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Hoofdstuk 1
Waarom een beleidsplan






In een beleidsplan maak je duidelijk wat je beleid is voor de komende
jaren. Wat zal gelijk blijven en wat kan beter veranderd of aangepast
worden. Het beleidsplan bepaalt daarmee wat je als kerkelijke
gemeente wilt gaan doen in de komende tijd. Het beleidsplan van de
Protestantse Gemeente te Kaag bestrijkt een periode van 4 jaren.
Daarna wordt het gezamenlijk in de gemeente geëvalueerd en daar
waar nodig, dan wel wenselijk, bijgesteld of aangepast anticiperend op
de lokale omstandigheden. Het geldt dan na vaststelling door
kerkenraad en gemeente weer voor een periode van 4 jaar.
Het beleidsplan wordt door de kerkenraad opgesteld en in goed overleg
met de gemeente vervolgens vastgesteld. Daarna proberen gemeente
en kerkenraad dit plan zo goed mogelijk uit te voeren en daarmee
richting te geven aan hun kerk-zijn en daaruit voortvloeiende
activiteiten.
Naast het feit dat het beleidsplan voor ons een belangrijk richtsnoer
kan zijn, wordt zo’n plan ook van ons verlangd door de landelijke kerk
om daarmee te komen tot besef en verdieping van waar we mee bezig
zijn en… waar we naar toe willen.
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Hoofdstuk 2: Visie en Missie
Inleiding
De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp. Ook mensen die geen speciale binding met de kerkelijke
gemeente hebben, waarderen de kerk vaak als plek van ontmoeting en
inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven,
zoals doop en huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet.
Uitgangspunten
Onze kerk is de plaats waar je samenkomt om elkaar en God te
ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap,
verbondenheid en troost met elkaar deelt en beleeft. Daartoe komen wij
samen in erediensten rondom Schrift en Tafel, waar het evangelie van
Jezus Christus centraal staat.
Activiteiten en zelfwerkzaamheid door gemeenteleden zijn kenmerkend
voor onze gemeente. De kleine dorpskerk van Kaag is elke zondag een
ontmoetingsplaats voor de kerkelijke gemeente.
Een plaats waar iedereen welkom is.

Hoofddoelstellingen voor de komende vier jaar
1. zelfstandige gemeente blijven
2. eigen predikant voor 50%
3. gezond financieel beheer
4. aantoonbaar beter gebruik van de gebouwen
Visie
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we genoemde
uitgangspunten doorgeven naar de toekomst toe. Daarvan uitgaande
willen wij ons dienend opstellen, maatschappelijke betrokkenheid tonen en
een gastvrije, uitnodigende gemeente zijn.
Veel mensen uit Kaag en omgeving beschouwen ons kerkgebouw als hun
‘visueel eigendom’: het hoort bij Kaag. Graag willen we hen dan ook in de
gelegenheid stellen om van ons kerkgebouw gebruik te kunnen maken.
Een multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw staat ons dan ook voor
ogen.
Missie
Het ontwikkelen van onze kerk als een ontmoetingsplaats voor iedereen.
We hebben niet alleen aandacht voor onze eigen gemeente, maar ook
voor de samenleving en wereld waarin wij leven. We geven hieraan onder
meer vorm via samenwerking (oecumene) met de plaatselijke RoomsKatholieke Parochie en het bezinningscentrum ‘Stal op de Kaag’.
Vanuit onze visie zijn een aantal initiatieven ontwikkeld die we inmiddels
als onderdelen van onze missie nader uitwerken en waar mogelijk ook
reeds in uitvoering hebben.
Deze initiatieven zullen in hoofdstuk 3 nader worden aangegeven.
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Hoofdstuk 3: Beleidsvoornemens
Beleid van de kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kaag is een afspiegeling
van de Kaagse gemeente en zal die gemeente vertegenwoordigen in alle
aspecten die nodig zijn om de gemeente in stand te houden met alle
verantwoordelijkheden die daarbij horen. De kerkenraad wil dat doen op
een manier waarbij het gehele dorp betrokken is, de drempel om diensten
bij te wonen laag is en waarbij de behoudende, maar ook de
ruimdenkende gemeenteleden zich thuis voelen.

