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PROTESTANTSE GEMEENTE ANDIJK-WERVERSHOOF

Een solidaire geloofsgemeenschap
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VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan voor de komende 5 jaar
(2019-2024). Wij hebben het stuk, na inspraak van de
gemeente, op een aantal punten herzien en aangepast
aan de situatie van nu. In grote lijnen komt het
overeen met het in 2010 vastgestelde beleidsplan voor
2011-2015
Van Hervormde gemeente naar Protestantse gemeente

Als gemeente zijn we aangesloten bij de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). Daarom is tijdens het
beleidsproces besloten om de naam Hervormde
gemeente Andijk-Wervershoof te schrappen. Wij
gebruiken voortaan de naam:
Protestantse gemeente Andijk-Wervershoof

Kerkorde en Plaatselijke regeling

Naast ons beleidsplan is er het algemene beleid van de
PKN, verwoord in de kerkorde en zogenaamde
ordinanties. Op de website www.pkn.nl staan ze onder
het kopje ‘Bestuur en organisatie’ weergegeven. Naast
dit algemene beleid van de PKN heeft onze gemeente
eveneens de zogenaamde ‘Plaatselijke regeling’ die
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hierop gebaseerd is. Daarin staat een aantal
elementen van de kerkorde specifiek uitgewerkt voor
onze gemeente. De informatie is te vinden op
www.pg-andijkwervershoof.nl

1 GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENTE

De eerste berichten over bewoning van ons gebied
‘Aendick’ stammen uit de dertiende eeuw, rond 1250.
De leefgemeenschap had aanvankelijk geen kerk. De
mensen gingen in de Middeleeuwen met de schuit ter
kerke in parochies van het tegenwoordige Lutjebroek,
Grootebroek of Bovenkarspel.

Eerste kerk in 1667
De kleine gemeenschap van ongeveer 100 mensen
bouwde pas in 1667 haar eerste eigen gebouw: de
Buurtjeskerk op Andijk-West. Deze kerk is als
Protestantse kerk gebouwd, want de Andijkers waren
inmiddels vrij massaal meegegaan met de reformatie.
De leefgemeenschap groeide uit tot het langgerekte
dijkdorp, dat het nog steeds is. De mensen van de
oostzijde van het dorp wonen 8 km van de
Buurtjeskerk verwijderd. Daarom is er in 1873 op 6.4
km oostelijk van de Buurtjeskerk een eigen kerk
gebouwd: de Oosterkerk.
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‘Afgescheidenen’
Het dorp groeide. In 1863 hebben ‘de Afgescheidenen’
(1834 - De Cock) een eigen kerk gesticht. Na de
Doleantie (1886 – Kuyper) is wegens ruimtegebrek in
1932 een grotere Gereformeerde kerk gebouwd aan
de Middenweg. Daar kerkte het overgrote deel van de
Andijker protestanten. De Hervormde gemeenten
(Buurtjeskerk en Oosterkerk) bleven als kleine
gemeenten achter.

Hersteld Verband in 1926
In 1926 verliet, na de synode van Assen, een groep
mensen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het
twistpunt was of je de Bijbel letterlijk of meer
symbolische mocht lezen. ‘Heeft de slang in het
paradijs nu wel of niet gesproken?’ Zij stichtten de
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. Ook in
Andijk ontstond een gemeente in Hersteld Verband.
Die gemeente kenmerkte zich door een nietfundamentalistische Bijbelbeschouwing. Deze groep
bouwde onze huidige kerk in 1928 aan de Middenweg
nr. 48. Het kreeg de naam “Het Gele kerkje” met een
knipoog naar de naam van de stichter van het Hersteld
Verband Ds. Geelkerken.

Drie Hervormde kerken
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Direct na de Tweede Wereldoorlog (1946) gingen op
landelijk en plaatselijk niveau de Gereformeerde
kerken in Hersteld Verband op in de Hervormde Kerk.
Toen waren er in Andijk dus drie Hervormde
kerkgebouwen. Die last werd te zwaar. De burgerlijke
gemeente Andijk kocht de kerk aan de Middenweg, en
nam het gebouw in gebruik als brandweerkazerne.

Naar de Noodkerk aan de Horn
In 1967 werd de Oosterkerk aan het Kerkepad niet
langer gebruikt en is aan de Horn (nu Middenweg) een
Noodkerk in gebruik genomen.
In de jaren zeventig werd ook de Buurtjeskerk buiten
gebruik gesteld en kwamen alle Hervormden van
Andijk samen in deze Noodkerk.
In 1980 is de kerk aan de Middenweg nr. 48 weer
teruggekocht van de gemeente Andijk, de Noodkerk
opgeheven en hebben we onze oude kerk aan de
Middenweg weer in gebruik genomen.

