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1. Inleiding en terugblik 
    

Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Boskoop 

(PGB). Het beleidsplan omvat de periode 2017/2020. In nauwe samenwerking met de diverse 

kerkelijke geledingen die onder de verantwoordelijkheid van de AK vallen, is dit beleidsplan tot stand 

gekomen. 

 

De drie wijkgemeenten in het eigen beleidsplan de gemeenschappelijke beleidsvoornemens op elkaar 

afgestemd. 

In de plaatselijke regelingen is beschreven hoe de verdeling in verantwoordelijkheid is tussen de 

wijkkerkenraden en de AK. De wijkkerkenraden zijn met name verantwoordelijk voor de erediensten 

en het pastoraat. De AK is verantwoordelijk voor de wijkoverstijgende zaken, zoals het 

psychopastoraat, het jeugdwerk, de catechese, de zending, vorming en toerusting, kerk en Israël.,het 

Diaconaat en de kerkrentmeesterlijke zaken. 

 

Met dit beleidsplan geeft de AK aan welke beleidsvoornemens ons als PG Boskoop voor de periode 

2017/2020 voor ogen staan. We moeten ons bezinnen op de toekomst van de gemeente. De werkgroep 

“Nabije Toekomst” heeft in een rapport (4 mei 2015) aangegeven wat de aandachtspunten zijn. In dit 

rapport maakt de werkgroep duidelijk dat het roer om moet. Gedwongen door de terugloop van het 

aantal gemeenteleden en daarmee de beperkingen in de financiën maar ook de beperkingen in het 

beschikbare aantal ambtsdragers, zal er heel wat moeten gebeuren. Het in stand houden van b.v. alle 

drie de kerkgebouwen staat onder druk omdat ze niet nodig zijn voor de zondagse erediensten, maar 

ook omdat het te kostbaar is. 

De AK hoopt met hulp van de wijkkerkenraden, het CvK en de verschillende werkgroepen in de 

komende beleidsperiode de erediensten en het pastoraat, maar ook de financiën passend te maken voor 

de situatie van de PG Boskoop, zodat de evangelieverkondiging onverkort door kan gaan en veel 

mensen bereikt zullen worden. 

 

Tot op heden overheerst een gevoel van dankbaarheid dat, ondanks bovengenoemde onzekerheden, het 

kerkenwerk gewoon door kan gaan. De drie predikanten nemen daarin het voortouw, vele vrijwilligers 

geven hun tijd. 

We danken onze goede God dat Hij ons de mogelijkheden geeft. 

 

 

 

Terugblik 

IN 2007 vond de fusie plaats en ontstond de Protestantse Gemeente Boskoop. Drie wijkgemeenten 

vormden zich:  Centrum, Oost en West, ieder met een eigen identiteit. Deze verscheidenheid werd als 

positief ervaren, want het “vraagt om concentratie op God en om de conditie elkaar te verdragen in 

liefde” (citaat uit de preek van ds de Reuver d.d. 14 januari 2007). 

Nu de eerder genoemde veranderingen in de komende beleidsperiode gaan plaatsvinden, komt deze 

positieve houding ten opzichte van elkaar onder druk te staan. 

Als PGB hebben we de opdracht om samen gemeente van Christus te zijn. De missie van de AK is het 

behartigen van de gezamenlijke belangen en daarbij de wijkgemeenten de ruimte te bieden , die ze 

nodig hebben om hun taak binnen de PGB uit te kunnen voeren. 

Het is van belang dat dit beleidsplan ondersteund wordt door de gemeente. De Algemene Kerkenraad 

zal pas een beslissing nemen over dit beleidsplan nadat de gemeente gehoord is. 

Als Algemene Kerkenraad hopen wij van harte dat dit plan mag bijdragen tot een levende gemeente, 

die zich bewust is van de opdracht van onze Heer. 

We bidden dan ook om de kracht van zijn Geest. 
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2. Onze Gemeente nu: Feiten, organisatie en karakter/identiteit. 
 

2.A; Feiten anno 1-8-2016 

De PGBoskoop is nu 10 jaar na de fusie een Gemeente met drie wijkgemeenten. 

Wijkgemeente Centrum kerkt in de Zijdekerk, heeft Ds AM. Van Briemen als voorganger en 1095 

ingeschreven leden  

Wijkgemeente Oost kerkt in de Dorpskerk, heeft als voorganger Ds. H. Overeem en heeft 1281 

ingeschreven leden  

Wijkgemeente West kerkt in de Stek, heeft Ds. E. Westrik als voorganger en 769 ingeschreven leden. 

 

 

 

Een overzicht van het aantal leden en toegevoegde leden per september 2016 

 

Overzicht per leeftijdsgroep per september 2016; 

 

 

Leeftijds-   Aantal   

groep 2008 2013 2016 

0 tot 5 139 74 91 

5 tot 10 196 123 116 

10 tot 15 196 183 125 

15 tot 20 196 169 187 

20 tot 25 190 143 136 

25 tot 30 181 126 129 

30 tot 35 169 138 128 

35 tot 40 283 133 131 

40 tot 45 304 219 154 

45 tot 50 267 269 249 

50 tot 55 257 253 277 

55 tot 60 301 228 209 

60 tot 65 343 270 243 

65 tot 70 222 317 297 

70 tot 75 182 225 265 

75 tot 80 175 152 173 

80 tot 85 93 141 117 

85 tot 90 59 59 91 

90 tot 95 27 33 33 
95 tot 
100 6 9 11 

100plus 0 0 1 

Totaal 3786 3264 3163 
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De organisatie van de PGBoskoop 

De PGBoskoop heeft bij de fusie gekozen voor een organisatie met een Algemene kerkenraad, 

één Diakonie en één College van Kerkrentmeesters. 

Naast de in kerkorde genoemde taken wil de huidige Algemene kerkenraad meer hulp zijn 

naar eenheid en minder een gremium waar de lastige beslissingen genomen worden die door 

velen niet worden gewaardeerd.  

Er moet de komende beleidsperiode gestreefd worden naar ook in dit opzicht meer 

gezamenlijk optrekken. 

In dat kader zal er in de voorliggende periode een besluit worden genomen over het advies van 

de Werkgroep bestuur om te komen tot één kerkenraad. Daar dit een ingewikkelde 

problematiek is die diep ingrijpt in de huidige wijkenstruktuur en haar bevoegdheden zal dit 

besluitvormingsproces zorgvuldig moeten worden gevoerd en ook bovenplaatselijke 

ervaringen en deskundigheid bij betrokken worden. 

 

De wijkgemeenten hebben een eigen eigenheid ontwikkeld die echter het met elkaar optrekken 

niet in de weg behoeft te staan. Dit laatste komt tot uiting in het steeds groter aantal 

gezamenlijke diensten, zijnde 16 ochtenddiensten (25%) en alle avonddiensten. 

 

Naast de gezamenlijke diensten zijn er steeds meer geledingen die wijkoverstijgend 

funktioneren. De geledingen die zich onder hoofdstuk 6 t/m 13 van dit beleidsplan 

presenteren, zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast worden er nav het advies van de 

werkgroepen Doelgroepen en Buurtpastoraat aktiviteiten ontwikkeld die als doel hebben de 

Gemeente als eenheid te zien en op basis daarvan pastoraal bezig te zijn. 

Ook zijn er inmiddels kontakten tussen de pastoraalwerkers van alle drie de wijken. Om zo te 

groeien naar één Gemeente. 

Bovenstaande geeft aan dat er steeds meer gezamenlijk gebeurd. Dat te kunnen vast stellen 

mogen wij als zegen ervaren. 

 

 

Beleid voor 2017/2020:   

• Stimuleren van een verder samengaan van de wijkgemeenten, waarbij het fuseren tot twee 

wijkgemeenten wenselijk is.  

• Verder gezamenlijk gestalte geven aan het pastoraal werk in de vorm van Doelgroepen 

aktiviteiten, het Buurtpastoraat en het Wijkoverstijgend pastoraat Dit is wenselijk maar gezien 

de menskracht die de huidige organisatie vraagt ook nodig. 

 

Karakter en Identiteit  gekoppeld aan verscheidenheid.  

Nadenken over de kerk van de toekomst roept de vraag op hoe wij kerk willen zijn. Wezenlijk is dat 

de PGB, trouw aan het Evangelie, een christelijke gemeenschap wil zijn voor de mensen binnen en 

buiten de kerk. De kerk als plaats waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten. 

 

Hoe kunnen en willen wij dat bereiken ? 

- Als Protestantse Gemeente Boskoop streven wij ernaar, dat bij alle verschillen in 

geloofsbeleving en theologische opvattingen, we blijven zoeken naar verbinding en 

(h)erkenning. 

- Als PGB willen we vanuit het Evangelie aansluiten bij vragen en behoeften die mensen (zowel 

binnen als buiten de kerk) hebben. 

- Als PGB streven we ernaar dat mensen betrokken worden en blijven bij de gemeente. Waarbij 

we gebruik maken van verschillende gaven die mensen hebben. 

- Als PGB ontwikkelen we een gevarieerd aanbod in diensten en ontmoetingen, die mensen 

binnen en buiten de gemeente aanspreekt. 
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- Als PGB verlangen wij een kerkelijke gemeente te zijn waar oog is voor allen en er 

gastvrijheid is naar mensen binnen en buiten de kerk waarbij we hulpvaardig en betekenisvol 

zijn. 

