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8.1. Eredienst en kerkmuziek 

Eredienst 
Zondagmorgen 

De eredienst vormt het hart van het kerkelijk leven van de gemeente. Met name in de 
zondagmorgenvieringen komt heel veel samen van wat er in de gemeente leeft, van wat we 
willen delen met God en met elkaar. 
 
Naast de kerkdienst wordt ook de ontmoeting met elkaar op zondagmorgen als heel 
belangrijk ervaren. 
 
In de zondagmorgenvieringen volgen we een orde van dienst die aansluit bij de 
oecumenische traditie binnen de PKN. Leidraad hierbij zijn het Dienstboek, het oecumenisch 
leesrooster en het Liedboek. Wij hechten aan stijl en kwaliteit in de diensten, maar vinden 
dat er ook ruimte moet zijn voor speelsheid. Zo zijn er In de afgelopen jaren ook alternatieve 
vieringen geweest zoals Kruispuntvieringen en Thomasvieringen. Elementen van deze meer 
interactieve diensten komen gaandeweg terug in de reguliere zondagmorgendiensten. Ook 
de onlinediensten In de Coronatijd hebben ervaringen opgeleverd die van waarde zijn voor 
de invulling van de diensten. Er is door al deze ontwikkelingen meer aandacht voor 
afwisseling, korte en bondige teksten, beeldende en symbolische elementen, filmpjes, 
andere vormen van zang en muziek, bijdragen van gemeenteleden als lector, bij de gebeden 
en in interactieve momenten.    
 
Alle zondagmorgendiensten vinden plaats rondom preekstoel en doophek. Alleen de 
diensten in de Goede Week (Witte Donderdag tot en met Stille Zaterdag vinden plaats in de 
Pancratiuskapel. 
 
Schrift en Tafelvieringen 

Zoekend naar de goede vorm voor de Schrift en Tafelvieringen is besloten om deze diensten 
te verplaatsen van de Pancratiuskapel naar de centrale plek voor het Doophek. Als ideaal 
werd de viering staande in een kring gezien maar door het grote aantal gemeenteleden bleek 
dat in de Pancratiuskapel moeilijk te organiseren. Er is nu gekozen voor een zogenaamde 
‘lopende viering’. 
 
Overige diensten 
In de afgelopen jaren is het aantal diensten op zondagmiddag uitgebouwd. Vier keer per jaar 
een Choral Evensong, drie maal per jaar een Lutherse Cantatatevesper, incidentele vespers, 
een top2000-dienst, peutervieringen.  Deze diensten hebben een sterk missionair karakter 
en bereiken een bredere groep dan de reguliere kerkgangers. Zo blijven we zoeken naar 
mogelijkheden om meer mensen en meer generaties te betrekken bij de vieringen. 
 
Kerkmuziek 
Voor de muzikale invulling van de liturgie is er een aantal organisten, waarvan één 
professioneel, een professionele cantor en een dirigent van het kinderkoor.  
We kunnen gebruik maken van een aantal koren uit de eigen gemeente: de Cantorij, 
Kinderkoor Eigenwijs, het Enkhuizer Bach Ensemble.  
In de Coronatijd hebben we dankbaar gebruik gemaakt van zangsolisten uit eigen gemeente. 
Daarnaast worden incidenteel andere solisten, koren en musici uitgenodigd en wordt af en 
toe een muziekfilmpje van internet in de dienst gebruikt. 
 
Voor de begeleiding van gemeente- en koorzang heeft de gemeente een aantal eigen 
muziekinstrumenten: het monumentale hoofdorgel, een kistorgel en een vleugel.  
 
In de Coronatijd bleek het belang van goede geluidsapparatuur voor de uitzending van de 
diensten. Daartoe zijn microfoons en een mengpaneel aangeschaft. 
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Voornemens en aandachtspunten 

 
Zondagmorgendiensten 
Zoals hierboven aangegeven is er vanuit de kruisbestuiving van verschillende vormen voor 
de zondagmorgendienst en het geleerde uit de Coronatijd een ontwikkeling gaande naar 
zondagmorgenvieringen met meer aandacht voor afwisseling, korte en bondige teksten, 
beeldende en symbolische elementen, filmpjes, andere vormen van zang en muziek, 
bijdragen van gemeenteleden als lector, bij de gebeden en in interactieve momenten. Die 
ontwikkeling willen we stimuleren met inachtneming van de balans stijl/kwaliteit/speelsheid. 
Daartoe is in een overleg tussen voorgangers en kerkmusici een jaarplanning nodig met 
ruimte voor alle bovenstaande liturgische kerkmuzikale elementen. 
Belangrijk bij dit alles is ook dat bij de vormgeving en inhoud van de diensten rekening wordt 
gehouden met mensen die thuis meekijken en luisteren.    
 
De ervaring hoezeer de ontmoeting op zondagmorgen werd gemist in de Coronatijd geeft 
aan hoe belangrijk en verbindend dit is. Mogelijk dat hier ook iets meer uit kan groeien, maar 
dat valt meer onder het hoofdstuk Pastoraat. 
 
Schrift en Tafelvieringen 
We vieren ongeveer één keer per maand een dienst van Schrift en Tafel. In de praktijk komt 
dat neer op ongeveer tien keer per jaar. 
Vanuit de voorgenomen fusie van de Protestantse Gemeente en de Lutherse Gemeente is 
het idee ontstaan om een aantal van de Schrift en Tafelvieringen van de morgen naar de 
vroege avond te verplaatsen met in die vieringen elementen van de Lutherse liturgie.  
We komen zo tegemoet aan het verlangen naar een grotere intimiteit rondom het Avondmaal 
die ook de integratie van beide gemeentes zal stimuleren. 
 
