van wat er speelt: van 

wel en wee tot gespreksgroep, van vergadering tot koorrepetitie. En extern, zodat ook 

mensen ‘van buiten’ op de hoogte zijn van wat er in de kerk zoal gebeurt: van viering op 

zondag tot zomeravondconcerten, van aandacht voor misstanden tot de kerkelijke feesten 

zoals Kerst en Pasen.  

 

II. De uitvoering 

 

Najaar 2013 is de werkgroep PR&C ingesteld. 

De werkgroep is van mening dat veel van wat in de PGE gebeurt bredere bekendheid 

verdient, niet om reclame te maken maar omdat de activiteiten van de kerk, voorheen de 

vanzelfsprekende, natuurlijke bagage van iedere Enkhuizer, nu met nadruk aangeboden 

dienen te worden om in de veelheid van voorhanden informatie zichtbaar te blijven. 

Informatievoorziening vanuit de organen van de kerk (werkgroepen, predikanten, 

bestuursorganen enz.) aan de werkgroep PR&C is daarvoor een onmisbare bron. Hoewel 

iedereen dat desgevraagd vanzelfsprekend vindt blijft het een moeizaam proces de 

informatie tijdigheid en volledig te krijgen. 

 



 

42 

 

de website 

Als eerste heeft de werkgroep zich gestort op volledige vervanging en vernieuwing van de 

website, die in de huidige vorm in maart 2014 is gaan draaien. De werkgroep PR&C 

functioneert als redactie, met veel plezier, maar moet tegelijkertijd constateren dat 

dientengevolge andere taken, zoals die in het beleidsplan aan de groep waren toegedacht, 

maar traag van de grond kwamen.  

Uitgangspunt bij het redigeren van de website is dat de site een taak naar buiten heeft. Al 

wat binnen de PGE gebeurt en aantrekkelijk zou kunnen zijn voor wie daar van buitenaf naar 

kijken, staat er op. Wat u er bewust niet op vindt zijn agenda’s en verslagen van 

kerkenraadsvergaderingen en andere naar binnen gerichte activiteiten. Maar weer wel het 

met elkaar denken over de toekomst van de PGE waar we in 2016 druk mee waren. Het is 

een dunne scheidslijn. 

het kerkblad  

Het kerkblad heeft zijn eigen redactie, verschijnt 11 maal per jaar en voorziet in de interne 

informatie van de PGE en de Lutherse Gemeente Enkhuizen. Naast algemene informatie, 

bestuurlijke informatie en informatie over de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten 

bevat het een veel gelezen wel-en-wee-rubriek. Het is verkrijgbaar op papier, maar 

desgewenst ook digitaal. Dat laatste is voor de kerk aanzienlijk goedkoper maar vindt maar 

beperkt aftrek. 

Het kerkblad heeft kwaliteiten, ook door zijn verschijningsvorm. Het was aanleiding de 

kerkenraad in 2016 voor te stellen het Kerstnummer 2016 in geheel Enkhuizen huis-aan-huis 

te verspreiden. Het resultaat was zeer positief: veel goede reacties van de ontvangers, zowel 

gemeenteleden als anderen. De redactie, voor de gelegenheid bestaande uit de werkgroep 

PR&C, de vaste redactie van "Oriëntatie" en versterkt met een gemeentelid, kreeg veel hulp 

van gemeenteleden bij het bezorgen en veel medewerking bij degenen die we benaderden 

om te interviewen voor het blad. Uiteindelijk kwam deze uitgave uit op een door kerk en 

diaconie gezamenlijk gedragen post aan meerkosten, dankzij diverse subsidies, van nog 

geen € 900.-        

social media 

We kunnen, technisch gesproken, gebruik maken van Twitter en Facebook maar doen het 

nooit. Een enkele poging leidde niet tot resultaat, ook onze jeugdwerkster heeft uiteindelijk 

de in de website ingebouwde mogelijkheden voor Facebook en Twitter niet benut en één van 

onze predikanten "zit" wel op Facebook maar ook die aanwezigheid leidt niet tot 

opzienbarende resultaten. Incidenteel horen we van gemeenteleden die iets met whatsapp 

doen, maar hoe dat vast in te bedden in kerkelijke activiteit?  

 

SOMS   
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"Soms vergeet de dominee iets in het kerkblad te vermelden, of de kerkenraad, of de 

diaconie, of ……. het overkomt ons allemaal weleens. 