 

Belijden vandaag en morgen in een blijvend “Samen Op Weg” in Boskoop? 

Het is al bij de fusie gezegd; uniformiteit en alles en iedereen zo goed en zo kwaad als het gaat binnen 

één soort kerkdienst houden, betekent de dood in de pot. 

Immers de veelkleurigheid van de kerkgangers zelf en dat geldt voor alle drie de PGB wijkgemeenten, 

is al enorm groot.  

Samen Gemeente zijn, moet dus niet betekenen in alles gelijk. Maar de geroemde eigenheid of 

veelkleurigheid mag ook niet gebruikt wordt om elkaar op een goedkope wijze van het lijf te houden. 

Naast dat wat in de kerkorde van de PKN, waar wij deel van uit maken, staat, is bepalend wat wij aan 

de Gemeente willen en moeten meegeven ter bemoediging en versterking van geloven nu en in de 

toekomst. Niet apart maar als geheel. Niet alles het zelfde maar wel uit één Geest.  

Ds De Reuver zei het in zijn fusiepreek zo: "De beoogde eenheid is geen gevolg van goede 

fusiebesprekingen, maar een cadeau van de Geest. De Geest maakt mensen één door hen te verbinden 

met Christus. Deze eenheid is kwetsbaar. Ze vraagt om concentratie op God en om de conditie elkaar 

te verdragen in liefde. Juist zo ontstaat ruimte voor onderlinge verscheidenheid." 

 

Beleid; niet alleen gezamenlijke diensten plannen maar voldoende diensten in de zelfgekozen 

wijkgemeente die naast de eigen maar altijd op het evangelie gebaseerde prediking ook de sociale 

verbondenheid  laat ervaren. Het je er thuis en onderdeel van voelen is een essentieel deel van het 

Gemeente zijn. Broeders en zusters in Christus. 

 

 

 

3. Missie en visie, pastoraat, organisatie en samenwerking 
 

Missie en Visie 

 

Missie en visie: wie zij wij? 

• 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.  

Missie: waar staan wij voor?  

• Als kerkelijke gemeente worden we telkens weer  geroepen als christen te leven - in de 

liefde tot God, tot onze naaste en tot ons zelf.   

• Als gemeente geloven wij dat het Evangelie relevant is voor alle terreinen van het leven.   

• We geloven dat binnen de gemeente ons geloof gevoed en gesterkt wordt. Juist de 

kerkdienst is een moment binnen het kerkelijke leven waar ons geloof de ruimte vindt om zich 

te verdiepen.  

Visie: wat willen wij bereiken? 

• Als Protestantse Gemeente Boskoop streven wij ernaar dat bij alle verschillen in 

geloofsbeleving en theologische opvattingen, we blijven zoeken naar verbinding en herkenning.  
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• Als Protestantse Gemeente Boskoop willen we vanuit het Evangelie aansluiten bij vragen en 

behoeften die mensen (zowel binnen als buiten de kerk) hebben.  

• Als Protestantse Gemeente Boskoop streven we er naar dat mensen betrokken worden en blijven 

bij de gemeente. Waarbij we gebruik maken van de verschillende gaven die mensen hebben.  

• Als Protestantse Gemeente Boskoop ontwikkelen wij een gevarieerd aanbod in diensten en 

ontmoetingen, die mensen binnen en buiten de gemeente aanspreekt.    

• Als Protestantse Gemeente Boskoop verlangen wij een kerkelijke gemeente te zijn waar oog is 

voor allen en er gastvrijheid is naar mensen binnen en buiten de kerk waarbij we hulpvaardig 

en betekenisvol zijn.  

Nadenken over de kerk van de toekomst roept de vraag op hoe wij kerk willen zijn. Wezenlijk is dat 

de PGB, trouw aan het Evangelie, een christelijke gemeenschap wil zijn voor mensen binnen en 

buiten de kerk. De kerk als een plaats waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten.   

De Kerkorde Ord. 4 art. 9 lid 4 zegt: De AK heeft tot taak het treffen van voorzieningen ten behoeve 

van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente 

voorkomende kerkelijke verscheidenheid;   

Pastoraat 

In de pastorale zorg in onze gemeente gaat het om mensen, maar draait het om de Goede Herder. 

Zoals Jezus, de Goede Herder, met ontferming bewogen was over mensen, hen wilde hoeden, 

leiden, voeden en uitzicht bood, zo mogen wij in zijn spoor en in zijn licht liefdevol oog en open oor 

zijn voor wie binnen en buiten de gemeente op ons pad komt. In het pastoraat willen we omzien 

naar mensen op hun levens- en geloofsweg binnen de context van de samenleving.  

 

Het pastoraat krijgt in onze gemeente gestalte in velerlei vorm en deze verschillende vormen 

hangen nauw met elkaar samen. Tot op heden wordt de pastorale zorg door de drie wijken 

afzonderlijk vormgegeven. 

• De predikanten richten zich voornamelijk op de 'kruispunten van het leven' (doop/huwelijk) 
en het crisispastoraat; de zieken, de rouwdragenden en gemeenteleden die psychische 
problemen hebben. T.a.v. deze laatste groep kunnen zij ook een beroep doen op de kerkelijk 
werker Susanne Kooij, die gespecialiseerd is in het psychopastoraat. 

• De ouderlingen en pastoraal medewerkers ontmoeten in hun wijk gemeenteleden in 
persoonlijke bezoeken, om contact te onderhouden, mee te leven en het geloof ter sprake te 
brengen. Deze bezoeken worden gewaardeerd evenals de aandacht die de vrijwilligers van de 
bezoekgroep en van het psychopastoraat aan gemeenteleden schenken. Er zijn ook 
gemeenteleden die aangeven dat zij het niet nodig vinden om pastoraal bezocht te worden.  

• In voornamelijk Wijk Centrum en Wijk West bereiken de ouderlingen en pastoraal 
medewerkers jaarlijks een flink aantal gemeenteleden via het huiskamergesprek. In deze 
ontmoetingen wordt het geloofsgesprek gevoerd aan de hand van een aangereikt thema en 
leren gemeenteleden elkaar beter kennen.   

• Naast persoonlijk bezoekwerk door ouderlingen en pastoraal medewerkers wordt er middels 
een pilot onderzocht of het ‘buurtpastoraat’ een extra dimensie kan geven aan de roeping 
van de gemeente van Christus om naar elkaar om te zien. Deze vorm van pastoraat is geen 
vervanging van het individuele pastorale bezoek, maar wil gemeenteleden aan elkaar 
verbinden, waardoor in de straten en buurten van het dorp mensen hun leven en hun geloof 
met elkaar delen. Hieronder wordt het buurtpastoraat uitgebreid beschreven. 
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• Naast bovenstaande blijft er altijd behoefte aan individueel pastoraat waar de predikanten de 
spilfunctie in vervullen. Het meldpunt pastoraat heeft in iedere wijk een coördinerende rol, 
een onmisbare schakel in het gehele pastoraat. 
 

Tijdens de pastoraatsvergaderingen wordt veel aandacht besteed aan het voeren van 
geloofsgesprekken, met als doel een betere toerusting van diegenen die op bezoek gaan of een 
gesprek moet leiden. Deze bijeenkomsten worden als bijzonder positief ervaren. 
Vanuit de landelijke organisatie wordt het Ouderlingenblad verstrekt, een praktisch inhoudelijk 
blad, dat een bijdrage levert aan de vorming van de ambtsdragers.  
 
Beleidsvoornemens: bovenstaande vraagt om een continuering in de komende beleidsperiode – 
waarbij de aandacht blijft uitgaan naar persoonlijk bezoekwerk en huiskamergesprekken. 
Nu de roep om een bestuurlijke reorganisatie luider wordt en mogelijk de indeling in wijken komt 
te vervallen, geeft dat ook nieuwe mogelijkheden voor het pastoraat. Anderzijds is een nieuwe 
opzet noodzakelijk omdat het met de beschikbare ambtsdragers op de vertrouwde manier niet 
meer te runnen is. Daarnaast moet geconstateerd worden dat o.a. de generatie 20-40-jarigen 
andere behoeften heeft. Conform het advies van de werkgroep Nabije Toekomst zijn er 
werkgroepen actief met 'Doelgroepen gericht op levensfasen' en met 'Buurtpastoraat'. 
 
- De Doelgroep-activiteiten zijn verder beschreven bij hoofdstuk 6 Vorming en Toerusting. Bij deze 
activiteiten is pastoraat niet het hoofddoel, maar het omzien naar elkaar zal zeker een plek erin 
kunnen krijgen. 
- Over het Psychopastoraat wordt geschreven bij hoofdstuk 12. 
 