Overige diensten 
Voor de overige diensten willen we de lijn van de afgelopen jaren vasthouden. 
Vier Choral Evensongs, drie Lutherse Cantatevespers, peutervieringen, Top2000dienst en bij 
gelegenheid een vesper of een zangdienst. 
We willen onderzoeken of naast de meer klassieke vespers ook diensten met moderne 
muziek kunnen worden georganiseerd. 
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8.2. Pastoraat 
 
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, 
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 
gedragen door kerkelijke bezoekers, pastorale ouderlingen en de pastores. 
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 pastores. 
 
De kerkenraad wordt in het beleid met betrekking tot het pastoraat bijgestaan door de 
Werkgroep Pastoraat. Deze heeft tot taak:’ 
a. Coördinatie van het pastoraat in de wijken 
b. Organisatie, advies en toerusting (cursussen) van de kerkelijke 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 
 
De werkgroep wordt gevormd door tenminste één ouderling, tenminste één van de pastores, 
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 viermaal 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. 
Sinds mei 2017 verzorgt de werkgroep eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle kerkelijke 
bezoekers (deze kunnen ontspannend en ook inhoudelijk van aard zijn).  
Eén keer per jaar organiseert de werkgroep in samenwerking met de predikant(en) en 
ouderling evaluatiegesprekken met alle kerkelijke bezoekers ("tienminutengesprekken"). 
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 gemeenteleden met hun 75e verjaardag met de vraag of ze vanaf deze leeftijd 
ieder jaar een bezoekje willen. Indien dat niet het geval is dan worden ze vanaf hun 80e elk 
jaar bezocht met hun verjaardag. Verder geven zij aandacht bij huwelijksjubilea, geboorte 
van een kind, bij ziekte/ziekenhuis- of verpleeghuisopname, overlijden bij scheiding en 
ontslag, en zij hebben een signaleringsfunctie. 
We streven ernaar om 1 x per jaar een groothuisbezoek bij mensen thuis te organiseren.  
Inloopochtenden vinden plaats op iedere woensdagochtend in de foyer van de Zuiderkerk.   
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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. ruimere opvatting van het begrip gemeenteleden 
 
ad 1. 
De nadruk van het pastoraat is in de laatste tijd vooral komen te liggen bij de ouderen. Dat 
zal alleen maar toenemen. 
Begin 2018 is een van de predikanten vertrokken en is er, naast de nog aanwezige 
predikant, in voorjaar 2018 een kerkelijk werker voor in de plaats gekomen voor 0,5 fte. 
De predikant zal eind november 2021 vertrekken en de pastor zal juni 2022 de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  Er zal gekeken worden hoe we dit verder gaan 
invullen. 
 

ad 2. 

Na de fusie in 2012 zijn de wijken samengevoegd. 32 gemeenteleden zijn ingezet om de 
mensen in de wijken te bezoeken. Er zijn nog enkele wijken vacant en we hopen dat deze 
ingevuld kunnen worden.  

 
Er zijn nieuwe vormen van pastoraat opgepakt:  

- Kring rondom rouw,  
- Levensverhalengroep  
- Het straatjesproject, waarbij de pastor mensen die in dezelfde straat wonen uitnodigt 

om thuis bij een gemeentelid in diezelfde straat met elkaar in gesprek te gaan. 
 

Ten gevolge van de coronapandemie vindt er intensiever telefonisch pastoraat plaats maar 
zijn ook activiteiten als kringen en koffiedrinken stil komen te liggen.  
Eenzaamheid is meer een probleem geworden.   
Bovengenoemde initiatieven proberen daarop in te spelen. We hopen de kringen en groepen 
wanneer dat weer mogelijk is, weer op te pakken.  
 
Toekomstplannen  

- In 2020 is de fusie met de Lutherse gemeente actueel geworden. We willen de 
komende jaren extra pastorale aandacht aan hen schenken.  

- Er is een voorstel om - b.v. in september, aansluitend bij de landelijke datum - een 
ziekenzondag te houden om als kerkgemeenschap speciaal aandacht te besteden 
aan de zieken in onze gemeente b.v. door zieken in een dienst uit te nodigen of een 
dienst te houden rond dit thema. We gaan onderzoeken of en hoe we dit gaan 
invullen.  

- Ook willen we met een ouderengespreksgroep en gezamenlijke maaltijden van start 
gaan  

- Het plan is om doopouders, die de laatste jaren hun kind hebben laten dopen, uit te 
nodigen voor een gespreksgroep of andere vormen van contact.  

- Na de zondagse viering wordt er – buiten de coronatijd - koffie gedronken. Dit kan 
een vorm van (onderling) pastoraat zijn. We willen nadenken hoe we hier in de 
toekomst meer inhoud aan kunnen geven. Naast gezelligheid en onderling contact 
valt ook te denken aan verdieping van het gehoorde. Ook anderen dan de 
kerkgangers van die morgen zouden welkom kunnen zijn. Ook denkt de werkgroep 
Pastoraat aan samenwerking met de werkgroep Vorming&Toerusting. 
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8.3. Vorming & Toerusting 
 

Doelstelling: Lerend, verdiepend en inspirerend bezig te zijn binnen en buiten onze kerk 

door middel van het organiseren van eenmalige en/of doorlopende activiteiten zoals 
lezingen, leeskringen, gesprekskringen, Bijbelkringen, tafelgesprekken, meditatiekringen en 
excursies.  

Deze activiteiten zijn gericht op vergroting van kennis en diepgang van de eigen 
gemeenteleden en staan open voor eenieder die kennis wil nemen van het christelijke 
gedachtengoed en geloof. 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. 
Er kan eventueel voor een of meer thema’s worden gekozen, waarbinnen onderstaande 
activiteiten passen.  
 
Lezingen: we nodigen 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 het oproept. Ook de oosterse meditatiekring 
valt hieronder. 
 
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 samen bekijken van een film, passend bij een onderwerp dat aan de orde komt, is 
mogelijk. 
 
Preek van de leek: Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is nu vaak overgenomen 

door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers.  
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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.  
 