Fusies en reorganisaties
De Hervormde gemeenten van Wervershoof en
Onderdijk zijn in de jaren ’50 al samengevoegd. De
kerk van Wervershoof is in 1952 gesloten en de
gemeenteleden kerkten verder in Onderdijk. De
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gemeente van Wervershoof-Onderdijk werd te klein en
fuseerde in de jaren ’90 met de Hervormde gemeente
van Andijk.
In de kerk van Onderdijk werden uiteindelijk alleen
nog speciale diensten voor toeristen gehouden. De
fusiegemeente verkocht dit kerkgebouw in 2006, de
Toeristenkerk ging verder in het dorpshuis van
Onderdijk. Deze verkoop heeft menig gemeentelid in
Wervershoof en Onderdijk veel pijn gedaan, wat
verschillende pastorale gesprekken met deze
gemeenteleden tot gevolg had. De meeste wonden
lijken wel geheeld, maar sommige littekens zijn nog
steeds gevoelig.
Daarmee was de Hervormde gemeente AndijkWervershoof maar in het bezit van één kerkgebouw
aan de Middenweg in Andijk.

In 2009 zijn de stoffelijke resten van het Hervormde
kerkhof in Wervershoof overgebracht naar een
gezamenlijk graf op de begraafplaats bij de Roomskatholieke St. Werenfriduskerk. Het graf is
gemarkeerd met een specifiek gedenkteken.
Aanvankelijk maakte de Hervormde gemeente AndijkWervershoof deel uit van een streekgemeente, samen
met de Hervormde gemeenten van Bovenkarspel,
Grootebroek, Hoogkarspel, Westwoud, Blokker,
Venhuizen, Wijdenes, Schellinkhout en Hem. Deze
streekgemeente, ‘De Drieslag’ genaamd, is in de
tachtiger jaren ontstaan en aan het eind van de
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negentiger jaren van de vorige eeuw weer
uiteengevallen.

Visitatie
In 2006 is er in onze gemeente bijzondere visitatie
geweest. Dit heeft geleid tot het aftreden van de
voltallige kerkenraad en het vertrek van de toenmalige
pastor. In 2007 is een nieuwe kerkenraad
aangetreden. Van september 2008 tot september
2013 was de pastoraal werker Ton Heijboer in onze
gemeente werkzaam. Vanaf januari 2014 is een
nieuwe kerkelijk werker – Gert Scholten - als part time
pastor aan deze gemeente verbonden. Per 1 januari
2015 heeft hij volledige ambtsbevoegdheid gekregen.

PKN en de Raad van kerken
Na de totstandkoming van de Protestantse Kerk
Nederland in 2004 heeft onze gemeente zich daarbij
van harte aangesloten, met de naam Protestantse
gemeente Andijk- Wervershoof in wording, omdat er
nog geen sprake is van fusie met de plaatselijke
Gereformeerde kerk.
In 2009 zijn wij toegetreden tot de Raad van Kerken,
die hernieuwde samenwerking impliceert met de
Rooms-katholieke parochies van Wervershoof,
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Onderdijk en Andijk en met de Gereformeerde kerk
van Andijk.

2 ONZE GEMEENTE IN GETALLEN

De onderstaande cijfers en andere gegevens vertellen
iets over de positie van onze gemeente in de
samenleving. Daarbij is de vraag aan de orde of de
Protestantse gemeente van Andijk-Wervershoof i.w.
toekomst heeft en als dat het geval is, welke rol zij
zou kunnen spelen in die samenleving.

Ledenaantal Protestantse gemeente AndijkWervershoof
Het is moeilijk exact aan te geven hoeveel leden onze
gemeente heeft.
Dat komt omdat enerzijds de landelijke
ledenadministratie van de PKN de kerkelijke stroming
onder een noemer zet: Gereformeerd, Hervormd,
Luthers. Er is wel een globaal beeld per 2016 van de
omvang van onze gemeente, gebaseerd op de
ledenadministratie van de LRP.
Kerkelijke staat ingeschreven leden.
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Belijdende leden
Doopleden
Overige
Totaal ledental

88
106
90
284

Leeftijdsopbouw Protestantse gemeente AndijkWervershoof.
Jonger dan 20 jaar

28

21- 45 jaar

68

46- 65 jaar

103

66 jaar en ouder

85

3 IDENTITEIT

3.1 Hoe zien we onszelf?
Onze gemeente is sociaal cement, en een
gemoedelijke familie. Zomaar een dak boven zovele
hoofden, zovele zinnen. We hebben een eigen
nestgeur. En weinig handen maken veel werk.