Buurtpastoraat   
 
Opdracht 
De AK heeft (conform het advies van de werkgroep Nabije Toekomst) een werkgroep 
Buurtpastoraat in het leven geroepen, die onderzoekt of de PG Boskoop in deze beleidsperiode 
over kan gaan naar een nieuw pastoraal model met buurtkringen. Tot nu toe is de gemeente 
ingedeeld in drie wijken, met verschillende secties. Dit onderzoek is om verschillende redenen 
nodig:  

i. we willen als lichaam van Christus groeien in eenheid en in onderlinge verbondenheid. 
ii. Als PGB lukt het ons niet langer om met steeds minder mensen steeds meer bezoekwerk 

te doen. 
iii. Als PGB zouden we efficiënter kunnen werken door straten niet te verdelen over 2 of 3 

wijken en zo onnodig veel vrijwilligers in te zetten op dezelfde plekken. 
iv. In de samenleving en dus ook in de kerk is een grote behoefte aan ontmoeting, netwerk, 

contact, omzien naar elkaar.  
Om te onderzoeken of het buurtpastoraat werkelijk goed kan zijn voor de PG Boskoop, wordt er 
in 2017 een pilot gedaan in de straten Zonnedauw, Iris, Veldlaan en Kalverdans. 
 
Doelstelling 
Buurtpastoraat verbindt mensen van verschillende generaties die in dezelfde buurt wonen. Nu is 
het zo dat mensen wel bij elkaar in de buurt wonen, maar verbonden zijn aan verschillende 
wijken. Het plan is om de gehele PGB in buurten in te delen. Zodat je verbinding krijgt met elkaar. 
De bedoeling is dat je bij het buurtpastoraat op een laagdrempelige manier contact krijgt met 
gemeenteleden. Dat je omziet naar de gemeenteleden die in jouw buurt wonen (ongeacht welke 
wijk, welke leeftijd en welke mate van betrokkenheid).  
N.B. Het buurtpastoraat is geen vervanging van het individuele pastoraat. Op kruispunten van het 
leven ontvangen gemeenteleden pastorale begeleiding door een pastoraal medewerker, 
ouderling of predikant.  
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Werkwijze 
In iedere buurt wordt een buurtteam actief, dat bestaat uit actieve gemeenteleden, 
ambtsdragers, pastorale medewerkers, leden van de bezoekgroep (die vaak nu al in de straten 
actief zijn).  
Er wordt niet van bovenaf opgelegd hoe het buurtpastoraat er precies uit moet zien. Dat is iets 
wat groeit van onderaf, wat de gemeenteleden in de straat zelf aangeven, waar zij behoefte aan 
hebben. Het gaat om laagdrempelige ontmoetingen. Wat dan passend is, zal per buurt 
verschillen. 
 
Verwachte ontwikkelingen 
Afhankelijk van de ervaringen die we in 2017 opdoen in de pilot, zal de werkgroep Buurtpastoraat 
het beleid verder uitwerken en advies geven aan de AK over de vraag of de overstap naar het 
buurtpastoraat een haalbare kaart is.  
- Zo ja: wanneer, hoe, waar en door wie wordt dit verder uitgerold.  
- Zo nee: welke alternatieven zien we dan voor ons, om een antwoord te geven op de vier 
genoemde punten onder het kopje ‘opdracht’. 
De werkgroep gaat na of het nodig/wenselijk is om eventueel een tweede pilot te starten op de 
Draaistok. 
 
Beleidsvoornemens: 
In deze beleidsperiode is verdere doordenking en inhoudelijk gesprek in de (algemene) 
kerkenraad nodig wat betreft de totaalvisie op het pastoraat.  
Deze doordenking dient vroegtijdig in de nieuwe beleidsperiode opgestart te worden. Te denken 
valt aan de volgende punten: 

- Hoe verhoudt het buurtpastoraat zich tot de reeds bestaande vormen van pastoraat in de 
gemeente?  

- Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen persoonlijk pastoraal bezoek en 
laagdrempelige ontmoetingen in het buurtpastoraat en huiskamergesprekken? 

- Doordenking van het ambt van ouderling: in hoeverre verandert het ambt door de 
invoering van buurtpastoraat?  

- Hebben we alle gemeenteleden in beeld bij dit diverse, gelaagde aanbod van pastoraat? 
En, hoe blijven de gemeenteleden goed in beeld. Is er een mogelijkheid om dat inzichtelijk 
te krijgen?  
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4. Strategie en beleid 2017/20 tav. integratie. 

 

Bestuurlijke reorganisatie/integratie   

Deze wordt als noodzakelijk gezien om de vergaderdruk voor de ambtsdragers te verminderen en de 

integratie van de wijken te bevorderen. Onderzocht moet worden of een kerkenraad met werkgroepen 

de vergaderdruk doet afnemen. De werkgroepen moeten een zelfstandige verantwoordelijkheid krijgen 

over de erediensten. Het vormen van één kerkenraad wordt ook wel gezien als de bekroning van de 

fusie. 

De werkgroep Bestuursmodel pleit in haar rapport “Met elkaar, alles voor elkaar” ook voor één 

kerkenraad. 

T.a.v. het behoud van identiteit constateert de werkgroep: “Dus geen versterking van de identiteit door 

separatie, maar juist door integratie.  

Als er overeenstemming bereikt kan worden om de eigen autonomie in te ruilen voor vertrouwen in 

elkaar en gezamenlijk een nieuwe verantwoordelijkheid op te bouwen, dan staat er kerkordelijk niets 

in de weg. 

Beleid: De komende beleidsperiode wordt conform het advies van de werkgroep Bestuur een 

commissie ingesteld om het advies “te komen tot één kerkenraad”, nader te onderzoeken , de voor en 

nadelen inzichtelijk te maken en het proces van implementatie aan te geven. 

 

Van drie naar twee wijkgemeenten.   

Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep Huisvesting wordt er veel over 

gebouwen en geld gesproken. 

Maar het hart van de Gemeente wordt niet gevormd door stenen. De kern van de Gemeente en het 

gemeentewerk ligt in de wijkgemeenten en wat daar, en wijkoverstijgend, als PG Boskoop gebeurt. 

 

Om te voorkomen dat die kern veronachtzaamd wordt, is het goed tijdig te praten over de toekomst 

van de wijken. En in dit verlengde de gemeente. 

 

Mocht het besluit genomen worden dat een der kerkgebouwen verkocht gaat worden, dan zal de 

wijkgemeente, die gewend is in dat kerkgebouw te kerken, zelf haar koers moeten bepalen. De AK 

heeft niet de bevoegdheid om daarin een beslissing te nemen. 

Beleid: Onafhankelijk van een eventuele verkoop of buitengebruikstelling moet nagegaan worden of 

het belang van de Protestantse Gemeente Boskoop niet gelegen ligt in het teruggaan van 3 naar twee 

wijken. Naast de factoren financiën en gebouwen speelt daar ook het pastorale mee in de vorm van het 

aantal predikanten die wij kunnen blijven bekostigen. 

Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden: 

- de wijkgemeente blijft in tact en belegt elders haar eigen erediensten; 

- de wijkgemeente heft zich zelf op en ieder zoekt zijn heil bij een van de andere 

wijkgemeenten of buiten de PGB.  Consequentie is wel dat de predikant, door de 

wijkgemeente beroepen, geen gemeente meer heeft en dus werkeloos is; 

- de wijkgemeente fuseert met een van de twee andere wijkgemeenten, waarbij beide 

wijkgemeenten volwaardig partner zijn. 

 

Alleen ter zake van de laatste optie heeft de Algemene Kerkenraad de in de kerkorde genoemde 

bevoegdheden. De vraag is wel of dat via die weg moet gaan. Wenselijker is dat de wijkkerkenraden, 

eerst apart, hun gedachten formuleren over hoe de nieuwe wijkgemeente(n) eruit moet gaan zien. 

Daarna zullen de betreffende wijkkerkenraden samen verder praten over hoe tot een eenheid te komen.  

Beleid: In de komende beleidsperiode beraadt iedere wijkgemeente zich op een mogelijk toekomstige 

situatie en worden besprekingen over de vorming van een nieuwe bestuurlijke indeling gevoerd.  
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5. Beleid/ontwikkelingen tav gezamenlijke erediensten en 

huisvesting 
De erediensten. 

Met betrekking tot vermindering van het aantal morgendiensten, het vergroten van het aantal 

gezamenlijke diensten en de problematiek rond de lage bezoekers- aantallen van de 

leerdiensten en themadiensten wordt 2017 als tussen jaar gekozen. Hangende de beslissingen 

omtrent de gebouwen wordt verwacht dat het rooster er in 2018 heel anders kan uitzien.  

Voor 2018 zal er ook voor de ochtenddiensten gedacht worden aan differentiatie in de 

diensten 
 

De morgendiensten 

Om het aantal morgendiensten te beperken is gekozen voor een toename van het aantal 

gezamenlijke diensten. 

Deze aanpassing in het rooster voor 2017 kan gezien worden als een tussenstap. Hangende de 

beslissingen omtrent de gebouwen wordt verwacht dat het rooster er in 2018 heel anders kan 

uitzien.  

Voor 2018 zal er ook voor de ochtenddiensten gedacht worden aan differentiatie in de 

diensten.      
                              
De avonddiensten 

De avonddiensten  voor  Doelgroepen blijft gehandhaafd. Dat zijn de jeugddiensten,  de 

lofprijzingsdiensten en de muziekdiensten  
De avonddiensten waarin het HA wordt gevierd  zijn in De Stek. 

Tav. bovenstaande geldt ook hier dat 2017 als tussenjaar gezien wordt. 

