
 
 

Beleidsplan 2022-2026 

 
1. Inleiding 

In dit beleidsplan verwoorden we wie we zijn als Protestantse Gemeente Boskoop en vooral 
wat we zien als onze opdracht voor de komende jaren en voor welke uitdagingen we staan. 
Anders gezegd, in dit beleidsplan vertellen we, net als in eerder beleidsplannen, ons verhaal 
als Protestantse Gemeente Boskoop. Juist door dat te doen, leren we als gemeente scherper te 
zien wat ons verhaal is en wat van ons gevraagd wordt. 
Beleidsplannen zijn er in verschillende soorten en maten. In dit plan wordt ervoor gekozen 
om het verhaal in hoofdlijn te vertellen. De details vragen om een ander soort verwoording, 
in de vorm van werkplannen. De keuze om het verhaal in hoofdlijn te vertellen is een bewuste 
keuze, om zo doende een duidelijke focus aan te kunnen geven in de beleidsaccenten die we 
willen zetten. Van daaruit kunnen allerlei kleinere afwegingen en keuzes gemaakt worden.  
De paragrafen 2-4 geven een verwoording van de identiteit, visie en missie van de 
Protestantse Gemeente Boskoop. De verwoording hiervan sluit aan bij en bouwt voort op 
eerdere beleidsdocumenten van de Protestantse Gemeente Boskoop. Paragraaf 5 biedt een 
analyse van de uitdagingen waar we momenteel voor staan. Deze uitdagingen vormen de 
motivatie voor de speerpunten van het beleid, die in paragraaf 6 worden verwoord.  
Een beleidsplan in deze vorm geeft richting. Het vraagt echter ook om concretisering, in de 
vorm van concrete beleidsvoornemens. Dat doen we in de vorm van een meerjarenplan dat 
bij dit beleidsplan hoort. Beide documenten vullen elkaar aan. In tegenstelling tot het 
beleidsplan is het meerjarenplan werk in uitvoering. Dat wil zeggen dat dit een document is 
dat meegroeit met de uitvoering van het beleid en inspeelt op wat er op dat moment nodig is.  
 

We wensen iedereen die dit beleidsplan en het bijbehorende meerjarenplan leest veel 
leesplezier en vooral veel inspiratie! 

 
2. Identiteit: wie zijn we? 

Als Protestantse Gemeente Boskoop zijn wij een kerkelijke gemeente van Jezus Christus, die 
belijdt dat zij van genade mag leven en al haar geloof, hoop en liefde vindt in God. Het is de 
Geest van God die ons aan elkaar heeft gegeven en ons samen leert Christen te zijn. De Bijbel 
is daarmee bron en richting van ons leven. 
Wij zijn als gemeente een ontmoetingsplek tussen God en mensen van verschillende 
generaties, waar we elkaar stimuleren leerling van Jezus Christus te zijn. 
Als gemeente willen wij midden in de samenleving staan en dragen wij het Evangelie uit om 
anderen vertrouwd te maken met de liefde van God onze Schepper om met elkaar leerling te 
zijn van Jezus Christus. 
Als Protestantse Gemeente Boskoop maken we ook deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Zoals de Protestantse Kerk in Nederland een kerk is waar een grote diversiteit aan 
(geloofs)overtuiging is, zo geldt dat ook voor de Protestantse Gemeente Boskoop. 
Tegelijkertijd zijn we één gemeente, iets waar we uitdrukkelijk voor hebben gekozen. De 
meest fundamentele eenheid die ons bindt, is de eenheid in Christus. Zoals een boeket  



bestaat uit verschillende bloemen, die toch samen een geheel vormen, met eigen kleuren en 
vormen, zo zijn wij samen één gemeente. 
 
 
3. Visie: waar staan we voor? 
We geloven dat God zelf mensen roept om te leven vanuit zijn liefde in Jezus Christus. Hij 
zelf bouwt zijn gemeente, door de verkondiging van het Woord, door de sacramenten van 
Doop en Avondmaal, door lofprijzing en gebed, door het omzien naar elkaar in onderlinge 
verbondenheid in pastoraat en diaconaat, door het delen van het evangelie van Christus.  
Als gemeente weten we ons verbonden met Israël. Wij geloven dat het evangelie relevant is 
voor alle terreinen van het leven. 
 
 
4. Missie: wat willen we bereiken? 
 
Als Protestantse Gemeente Boskoop willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen 
en toegankelijk voor zoekers. De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als 
een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden. 
Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid 
zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen 
en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn. 
 