3.2 Hoe willen we er in de toekomst uit zien?
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Open zijn en elkaar aanvaarden. Een gastvrij thuis
bieden voor jong en oud. Omzien naar elkaar en
maatschappelijk betrokken zijn. Samen de goede
boodschap vieren en het Woord van God uitgelegd
krijgen.

3.3 Profielen
De Protestantse Kerk in Nederland is vanouds een
Presbyteriaans-synodale kerk, met een sterk accent op
de woordverkondiging op basis van de
belijdenisgeschriften. De laatste decennia hebben de
kerken die in de Protestantse Kerk gefuseerd zijn, een
veranderingsproces doorgemaakt. Die verandering is
ook in onze gemeente herkenbaar. Er ligt een sterkere
nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de
gemeenteleden. Verschillen in geloofsopvattingen
worden meer zichtbaar, maar niet langer als probleem
ervaren. Integendeel: We beschouwen onze
veelkleurigheid als een potentiële bron van goede
geloofsgesprekken.

Het profiel van onze gemeente
Wij herkennen ons in het ‘diaconale profiel’ en in ‘kerk
met een aanbod’. Het ‘klassiek gereformeerde’ en het
‘evangelische profiel’ passen niet bij onze gemeente.
In de ‘conciliaire’ en ‘liturgische’ profielen zitten wel
elementen, die ons aanspreken.
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•
Het oecumenisch-apostolaire of diaconale
profiel
De kerk is er voor anderen, voor de wereld, gericht op
heelheid, gerechtigheid en vrede. Kernwoorden in dit
model zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en
solidariteit.

•

Het profiel van 'kerk met een aanbod'

Pastores zijn beschikbaar voor leden en niet-leden. De
kerk fungeert als dienstverlenend instituut, waarbij de
behoeften van mensen centraal staan. Dat betekent
o.a.: begeleiding bij overgangs- en crisissituaties en
aandacht voor zoekers naar zingeving.

Conclusie
We beschouwen onze kerk als een open, solidair en
dienstverlenend instituut, waarbij de behoeften van
mensen centraal staan.

Omschrijvingen uit de Kerkorde
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3.4. De Kerkorde

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste
hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt.
Wij herkennen ons in Artikel 1 van de Kerkorde en wij
vertalen dit artikel als volgt:

Geworteld in het evangelie van Jezus Christus als bron
en norm van verkondiging en dienst, weet de
Protestantse gemeente Andijk-Wervershoof i.w. zich
geroepen om kerk voor de samenleving te zijn. Zo wil
zij God eren en dienen.

3.5 Bijbelse beelden van gemeente-zijn

In de Bijbel zijn diverse beelden van de gemeente te
vinden. Voor ons zijn de volgende vijf beelden van
groot belang bij onze roepin
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Het lichaam van Christus; eenheid uit vele delen. 1
Korintiërs 12:12
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één
lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

Het zout van de aarde, het licht in de wereld, Mattheüs
5:13-14
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt
worden? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven.

Broederlijke en zusterlijke gemeenschap, Psalm 133:1
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te
wonen!

De gemeente als dienares, Filippenzen 2:5-7
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus
had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd
gelijk aan een mens.

14

De eenheid met de Heilige Geest, 2 Korintiërs 13:13
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u
allen.

Ons beeld van de gemeente op basis van de Bijbel
De resultaten van gesprekken op de gemeenteavond
en een drietal wijkavonden over de Bijbelse beelden,
de kerkordelijke omschrijvingen en de profielen, zijn
door de Beleidsplancommissie als volgt samengevat.
Wij willen:
• een warme en gastvrije geloofsgemeenschap zijn,
een rustpunt
en een lichtpunt voor allen.
• beschikbaar zijn voor de inwoners van Andijk en
Wervershoof,
die een beroep op ons doen
• mogelijkheden bieden voor gesprekken rond
zingeving
• rituelen aanbieden bij overgangsmomenten
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• hulp bieden in crisissituaties

De kerk en het kind

Hier woont God,
zei het kind.

Soms zei ik,
niet altijd.

Niet altijd?
vroeg het kind.

Nee zei ik,
alleen als
iemand een
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verhaal zo
vertelt, dat
God er zich
in thuis voelt.

Geert Boogaard / voormalig gemeentepredikant

4 VISIE EN MISSIE

Op basis van de resultaten van gesprekken met elkaar,
verwoord in hoofdstuk 3, komen we tot de
onderstaande visie en missie.