 

Met betrekking tot het samen doen van de leerdiensten met de CGK wordt het volgende 

beleidsdoel afgesproken: 

De Open Poort is uitermate geschikt door de grootte van de kerkzaal,het interieur en de 

comfortabele gestoffeerde stoelen en de goede isolatie. Voorgesteld wordt hier  gebruik van te 

maken. 

Overleg met het CGK moet gericht zijn tot het mogelijk maken om deze diensten te verdelen 

over Dorpskerk, De Stek en De Open Poort. De Zijdekerk is hiervoor te groot.  

Met als frequentie1 x per maand bijvoorbeeld de  2e zondag van de maand.  

Deze diensten worden klassieke leerdiensten (identiteit). 

De ambtsdragers komen uit beide kerken Ook vrouwelijke ouderling of diaken doet dienst. 

De voorgangers doen om en om dienst met dien verstande dat er geen vrouwelijke voorganger 

mogelijk is omdat in tegenstelling tot de PKN dit niet in de synode van de Christelijk 

Gereformeerde Kerk is aangenomen. 

In overleg door voorgangers wordt de lijn in de dienst bepaald 

Het doel en de verdeelsleutel van de collectes wordt in overleg door beider diaconie en CvK 

bepaald. De kosten van organist/ energie worden gedeeld. 

Het tijdstip van de dienst is zo mogelijk 17.00 uur.  

Het tussenjaar jaar 2017 gaat uit van in totaal 8 diensten in de Open Poort, geen gasten in de 

avonddiensten en predikanten gaan jaarlijks vaker in avonddienst voor dan volgens afspraak 

gemaakt voor de fusie.  

 

Beleid: De erediensten in 2017 regelen zoals op basis van het voorstel van de drie predikanten 

en wijkvoorzitters is voorgesteld. Uitgaande van een akkoord op de aanpassingen in het 

schema van de morgendiensten door de wijkkerkenraden. 
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Tijdens een ambtsdragersdag wordt inhoudelijk gesproken over identiteit, inrichting en 

verschillende soorten diensten. 

Voor 2018/2020 moet mede naar aanleiding van eventuele wijzigingen in huisvesting en 

pastoraat een nieuw besluit tav het preekrooster worden geformuleerd  

 
 

Huisvesting; advies werkgroep , opdracht werkgroep en visie. 

 

De kerk als een plaats waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten.   

De Kerkorde Ord. 4 art. 9 lid 4 zegt: De AK heeft tot taak het treffen van voorzieningen ten behoeve 

van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente 

voorkomende kerkelijke verscheidenheid; 

Werkgroep Huisvesting 

In verband met de teruglopende inkomsten heeft het CvK geadviseerd om een kerkgebouw te sluiten. 

Naar aanleiding van dit advies heeft de AK in 2015 een werkgroep Huisvesting ingesteld. 

Deze werkgroep heeft in het voorjaar van 2016 een advies uitgebracht wat in verschillende gremia is 

gepresenteerd. Iedere presentatie, waaronder die in de gemeentevergadering van 14 juli 2016, kon op 

veel bijval rekenen.  

Bij de bespreking van dit advies in de AK werd het advies niet overgenomen maar kwamen voorstellen 

om e.e.a anders en sneller te doen. 

Naar aanleiding van de ontstane impasse is besloten om dhr. Cor Schaap te vragen de AK te adviseren 

tav de aanpassing van de huisvesting. 

Naar aanleiding van zijn advies “PG Boskoop Bijeen” van 4 oktober 2016 is besloten om de werkgroep 

Huisvesting een vervolgopdracht te geven, zijnde; verricht een haalbaarheidsstudie naar de meest 

kansrijke ontwikkeling van de volgende opties: 

A: Op de Stek-locatie of daaromtrent een multifunktioneel gebouw van meerdere verdiepingen 

realiseren met op de begane grond een kerkzaal die bij afstoten geen desinvestering ten behoeve van 

een andere bestemming. 

B; De locatie “Zijde kerk” ontwikkelen zodanig dat op de begane grond gekerkt kan worden met de 

daar voor benodigde bij ruimten.  

C; Als A gerealiseerd wordt, de gehele locatie “Zijde kerk” ontwikkelen 

Rapporteer binnen zes maanden uw bevindingen. 

 

Beleid: Bespreek de uitgebrachte adviezen en neem een besluit ter vermindering van de huisvesting van 

de PGBoskoop voor het einde van deze beleidsperiode. 
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6. Vorming en toerusting: Opdracht, doelstelling, verwachte 

ontwikkelingen, aktiviteiten en beleid 2017/20 
 

Opdracht: 

De kerkorde omschrijft het werk van Vorming en Toerusting in artikel XI als volgt: 

• De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. 

• De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in 

meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet. 

 

Doelstelling: Groeien in geloof. 

Groeien in geloof wil zeggen:  

• groeien in kennis van de bijbel en kennis van God (belief) 

• groeien in het gemeente zijn: (belong) 

• groeien in daadwerkelijke inzet voor kerk en wereld (behave) 

 

Bij de vormgeving van activiteiten zijn onze uitgangspunten: 

• Als we spreken over leren in de kerk, bedoelen we niet alleen het vergroten en verdiepen van 

kennis, maar ook het leren spreken met elkaar en met anderen buiten onze eigen 

geloofsgemeenschap, zowel medechristenen als niet-christenen. 

• Leren doen mensen op verschillende wijzen: er zijn denkers en doeners, praters en luisteraars, 

zieners en hoorders. Naast gespreksavonden en Bijbelstudie is er ruimte voor excursies, 

kerkenpad, een filmavond, een muziekavond en bloemschikken bijvoorbeeld. 

• Leren aan het leven: belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen en levensvragen komen aan 

de orde. 

 

Verwachte ontwikkelingen: 

A; Werken met doelgroepen: 

       In de nabije Toekomst wordt gewerkt met de doelgroepen: 

• Jong volwassenen 

• Werk en gezin 

• Middelbaar 

• Ouderen 

In 2016-2017 werken de taakgroepen Jong Volwassen en Werk en gezin aan een aanbod op het 

gebied van belief, belong en behave. De reeds bestaande activiteiten die passen bij de wensen en 

behoeften van de doelgroepen worden daar in meegenomen, bijvoorbeeld jonge gezinnenkring en 

Sign. 

In de jaren 2018-2019 volgen dan de taakgroepen Middelbaar en Ouderen. 

Vorming en Toerusting levert daar een aandeel in. 

- Samenwerking met de zendingscommissie en andere geloofsgenootschappen: 

Vorming en Toerusting zoekt contact met de Zendingscommissie waar het gaat om het grensvlak 

tussen binnen en buiten de kerk. Hoe kunnen we dorpsgenoten bereiken, die zoekend zijn  of 

worstelen met levensvragen? 

Waar mogelijk organiseren we ook activiteiten met andere kerkgenootschappen. 

 

Activiteiten en beleid: 

De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit: 

• De ouderling Vorming en Toerusting, die deel uitmaakt van de Algemene Kerkenraad. 

• Leden van de commissie o.a. uit de verschillende taakgroepen, minimaal 1 jong 

volwassene, 1 werk en gezin, 1 middelbaar en 1 oudere. 

• 1 predikant die namens en met de andere predikanten meedenkt over het aanbod en de 

handreiking schrijft voor de huiskamergesprekken. 

• De ouderling Vorming en Toerusting is voorzitter,een lid is secretaris en iemand bewaakt 

de financiën. De taken kunnen per jaar wisselen. 
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Activiteiten: 

• Door middel van een jaarthema, dat door de commissie Vorming en Toerusting en de 

predikanten wordt aangedragen, bezint de gehele gemeente zich op een aspect van het geloof. 

• Het jaarthema wordt behandeld in een aantal themadiensten. In de huiskamergesprekken 

wordt het jaarthema besproken. 

• De commissie Vorming en Toerusting verzorgt jaarlijks een kringboekje, waarin zijn 

opgenomen: 

• Vaste activiteiten in de gemeente evenwichtig verdeeld over de taakgroepen 

• Het jaarlijks aanbod aan kringen en activiteiten met in achtneming van de bovengenoemde 

uitgangspunten. 

• Het aanbod in samenwerking met andere kerken uit de classis: kerk en Israël 

• Het jaarlijks verzorgen van een studiedag voor ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden 

van de commissie Vorming en Toerusting in opdracht van en in samenwerking met de 

Algemene Kerkenraad. 

 
 

Aktiviteiten van de werkgroep Doelgroepen 

Wanneer we ons in het kerkelijk werk richten op mensen van verschillende levensfasen, kunnen we 

aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten ontwikkelen op actuele thema’s in het 

leven van mensen. 

Aan iedere doelgroep is een taakgroep verbonden. 

Een doelgroep is een groep mensen binnen en buiten de gemeente, die zich min of meer in dezelfde 

levensfase en –sfeer bevindt. 

Een taakgroep bestaat uit een aantal mensen dat inhoudelijk actief betrokken is op deze groep, met als 

doelstelling:  

“Een taakgroep beoogt om door middel van uiteenlopende activiteiten, mensen van binnen en buiten 

de gemeente op te bouwen in geloof en leven en hen met elkaar te verbinden”  

Beleid; De eerste aktiviteiten zijn of gaan al van start en in de komende beleidsperiode zal de tijd 

genomen moeten worden om meerdere taakgroepen samen te stellen en deze toe te rusten. 
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7 Catechese: Opdracht, doelstelling, verwachte ontwikkelingen, 

aktiviteiten en beleid 2017/20 
Catechetisch onderwijs aan jongeren met als uitgangspunt de Bijbel, Gods Woord, draagt bij in 

hun groei naar een volwassen geloof als belijdend lid. We streven er naar om de catechese zo in 

te richten dat we zo veel mogelijk jongeren op een bij hen passende manier bereiken. 