 
5. Analyse: welke uitdagingen zijn er? 

Kerk zijn vraagt telkens weer om vertaling naar de concrete context, dat wil zeggen de situatie 
van deze plaats en van deze tijd. Als Protestantse Gemeente Boskoop hebben we in de 
afgelopen tijd te maken gehad met een aantal crisismomenten die het gemeentezijn van 
vandaag mede bepalen. Het is goed om die in alle eerlijkheid te benoemen en te analyseren: 
 
 De eenwording tot één gemeente 

De eenwording van de drie voormalige wijkgemeenten tot de ene Protestantse Gemeente 
Boskoop is een keuze geweest uit overtuiging, zoals Christus bad: “…opdat zij één zijn, 
zoals wij” (Joh. 17:22b). Niettemin is een fusie ook een intensief proces. Er vallen 
vertrouwde patronen en structuren weg. Er moet gezocht worden naar nieuwe manieren 
van doen en van omgaan met elkaar. 

Het gaat hierbij om de ervaren kernwaarden van de gemeente die op het spel staan. 
Die ervaren kernwaarden zijn niet vanzelfsprekend gelijkluidend. In gesprekken met 
gemeenteleden die vanouds met de Dorpskerk verbonden waren, wordt vaak 
gesproken over een stuk diepgang in de prediking… Als een kracht waar mensen 
warm van werden en worden. Vanuit gemeenteleden die vanouds bij de Zijdekerk 
betrokken waren, klinken verhalen over inspirerende en creatieve projecten, met 
jong en oud, waarbij het enthousiasme met de handen te tasten was. Vanuit de 
gemeenschap van de Stek wordt de waarde benoemd van de manier waarop mensen 
van allerlei verschillende kerkelijke achtergronden elkaar hebben gevonden. 
Waardoor die verschillen wegvielen… Samen op weg, samen één… 

Concluderend: het zijn deze waarden die op het spel komen te staan in een fusie. Ten 
diepste gaat het dus over de vraag naar de (geloofs)identiteit van de gemeente, 
ook in nieuwe vorm en of deze vorm in lijn is met de beproefde kernwaarden! 
Daarmee is de uitdaging in dit nieuwe beleidsplan om de identiteit van de gemeente 
zodanig vorm te geven dat de verschillende beproefde kernwaarden uit het verleden 
ervaarbaar aanwezig blijven. 

 Het afscheid van kerkgebouwen 



Er is in de afgelopen periode (september 2021) afscheid genomen van de Zijdekerk. Dat 
was een ingrijpend en pijnlijk moment in het leven van de Protestantse Gemeente 
Boskoop, wat voor veel emotie heeft gezorgd bij sommige gemeenteleden. Ook het besluit 
van de kerkenraad (juli 2021) om de Stek te gaan verkopen, heeft veel reactie opgeroepen. 
Dat is begrijpelijk. Kerkgebouwen zijn plekken waar het leven in vreugde en verdriet 
gedeeld werd en wordt. 

In de theologische literatuur over kerkgebouwen wordt vaak een onderscheid 
gemaakt tussen twee benaderingen, waarin de ene benadering een kerkgebouw ziet 
als ‘huis van God’ (domus Dei) en de andere benadering als ‘huis van de gemeente’ 
(domus ecclesiae). Beide aspecten hebben hun eigen waarde. Een kerkgebouw 
vertegenwoordigt ‘heiligheid’ en ‘geborgenheid’ ofwel ‘inspiratie’ en ‘vertrouwen’. 
Het eerste aspect (heiligheid of inspiratie) is in feite wat ook in het vorige kopje ter 
sprake kwam. Het gaat dan over de identiteit van gemeente-zijn. Het tweede aspect 
(geborgenheid of vertrouwen) benoemt het punt van de gemeenschap. De emoties 
rondom de verkoop van kerkgebouwen zijn daarom ook als een crisis in onderling 
vertrouwen te begrijpen. 

Concluderend: naast de vraag naar de identiteit gaat het in onze gemeente ook om 
de vraag naar het vertrouwen. Het is een vraag die breder leeft, ook in onze 
samenleving. Sleutels om te werken aan vertrouwen zijn enerzijds communicatie 
(nader ingevuld als openheid en transparantie), anderzijds consistentie (in beleid en 
uitvoering daarvan).  