Visie
We weten ons geroepen om gestalte te geven aan
Gods dienst aan mensen. Daarbij herkennen wij
onszelf als gemeente in Bijbelse beelden als:
• het lichaam van Christus: 1 Kor. 12:12
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• het zout van de aarde, licht der wereld: Mat.
5:13-14
• zusterlijke en broederlijke gemeenschap: Ps. 133:1
• de gemeente als dienares: Fil. 2:5-7

Missie
• wij zien onszelf als een open geloofsgemeenschap,
dienstbaar aan en solidair met de samenleving

___________________________________________

Ons visitekaartje:

Protestantse gemeente Andijk–Wervershoof

EEN SOLIDAIRE GELOOFSGEMEENSCHAP

18

5 STERKTE – ZWAKTE ANALYSE

Waar zijn we sterk in?
Open en gastvrij
Dat is ervaring van nieuwkomers.

Leergierig
De gemeente wil graag nieuwe liederen leren. Het
Leerhuis loopt goed. De gemeente neemt gemakkelijk
nieuwe liturgische vormen op.

Verhelderend
De gemeente stelt een uitleg van de Bijbel op prijs, die
verhelderend is en die verbanden legt tussen
eeuwenoude teksten en ons dagelijks leven. Er heerst
een ontspannen sfeer in een klein, sfeervol gebouw.

Accepterend
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We nemen mensen zoals ze zijn. We accepteren
vrijblijvendheid en waarderen dat als een sterk punt.

Efficiënt
We zien kans om met weinig mensen veel te
organiseren.

Saamhorig
De band is sterk onder degenen die regelmatig de
kerkdiensten bezoeken, maar ook daarbuiten
functioneren we als een betrokken gemeente.

Transparant en betrokken
We hebben een open communicatie en zijn betrokken
bij de Jaarmarkt, Koningsdag, Kunst- en Tuinroute,
dauwtrappen en de Emmaüswandeling.
De kerk ligt aan de Middenweg 48 in het centrum van
Andijk.

Wat zijn onze kwetsbare punten?

Vrijblijvend
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We blijven graag vrij, een zekere mate van
vrijblijvendheid is ons niet vreemd. Dat leidt wel eens
tot een zekere gemakzucht.

Aantal
Ons kleine ledenaantal; het vele werk dat we zouden
willen doen, moet met een klein aantal mensen
gedaan worden.

Taakgroep Jeugd
Het blijft een uitdaging om aansluiting te vinden bij de
jongeren.
Wat zijn kansen?
Kinderkerk
Circa 20% van onze kerkgangers bestaat uit kinderen.

Jonge gezinnen
Er zijn jonge gezinnen die wij bij de gemeente blijven
betrekken.

Persoonlijke contacten
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Ons kerkblad ‘Contact’ wordt door contactpersonen
naar de gemeenteleden en belangstellenden gebracht.
Wekelijks is er een Inloop voor iedereen, lid of geen lid
van de gemeente. Ook de pastor is dan aanwezig.
Iedere zondag drinken we na afloop van de dienst
koffie met elkaar.

Samenwerken
Raad van Kerken.

Innovatie
Er is ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van
kerk-zijn en het vieren van de eredienst.

Wat zijn bedreigingen?
We willen veel met weinig mensen.
Vergrijzing.

6 ORGANISATIE – KERKENRAAD EN TAAKGROEPEN

Verantwoording van de werkwijze
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Om onze missie van hoofdstuk 4 waar te kunnen
maken hebben we, rekening houdend met de sterkteen zwakte analyse in hoofdstuk 5, gekeken naar de
organisatie van onze gemeente.

In hoofdstuk 5 is vrijblijvendheid benoemd als sterkte
en als kwetsbaarheid. Het is allebei waar. We willen
graag dat mensen zich vrij voelen om wel of niet te
participeren in de organisatie. Anderzijds kan een
gemeente niet zonder bestuurlijke structuur. Daarvoor
zijn mensen nodig die voor een langere periode (ten
minste 4 jaar) verantwoordelijkheid willen dragen in
de kerkenraad. We zien kansen voor onze gemeente,
maar weten dat het niet eenvoudig zal zijn om de
kerkenraad op de klassieke manier te bezetten met
ambtsdragers. Daarom hebben we gekozen voor een
organisatiemodel dat de huidige gang bevestigt en
structureert.

Activiteiten in De Kapel
Er vindt in onze gemeente een flink aantal activiteiten
plaats. Te denken valt aan deelname aan de
Kinderkerk, de organisatie van markten, kerkbezoek,
het Leerhuis, de toerustingscursus pastoraat,
filmavonden, Taizédiensten, lezingencyclus etc.
Als gemeente zijn we samen verantwoordelijk voor de
continuïteit van deze activiteiten. Er zijn verschillen in
inzet. Met deze verschillen moeten we leren omgaan.
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Het is de kunst om met respect elkaar hierop aan te
spreken.

