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1. Voorwoord 
 

Als de HEER het huis niet bouwt,  

vergeefs zwoegen de bouwers; 

als de HEER de stad niet bewaakt,  

vergeefs doet de wachter zijn ronde.  

 

Deze regels uit Psalm 127 zijn, niet zonder reden, de eerste van dit beleidsplan. Er wordt namelijk iets 

gezegd dat kernachtig en onmisbaar is en dat vóór al het andere gezegd moet worden: zonder God is 

ons bouwen en bewaken vergeefs.  

 

In dit beleidsplan kunt u lezen waar we de komende jaren aan willen bouwen en welke zaken we 

willen bewaken. Dat zijn er nogal wat. De opbouw van de gemeente en onze plaats in de samenleving 

van Breukelen komen volop aan de orde en er zijn beleidspunten die vragen om aandacht en 

alertheid. Kortom, er is genoeg te doen de komende jaren. De les van Psalm 127 zou daarbij kunnen 

zijn dat het werk van onze handen moet openliggen voor de zegen van boven.  

 

Toch is daarmee niet alles gezegd. Openheid naar boven is wel een groot goed in onze seculiere 

wereld, maar de psalm gaat verder dan dat. Er staat namelijk niet dat God ons bouwen en bewaken 

moet zegenen en dat het anders op een teleurstelling uitloopt. De zegen van God is geen 

bijkomstigheid. Er staat: als God zelf niet bouwt en als God zelf niet waakt, dan is alles vergeefs. God 

is de eerste die bouwt en bewaakt. En daarom mogen wij op onze manier meedoen. Wij mogen wat 

assistentie verlenen. Dat maakt ons bescheiden. Beleid maken begint met belijden. Belijden dat wij 

ingeschakeld zijn in een werk dat de Heer van de kerk zelf doet. Zijn Geest is aan het werk. Daarop 

legt dit beleidsplan een fors accent.  

 

In Psalm 127 ligt een ondertoon van realisme. Er is een diep besef van vergeefsheid in het menselijk 

doen en laten, in ons bouwen, waken en zwoegen. ‘Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te 

ruste legt, je aftobt voor wat brood’ (vers 2). Niet alleen de cultuur (onze huizen en steden, ons 

dagelijks werk), maar zelfs het huis van God, de tempel, en de stad van God, Jeruzalem, moeten 

rekening houden met een dreigend ‘tevergeefs’. In onze schrale en seculiere cultuur ervaren wij dat 

ook. Veel werk in de kerk, ook het missionaire werk, lijdt aan het vergeefse. Dat is niet om somber of 

wanhopig van te worden, maar het brengt ons naar de kern, back to the basics: als de HEER niet 

bouwt, als de HEER niet bewaakt… Deze basis hebben wij nodig om werkelijk gemeente te kunnen 

zijn.  

 

Tenslotte, Psalm 127 is een pelgrimslied. Dat herinnert ons eraan dat de gemeente onderweg is. Bij al 

onze plannen en activiteiten voor de opbouw van de gemeente en onze bijdrage aan de samenleving 

in Breukelen mogen we niet vergeten dat wij pelgrims zijn, op weg naar de stad waarvan God zelf de 

fundamenten legt en de bouwmeester is (Hebr. 11:10). Dit beleidsplan is een uitnodiging om mee te 
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gaan, mee te bidden en te doen, in het vertrouwen dat door de Heer onze inspanningen niet vergeefs 

zijn (1 Kor. 15:58). 

 

Breukelen, november 2015 

Ds. K. Hage 
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2. Visie 

2.1 Profiel van de wijkgemeente 
We zijn een gemeente rondom het Woord: het is de prediking die naar Christus leidt. Deze relatie met 

Christus is de verticale lijn, die horizontaal vertaald moet worden in onze relatie met elkaar en met de 

hele samenleving. 

 

We zijn een belijdende gemeente in de lijn van de Reformatie. Dat is boeiend en bindend. 

In de prediking is het centrale thema steeds weer het lijden, sterven en de opstanding van Christus, 

onze Heer en Verlosser. 

 

Het is deze identiteit waar we voor staan. Dit geeft kleur aan de manier waarop we met andere 

kerkelijke en maatschappelijke partners samenwerken. 

 

Kerkdiensten 
De liturgie is sober, geconcentreerd, eenvoudig, gericht op de kern, met een duidelijke lijn. Maar 

binnen deze helderheid en eenvoud is er is ook flexibiliteit en ruimte voor andere bijdragen. 

 

Gemeente-zijn 
De verbondenheid met elkaar, het zich thuis voelen in de gemeente en de betrokkenheid op elkaar 

binnen de gemeente is belangrijk, maar we willen ook toegankelijk, open, wervend en missionair zijn 

binnen de brede context van het maatschappelijk leven in Breukelen. 

2.2 Sterkte-zwakte analyse 
 

Sterkte-punten 

1. Redelijk heldere identiteit 

2. Kinderkerk, jeugdwerk heeft goede structuur 

3. Voltijds (jonge) predikant 

4. Boeiende prediking 

5. Financiën zijn op orde 

6. Monumentaal kerkgebouw in goede staat van onderhoud 

7. Uitstekend kerkelijk centrum (Bonifatiushuis) 

 

Zwakte-punten 
1. De relatief kleine groep van leden die een taak of ambt in de gemeente oppakken maakt de 

gemeente kwetsbaar 

2. Toegankelijkheid. Onze wijkgemeente is voor wat betreft profilering en bekendheid misschien 

iets te bescheiden 



 
 Pagina 7 van 30 

3. De behoefte aan veranderingen in de eredienst of het optreden van de gemeente naar buiten 

is een punt van terugkerend overleg binnen de gemeente. Daarin is het uitgangspunt elkaar 

vast te houden ondanks de verschillen in behoeften 

4. Verschillen in inzicht hangen soms samen met de veelkleurigheid van de gemeente of dat nu 

in een bepaalde mate vrijzinnig, evangelisch of orthodox is.  