Financiën: Er zijn activiteiten die geld kosten. Per jaar kunnen vier tot zes activiteiten 
worden georganiseerd. Indien passend, zal tijdens activiteiten een vrijwillige bijdrage worden 
gevraagd ter dekking van de kosten. 
De Preek van de leek wordt gewoon vanuit de kerk betaald. 
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8.4. Kunstcommissie 

De kunstcommissie organiseert tijdelijke exposities in de Zuiderkerk en brengt de eigen 
kunstschatten van deze kerk onder de aandacht. 
 
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. 
 
a. Kunstexposities  
Met een expositie in de kerk nodigen we mensen uit eens een kijkje binnen te nemen en 
kunst van mensen uit Enkhuizen en omgeving of juist een speciale tentoonstelling over een 
bepaald thema te bekijken. 
Dit geeft een mooie kans om verbinding te maken met mensen die normaal gesproken niet 
zo gauw in een kerk komen.  
Ons kerkgebouw is eigenlijk zelf al een kunstobject met de gewelf- en muurschilderingen uit 
de 15de eeuw en leent zich goed om ook kunst uit de 21ste eeuw daarnaast te laten zien. 
Met een kunstexpositie sluiten we aan bij de hedendaagse beeldcultuur, want kunst opent 
deuren naar gevoelens en nodigt uit tot een gesprek daarover. Door zelf een tentoonstelling 
te organiseren bieden we mensen ruimte voor bezinning over en ontmoeting rond dingen die 
er in het leven toedoen. 
  
b. Vitrines 
Ook besteden we aandacht aan voorwerpen uit de bijna 600 jaar oude geschiedenis van de 
Zuiderkerk. Dit doen we in een viertal vitrines. De mogelijkheid bestaat om zo nu en dan de 
inhoud te vernieuwen of aan te passen. 
 
c. Digitale reconstructie van de Middeleeuwse gewelfschilderingen. 
Omdat fysieke restauratie van de gewelfschilderingen financieel niet haalbaar is, stelt de 
kunstcommissie zich ten doel een digitale reconstructie van alle 54 panelen te realiseren.  
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk. 
Door middel van sponsoren zal dit project gerealiseerd moeten worden. 
 
d. Kunstwerk in de gedachtenisruimte  
Een nieuwe taak voor de commissie is een opdracht van de kerkenraad om een kunstwerk 
voor in de gedachtenisruimte te laten ontwerpen. Het ontwerp wordt een tweetal handen van 
hout (een mannen- en een vrouwenhand) waarin stenen kunnen worden gelegd met daarop 
de namen van overledenen. Het kunstwerk dient ook verplaatsbaar te zijn, zodat het ook 
dienst kan doen op andere plaatsen in de kerk. 
 
e. Rubriek ‘Zin in kunst’  

Om kunst meer onder de aandacht te brengen is de kunstcommissie gestart met een nieuwe 
rubriek in Oriëntatie waarbij op een zinvolle en laagdrempelige manier aandacht wordt 
besteed aan een kunstwerk. Gemeenteleden worden gevraagd om hieraan mee te werken. 

 
 

 

  



9 
 

5. Diaconie 

 

Het diaconaat richt zich op de zorg voor wie geen helper heeft, arm en kwetsbaar is. De zorg 
is er op momenten dat het eigen netwerk niet toereikend is en het diaconaat aanvullend en 
versterkend is. Het diaconaat vindt zijn basis in een sterk netwerk dat zijn talenten voor de 
ander inzet. Het omzien naar de ander geeft inspiratie en energie.  

De diaconie van de PGE draagt deze zorg uit samen met gemeenteleden en met plaatselijke 
en regionale instanties als het stadsteam van Enkhuizen en de Hulpverlening vanuit de 
Westfriese Kerken (HWK) naar bewoners van Enkhuizen.  

De diaconie richt zich al verscheidene jaren op Enkhuizers die dak- en/of thuisloos zijn en/ of 
een steun in de rug kunnen gebruiken richting dag invulling, werk of opleiding. Dit zijn zowel 
jongeren als volwassenen. Hiertoe is stichting Voor Effies opgericht samen met Welwonen. 
De begroting van stichting Voor Effies is in 2019 uit de diaconale begroting gehaald, 
waardoor duidelijker is geworden wat de kosten en opbrengsten van deze stichting zijn. Dit is 
een eerste stap om de stichting zelfstandig te maken, net zoals in het verleden met stichting 
Helpende handen en stichting De Baanbreker is gebeurd. De inkomsten van stichting Voor 
Effies bestaan voornamelijk uit een financiële bijdrage (Couleur locale) van de gemeente die 
de kosten van de trajectbegeleider gedeeltelijk vergoeden. Voor het ondersteunen van de 
vrijwilligers en het houden van voortgangsgesprekken met de bewoners van Voor Effies 
hebben we via de stichting Straatpastoraat Hoorn vier uur per week de straatpastor 
ingehuurd. Tenslotte heeft de stichting Voor Effies een woonbegeleider ingehuurd (twaalf uur 
per week, gedetacheerd van een andere organisatie) die verantwoordelijk is voor het 
begeleiden van de vier jongeren in het project Nieuw Begin van stichting Voor Effies. Voor de 
kosten van de straatpastoor en de woonbegeleider worden, naast de bijdrage van de 
diaconie, fondsen aangeschreven. De diaconie wil zich in ieder geval in deze periode actief 
(financieel en menskracht) inzetten voor stichting Voor Effies. 

Keuzes maken binnen de huidige diaconale activiteiten en het verstevigen van het 
bestaande diaconale netwerk zijn nodig. Mogelijkheden voor samenwerking met andere 
diaconieën, zoals de Vrije Baptistengemeente Enkhuizen, het actief meewerken aan het 
HWK-initiatief om een diaconaal platform/plein West-Friesland te starten, en het nog meer 
betrekken van gemeenteleden bijvoorbeeld via een app-groep zijn opties die deze 
beleidsperiode worden onderzocht.  

De diaconie wil de komende vijf jaar € 250.000 uit het vermogen vrij maken voor een op te 
richten sociaal fonds voor plaatselijke en/of regionale (vernieuwende) activiteiten. De 
penningmeester van de diaconie werkt dit plan in 2021, samen met een andere diaken, uit. 