Er is voor 7 taakgroepen gekozen, die elk een taakveld
voor hun rekening nemen en bestaan uit zowel
ambtsdragers als gemeenteleden. Elke taakgroep is
met minimaal één persoon vertegenwoordigd in de
kerkenraad. De taakgroepen kunnen vanuit hun
vergaderingen schriftelijk voorstellen doen aan de
kerkenraad. We werken met de volgende taakgroepen.

Organisatiemodel: leden van de kerkenraad zijn
trekkers van de taakgroepen.

Organisatiemodel
De binnenkring staat voor de kerkenraad. In elke
taakgroep participeert minstens één ambtsdrager, die
als trekker van die taakgroep optreedt. Verder bestaan
de taakgroepen ook uit niet-ambtsdragers.
Taakgroep

Aansturing

Eredienst

Pastor en cantor-organist

Diaconaat

Diakenen
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Pastoraat
contactpersonen

Pastor, ouderlingen en

Beheer

College van kerkrentmeesters

Jeugd
catechese

Leiding van de Kinderkerk,

Public Relations

Redactie van Contact en website

Dagelijks bestuur
vergadering en

Voorzitter, leider van de
vertegenwoordiger van de

gemeente naar
buiten.
Scriba, voert de correspondentie
voor
de gemeente en notuleert de
vergaderingen.
en een diaken.
Kerkenraad
De taken van de kerkenraad zijn kerkordelijk
vastgelegd en zijn te vinden in de ‘Plaatselijke
regeling’ en de ordinanties van de kerkorde. De
kerkenraad bestaat uit ambtsdragers: ouderlingen,
ouderling-kerkrentmeesters en diakenen en de pastor
als vaste adviseur/ouderling. De kerkenraad kan
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vanuit de Classis ondersteuning en begeleiding krijgen
middels een consulent en een gemeenteadviseur.

Taakgroepen
Van een taakgroep kunnen ook niet-ambtsdragers deel
uitmaken.
De taakgroepen zijn in hoge mate zelfstandig, maar de
kerkenraad is eindverantwoordelijk. Eén en ander
staat of valt met goede communicatie. Een taakgroep
kan een werkgroep of commissie instellen voor het
verrichten van een bepaalde taak, bijvoorbeeld de
tuincommissie bij taakgroep beheer.

7 TAAKGROEP EREDIENST

Taakomschrijving
De taakgroep Eredienst is verantwoordelijk voor de
organisatie en de inhoud van alle vieringen in onze
gemeente.
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Samen kerk zijn
Betrokkenen
• taakgroep liturgisch bloemschikken
• liturgische werkgroep. Deze verzorgt één of meer
bijzondere diensten in het kader van projecten in de
40-Dagentijd en Adventstijd. Ze is ook betrokken bij
feestdagen, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren,
startzondag en Eeuwigheidszondag, doop-,
avondmaal-, huwelijksdiensten en uitvaarten; deze
verzorgt de pastor in overleg met families.
Oecumenische diensten zijn in samenwerking met de
Raad van Kerken
• werkgroep lectoren
• werkgroep Kinderkerk
• preekvoorziener
• cantororganist
• de pastor
• ad hoc- vertegenwoordigers van een andere
taakgroep

HUIDIGE SITUATIE
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De wekelijkse eredienst
De gemeente viert elke zondag een eredienst. De
vorm daarvan wordt in grote mate bepaald door de
dienstdoende voorganger. Voor de viering van het
Heilig Avondmaal is een orde van dienst vastgelegd.

De kinderen komen mee naar de kerk. Ze worden
opgevangen in de vorm van kindernevendienst, die we
in onze gemeente Kinderkerk noemen.

Het streven is om ook voor de jongeren tussen 12 en
18 één keer per maand een jongerennevendienst te
organiseren. Zo hopen we de betrokkenheid bij de
erediensten van deze leeftijdsgroep te behouden.

De taakgroep maakt in overleg met de leiding een
rooster voor de Kinderkerk. De taakgroep zorgt voor
preekvoorziening en maakt een organistenrooster.

Bijzondere bijeenkomsten
Kinderkerstfeest op kerstavond

: leiding Kinderkerk

Kerstmiddag voor senioren

: i.s.m. de diaconie

28

Junioren koken voor senioren

: i.s.m. de diaconie

Oecumenische vieringen
van Kerken

: i.s.m. de Raad

Tevens organiseert de taakgroep Thomasvieringen,
Taizévieringen en Vespers in de Advent en in de
Veertigdagentijd.

Gemeenteleden betrekken
Het beleid van de taakgroep eredienst zal erop gericht
zijn zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken bij
de viering van de zondag.