 

Opdracht/Missie: 

Het begeleiden van de jongeren van de Protestantse Gemeente Boskoop in hun groei naar een 

volwassen geloof als belijdend lid d.m.v. catechetisch onderwijs met de Bijbel als uitgangspunt. 

Door de Algemene Kerkenraad is deze opdracht als volgt geformuleerd: 

 

• Het  toerusten van jongeren om vanuit het geloof hun weg te vinden in school, maatschappij 

en kerk. 

• Het vergroten van het draagvlak binnen de wijkgemeenten en de participatie van de ouders bij 

de geloofsopvoeding in overeenstemming met de doopbelofte. 

• Het vergroten van de Bijbelkennis. 

• Het zoeken naar goede vormen en de mogelijke opzet van catechese voor volwassenen in goed 

overleg met de Commissie Vorming en Toerusting. 

• Organisatie:  Er is een catechesecommissie aangesteld om deze opdracht uit te voeren. 

 

De samenstelling van de commissie 

• Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een medewerker 

catechisantenadministratie, een begeleider catecheten, zijnde een predikant, en twee 

catecheten 

• Bij alle vergaderingen zal een vertegenwoordiger van het Jeugdteam worden uitgenodigd. 

Gestreefd zal worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit alle 3 wijkgemeenten. 

 

De taak van de commissie 

• Het organiseren van de basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8 en het werven van 

medewerkers daarvoor. 

• Het organiseren van de huiscatechese voor de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar, dit is klas 1 t/m 4 

van het voortgezet onderwijs en het werven van catecheten daarvoor. 

• Het organiseren van catechese voor 16/17 jarigen in de vorm van aanbodcatechese en het 

vinden van catecheten en vrijwilligers voor participatie in de aanbodcatechese. 

• Het organiseren van aangepaste catechese voor mensen met een verstandelijke beperking en 

het werven van catecheten daarvoor. 

• Het voorbereiden van huishoudelijke zaken t.b.v. de basiscatechese, de huiscatechese, de 

aanbodcatechese en de aangepaste catechese. 

• Het desgewenst organiseren van catechese voor volwassenen in samenwerking met de 

Commissie Vorming en Toerusting. 

• De belijdeniscatechese wordt gegeven door één of meerdere predikanten van de Protestantse 

Gemeente Boskoop. Er is sprake van één groep uit alle wijkgemeenten tenzij er behoefte of 

aanleiding is om hiervan af te wijken. 

• Het onderhouden van de contacten met de Algemene Kerkenraad, de Wijkkerkenraden, het 

Jeugdteam en de Commissie Vorming en Toerusting. 

• Het gebruiken van de kerkelijke media om tot een groter draagvlak en participatie binnen de 

wijkgemeenten te komen. 

 

De taak van de begeleider 

• De begeleider van de catecheten heeft tot taak de catecheten toe te rusten voor hun 

catechesewerk en hen gedurende het seizoen te begeleiden. 

7  
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8 Jeugdteam: Opdracht, doelstelling, verwachte ontwikkelingen, 

aktiviteiten en beleid 2017/20 
 

Inleiding 
Jongeren en de kerk: het is een spannende combinatie. Veel kerken verliezen jongeren, andere 
groeien juist. Veel jongeren lopen met allerlei levensvragen. Als kerk willen we er voor hen zijn, maar 
we merken dat jongeren zich niet meer automatisch verbonden weten aan de kerkelijke gemeente. 
Hoe zorgen we ervoor dat zij zich in de gemeente gezien en gekend weten? 
 
Opdracht 
Het jeugdteam ziet het als haar opdracht om zich bezig te houden met deze twee kernvragen:  

• Hoe kunnen we kinderen, tieners en jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen?  

• Hoe kunnen we hen leren hoe zij het geloof  in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen 
geven?  

Sleutelwoorden daarbij zijn Leren, Onderwijzen, Toerusten en Samen één in Christus.  
 
Manier van aanpak 
Om antwoord te geven op de kernvraag hoe we jongeren in beweging kunnen zetten om Jezus 
te (gaan) volgen, gebruiken we in het jeugdteam als basis de vijf kerntaken van de christelijke 
gemeente:  
 
1. Om elkaar te leren wat we geloven 

(Mattheus 28:20) 
2. Om voor Gods aangezicht te komen en 

te vieren (Handelingen 2:46 en 47)  
3. Om een naaste te zijn voor elkaar en te 

dienen (Lukas 10:37) 
4. Om een gemeenschap te zijn in 

eenheid en zo voor elkaar te zorgen (1 
Petrus 3: 8 ) 

5. Om te getuigen van Jezus Christus en 
het evangelie te verkondigen 
(Mattheüs 28:19) 

Alle activiteiten binnen het jeugdwerk kunnen worden geplaatst in een of meerdere kerntaken 
van de christelijke gemeente. Als jeugdteam ondersteunen we de jeugdleiders en de 
geledingen om aan deze taken toe te komen. Ook houden we de vinger aan de pols om ervoor 
te zorgen dat alle vijf aspecten van het gemeentezijn aan  bod komen. Gezond jeugdwerk 
ontstaat dáár waar alle vijf de kerntaken aan bod komen in het jeugdwerk. 
 
De huidige taken, activiteiten, clubs e.d. zijn door het JT geplaatst in een of meerdere van de 
vijf kerntaken om te zien of we evenwichtig jeugdwerk aanbieden. Dit is iets dat we ieder jaar 
zullen monitoren en bespreken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar waar een activiteit 
onder valt, maar ook naar de inhoud van de betreffende taak of activiteit in relatie tot de 
kerntaak. Ligt het accent binnen een geleding alleen op bv. ‘zorgen’, dan kijken we hoe 
bijvoorbeeld ook een element als ‘leren’ en ‘getuigen’ aan bod kan komen. Op die wijze 
monitoren we het Jeugdwerk binnen de PGB op aanbod en inhoud.  
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Indeling jeugdwerk PGB 
Leren 
Activiteiten als CLUP, SIGN, Catechese, kinderkerk, Sirkelslag en jeugdleiders bijeenkomsten 
zijn zaken die te maken hebben met Leren. Met z’n allen bezig zijn met het geloof, er over 
praten en het met elkaar delen.  
  
Vieren 
Onder Vieren kunnen activiteiten als Kinderkerstfeest, Kerk en Schooldienst, Jeugddiensten 
(regulier of i.s.m. een van de clubs) en Sirkelslag worden geschaard. 
Samen komen in de naam van Christus en op eigen wijze het geloof vieren. 
 
Dienen 
Dienen is te zien in activiteiten als de oppasdienst, 12 uurs en 24 uurs acties van de clubs, 
Cluppie kerstmarkt, maar ook het Jeugdteam zelf. Activiteiten met een diaconale spits worden 
ontplooid, om dienstbaar te zijn door b.v. geld in te zamelen voor activiteiten, het 
ondersteunen van projecten of om zelf ondersteunend te zijn. 
 
Zorgen 
Zorgen komt tot uiting in alle activiteiten van het jeugdwerk. Want waar de jeugd bij elkaar is, 
krijgen ze oog en hart voor elkaar. Het is de sociale kant van het jeugdwerk, waarbij de 
onderlinge band wordt verstevigd en gebouwd wordt aan vriendschappen in de kerk.  De 
uitjes, sportactiviteiten, jeugdleidersbijeenkomsten en jaarlijkse kampen die door Cluppie, 
Clup en SiGN worden georganiseerd dragen ook bij aan de onderlinge verbondenheid.  
De jeugdleiders dragen een bijzondere verantwoordelijkheid in het zorg dragen voor de jeugd 
die hen is toevertrouwd: aandacht, liefde en belangstelling geven aan de kinderen en tieners.  
 
Getuigen 
Getuigen is de missionaire taak van de gemeente. Activiteiten als cluppie en cluppiekamp, 
kinderkerstfeest, kerk en schooldiensten en de vakantie bijbel club horen in die categorie 
thuis. Dit zijn activiteiten waar naast veel kerkelijken ook veel randkerkelijken en niet 
kerkelijken aan deelnemen.  
 
Visie en Missie 
Wij zien het jeugdwerk, binnen de gemeente, als één geheel.  
Wij bieden onze jeugd een plek waar ze, samen met hun leeftijdsgenoten en andere gemeenteleden, 
ruimte ervaren om zichzelf te zijn. In de ontmoeting en gesprekken met elkaar ontdekken zij wat 
geloof voor hen in het dagelijkse leven betekent. Wij dagen hen uit om hiermee binnen en buiten de 
gemeente actief te zijn en gaandeweg te groeien in het dragen van verantwoordelijkheid. 
 
Dat doen we door onze jongeren helpen op te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke 
volwassenen, die vanuit het christelijk geloof hun plek in de wereld invullen. Gedragen door de 
relatie met God en in verbinding met de geloofsgemeenschap. 
 