Diaconale activiteiten 

Heilig Avondmaal in de Zuiderkerk en de verzorgingshuizen 
Het Heilig Avondmaal in de Zuiderkerk wordt bediend door de predikant samen met de 
diakenen/ diaconaal rentmeesters. De diakenen zorgen voor voldoende brood en wijn en 
voor beschikbaarheid van het tafelzilver.  

Tijdens kerkenraadsvergaderingen is er gelegenheid om kritisch naar de vorm van de 
vieringen te blijven kijken. Er is anderhalf jaar geleden gekozen om de vieringen te houden in 
de kerkzaal, zodat mensen zich niet meer verplaatsen naar de Pancratiuskapel, dit leidt tot 
een rustiger verloop. Gemeenteleden die slecht ter been zijn blijven zitten. De 
gemeenteleden lopen op aanwijzing van de ouderling van achteren door het midden van de 
stoelen naar voren waar het brood en de wijn gedeeld wordt. Diegenen die blijven zitten, 
worden op hun eigen plek bediend door twee diakenen.  

De diaconie streeft naar 6-8 vieringen per jaar, buiten de vieringen van de stille week. 
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In de verzorgingshuizen wordt tijdens de oecumenische diensten de inzet van diakenen door 
de Raad van Kerken georganiseerd. De diaconie van de PGE levert vaak diakenen aan. 
Gevraagd is aan de Raad van Kerken (RvK) om dit meer over andere kerken te verdelen.  

Collecteren 
Elk najaar wordt een collecterooster voor het daaropvolgende kalenderjaar opgesteld door 
de penningmeester van de diaconie. De keuze voor de collectedoelen, in overleg met de 
ZWO en CvK, gaat uit van het rooster van Kerk in Actie (KIA) en daarnaast worden er 
plaatselijke, regionale en wereldwijde doelen aan het rooster toegevoegd. Voor de kerk 
wordt er gemiddeld één keer per maand gecollecteerd. Aan het avondmaal wordt een 
(plaatselijk) diaconaal collectedoel gekoppeld. Tijdens de eredienst wordt met enige 
regelmaat een praatje gehouden bij het collectedoel. Die momenten zijn vooraf vastgesteld 
en terug te vinden in het collecterooster. Het collectedoel wordt aan de gemeenteleden 
bekend gemaakt in de Oriëntatie en bij aanvang van de eredienst via de beamer. 
Gemeenteleden kunnen zowel via de Givt-app als naar het rekeningnummer van de diaconie 
hun donatie over maken.   

Binnen deze beleidsperiode is het voornemen om de samenwerking met de ZWO te 
intensiveren. 

Kerstpakketten, paasgroet, paasbrunch 

Deze acties worden door de gezamenlijke diaconieën van de PCI en de PGE georganiseerd. 
Samenwerking met andere diaconieën kan worden opgezocht.  

Hulpaanvragen 
Door het stadsteam van Enkhuizen of via andere kanalen komen regelmatig financiële 
hulpaanvragen binnen bij de diaconie, via de mail of gericht aan de app-groep 
hulpaanvragen. De aanvragen worden onderbouwd en het streven is om op dezelfde dag 
een reactie te geven.  

Financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor anderen 

Elk jaar wordt er in de begroting bepaald hoeveel in totaal aan plaatselijke, regionale, 
landelijke of wereldwijd werkende organisaties die zich inzetten voor anderen wordt 
gegeven. De specifieke doelen worden in de loop van het jaar bepaald en vastgesteld in een 
diaconie vergadering.  

Openstelling van de Zuiderkerk op zaterdag in de wintermaanden 
Het doel van de diaconale openstelling is het bieden van gelegenheid en ruimte voor 
mensen die tot rust willen komen in de kerk en bij behoefte een praatje kunnen maken, er is 
koffie en thee. Bij de uitgang krijgen de bezoekers een kaars met gedicht mee om door te 
geven aan iemand die licht nodig heeft. Volgens rooster is er vanaf oktober tot april op 
zaterdag van 11:00-17:00 uur openstelling van de Zuiderkerk. De openstelling is opgedeeld 
in blokken van twee uur steeds door twee gemeenteleden van binnen en buiten de PGE.  

Huisraad 

Het verzamelen van huisraad, het opslaan en het rond brengen bij mensen die het nodig 
hebben, waaronder statushouders is een initiatief van de diaconie. Dit wordt gedaan door 
een diaconaal rentmeester samen met een aantal leden van de kerk of met mensen van 
buiten de kerk. Er is opslagruimte in de ruimte in de peuterspeelzaal in Noord en er wordt 
een garagebox gehuurd voor witgoed in de Fruittuinen. Versterking wordt gezocht binnen de 
diaconie van de Vrije Baptistengemeente Enkhuizen. Ook een app groep met (niet-) 
gemeenteleden voor kleine klussen is een mogelijkheid om meer mensen te bereiken en te 
betrekken.  

Kerktelefoon of Kerkomroep app 
Voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen voor de erediensten is er de 
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kerktelefoon die thuis geïnstalleerd wordt door gemeenteleden/ diaconaal rentmeester. 
Steeds meer mensen maken gebruik van de Kerkomroep app.  

Scholing en inspiratie voor de diakenen en diaconaal rentmeesters 
Scholing vanuit de PKN voor diakenen is beschikbaar via een e-learning module. De wens 
hiervoor kan tijdens de diaconie vergadering worden besproken. Met de komst van een 
aantal nieuwe ambtsdragers binnen de diaconie biedt deze module een kennisbasis voor 
deze diakenen. Daarnaast is de Landelijke Diaconale Dag een gelegenheid om geïnspireerd 
te worden door andere diaconieën of zelf inspiratie te geven aan anderen. Verder kan bij een 
diaconie vergadering een consulent KIA uitgenodigd worden voor inspiratie en het verbreden 
van de diaconale blik. 