Kinderen
De kinderen zijn bij de dienst betrokken door:
•
het vertellen van verhalen tijdens de dienst
door de leiding
van de Kinderkerk of de pastor
•

het oefenen van liedjes met de cantororganist

•
de

het gebruik van projecten in de Adventtijd en

40-Dagentijd.
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Samenzang
We leren samen liederen zingen uit het Nieuwe
Liedboek. Er zijn bundels in voldoende mate in de kerk
aanwezig. De ad hoc Cantorij ondersteunt de
gemeente daarbij. We zingen regelmatig canons met
de gemeente. De gemeente zingt responsies in de
liturgie.

Lezingen
Lectoren lezen één van de Bijbellezingen.

Schikkingen
Tijdens de Advent, 40-Dagentijd en op
Eeuwigheidszondag zijn er liturgische schikkingen.

BELEID
Het beleid zal gericht zijn op variatie in het aanbod
zoals:
• Thomasvieringen, stiltevieringen, themadiensten,
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Taizévieringen en vespers.
• uitbreiding van het aantal lectoren.
• verbreding van de repertoirekeuze.
• regeling van vervoer voor ouderen naar de kerk.
• Experimenteren met Emmaüswandelingen,
Dauwtrappen met ontbijt en andere vormen van
kerkzijn.

8 TAAKGROEP DIACONIE

In de Kerkorde zijn de taken van de diaconie
omschreven, die ondersteund wordt door
taakgroepen; deze taken zien er
als volgt uit:

1. Het betrachten van onderling dienstbetoon.
2. Het verlenen van bijstand, verzorging of
bescherming aan hen die dat nodig hebben
3. Het verlenen van medewerking aan arbeid ten
behoeve van maatschappelijk welzijn
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4. Het verrichten van taken op diaconaal terrein
5. Het bijeenbrengen van gelden voor de
uitoefening van het diaconaat
6. Het dienen van de Kerk in haar taak om
overheid en samenleving te wijzen op haar
roeping ten aanzien van de sociale
vraagstukken en de gerechtigheid te
betrachten.

Huidige situatie.
De Diaconie bestaat momenteel uit twee personen;
gestreefd wordt naar drie.

Taken die de diakenen met de taakgroepen uitvoeren
zijn:
Het ondersteunen van de Stichting Hulpverlening
Westfriese Kerken, Stichting Schuldhulpmaatje en
Stichting Maatschappelijk werk.
Het financieel ondersteunen van groepen of
stichtingen regionaal, landelijk of internationaal.
Bij toerbeurt aanwezig zijn als ambtsdrager in de
eredienst.
Taken vervullen bij het Heilig Avondmaal.
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Beheer van het Steunfonds.
Gemeente diaconaal bewust maken via kerkblad en
tijdens diensten.
Medewerking aan de 40-Dagencampagne van Kerk in
Actie.
Het organiseren van de ouderenmiddag voor de Kerst.
Het brengen van een Paasgroet met bloementje voor
de 75+ leden.
Het brengen van een bloemengroet aan ouderen en
zieken.
Inzameling kaarten en postzegels voor goede doelen.
Verzorgen van vervoer voor mensen die dit nodig
hebben.

Het beleid zal gericht zijn op:
Doorgaan met de huidige activiteiten, verdeeld over
meer mensen.
Zoeken naar vormen van jeugddiaconaat, die binnen
onze gemeente passen.
Stimuleren van koffieochtenden, de Kerstmiddag en
andere activiteiten.
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Steunfonds/Diaconie.
Deze heeft de onroerende zaken onder haar hoede, die
beheerd worden door een professionele rentmeester.
Het dagelijks werk, zoals het maken van de begroting
is in handen van de penningmeester van dit college.
De jaarstukken en de balans maakt de boekhouder.
Over het beleggen beslist de diaconie en het
Steunfonds,
samen met de voorzitter van de
kerkenraad.
De kerkenraad ontvangt de jaarverslagen en financiële
stukken en stelt die vast. Een kwart van het
rendement van het steunfonds gaat naar diaconale
doelen, de overige opbrengsten naar pastorale
doeleinden.