  

Soms is er ineens een initiatief dat je zo snel mogelijk wilt delen met de hele gemeente. Of 

er is iets dat opeens in het nieuws is en waarop de gemeente toch eigenlijk attent gemaakt 

moet worden. 

  

Kortom: soms hebben we behoefte aan een snelle manier om met iedereen te 

communiceren." 

Met die tekst lanceerde de werkgroep PR&C in juli 2016 de e-mail-nieuwsbrief "Soms" van 

de PGE. Tussen juli 2016 en februari 2017, dus in 7 maanden, verschenen er inmiddels 14 

e-mail-nieuwsbrieven die een reikwijdte van zo'n 350 adressen hebben. Het zijn adressen 

van gemeenteleden, maar ook van mensen rond de PGE die wel geïnteresseerd zijn in wat 

daar gebeurt, maar die geen lid zijn. 

de beamer    

De beamer in de Zuiderkerk wordt sinds voorjaar 2016 gebruikt voor de "mededelingen" 

zoals die voordien door de ouderling van dienst aan het begin van de dienst werden gedaan. 

Het zijn ook de ouderlingen van dienst die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van 

het lijstje mededelingen. Daarmee worden de aanwezigen in de kerkdienst bereikt maar ook 

degenen die via Kerkomroep.nl de dienst meemaken.  

 persberichten 

Met een zekere regelmaat vervaardigt en verspreidt de werkgroep PR&C persberichten, die, 

met wisselend succes, een plaats vinden in de regionale pers, de plaatselijke huis-aan-huis-

bladen en op de websites van andere kerken. De voornaamste problemen bij het maken en 

verspreiden van dergelijke berichten zijn: de tijdigheid en de vormgeving. Maar 

langzamerhand is op die terreinen binnen de werkgroep de nodige ervaring verzameld.  

 

III. Het beleidsplan 2017-2020 "Zichtbaar doen wat je gelooft" 

In onze ogen is alleen die titel al een opdracht aan de hele gemeente, maar zeker ook aan 

onze werkgroep PR&C. We zijn er blij mee, omdat die ons voor een uitdaging plaatst, maar 

ons ook de vrijheid geeft ieder die in de PGE actief is, uit te nodigen ons in te schakelen bij 

die activiteit. En daartoe zullen we zeker de hierboven beschreven bestaande en potentiële 

middelen proberen in te zetten. 

PR&C hebben in de eerste plaats een ondersteunende, een dienende, rol. Met de ons ten 

dienste staande middelen, maar ook met nieuwe middelen die we kunnen uitproberen, zijn 
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we beschikbaar om eenieder in de gemeente bij de uitvoering van het beleidsplan van dienst 

te zijn. 

Initiatieven die we in de nieuwe beleidsplanperiode tot ontwikkeling willen brengen: 

 aansluitend op aandachtspunt 3.1.: intensiveren van het individueel contact 

met alle gemeenteleden, stellen wij ons voor te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn van een chatpagina binnen de huidige website; 

voorwaarde daarvoor is wel dat naast de redactie ook één van de predikanten 

met een zekere regelmaat aan deze pagina werkt, mogelijk om reacties te 

geven, maar zeker ook om die uit te lokken! 

 het Kerstnummer 2016 van Oriëntatie vergt ons inziens een logisch vervolg, 

nl. een Paasnummer in 2018 en wellicht ook in jaren daarna specials die huis-

aan-huis verspreid kunnen worden. Dit medium biedt unieke mogelijkheden 

om anderen dan ons 'vaste publiek' te bereiken. Indien participanten uit de 

Raad van Kerken in Enkhuizen aan zo'n special zouden willen meewerken 

staan we daar niet afwijzend tegenover. 

 een activiteitenagenda met achtergrondinformatie die centraal bijgehouden 

wordt zou de actualiteit en volledigheid van zowel Oriëntatie als website 

bevorderen. Binnen de redactie van Oriëntatie zijn daar nog uit te werken 

ideeën over. 

 te vaak lijkt nog in onze kerkgemeenschap de gedachte te leven dat wat wij 

doen niet interessant is voor anderen of zelfs dat anderen er geen kennis van 

willen nemen. Wie zei er toch iets over het licht onder de korenmaat zetten?? 

Een eenvoudig persbericht kan leiden tot meer aandacht voor een activiteit, 

maar, en misschien is dat nog wel belangrijker, geeft ook weer de 

mogelijkheid te laten zien wat wij doen (omdat we erin geloven). 
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Bijlagen 
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