Inleiding
Om te beginnen willen we allereerst aandacht geven aan een aantal
initiatieven dat recentelijk in nauw overleg met de gemeente is
ontwikkeld. Een aantal initiatieven is inmiddels nagenoeg gerealiseerd,
aan andere wordt nog gewerkt.
Omdat deze in overleg met de gemeente opgestelde initiatieven ons zo
bezig houden willen we daar allereerst aandacht aan schenken alvorens
het beleid van de ouderlingen en de beide colleges nader toe te lichten.
Het beleid van Ouderlingen, College van Diakenen en College van
Kerkrentmeesters zijn onder 3.2, 3.3 en 3.4 aangegeven.
3.1.: Kerkenraad
Vanuit onze visie is een aantal initiatieven ontwikkeld, die we inmiddels
als onderdelen van onze missie nader uitwerken en waar mogelijk reeds in
uitvoering hebben. Het gaat om de navolgende initiatieven:

Muziekdiensten en concerten
Door het houden van diensten met nadruk op muziek proberen we
meer mensen, naast de eigen gemeenteleden, te enthousiasmeren
om kerkdiensten te komen bijwonen. Immers muziek raakt mensen
op een speciale manier. Inmiddels is er al met succes een aantal
muziekdiensten met livemuziek georganiseerd. Naast de diensten
met muziek willen we ook periodiek door de week concerten
organiseren. Voor een goede invulling van beide is de organisatie in
handen gegeven van een muziekcommissie.
Trouw- en herdenkingsdiensten
Ons kerkgebouw is één van de locaties van Gemeente Kaag en
Braassem voor burgerlijke huwelijken. Aan de mogelijkheid om in
ons kerkgebouw trouw- en herdenkingsdiensten te kunnen houden
willen we meer bekendheid geven door grotere promotie dan tot nu
toe gedaan. Communicatie speelt hier een belangrijke rol.
Communicatie
Door de communicatie te verbreden, vergroten en te intensiveren
proberen we onze gemeente in ons dorp en in de regio meer op de
kaart te zetten.
Door publicatie van activiteiten etc. via regionale bladen,
weekbladen en onze lokale bladen willen we voor meer bekendheid
zorgdragen. Hiertoe zijn verdere initiatieven ontwikkeld en is er
inmiddels een nieuwe website (gedeeltelijk) in gebruik, t.w.:
www.protestantsegemeentekaag.nl.

Organiseren van bijzondere evenementen
De nadere uitwerking van bovengenoemde evenementen is in
handen gegeven van een aantal commissies die de mogelijkheden
nader onderzoeken en zo mogelijk organiseren.
We willen ons kerkgebouw meer openstellen voor de bredere
bevolking van Kaag en omgeving door het organiseren van
concerten en andere evenementen.
We hopen met dit meer multifunctionele gebruik van onze gebouwen
een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van onze
financiële positie.
Stichting vrienden van de Kaagse Kerk
Veel mensen uit Kaag en omgeving beschouwen ons kerkgebouw als
hun ‘visueel eigendom’: het hoort bij Kaag. Graag willen we hen dan
ook in de gelegenheid stellen om daarvan gebruik te kunnen blijven
maken.
In dit licht bezien wordt de mogelijkheid onderzocht tot het
oprichten van een stichting “Vrienden van het kerkgebouw op
Kaageiland”. Het doel van deze stichting is het behoud van de
kerkgebouwen.
3.2: Ouderlingen
In de Bijbel worden mensen opgeroepen elkaar te bemoedigen en te
troosten. Mensen ervaren vaak bemoediging en troost, als iemand naar
hen luistert. Dit zien we in het bijzonder als een taak van de ouderlingen
en predikant. Naast aandacht voor oudere en zieke gemeenteleden willen
we ook bijzondere aandacht geven aan de kinderen en jongeren door
ervoor te zorgen
- dat er iedere zondag gelegenheid is voor een ‘kinderwoorddienst’ tijdens
de kerkdienst;
- dat er minimaal 4x per jaar een kinderviering is (voor en door kinderen);
- dat er een aantal keren per jaar een contactavond wordt georganiseerd
met tieners.
3.3: College van Diakenen
De diaconie beheert geld dat bestemd is voor diaconale doeleinden.
De diaconie wil in de komende tijd het diaconale bewustzijn van de
gemeente stimuleren door het aanreiken van projecten en daarover te
informeren.
3.4: College van Kerkrentmeesters
Beheer gebouwen
Het beleid van het college van kerkrentmeesters is erop gericht om op
verantwoorde wijze zo lang mogelijk zelfstandige gemeente te zijn met