9 TAAKGROEP PASTORAAT

Taakomschrijving
De taak van de taakgroep pastoraat is het vormgeven
aan de pastorale zorg en het vormings- en
toerustingswerk. Dit zijn twee aparte taken.
Uitgangspunt is dat iedere volwassene zelf
verantwoordelijk is voor zijn/haar welbevinden.
Iemand die graag gebruik wil maken van de pastorale
zorg, kan zich wenden tot de genoemde instanties.
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Betrokkenen
De pastorale werkgroep bestaat uit:
• de contactpersonen die het kerkblad bezorgen.
• de coördinator pastorale zorg
• de pastorale ouderling
• de pastor

De werkgroep Vorming & Toerusting bestaat uit:
• de leiding van het Leerhuis
• de leiding van de Seniorengroep

Trekker: pastor/pastorale ouderling
Vertegenwoordiging in kerkenraad: pastor/pastorale
ouderling

HUIDIGE SITUATIE
• Inloopochtend voor iedereen
• Bezorging van ‘Contact’ door contactpersonen,
signaalfunctie
• Iedere zondag koffiedrinken na de kerkdienst
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• Bezoekwerk door de pastor bij crisissituaties en bij
senioren
• Bezoekwerk door de ouderlingen

Toerustingscursus Pastoraat
Gespreksgroep ‘Het Leerhuis’
Seniorengroep
Een wijkavond per jaar gespreid over drie wijken.
Meerdere cursussen met wisselende thema’s

Pastoraat in kerk

BELEID
Het beleid zal zijn gericht op:
• versterking van de saamhorigheid tussen de
contactpersonen. Omdat de pastorale zorg zich vrij
sterk
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richt op de wat ouderen en zieken, lijkt het zinvol
om
gerichte pastorale activiteiten op te zetten, voor
specifieke
doelgroepen, zoals alleenstaande ouders, ouders
met een
andersgelovige partner etc.

• zelfonderzoek m.b.t. pastoraat. Gemeenteleden
mogen zich
uiteraard verantwoordelijk weten voor het
welbevinden van
anderen en de leden van de taakgroep op het
volgende
attent maken:
-

het worden van een laagdrempelige kerk, waarbij
ambtelijkheid een daaraan ondergeschikte

rol speelt
-

de intensivering van het open karakter van onze
activiteiten

-

het bevorderen van het open karakter van onze
gemeente.
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10 TAAKGROEP BEHEER

Taakomschrijving
De taakstelling staat uitvoerig beschreven in de
kerkorde. In onze plaatselijke regeling is er sprake van
3 ouderling-kerkrentmeesters.

Betrokkenen
• de koster – de taakgroep is werkgever
• de pastor – de taakgroep vertegenwoordigt de
gemeente in
het zakelijk contact met de pastor
• de tuincommissie
• het college van ouderling-kerkrentmeesters
• de marktcommissie die de markten organiseert

HUIDIGE SITUATIE
De werkzaamheden van de kerkrentmeesters zijn:
• beheer en onderhoud van gebouwen: de kerk en de
pastorie
• de tuincommissie onderhoudt de tuin rond de kerk
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• bijhouden van de leden-, doop- en belijdenisregisters
en de
trouwboeken
• beheer van de archieven
• beheer van de kerkelijke financiën
• lid van het Steunfonds

BELEID
Het beleid van de kerkrentmeesters zal gericht zijn op:
• een meer rendabele exploitatie van ons kerkgebouw
• het maken van een draaiboek voor calamiteiten
• het digitaliseren van de ledenadministratie
• het organiseren van de jaarlijkse voorjaars- en
wintermarkt
samen met de marktcommissie
• het openstellen van de kerk voor derden

11 TAAKGROEP JEUGD
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Taakomschrijving
De taakgroep jeugd en jongeren is verantwoordelijk
voor de vorm en de inhoud van het kinder- en
jongerenwerk.

Betrokkenen
• Werkgroep Kinderkerk
• de jeugddiaken/ouderling is trekker van deze groep
• de pastor is ook betrokken

HUIDIGE SITUATIE
De taakgroep komt twee à drie keer per jaar bijeen
om:
• op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden
• activiteiten van de afgelopen periode te evalueren
• activiteiten voor de komende periode te bespreken

• ongeveer één keer per twee weken is er Kinderkerk.
voor Kerst en Pasen is de frequentie hoger. Per half
jaar stelt
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de leiding een rooster op en publiceert dat op de
website en
in het kerkblad
• het kinderkerstfeest op Kerstavond is een jaarlijks
hoogtepunt
• met Palmpasen gaan de kinderen naar ‘Sorghvliet’
om
Hun palmpaasstokken te laten zien en een
bloemetje of ander
teken van aandacht verbondenheid te brengen.
• de kinderen worden betrokken bij activiteiten,
bijvoorbeeld: Junioren koken voor senioren
• de kinderen sparen in de Kinderkerk voor een goed
doel

Jongeren
Voor de jongeren organiseren we vanaf 2016
jongerennevendiensten.
Er zijn 5 à 6 keukentafelgesprekken met wisselende
thema’s.
We gaan een Facebookpagina aanmaken om elkaar op
de hoogte houden van activiteiten.
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Er komen excursies voor jongeren.