Communicatie vanuit de diaconie 
Via de vaste rubriek in de maandelijkse Oriëntatie, af en toe via de digitale nieuwsbrief Soms 
als dit nodig is en in het algemeen op de PGE-website. 

Financiën en vermogen van de diaconie 

In de eigen begroting en jaarrekening van de diaconie wordt een overzicht gegeven van de 
inkomsten en uitgaven van de diaconie met daarbij een duidelijke toelichting. De grootste 
inkomsten van de diaconie komen van de erfpacht van Westerhof en de huur van het pand 
door de Baanbreker. De opbrengst van levend geld wordt steeds minder. Elk jaar, rond 
Pasen, vindt de jaarlijkse diaconale acceptgiro actie plaats. De diaconie bepaalt vooraf 
waarvoor de opbrengst van deze rondgang aan wordt besteed. Het opnieuw onder de loep 
nemen van de hoogte van de erfpacht is iets waar de diaconie aandacht aan gaat geven.  

Er is een beleggingsgroep met een beleggingsstatuut. Dit statuut is aangenomen door de 
kerkenraad. De beleggingsgroep bestaat uit drie gemeenteleden en is onder leiding van de 
penningmeester. Door de beleggingsgroep kan door de diaconie zelf besloten worden waar 
vermogen belegd wordt. Bij deze keuzes worden de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties aangehouden. In de begroting wordt 
rekening gehouden met 4% inkomsten (dividend en koerswinst) van het belegde vermogen 
(per 1 september) op de beleggingsrekening. 

De projecten Voor Effies en Nieuw Begin hebben een begroting en jaarrekening van de 
stichting, die is apart van die van de diaconie.  

Voor Effies  
De projecten Voor Effies en Nieuw Begin vallen onder de stichting Voor Effies. Het bestuur 
van Voor Effies bestaat uit drie gemeenteleden met een diaconale achtergrond van de PGE 
en uit twee medewerkers van Welwonen. Momenteel zijn dit een medewerker van de 
afdeling Wonen en van de afdeling Welzijn.  

Esther Jeunink is vanuit de HWK voor vier uur per week gedetacheerd bij stichting Voor 
Effies. Zij voert samen met een diaconaal rentmeester, of een diaken, en een medewerker 
van Welwonen de gesprekken met de Voor Effies bewoners. Potentiële bewoners worden 
voornamelijk door het stadsteam van Enkhuizen aangedragen.  

Nieuw Begin 
De trajectbegeleider voor de begeleiding van jongeren naar dagbesteding, werk of opleiding 
is voor 32 uur per week aangesteld bij Welwonen. Deze aanstelling wordt vergoed uit de 
gelden van de couleur locale. In de toekomst, vermoedelijk november 2022, zal deze functie 
toegevoegd worden aan het stadsteam van Enkhuizen.  

De woonbegeleider van ’t Centrum wordt voor tien uur per week gedetacheerd bij een 
andere organisatie. In 2021 wordt gekeken of deze functie ook onder de stichting “Iedereen 
telt mee” kan vallen. Verder willen we intensiever gaan samenwerken met de budget coach 
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van dezelfde stichting om de jongeren van Nieuw Begin beter financieel te kunnen 
begeleiden. 

Voor de toekomst is het behouden van de stichtingsvorm of het verzelfstandigen/ onder 
brengen van beide projecten bij een organisatie het onderzoeken waard.  
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8.6. Werkgroep ZWO 

Doel: Bewustwording, d.w.z. bewustwording van gemeenteleden en ondersteuning van 
buitenlands missionair en buitenlands diaconaal werk, door middel van verschillende 
activiteiten. Door verbinding creëer je bewustwording. 
 
Leden 

 Simone Pluister, voorzitter 
belast met: vergadering leiden, tekst kerkblad en website, collecte afkondigen/gebed, 
inzamelen cartridge e.d., coördinatie, communicatie, contactpersoon 
meerjarenproject. 

 Esther Kleimeer, secretaris 
taken: collecte afkondigen/gebed, vergaderschema, agenda, werkplan, zwo-mailbox 
opschonen, communicatie 

 Anne Hans van der Herberg   
           taken: collecte afkondigen/gebed, collecteren 
 
Bereikbaarheid 
postadres: Protestantse Gemeente Enkhuizen, Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ, Enkhuizen 
mail: zwo@pgenkhuizen.nl 
 
Activiteiten    
meewerken aan 4 kerkdiensten t.b.v. zending, Kerk in Actie. Deze zijn: 

 Voorjaarszending (februari/maart)   Pinksteren (mei/juni) 

 Zomerzending (augustus)  Najaarszending (november), evt. 
zendingskalenders (20 stuks) 

meewerken aan één kerkdienst t.b.v. meerjarenproject Stichting de Vlieger, 
Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen. reknr.:  NL 29 RABO 0418 775 494 
In beginsel wordt dit project ondersteund. 
 
De werkgroep ZWO streeft naar ontmoeting, informatie-uitwisseling en mogelijk 

samenwerking met de ZWO-commissie van de PG Stede Broec. 
 
inzamelen postzegels en kaarten. De opbrengst is voor de zending, van Kerk in Actie en 
voor projecten van de Gereformeerde Zendingsbond. 
inzamelen oude mobiele telefoons en inktpatronen, vanwege duurzaamheid. De opbrengst is 
voor het algemene werk van Kerk in Actie. 
Vergaderen 
Vier keer per jaar ZWO-vergadering en 1 keer per jaar extra, indien noodzakelijk. 
Eén keer per jaar aansluiten bij de diaconievergadering, i.v.m. collecterooster nieuw 
kerkseizoen (bv in juni) 
Eén keer per jaar aansluiten bij de algemene vergadering van de kerkenraad, i.v.m. 
agendapunt: werkplan en voortgang (bv in oktober). 
 