De samenstelling van het Jeugdteam 
Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de jeugdouderlingen van de wijkgemeenten, een 
predikant en overige JT leden 
 
Financiën 
Het jeugdteam stelt jaarlijks een begroting op voor de uitgaven die nodig zijn voor het uitvoeren van 
het jeugdwerk zowel voor het jeugdteam zelf als de geledingen die vallen onder het jeugdwerk zoals 
cluppie, clup etc.. 
Jaarlijks verantwoordt zij haar uitgaven aan de Algemene Kerkenraad. 
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9 ZendingscomMissie 
Opdracht 

Als gemeente van de onze Heer Jezus Christus hebben we een opdracht, namelijk om als getuige naar 

buiten te treden. Wij zijn gezonden. Een ieder van ons, zonder uitzondering, heeft de opdracht om als 

getuige naar buiten te treden. Jezus riep ons daartoe op in in Mattheus 28: 19-20: 

Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie ik ben met u al de dagen 

tot aan de voleinding der wereld. 

Als Protestantse gemeente Boskoop (PGB) zijn wij dus geroepen om het Evangelie door te geven aan 

een ieder die het niet kent of daarvan vervreemd is. De relevantie van het Evangelie is leidend voor 

ons werk. 

 

De Zendingscommissie van de PGB ziet het als haar taak om: 

• de gemeente te betrekken, te activeren, te inspireren en te ondersteunen bij haar roeping 

als getuige naar buiten te treden; 

• bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie in onze omgeving (binnenland) en tot 

in alle uithoeken van de wereld (buitenland). 

 

Doelstelling 

De gemeente van de PGB missionair bewust te maken en het organiseren van missionaire activiteiten 

voor onze doelgroepen met als doel het Evangelie te verspreiden in woord en daad. 

Wij richten ons daarbij op de volgende doelgroepen: 

1. Onze eigen gemeenteleden, van jong tot oud. De focus ligt op jeugd en jonge gezinnen. 

2. Het sociale netwerk van onze gemeenteleden. 

3. Alle anderen die het Evangelie willen horen in Boskoop, in Nederland en het buitenland. 

 

Verwachte ontwikkelingen 

De secularisatie zal ook de komende jaren doorzetten. Inmiddels is Nederland zendingsland geworden. 

Steeds meer verdwijnt in Nederland religie uit het publieke domein. De jongere generatie heeft minder 

met denominaties en kerkmuren. Nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. De digitalisering heeft de 

samenleving veranderd. Uit missionair oogpunt biedt deze digitalisering kansen. 

 

Activiteiten en beleid 2017/20 

Zonder buitenlandse zendingsactiviteiten te verwaarlozen zal het werk van onze ZendingscomMissie 

zich meer gaan richten op Nederland, en daarbinnen op onze eigen regio. Elk jaar wordt een jaarplan 

opgesteld met voorgenomen missionaire activiteiten voor die periode. Vast onderdeel daarvan zullen 

o.m. zijn de Kerstnachtdienst, de openstelling van de Dorpskerk tijdens de braderie, de 

Openluchtvieringen en Alpha. Om het evangelisatiewerk zo effectief mogelijk uit te voeren wordt 

waar dat meerwaarde oplevert, samengewerkt met (kerkelijke) partners, w.o. Agapè. Een voorbeeld 

hiervan is de interkerkelijke website ikgeloofinboskoop.nl die de komende periode ontwikkeld wordt 

en die zich richt op onze directe omgeving. Voor onze buitenlandse activiteiten hebben wij ons de 

komende jaren verbonden met het project Zendingsexpeditie van de GZB en steunen wij projecten van 

Kerk in Actie.  
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10  Kerk en Israël  
De relatie Kerk en Israël is zó wezenlijk voor de kerk, dat de Kerkorde er in artikel 1 mee inzet. De kerk 

kan haar identiteit niet omschrijven buiten Israël om.  

 

‘De Kerk ... die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het 

Koninkrijk van God’ En ook: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël.’ 

 

Vervolgens spreekt de kerkorde erover dat de kerk het gesprek met Israël zoekt over het verstaan van 

de Schriften, in het bijzonder over de komst van het Koninkrijk van God. 

 

Hierbij aansluitend belijden wij dat we geloven in de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël 

en Vader van Jezus Christus. Daarom lezen wij de Schriften uit het Oude en het Nieuwe Testament en 

zingen wij de psalmen, waarin wij onze verbondenheid met het Joodse volk beleven. 

 

Beleidsvoornemens 
1. De viering van de Israëlzondag heeft een prominente plaats in het kerkelijk jaar. 

2. Van de hierbij behorende collecten wordt de ene helft besteed aan het landelijke werk van Kerk & 

Israël en de andere helft aan een project in Israël dat ieder jaar door de werkgroep wordt uitgekozen. 

3. Er worden een of meer sprekers uitgenodigd die gemeenteleden kunnen vertellen over zaken die 

Kerk & Israël aangaan. 

4. Er worden een of meer excursies georganiseerd die gemeenteleden kunnen bepalen bij zaken die 

Kerk & Israël aangaan. 

 

Bij ‘zaken die Kerk & Israël aangaan’ is te denken aan: ontmoetingen met het levende Jodendom; 

ontdekken van het Joodse karakter van de Evangeliën; meer kennis opdoen van het Oude (of Eerste) 

Testament (w.o. Joodse feesten, beloften aan Israël); actuele zaken rondom Joden en Palestijnen. 
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11 Diaconaat: Opdracht, doelstelling, verwachte ontwikkelingen, 

aktiviteiten en beleid 2017/20 
 

Diaconale opdracht 

De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de hele gemeente en staat centraal in ons diaconaal 

handelen, dat wil zeggen, dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het 

bijzonder, geroepen zijn om oog en oor te hebben voor mensen (plaatselijk maar ook wereldwijd), die 

in de knel zijn geraakt door wat voor omstandigheden ook. Wij willen samen met deze mensen zoeken 

naar oplossingen voor deze knelsituaties. 

 

Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als 

grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die kwam om te 

dienen. 

In het diaconaat gaat het erom dienstbaar te zijn aan de mens en de samenleving, dichtbij (zieken, 

bejaarden, jongeren, kansarmen) en veraf (werelddiaconaat). 

 

Diaconale hulp is daar nodig waar geen helper is. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend nagaan waar 

onze hulp werkelijk nodig is en wie geholpen dient te worden.  

Gemeenteleden dienen ook gestalte te geven aan het diaconaat. Het is daarom een taak van de 

diakenen om gemeenteleden te motiveren om de diaconale roeping, die wij allen hebben, te 

aanvaarden. 

 

Doelstelling 

Binnen de kerkelijke gemeente zijn de diakenen aangesteld om het diaconaat concreet handen en 

voeten te geven. Dit komt tot uiting in het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen 

die dat nodig hebben. Daarnaast is het doel van de diaconie om de ingezamelde collectegelden en 

giften op een verantwoorde wijze te besteden. 

 

Verwachte ontwikkelingen 

Een aantal verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren waar de diaconie naar kan kijken hoe ze 

hierop kan anticiperen.  

• De huidige economische situatie, met een stijgende werkloosheid en bezuinigingen op sociale 

voorzieningen, zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in financiële problemen komt. 

Het is de verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de komende jaren toeneemt. 

• De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving - ook in onze 

gemeente - de komende jaren groter wordt.  

• Een overheid die zich meer en meer terugtrekt en van burgers verwacht dat zij participeren in de 

samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen. De 

diaconie wordt uitgedaagd om binnen haar mogelijkheden praktische oplossingen te bedenken 

voor de gaten die er gaan vallen. De diaconie krijgt zo een kans haar zichtbaarheid te vergroten.  

• Voor het vinden van praktische oplossingen zal nog meer naar samenwerking gezocht moeten 

worden met andere plaatselijke kerken, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

• Door de enorme toename van het gebruik van sociale media is het de vraag of de diaconie een 

heroriëntatie moet doen op de huidige communicatielijnen. Kunnen deze nieuwe 

communicatiemiddelen ondersteuning bieden om het makkelijker te maken om sneller, breder en 

gerichter contact te leggen. 

• Door organisatorische veranderingen binnen de PG Boskoop (o.a. invoering buurtpastoraat en 

doelgroepenbeleid) zal de rol van de diaconie misschien veranderen.  

Activiteiten 

De volgende activiteiten worden door de diaconie gecoördineerd en/of uitgevoerd: 
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• Nationale Ziekendag 

• Seniorenvakantieweek 

• Kerstattenties 

• Protestantse Bezoekgroep (PB) 

• Diaconale Hulpverlening Boskoop 

• Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

• Vervoer mensen naar de kerk  

• Uitstapje met senioren 

• Actie Nepal  

• Steksoos 

• PCOC 

• Eetgroep in de Stek 

• Begeleidingscommissie Psychopastoraat 

• Schrijfactie 

• Bezorgen van de bloemen uit de eredienst bij een gemeentelid 

• Bezorgen voedseltassen 

• Stille hulp 

 

Pastoraal beleid 2017-2020 

Organisatie 

• De diaconie is vertegenwoordigd in alle erediensten, heeft een dienende taak bij de 

avondmaalsvieringen, zamelt gaven in en geeft deze een bestemming. 