BELEID
Het beleid zal gericht zijn op:
• het betrekken van de 10+ jeugd bij de erediensten
• werving van vrijwilligers voor het kinderkerkwerk
• scholing van vrijwilligers t.b.v. het kinderkerkwerk
• het organiseren van naar buiten gerichte activiteiten
• een laagdrempelige vorm van kinderkerkwerk op
zondagmorgen
• het samen met andere gemeenten en overheid
zoeken naar
een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke
problemen (alcoholmisbruik, depressiviteit,
criminaliteit)
• het inschakelen van kinderen en jongeren bij heel
praktische
zaken in de gemeente zoals: collecteren tijdens de
diensten,
kaarsen aansteken, muziek en lezingen
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12 TAAKGROEP PUBLIC RELATIONS

Taakomschrijving
De taakgroep PR benut de tot haar beschikking
staande middelen om de activiteiten van de gemeente
onder de aandacht van alle inwoners van Andijk en
Wervershoof te brengen.

Betrokkenen
• de werkgroep website
• de redactie van het kerkblad
• de werkgroep jaarmarkt
• de werkgroep ‘missionaire betrokkenheid’
aanmaken Facebook voor gemeenteleden en
anderen

HUIDIGE SITUATIE
De meeste activiteiten hebben momenteel een vaste
bemensing maar een aantal activiteiten heeft een
meer ad hoc karakter:

43

• beheer van de website www.pg-andijkwervershoof.nl
• redactie van het kerkblad ‘Contact’
• Andijker Jaarmarkt in juni
• lezingencyclus in de kerk over kerkelijke en
maatschappelijke
onderwerpen
• publicatie van activiteiten in dorps- en kerkbladen,
week- en
dagbladen.

Contact, ons kerkblad verschijnt 8 keer per jaar.

Onze website is te vinden op: www.pgandijkwervershoof.n
Tijdens de Andijker Jaarmarkt is onze kerk open. Op
het plein verkopen we bloemen, 2 bossen voor de prijs
van één, met als motto: ‘Eén voor jezelf en één voor
je naaste.’

BELEID
Het beleid zal zijn gericht op:
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• het behoud en de versterking van de openheid in de
communicatie d.m.v. het kerkblad ‘Contact’, de
website en
de Andijker Jaarmarkt
• de intensivering van onze publicaties in weekbladen
zoals
‘De Andijker’, ‘De Medemblikker’ en ‘De Binding’
• het bereikbaar maken van onze website via de
PKNsite.
• het geven van meer structuur aan onze missionaire
betrokkenheid door het vormen van een werkgroep
‘Open en Gastvrije gemeente’

13 DAGELIJKS BESTUUR

Taakomschrijving
De leden van het Dagelijks bestuur bereiden samen de
agenda en de notulen van de
kerkenraadsvergaderingen voor. Daarnaast zorgen ze
voor de afstemming en afhandeling van algemene
zaken, die de kerk betreffen.
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DE HUIDIGE SITUATIE
De taken van de scriba staan beschreven in de
kerkorde. Die taak is dermate veelomvattend dat een
combinatie met andere taken binnen de kerkenraad
niet aan te bevelen is.

BELEID
Het is een kunst om alles op een goede manier
draaiende te houden.

BRONVERMELDING

De beschrijvingen van de historie van onze kerk is
grotendeels ontleend aan de volgende documenten:

• Met sprongen door de Andijker Historie
Door Piet Kistemaker senior
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• Het vijfenzeventigjarig bestaan der Gereformeerde
kerk
door R. Prins
• 75 Jaar 'het Gele Kerkje' 1928–2003 door Jan
Nijboer
• Documentatie die te vinden is op www.kistemaker.nl
• Oude kerkbladen: ‘Contact’.

Handige websites
www.pg-andijkwervershoof.nl (inclusief ons kerkblad
‘Contact’)
www.classishoornenkhuizen.nl
www.pkn.nl

COLOFON

Veel gemeenteleden hebben op diverse manieren
actief meegewerkt aan dit beleidsplan. De basistekst
voor dit beleidsplan, dat op het vorige berust, is
geschreven door Roel Doef en pastor Ton Heijboer. De
tekst is nu aangepast aan de huidige stand van zaken.
25 november 2015 is aan de gemeenteleden
gelegenheid geboden om de mening over het concept-
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beleidsstuk te geven. De eindredactie is gedaan door
de Kerkenraad, die het beleidsstuk op 7 september
2016 heeft vastgesteld.

GEGEVENS

Protestantse gemeente Andijk-Wervershoof
Middenweg 48, 1619 BN Andijk
Telefoon kerkgebouw: 0228-596778
www.pg-andijkwervershoof.nl
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