Overig 
Voor wijzigingen en nieuwe verzoeken om activiteiten, 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. 
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8.7. Jeugd 
 
Kinderen en jongeren zijn een waardevol onderdeel van de geloofsgemeenschap die bestaat 
uit verschillende generaties. Elke generatie heeft zijn eigen creatieve inbreng in de 
geloofsgemeenschap waarbij we van elkaar mogen leren. Het jeugdwerk blijkt vaak de plek 
te zijn waar innovatie ontstaat met een duurzaam oog op de toekomst. 

Visie:  Ons hopen en streven is dat in 2025  

 de huidige groep kinderen en jongeren zich verbonden weten met en thuis voelen in 
onze kerkelijke gemeenschap 

 kinderen, tieners, jongeren en hun (groot)ouders leren herkennen hoe God aanwezig 
is in hun leven en ze deze ontdekkingen op hun eigen manier kunnen vormgeven in 
de werelden waarin zij zich begeven en anderen hierin laten delen 

 het jeugdwerk een integraal aspect zal zijn van het gemeente zijn.                           
 
De groep kinderen en jongeren in onze gemeente 

We richten ons op de groep kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar en op de groep 
jongvolwassenen van 19-25 jaar.  
 
In januari 2021 zijn er in onze gemeente volgens de ledenadministratie    
 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar  
 12 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar 
 28 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar 
 46 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar 
 27 jongvolwassenen in de leeftijd van 19 tot 25 jaar.  
 
De activiteiten staan natuurlijk open voor kinderen en jongeren die niet lid zijn van onze 
gemeente. 
 
De werkgroep jeugd en jongeren 
De werkgroep bestaat (januari 2021) uit drie leden (specifiek voor schatgravers en 
kinderkerst) plus dirigent kinderkoor, ouderling met aandachtsgebied ‘jeugd’ en predikant. Er 
wordt minstens twee keer per jaar vergaderd. 
Het budget is €1.000.--  (€ 600 voor kinderkerstproject en € 400 voor overige kosten). 
 
Doelstellingen 
We kunnen niet alles en ervaring leert dat hoge ambities frustratie opleveren.  
Daarom: activiteiten doen waar we energie van krijgen; waar we goed in zijn!  

De activiteiten/projecten voor de komende jaren: 
0-2 jaar activiteit gericht op de ouders - gesprekskring  
       - ontmoeting 
3-5 jaar peuterviering/kliederkerk  
  kerstviering 
  activiteit gericht op de ouders  -gesprekskring  
       -ontmoeting 
6-11 jaar kinderkoor 
  basiscatechisatie 
  schatgravers 
  scholendienst 
  kerstviering 
  activiteit gericht op de ouders 
12-18 jaar workshops 
  excursies 
  muziek  
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19-25 jaar kruispuntvieringen 
  ontmoeting 
 
Uitbreiding werkgroep met ouders van jonge kinderen.  

Betrekken van diaken bij jeugdwerk. 
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8.8. PR & Communicatie 

Een momentopname 

De werkgroep PR&C is door de kerkenraad ingesteld in 2013 om te voorzien in de behoefte 
aan 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.  

Vanaf het begin heeft de werkgroep ernaar gestreefd veel van wat in de PGE gebeurt 
bredere bekendheid te verschaffen, niet om reclame te maken maar omdat de activiteiten 
van de kerk, voorheen vanzelfsprekende, natuurlijke bagage van iedere Enkhuizer, nu met 
nadruk aangeboden dienen te worden om in de veelheid van voorhanden informatie 
zichtbaar te blijven.  

Een onmisbare bron om dat streven waar te kunnen maken is de informatievoorziening 
vanuit de organen van de kerk (werkgroepen, predikanten, bestuursorganen enz.) aan de 
werkgroep PR&C. Hoewel iedereen dat desgevraagd vanzelfsprekend vindt blijft het een 
moeizaam proces de informatie tijdig en volledig te krijgen. 

Ten dienste van de gemeente staan daarbij op dit moment  

 kerkblad "Oriëntatie" (sinds 1991), met een eigen redactie; verschijnt 10 of 11 maal 

per jaar en voorziet in de interne informatie van de PGE en de Lutherse Gemeente 
Enkhuizen; het is verkrijgbaar op papier, maar desgewenst ook digitaal.  
 

 de website (2014), redactie wordt gevormd door de werkgroep PR&C. Uitgangspunt: 

de website heeft “een taak naar buiten.”  
 

 SOMS (2016), eveneens onder redactie van de werkgroep, bedoeld om 

gemeenteleden, maar ook mensen rond de PGE die wel geïnteresseerd zijn in wat 
daar gebeurt, maar geen lid zijn, via korte mailberichten snel te informeren over 
ontwikkelingen. 
 
op alle publieksuitingen van de PGE zijn van toepassing het privacystatement 
(2018) en het redactiestatuut (2019), beide te vinden op de website. 
 

 persberichten vervaardigt en verspreidt de werkgroep PR&C op eigen initiatief met 

een zekere regelmaat; ook ondersteunt zij desgevraagd de organen van de 
gemeente bij het maken van persberichten. De berichten van de PGE vinden, met 
wisselend succes, een plaats in de regionale pers, de plaatselijke huis-aan-huis-
bladen en op de websites van andere kerken.  
 

 advertenties plaatst de werkgroep met het activiteitenprogramma, in huis-aan-

huisblad De Drom, bij voorkeur periodiek 
 

Hoe verder naar 2025? 