• Alle diakenen maken deel uit van een wijkteam. In iedere sectie is een diaken 

vertegenwoordigd.  

Welzijn 

• Diakenen verlenen en/of organiseren bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat 

nodig hebben. 

• Diakenen nemen verantwoordelijkheid en tonen betrokkenheid bij diaconale activiteiten, zoals 

vrijwillige thuiszorg, protestantse bezoekgroep, werkgroep seniorenvakanties en andere 

activiteiten. 

• In de secties zijn de diakenen alert wanneer het gaat om signalering van diaconale zaken 

waaronder o.a. stille armoede. 

Financieel 

• Financieel voert de diaconie, binnen de randvoorwaarden van de AK een eigen beleid, om de 

scheiding tussen kerkelijke en diaconale bestemming goed te kunnen borgen. 

• Omdat diaconie een zaak van vertrouwen moet zijn, dient de doelstelling en de besteding van 

de gelden open en helder te worden gecommuniceerd naar de gemeente. Hierbij is het 

gevoerde financiële beleid een belangrijk onderdeel. Jaarlijks maakt de diaconie een begroting 

en stelt de jaarrekening op. 

• De diaconie organiseert ieder jaar een actie en vraagt dan aan alle gemeenteleden van 18 jaar 

en ouder een diaconale bijdrage. Hiermee worden o.a. de diaconale activiteiten, stille hulp en 

projecten betaald.  

• Alle diaconale doelcollecten zijn doorzendcollecten: de gecollecteerde gelden gaan één op één 

door naar het aangegeven doel. 

• Op dit moment heeft de diaconie een behoorlijk grote financiële reserve. Er is afgesproken dat 

de diaconie jaarlijks zal interen totdat er uiteindelijk een verantwoorde reserve overblijft. 

Communicatie 

• De diaconie brengt verschillende diaconale projecten onder de aandacht van de gemeente. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van communicatie. Te denken valt 

aan vormen die binnen de kerk beschikbaar zijn, zowel in de eredienst, het kerkblad als op de 

website.   

• Door goede communicatie wil de diaconie de gemeente betrekken bij het diaconaat en wijze 

op de diaconale opdracht die van alle christenen wordt verwacht. 
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12 Psychopastoraat: Opdracht, doelstelling, verwachte ontwikkelingen, 

aktiviteiten en beleid 2017/20                
 

Inleiding en terugblik 
Naast het reguliere pastoraat in het geheel van de PGB functioneert het PP als een 

bijzondere vorm van geestelijke en psychologische  bijstand. Vanuit de behoefte om 

present te zijn voor de kwetsbaren, daar waar de officiële instanties  niet toereikend zijn 

heeft de PGB een kerkelijk werker in dienst, de begeleidingscommissie  PP is er om zorg 

te dragen voor het functioneren van het PP en klankbord te zijn voor  de kerkelijk werker.  

Missie en Visie 

In navolging van Jezus, de Goede Herder, die omziet naar zijn schapen, heeft het pastoraat 

in de Kerk een plaats. In het pastoraat helpen we elkaar om de weg te vinden in levens- en 

geloofsvragen. We zien om naar elkaar in vreugde en verdriet. In het omzien naar elkaar 

komt ook het missionaire karakter van de christelijke gemeente tot uiting. 

Het PP is opgezet om als christelijke gemeente adequate pastorale zorg te kunnen bieden 

aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Het wil tegemoet komen aan de nood op 

psycho-pastoraal terrein. De directe presentie heeft een toegevoegde waarde, er wordt 

hulp geboden op het moment dat er sprake is van een acute verstoring in het dagelijks 

functioneren door de problematiek. 

Het PP heeft een ondersteunende functie en biedt meer specialistische kennis en 

vaardigheden dan het gewone  pastoraat. Aldus is het PP van toegevoegde waarde voor de 

kwaliteit in het pastorale aanbod. De deskundigheid van de kerkelijk werker kan ook 

ingezet worden om de ambtsdragers toe te rusten voor hun pastoraat. Vanwege de 

diaconale component in het werk is het PP ook voor het diaconaat van toegevoegde 

waarde. 

Organisatie 
Het werk van het Psychopastoraat wordt geleid en gecoördineerd door de kerkelijk werker 

als professioneel  hulpverlener, de kerkelijk werker geeft inhoudelijk en praktisch leiding 

aan en wordt bijgestaan door een pastoraal team. De kerkelijk werker doet de intakes en 

verdeelt het werk in het team.  De begeleidingscommissie bespreekt met de kerkelijk 

werker de inhoud, omvang en vormgeving van het werk aan de hand van geleverde 

rapportages. 1 x per jaar rapporteert de Begeleidingscommissie Psychopastoraat over het 

werk aan de AK. De begeleidingscommissie bestaat uit: een wijkpredikant, een lid van het 

college van de diakenen, een gemeentelid  en de kerkelijk werker.                                    

De  begeleidingscommissie komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar.  

Kerntaken 

Kerkelijk werker 

- Leiding geven aan het PP- team. 

- Psychopastorale zorg bieden aan allen die de Heer op de weg plaatst van de kerkelijk 

werker met psychische problematiek.  

- Op vraag van het pastorale team het ondersteunen en toerusten van allen die binnen de 

PGB in het pastoraat werkzaam zijn, met name op het snijvlak van pastoraat en 

psychiatrie. 
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  Begeleidingscommissie 

- Klankbord zijn voor de kerkelijk werker. 

- Zorg dragen voor het goed functioneren van de kerkelijk werker in het geheel van de 

PGB en erop toezien dat het werk binnen de  afgesproken voorwaarden wordt verricht. 

- Bewaken van de eigenheid en de kwaliteit van de psychopastorale zorg in de PGB. 

- Bespreking van de werkzaamheden m.b.t. inhoud, omvang en vormgeving. 

- 1 x verslaglegging aan de Algemene Kerkenraad. 

- Initiatieven nemen om de mogelijkheid van PP en de aandacht die daaruit voort vloeit 

naar de individuele mens in te bedden in het geheel van pastorale aandacht in de hele 

PGB. 

Het inroepen van het psychopastoraat is mogelijk bij problemen rondom: rouw, ziekte, 

verslaving, psychiatrie,incest, relatie- en gezinsproblematiek en  geloofsproblematiek 

zover dit niet door de desbetreffende ouderling of dominee gedaan kan worden.     

Samenwerking 

 Als het hulpaanbod er door versterkt kan worden wordt er gezocht naar samenwerking 

met andere geledingen binnen de PGB zoals de activiteiten van de eetgroep. Het netwerk 

vergroten van de hulpvragers kan ook via TOM in de buurt en zo mogelijk ook via andere 

maatschappelijke organisaties. Ouderlingen, predikanten en diakenen kunnen hun eigen 

specialiteit inbrengen om de pastorale/diaconale aandacht aan te vullen en/of over te 

nemen. 

Beleidsvoornemens 

      - De begeleidingscommissie heeft 1 maal per jaar een bijeenkomst met het voltallige PP-               

       team. 

-  Er wordt onderzocht of gemeenteleden van de PGB, die daarvoor de gaven en/of 

beroepservaring hebben , kunnen functioneren als maatje bij mensen die voortdurende 

aandacht nodig houden. Immers het werk van troosten, ondersteunen en hulp van 

praktische aard zijn wij allen  toe geroepen. 

-  Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het PP een plaats te geven  bij de 

bloemengroet, de voorbeden in de kerkdienst, de aandacht van de bezoekgroep, de 

activiteiten van de eetgroep e.d.  

-  De begeleidingscommissie denkt samen met de kerkelijk werker na over liturgische 

mogelijkheden om hulpvragers geestelijk te kunnen versterken. Te denken valt aan 

vormen van voorbeden, gebeden en zegening.  

- De mogelijkheid van een folder wordt onderzocht i.v.m. de eigen bijdrage van de 

pastoranten zoals in de A.K. besloten is. 
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13 College van Kerkrentmeesters , Huisvesting : Opdracht, 

doelstelling, verwachte ontwikkelingen, aktiviteiten en beleid 

2017/20  
Inleiding 

 

Het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters is opgesteld vanuit de taken die aan het college 

zijn toegewezen. Deze luiden: 

1. Het in overleg met en in verantwoording aan de Algemene Kerkenraad scheppen en 

onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 

gemeente door: 

• het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 

jaarrekening van de gemeente; 

• het zorg dragen voor de geldwerving voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente; 

• het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 

activiteiten van de gemeente. 

2. Het beheren van goederen van de gemeente; 

3. Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid. 

4. Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens een 

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein. 

5. Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 

administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is. 

6. Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek, en indien 

aanwezig, het trouwboek. 

7. Het beheren van de archieven van de gemeente.  

8. Het beheren van de verzekeringspolissen. 

 

Naast deze taken zijn we de laatste jaren geconfronteerd met grote financiële tekorten. Vanaf het 

voorjaar van 2014 zijn we actief bezig geweest met het doorlichten van onze uitgaven en hebben we 

reeds een aantal besparingen doorgevoerd. De belangrijkste besparingen zijn het niet meer uitbetalen 

van vergoedingen aan vrijwilligers, geen organisten in loondienst maar alleen nog organisten op basis 

van een vrijwilligersvergoeding en het aanpassen van arbeidscontracten van de beheerders naar een 

pachtconstructie. Tevens zijn we voor de kerkelijke geledingen gaan werken met budgetten. Dit om 

meer inzicht te krijgen in de kosten van deze geledingen, en om kostenbewustzijn te creëren bij de 

geledingen. 