een eigen parttime predikant. Daarbij is het beleid erop gericht de
gebouwen zo optimaal mogelijk te onderhouden.
Geldwervingsactiviteiten
Het CvK zorgt er ook voor dat activiteiten zoals “Actie Kerkbalans”,
solidariteitskas, collectes tijdens de diensten en het inzamelen van oud
papier worden gecontinueerd. Tevens worden eerder in de
beleidsvoornemens genoemde genomen initiatieven ondersteund om
evenementen te kunnen organiseren.
Dit geldt eveneens voor de ontwikkelde initiatieven teneinde de gebouwen
intensiever te gebruiken en de huuropbrengsten te verhogen. Hierbij
bijvoorbeeld te denken aan
de eerdergenoemde muziekuitvoeringen, muziekdiensten, concerten,
burgerlijke alsmede kerkelijke huwelijken en exposities.
Kerkblad
De bekostiging van het kerkblad zal worden gecontinueerd via een
vrijwillige bijdrage van de ontvangers middels een bijgesloten acceptgiro.
Personeel
Koster: De kosterswerkzaamheden worden door een groepje
gemeenteleden verricht (het z.g. kosterscollectief). Alhoewel dus
noodzakelijk, is dit ook kenmerkend voor de betrokkenheid van onze
gemeente.
Schoonmaak: Het CvK zorgt voor het schoonmaken van de gebouwen
door enkele gemeenteleden tegen een kleine vergoeding.
Organisten: Wij prijzen ons gelukkig met drie gemeenteleden welke bereid
zijn om op vrijwillige basis in wisseldienst het orgel tijdens de
kerkdiensten te bespelen.
Predikant: De predikant heeft een parttime dienstverband van 50%.
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Inleiding
Uitvoering van het beleid vraagt om organisatie.
De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente Kaag.
De kerkenraad richt zich volgens de richtlijnen uit de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op een drietal onderdelen van
‘gemeente zijn’, te weten:
 het pastoraat,
 het diaconaat,
 het beheer over alle materiële zaken van de gemeente voor zover
die niet van diaconale aard zijn.

De kerkenraad
De gemeente wordt geleid door mensen met een bijzondere functie: de
ambtsdragers. Elke protestantse gemeente, zo ook gemeente Kaag, telt
drie ambten, elk met een eigen taak en eigen verantwoordelijkheden, t.w.
de diakenen, de ouderlingen/ouderling-kerkrentmeesters en de predikant.
De diakenen vormen samen het College van Diakenen en de ouderlingkerkrentmeesters vormen het College van Kerkrentmeesters.
Deze colleges hebben naast hun eigen verantwoordelijkheden een
gedeelde verantwoordelijkheid als gehele kerkenraad. Naast deze colleges
is er een aantal ouderlingen, dat zich samen met de predikant richt op het
pastoraat.
Het moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. In november
worden de leden van het moderamen gekozen uit de verschillende
colleges. Het moderamen komt minimaal 8 dagen voor de
kerkenraadsvergadering bijeen om de vergadering voor te bereiden en de
agenda op te stellen.
De scriba stelt na overleg in het moderamen de agenda op en maakt de
notulen van de kerkenraadsvergadering.
De scriba
Een van de ouderlingen heeft de functie van scriba. Letterlijk betekent
scriba zoveel als schrijver. En dat doet een scriba dan ook: de verslagen
van de kerkenraad, de afkondigingen in de kerk, de berichten in de
kerkbladen en brieven naar aanleiding van ingekomen post of
uitnodigingen bij festiviteiten, want de scriba is tevens het post- en
mailadres van de gemeente.
Bovengenoemde onderdelen van ‘gemeente zijn’ worden behartigd door:
4.1: Ouderlingen
4.2: College van Diakenen
4.3: College van Kerkrentmeesters
4.1: Ouderlingen
In de protestantse gemeente Kaag zijn er twee ouderlingen voor pastoraat
en bestaat er reeds langere tijd een vacature. Per toerbeurt zijn deze
ouderlingen ‘ouderling van dienst’, d.w.z. dat zij verantwoordelijk zijn voor
de gang van zaken tijdens de kerkdienst. De dienstdoende ouderling
draagt namens de gemeente de verantwoordelijkheid voor de dienst
middels een handdruk over aan de voorgang(st)er.
Door de ouderlingen wordt er twee keer per jaar samen met de predikant
een consistoriegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt het pastoraat
besproken. Daarnaast hebben de ouderlingen twee maal per jaar een
eigen overleg. Waar nodig en/of wenselijk brengen de ouderlingen en/of
predikant een bezoek aan oudere of zieke gemeenteleden; daarnaast
worden mensen bezocht bij bijzondere gebeurtenissen (problemen en
heugelijke feiten).