Het motto "De PG Enkhuizen wil (misschien) niet groeien, maar (zeker wel) bloeien!" voor 

het beleidsplan 2020-2025 stelt aan de communicatie van de PGE in de komende periode 
dezelfde eisen als in het verleden: helder, tijdig en toegankelijk. 
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Onder die noemer wil de werkgroep haar bestaande activiteiten voortzetten en op 
onderdelen intensiveren: 

 het Kerstnummer 2016 van Oriëntatie is in geheel Enkhuizen huis-aan-huis 

verspreid. Het resultaat was zeer positief; het Kerstnummer werd daarom opgevolgd 
een Paasnummer in 2018 en opnieuw een Kerstnummer in 2019.  
De werkgroep meent dat ook in komende jaren, te beginnen in 2021, specials van 
Oriëntatie huis-aan-huis verspreid kunnen worden.  
Het medium blijkt unieke mogelijkheden te bieden om anderen dan ons 'vaste publiek' 
te bereiken. Wij vinden het jammer dat een uitnodiging aan de participanten in de 
Enkhuizer Raad van Kerken voornamelijk werd beantwoord met stilzwijgen. Wij doen 
een beroep op onze vertegenwoordigers in die raad om te pleiten voor een andere 
opstelling. 
 

 de beamer is in de Zuiderkerk in gebruik sinds voorjaar 2016 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. Nu 
als gevolg van de 'coronabeperkingen' meer mensen, ook "nieuwe" mensen, langs 
deze weg bereikt worden willen we graag met alle betrokkenen nadenken over de 
mogelijkheden die Kerkomroep en de beamer bieden om hen ook met andere 
informatie te bereiken. 
 

 social media  

* De werkgroep kan, technisch gesproken, gebruik maken van Twitter en Facebook 
maar doet het niet.  
* In het beleidsplan 2017-2020 vonden we aandachtspunt 3.1.: intensiveren van het 
individueel contact met alle gemeenteleden. De werkgroep stelde zich voor te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een chatpagina binnen de huidige 
website; voorwaarde daarvoor was wel dat naast de redactie ook één van de 
predikanten met een zekere regelmaat aan deze pagina zou werken, om reacties te 
geven, maar zeker ook om die uit te lokken! Dat is niet van de grond gekomen. 
* Incidenteel horen we van gemeenteleden die iets met Whatsapp doen, maar hoe 
dat vast in te bedden in kerkelijke activiteit? 

 
Toch menen wij dat het brede terrein van de "social media" mogelijkheden in zich 
bergt om enerzijds ouderen op een andere manier meer en beter te bereiken en 
anderzijds ook een communicatiekanaal te openen naar een jongere generatie. We 
zijn graag bereid initiatieven in deze richting te ondersteunen! 
Ook daar zou wellicht iets te realiseren kunnen zijn binnen het 
samenwerkingsverband van de Raad van Kerken te Enkhuizen! 
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8.9. Kerkbeheer 

Het beleids- en werkplan van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is gebaseerd op de 
concept-visie van de PGE zoals deze verwoord is in een memo van 5 juli 2020. 

Als uitgangspunt is de begroting 2021 genomen die door de kerkenraad in haar vergadering 
van 3 december 2020 is goedgekeurd. Deze begroting eindigt met een verwacht negatief 
resultaat van € 60.000,-. Op basis van deze begroting zijn diverse scenario’s gemaakt voor 
een meerjarenbegroting. Zie bijlage 8.9.b.  

Het werkgebied van het college wordt bepaald door wat in de kerkorde in ordinantie 11 van 
de Protestantse Kerk in Nederland als taken van de kerkrentmeesters wordt genoemd. 

Het omvat vier beleidsvelden:  

Mensen Geld Gebouwen Organisatie 
 

Mensen  

Het college is verantwoordelijk voor de arbeidscontracten van werknemers en de financiële 
uitvoering van de overeenkomst met de predikant (100%) Op dit moment zijn een kerkelijk 
werker (50%), een koster/beheerder (67%), een organist en een cantor in dienst.  

Het opstellen van vrijwilligerscontracten waarbij een financiële vergoeding wordt gegeven 
valt onder verantwoordelijkheid van het college.  

De kerkenraad beslist, binnen de kaders van de begroting wie in aanmerking komt voor een 
arbeids- of vrijwilligers-contract.  

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

De vergrijzing onder vrijwilligers geeft in toenemende mate een probleem om de 
noodzakelijke taken uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is dat de organisatie zowel in 
activiteiten als in structuur hierop aangepast dient te worden.  

 
In het werkplan zal aandacht worden besteed aan de contacten met de betaalde 
werknemers. 

 

Geld 

Uitgangspunten zijn het correcte beheer van het vermogen van de PGE en het financieel 
functioneren van onze gemeente in al haar facetten. 

Het doel van ons vermogensbeheer is met het rendement van het belegd vermogen bij te 
dragen aan een kostendekkende exploitatie. Daar risicoloos beleggen momenteel nauwelijks 
rendement oplevert is gekozen voor een beleggingsbeleid met meer risico. Dit 
beleggingsbeleid zal worden vastgelegd in een nieuw beleggingsstatuut voor het CvK, dat 
binnenkort door de kerkenraad kan worden vastgesteld. 

De verwachting is dat de inkomsten aan 'levend geld' verder zullen afnemen door een 
krimpend ledenaantal. Daarom en gelet op het ledenaantal moet de PGE in de nabije 
toekomst met 1,0 fte predikant/kerkelijk werker volstaan. 

Het bewaken en terugdringen van kosten krijgt absolute prioriteit. Daarnaast moeten de 
inkomsten verhoogd worden. 

De visie van het college is om het belegd vermogen in stand te houden en niet door 
exploitatietekorten te laten uithollen. Alleen op deze wijze kunnen we de financiële toekomst 
van de gemeente zeker stellen.  
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In het werkplan van het college springen de volgende zaken eruit: 

o De banken waarbij wij beleggen zijn “groene” banken 

o De boekhouding is uitbesteed aan een extern kantoor 

o Alle betalingen boven € 100,- dienen de goedkeuring van het college te hebben 

o Het budgetbeheer is tot 31-12-2022 gecentraliseerd bij de penningmeester van het 
college. Daarna volgt een evaluatie of de gekozen werkwijze gehandhaafd of 
aangepast dient te worden. 

o De begroting wordt uitgevoerd in FRIS en tijdig aangeleverd aan het CCBB 

o Het dividend en de ongerealiseerde koerswinst worden toegevoegd aan de 
opbrengsten tot een brutoniveau van 4% van het belegde vermogen per 1-1 van het  
betreffende jaar. 

o De jaarrekening wordt eveneens uitgevoerd in FRIS en tijdig aangeleverd aan de 
kerkenraad.  

o Het moderamen wordt in april en september geïnformeerd over de financiële stand 
van zaken 

 

Gebouwen 

Uitgangspunt is dat het gebouw ingezet kan worden voor alle activiteiten van de PGE. Het 
gebouw is voor iedereen toegankelijk, zowel voor kerkleden als voor andere bezoekers uit de 
stad Enkhuizen en van daarbuiten. 