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. De komende jaren zullen gebruikt moeten worden om te komen tot 

een financieel gezonde situatie. Daartoe zullen er beslissingen genomen moeten worden inzake de 

huisvesting en het pastoraat. We zitten te ruim in onze huisvesting, de kosten hiervoor zijn niet meer 

op te brengen door de huidige gemeenteleden. Tevens is het aantal plaatsen ten behoeve van het 

pastoraat boven de norm van de PKN. Als eerste zal er de komende tijd gekeken worden naar de 

huisvesting. De daartoe opgerichte werkgroep zal, in overleg met de externe adviseur dhr. C. Schaap, 

één en ander onderzoeken. De resultaten hiervan zullen besproken worden met de Algemene 

Kerkenraad. De verwachting is dat er naar aanleiding van deze onderzoeken een besluit met 

betrekking tot de huisvesting genomen kan worden. Wat het pastoraat betreft, het streven blijft om het 

pastoraat zoveel mogelijk ongemoeid te laten. 

 

Beleid op hoofdlijnen. 

Een groot deel van onze inkomsten komt uit kerkbalans. Ondanks het afnemende ledenaantal blijven 

de inkomsten uit de kerkbalans op peil, mede door een bijzondere toezegging voor de jaren 2015-2019 

van € 25.000. De komende jaren zullen we de kerkbalans veel aandacht blijven geven om de 

inkomsten op peil te blijven houden. Zie daartoe de analyse van de inkomsten uit de kerkbalans 

(13.3.3.5). Daarnaast zullen we de kosten voor huisvesting beperken tot het noodzakelijke onderhoud. 

Investeringen worden uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is inzake de toekomst van de gebouwen. 
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Beleid voor de korte termijn ( 2017-2020) 

 

Kerkbalans 

De grootste inkomstenbron van onze gemeente zijn de inkomsten uit kerkbalans (75%). De 

verwachting is dat deze inkomsten de komende jaren zullen dalen. Deels door terugloop van leden en 

deels door terugloop van inkomsten van de oudere gemeenteleden. Uit onderstaande analyse blijkt  dat 

70% van de inkomsten uit kerkbalans komt uit de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. De inkomsten 

uit deze laatste groep staan de laatste jaren echter onder druk. We blijven deze actie echter veel 

aandacht geven om de financiële terugloop zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk punt hierin is 

de communicatie over het beleid. Gebleken is dat gemeenteleden hun toezegging intrekken of 

verminderen door onduidelijkheden over de toekomst van de Protestantse Gemeente Boskoop. Goede 

communicatie zal meer aandacht krijgen deze periode. 

 

Pastoraat 

Zoals eerder aangegeven laten we de kosten van pastoraat nog ongemoeid. Maar het ligt voor de hand 

dat er in deze periode één van onze predikanten een nieuwe uitdaging elders aangaat. Op het moment 

dat dit zich voordoet zal gekeken worden wat de invulling, conform PKN norm, kan en mag worden. 

De mogelijkheid van een hbo-pastor zal dan eveneens onderzocht worden. Ook de eventuele verkoop 

van een pastorie zullen we dan nader bekijken.  

 

Huisvesting 

In afwachting op de besluitvorming vanuit de Algemene Kerkenraad kiest het college van 

kerkrentmeesters ervoor om alleen het hoogst noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen uit te voeren. 

Uitgangspunt hierbij is dat de situatie in en rondom de gebouwen veilig moet blijven en dat we tevens 

aan alle wettelijke voorschriften blijven voldoen. We ontkomen in deze periode echter niet aan het 

uitvoeren van groot onderhoud, de geraamde kosten hiervan zijn € 75.000. Ook zullen we voor het 

onderhoud zoveel mogelijk gebruik maken van de vrijwilligers binnen onze gemeente, maar alleen als 

de veiligheid en de kwaliteit gegarandeerd is.  

 

Overig 

De komende jaren zullen we scherp blijven op alle overige kleinere uitgaven. Indien er nog 

mogelijkheden tot besparing zijn dan zullen we deze doorvoeren. 

 

Beleid voor de lange termijn 
Het beleid voor de lange termijn is mede afhankelijk van de beslissingen die door de Algemene 

Kerkenraad genomen gaan worden op het gebied van huisvesting, pastoraat etc. We streven naar een 

financieel gezonde situatie waarbij ons vermogen zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Daarnaast 

zullen we gaan onderzoeken of we wat betreft beheer van de gebouwen volledig over kunnen gaan op 

vrijwilligers. 
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Analyse van  inkomsten en uitgaven  

       

Analyse ontvangsten kerkbalans 

       

   Verloop van de kerkbalans in de jaren 

   2015 2014 2013 2012 

   € € € € 

Toegezegd  364.600 336.350 339.640 330.920 

Niet ontvangen  -1.650 -860 -1.150 -1.400 

Ontvangen zonder toezegging 13.810 13.870 10.060 18.410 

Totaal ontvangen  376.760 349.360 348.550 347.930 

       

Aantal aangeschrevenen 1.482 1.514 1.537 1.529 

       

Bijdrage per aangeschrevene 254,22 230,75 226,77 227,55 
 

    

   

 

 

    

Verdeling van de inkomsten uit kerkbalans over de leeftijdsgroepen    

          

Leeftijd 2015 2014 2013 2012  

 Aantal Bijdrage in Aantal Bijdrage in Aantal Bijdrage in Aantal Bijdrage in  

   totaal   totaal   totaal   totaal  

 < 30 97 0,86% 130 1,22% 110 1,87% 103 1,89%  

30-39 87 5,12% 109 5,71% 90 4,64% 94 4,93%  

40-49 153 9,21% 176 9,87% 171 9,99% 187 10,96%  

50-59 186 11,78% 188 12,99% 187 14,62% 182 13,74%  

60-69 235 26,59% 252 28,43% 248 28,10% 255 30,24%  

70-79 217 22,84% 204 22,67% 199 22,24% 186 19,84%  

 > 80 171 23,60% 179 19,11% 174 18,54% 164 18,40%  

 1.146 100,00% 1.238 100,00% 1.179 100,00% 1.171 100,00%  
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Meerjarenprognose financiën gemeente 2017-2020 
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14  Communicatie: Opdracht, doelstelling, verwachte ontwikkelingen, 

aktiviteiten en beleid 2017/20 
 

Het kerkblad BijEen bestaat al 23 jaar en komt tot ons in de huidige vorm sedert de fusie in januari 

2007. Overal heerst tevredenheid over het kerkblad. 

De commissie BijEen (schrijvers, websitevertegenwoordigers en de redactie) heeft nu echter het 

gevoel dat er wat veranderen moet: moet de inhoud meer naar buiten gericht zijn, geeft een combinatie 

met een vernieuwde website een meerwaarde ? 

Daarbij komt dat de redactie die al jaren verantwoordelijk is voor het blad aangeeft om persoonlijke 

redenen te willen stoppen. 

De veranderingen zullen echter pas plaatsvinden als de gemeente en de abonnees d.m.v. een enquete 

hun mening hebben gegeven. 

In die enquête kan worden aangegeven hoe de huidige BijEen ervaren wordt en hoe de huidige website 

gewaardeerd wordt. Tenslotte wordt de mening gevraagd over een verdeling van informatie over 

BijEen en de website en het gebruik van “social media” zoals face book, twitter, een groeps app of een 

forum waarin ieder zijn/haar mening kan geven op de informatie. 

De samenstellers hopen eind 2016 de gegevens te hebben verwerkt en in januari 2017 een plan van 

aanpak gereed te hebben. 

In het plan van aanpak zal duidelijk worden hoe de commissie de combinatie van een vernieuwde 

BijEen en website helemaal eigentijds en passend in de ontwikkelingen binnen de gemeente denkt op 

te zetten. 

Beleid:  

De voorstellen van de commissie BijEen/website bespreken en besluiten.  

Nagaan of de huidige wijkgerichte indeling zodanig gewijzigd kan worden dat dit meer uitdrukking 

geeft aan de wil tot het zijn/worden van één Gemeente. 

    

 

 

 

 

 

 

15 Nawoord 
 

Onze missie is:  

dat wij als gemeente midden in de samenleving willen staan en het evangelie willen uitdragen om 

anderen vertrouwd te maken met de liefde van God onze Schepper om met elkaar leerling te zijn van 

Jezus Christus. 

 

Onze  opdracht is: 

De geestelijke eenheid en verbondenheid blijven zoeken in samenwerking en niet  streven naar 

profileringen.  

De veelkleurigheid ontvangen we om niet, die hoeven we niet te zoeken. 

(citaat van Johan Langelaar uit de notitie “ Hoe verder in Boskoop” ?) 

 

Onze zorg is: 

hoe we de teruggang in kerkgang en ledenaantal tegen kunnen gaan en kunnen omzetten in groei 

 

Dat Gods zegen op de Protestantse Gemeente Boskoop mag rusten. 

 

Aad Blok, preses Algemene Kerkenraad. 