 De impact van de pandemie 

De twee jaren dat corona, ofwel Covid-19, het leven voor een belangrijk deel bepaalde, 
hebben ook hun sporen nagelaten in kerkelijke gemeenten. Dat geldt ook voor de 
Protestantse Gemeente Boskoop. Het meest in het oog springend is de deelname aan de 
kerkdiensten. Hoewel door de fusie en de verkoop van de Zijdekerk het lastig is om een 
directe vergelijking te maken, is het duidelijk dat het aantal kerkgangers niet terug is op 
het niveau van voor de uitbraak van corona. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de 
uitzendingen van de diensten niet alleen tijdens het hoogtepunt van de pandemie, maar 
ook daarna, tot op dit moment (oktober 2022) goed bekeken werden en worden. Met 
andere woorden, de betrokkenheid is niet per se minder geworden, maar krijgt wel 
anders vorm. Dat stelt ons als gemeente voor vragen en uitdagingen, maar geeft ook 
nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Het is goed om te bedenken dat corona ons niet zozeer voor nieuwe vragen stelt, 
maar eerder het tempo van de vragen die al op ons afkwamen versneld heeft. Ten 
diepste gaat het hier om de vraag naar de betrokkenheid bij de gemeente, waarbij 
oude vanzelfsprekendheden wegvallen. Waar voorheen deelname aan de gemeente 
betekende dat je vrijwel elke zondag naar de kerk ging, is dat nu anders geworden. 
Mensen maken daarin hun eigen keuzes (fysiek of digitaal; kerkdienst of een andere 
activiteit). Daarin zullen sommigen verlies ervaren, maar het is belangrijk om het 
ook als gegeven te erkennen, niet alleen vanuit binnenkerkelijk perspectief, maar ook 
vanuit missionair oogpunt. Er zijn in onze gemeente juist in de achterliggende 
periode ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan die daarin de weg wijzen (o.a. 
kliederkerk, kerk op schoot). 

Concluderend: corona stelt ons versneld voor vragen rondom betrokkenheid bij de 
gemeente. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg. Dat vraagt om flexibiliteit in 
vormen van gemeentezijn.  

 
 
 
 
6. Speerpunten: welke beleidskeuzes maken we? 



De vraag die in dit beleidsplan centraal staat, is wat de genoemde uitdagingen betekenen 
voor de keuzes die we als kerkenraad en als gemeente maken. Het antwoord op die vraag 
formuleren we aan de hand van drie speerpunten die hier geformuleerd worden als antwoord 
op de gesignaleerde uitdagingen. Deze speerpunten zijn niet exclusief bedoeld, alsof er geen 
andere dingen gedaan kunnen of mogen worden dan deze. Ook missionaire presentie, 
diaconale initiatieven en meer aandacht voor milieu en duurzaamheid staan hoog op ons 
verlanglijstje. Toch is er gekozen voor deze speerpunten: we geloven dat deze speerpunten 
belangrijk zijn op dit moment in het gemeenteleven en daarom geaccentueerd moeten 
worden. 
 
 Delen in geloof 

We geloven dat het van vitaal belang is om te investeren in het hart van het 
gemeentezijn, dat wil zeggen die momenten en ontmoetingen waarin de kern van het 
geloof ter sprake komt. Allereerst denken we daarbij aan diensten en vieringen die 
inspirerend zijn en opbouwend in alle opzichten. Daarnaast denken we ook aan het 
onderlinge geloofsgesprek, waarin we elkaar ontmoeten van hart tot hart. En we 
vragen ook met nadruk aandacht voor gebed in dit beleidsplan. Op die manier wordt 
geloof gedeeld. Want: als geloof gedeeld wordt, vermenigvuldigt het! 
 

 Delen in vertrouwen 

We geloven dat het van vitaal belang is om te bouwen aan vertrouwen en het herstel 
daarvan. Sleutelbegrip daarbij is communicatie. Als kerkenraad streven we ernaar om 
zo open en transparant mogelijk te communiceren, op een manier die uitnodigt om 
vertrouwen te geven. Waar vertrouwen geschaad is, is het belangrijk om ook de pijn 
en het verdriet daarover te delen, opdat vertrouwen weer kan groeien.  
Want: als vertrouwen gedeeld wordt, vermenigvuldigt het! 
 

 Delen in betrokkenheid 

We geloven dat het van vitaal belang is om betrokkenheid te stimuleren. Daarbij 
denken we niet alleen aan het aanbieden van activiteiten in verschillende vormen en 
voor verschillende doelgroepen, maar ook aan het stimuleren van de gaven en de 
talententen die er in de gemeente zijn. Dat is niet alleen belangrijk omdat anders 
teveel werk op te weinig schouders neerkomt, maar ook omdat meedoen een 
belangrijke vorm van betrokkenheid is. Want: als betrokkenheid gedeeld wordt, 
vermenigvuldigt ze! 
 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 26-01-2023 
 