4.2: College van Diakenen
De taken van de diaconie worden uitgevoerd door drie diakenen, verdeeld
over drie functies (penningmeester, secretaris en voorzitter). Zij vormen
gezamenlijk het college van diakenen.
De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen in
knelsituaties, dichtbij en veraf. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland wordt de diaconale opdracht kort en bondig omschreven met de
woorden: "De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid ". Uit deze omschrijving blijkt al dat diaconale taken niet
zijn voorbehouden aan de diaconie. Het is een taak van de diaconie de
gemeente te informeren en te helpen met haar diaconale taak.
Daartoe gaat zij de gemeente voor in het dienen en ‘delen’ tijdens de
Maaltijd van de Heer, in het inzamelen van collectegelden en het
aandragen en toelichten van projecten en door daadwerkelijke hulp te
verlenen daar waar geen helper is.
4.3: College van Kerkrentmeesters
Het beheer wordt uitgevoerd door drie ouderling-kerkrentmeesters
verdeeld over drie functies (penningmeester, secretaris en voorzitter). Zij
vormen gezamenlijk het college van kerkrentmeesters.
Als uitgangspunt wordt gehanteerd, dat de activiteiten erop gericht zijn
om de Protestantse Gemeente te Kaag zolang als redelijkerwijs gesproken
mogelijk is zelfstandig te laten functioneren.
Zij zijn belast met de zorg voor alle materiële zaken van de gemeente,
voor zover die niet van diaconale aard zijn. Het college werkt in overleg
met en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad in zijn geheel; het
college is samen met de kerkenraad verantwoordelijk.
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5.1: Ouderlingen
De ouderlingen vervullen de navolgende taken:
 Wisselend ‘ouderling van dienst’ zijn tijdens de kerkdiensten;
 2x per jaar een consistoriegesprek met de predikant plannen;
 2x per jaar een onderling overleg plannen;
 ‘Feeling’ houden met gemeenteleden (bijvoorbeeld via bezoeken aan
ouderen, jongeren, zieken en bij bijzondere gebeurtenissen).
5.2: College van Diakenen
De diakenen vervullen de navolgende taken:
 De dienst aan de Tafel van de Heer;
 De gemeente bewust maken van haar verantwoordelijkheid t.o.v.de
medemens;

 Het zorgdragen voor het inzamelen van diaconale gaven en de
besteding hiervan, het opstellen van een collecterooster en het
beheren van de diaconale onroerende goederen;
 Het verzorgen van de bloemengroet;
 Het verwelkomen van nieuw ingekomenen in onze gemeente;
 Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de
doop-, lidmaten- en trouwboeken.
5.3: College van Kerkrentmeesters
Taken van het college van kerkrentmeesters in overleg met de
kerkenraad:
 Het voorzien in de materiële behoeften der gemeente;
 Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van
de gemeente;
 Het zorgdragen voor de geldwerving;
 Het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen;
 Het bepalen van het algemene personeelsbeleid;
 Het jaarlijks plannen van een voortgangsgesprek met de predikant.
Taken van het college van kerkrentmeesters:
 Het zorgdragen voor de financiële huishouding van de gemeente,
voor het onderhoud van de gebouwen en voor het uitvoeren van het
personeelsbeleid.

Inlichtingen:
Ds. I.A. Padmos,
Tel.: 0252 545001
Email: IAPadmos@planet.nl

Mw. T.W. Biemond-Nell, scriba
Tel.: 0252 545828
Email: teuniebiemond@gmail.com