De kerkenraad verzorgt de openstelling op de zaterdagen en het CvK verzorgt de 
openstelling in de zomer voor o.a. de toeristen. 

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. Hiermee verwachten wij ook een financieel voordeel te 
kunnen behalen, met als neveneffect een beter exploitatieresultaat.  

De kerk is zodanig ingericht, dat uitvaarten in alle facetten, inclusief opbaringen, tot de 
mogelijkheden behoren.  

De exploitatie van het gebouw wordt gecoördineerd door een koster/beheerder (in 
loondienst) met behulp van inzet van gemeenteleden. Voor de komende jaren zal in 
toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op gemeenteleden om de exploitatie 
verantwoord uit te voeren. Aan deze inzet zitten wel grenzen. 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. Hij wordt daarin 
bijgestaan door een aantal specialisten.  Zij hebben de beschikking over een meerjaren-
onderhoudsplan. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd. 

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

Casco onderhoud  

In de komende 4 jaar wordt een rijkssubsidie van 60% op onderhoudskosten van het casco 
toegekend, mits de PGE ook 40% bijlegt. De subsidie bedraagt max. € 152.000,- over de 
periode van 2021-2026.  
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Regulier onderhoud  

Dit zijn kosten aan of voor vervanging van apparatuur, zoals verwarming, lift en roerende 
zaken. Deze bedragen aan onderhoud zijn in de begroting separaat opgenomen. 

De huidige faciliteiten zijn erop gericht om eigen gebruik van de kerk en gebruik door derden 
optimaal te faciliteren.  
 
In ons werkplan willen wij aandacht voor de volgende zaken:  

o Regelmatig werkoverleg met koster en gebruikers.  

o De uitvaartmogelijkheden optimaal in de markt zetten.  

o De verhuur van de Zuiderkerk bevorderen. 

o Meer vrijwilligers inzetten voor uitvoerende taken (met name bij 
uitvaarten). 

o  Deelnemen aan het opzetten van een Kerkenvisie door de 
gemeente Enkhuizen om een adequaat toekomstig gebruik van de 
Zuiderkerk te garanderen. 

o Het verlagen van het energieverbruik in de kerk vanaf 10-1-2021 
door de gebruikstemperatuur op maximaal 17 graden te zetten en, 
in collectiviteit met andere kerken, een andere energieleverancier 
te zoeken. Na 1 jaar wordt dit geëvalueerd. 

 

Organisatie 

Het huidige college bestaat uit 3 personen. Om aan de kerkorde te voldoen dient nog een 
ouderling-kerkrentmeester gezocht te worden.  

De voorzitter en de nog te benoemen ouderling-kerkrentmeester zijn lid van de kerkenraad 
en de voorzitter van het college neemt deel aan het overleg in het moderamen 

Momenteel behartigt de voorzitter de portefeuille: personeel, kosterszaken en gebouwen. 

De secretaris behartigt de portefeuille: verslaglegging, archief en communicatie. 

De penningmeester behartigt de portefeuille: geldzaken en geldwerving. 

Zodra het college uitgebreid wordt, kunnen de portefeuilles herschikt worden. 

Het College wordt bijgestaan door (een) vrijwilliger(s): 

- voor het archiefbeheer 

- voor het bijhouden van de ledenregistratie (lidmatenregister) incl. het doop- en 
huwelijksregister  

- voor het afstorten van de collectes 

- voor de verkoop van de collectebonnen 

- voor het verrichten  van kopieerwerk t.b.v. o.a. liturgieën 

- als sleutelbeheerder voor het LRP (ledenregistratiesysteem van de PKN) 

- voor de organisatie van de kosterstaken op zondagmorgen 

- voor het beheer van de boeken van de Librije in de Westerkerk 

- voor de organisatie van de Aktie Kerkbalans 

- voor administratie en bezorging van het maandelijkse kerkblad Oriëntatie  
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- voor de zomeropenstelling van de Zuiderkerk 

De orgelbespelingen worden door de organist (in vaste dienst) gecoördineerd en verdeeld 
onder de overige organisten (1 vrijwilliger en 1 betaalde kracht).  

In ons werkplan willen wij aandacht schenken aan het periodiek overleg met alle 
bovenstaande vrijwilligers. 
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Bijlage 8.9.a. opbouw ledenbestand PGE 

per 1 januari 2021 

Aantal pastorale eenheden   651 

Doopleden   385 

Belijdend leden   508 

Vrienden     10 

Meegeregistreerd *  107 

Ongedoopte kinderen **   33 

    ------ 

    1043 

Leeftijdsopbouw per 1 januari 2021: 

 0 – 10   34 

11 - 20    65 

21 - 30    58 

31 - 40   31 

41 - 50    65 

51 - 60   124 

61 - 70   203 

71 - 80   259 

81 - 90   164 

91 - 100   38 

101 -      2  

  ----- 

                1043 

* Meegeregistreerden zijn in gezinsverband met een lid wonende meerderjarigen, die in de 

ledenadministratie zijn opgenomen, doch geen lid zijn van de Protestantse Kerk 

** Niet-gedoopten zijn in gezinsverband met een lid wonende minderjarigen, die in de 

ledenadministratie zijn opgenomen, doch geen lid zijn van de Protestantse Kerk. Bij het 

bereiken van de leeftijd van 18 jaar verandert hun status in meegeregistreerd. 
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8.9.b. financiële scenario's 

 

 