 

Kansen (verbeterpunten) 
1. Structuren uitbouwen die ook zonder sterke bijdrage van de predikant blijven functioneren. 

2. Werken aan sterkere profilering van onze wijkgemeente in de burgerlijke gemeente Breukelen 

3. Gericht werken: ‘select and focus’: prioriteiten stellen en aanpak plannen; niet alles tegelijk 

willen doen 

4. Behoud en versterking van contact met andere plaatselijke kerkgemeenschappen 

5. Elkaar vasthouden ondanks verscheidenheid, gemoedelijkheid blijven vasthouden 

 

Bedreigingen 
1. Vacatures bij de ambtsdragers: pastoraat in kwetsbare positie 

2. De groep van zeer actieve leden is klein 

3. Veel werk steunt op de inzet en de bijdrage van de predikant 

4. Neiging om alles tegelijk te willen doen 

5. Kwetsbare inkomstenstructuur 

6. Leeftijdsopbouw (vergrijzing) 

7. Tijdgeest: vervlakking, materialisme, consumentisme 

8. Kosten onderhoud monumentaal kerkgebouw 

 

2.3 Visitekaartje 
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk wil een open gemeente zijn rondom het Woord, de prediking 

staat centraal; de gemeente staat in de reformatorische traditie van Schrift en belijdenis. 
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3. Organisatie 

3.1 Leiding, organisatie en structuur 
Onze wijkgemeente kent een traditionele opzet van de organisatie. De wijkkerkenraad is het centrale 

orgaan met een coördinerende rol van het moderamen. Er is geen vaste rapportagestructuur voor de 

bestaande commissies. 

Via de Algemene Kerkenraad speelt onze wijkkerkenraad haar rol binnen de centrale Protestantse 

gemeente Breukelen. Hetzelfde geldt voor de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. 

 

Werkplan: Het streven is om tweemaal per jaar een gemeenteavond te organiseren. 

3.2 Commissies en andere kerntaken 
De volgende commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad: 

1. Commissie erediensten 

2. Zendingscommissie 

3. Commissie Missionair Werk 

 

De commissie erediensten organiseert een paar keer per jaar een bijzondere (thema) dienst in 

samenspraak met de kerkenraad.   

 

De Zendingscommissie houdt zich bezig met: 

- Het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders (ondersteunen wat de fam. Goedhart 

de laatste jaren heeft opgezet in Peru en Maarten en Michele in Brazilië). Hun schrijven 

publiceren en voorgaan in kerkdienst of middag voor gemeenteleden 

- Verzorgen van de sponsoring van Maarten Atsma (Brazilië) 

- Acceptgirokaarten actie voor de zending in het najaar 

- Adoptiekind 

- Werelddiaconaat. 

 

Door de Commissie Missionair Werk is inmiddels de afgelopen jaren een aantal Bible-Live avonden 

georganiseerd. Dit soort activiteiten wordt voortgezet, maar daarnaast wordt ook gedacht aan het 

geven van cursussen of andere manieren om het evangelie onder de aandacht te brengen. 

 

Het streven is om als kerkenraad of moderamen jaarlijks per commissie een evaluatie te houden. 

 

Een belangrijke kerntaak aangestuurd door de kerkenraad is die van de preekvoorziening. Deze taak 

wordt momenteel verzorgd door één gemeentelid, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad. 

 

Werkplan: de samenwerking van en goede communicatie tussen kerkenraad en commissies blijft een 

punt van aandacht. In de gemeente wordt ook met gemeenteleden voldoende afgestemd en is helder 

wie wat doet. 
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3.3 Denktank  
In 2014 is een zogenaamde denktank ingesteld door de kerkenraad. In dit overleg zitten een aantal 

gemeenteleden, de predikant en een diaken. Doel van de denktank is om - ook op eigen initiatief  - 

met ideeën te komen die de gemeente verder kunnen opbouwen. Het kan ondermeer gaan om de 

inrichting van het kerkgebouw, om vormgeving van de erediensten of zaken die van belang worden 

geacht voor de onderlinge verbondenheid van de gemeente. Dit is een ruime doelstelling waarbij het 

mogelijk is een breed spectrum aan voorstellen voor te kunnen leggen aan de kerkenraad die 

vervolgens daarover een besluit neemt.  

 

Werkplan : In de komende beleidsperiode zal ook vanuit de kerkenraad een beroep gedaan kunnen 

worden op de denktank.  

3.4 Vrijwilligers 
De rol die vrijwilligers op zich nemen binnen onze wijkgemeente is cruciaal. Zo zijn er gemeenteleden 

die de kerkgangers welkom heten in de dienst en hen van liedboeken voorzien en is er een trouwe 

vaste groep gemeenteleden die het kinder(kerk)werk of jeugdwerk op zich nemen. Verder wordt de 

kerk door vrijwilligers schoongemaakt, het kosterschap in wisseldienst vervuld, de bloemengroet uit de 

eredienst geregeld, taken vervuld in de penitentiaire inrichting van Nieuwersluis, een gemeentelid 

verzorgt regelmatig de weeksluiting in zorgcentrum De Aa, er wordt koffie geschonken na de diensten, 

ook de pr en websitebeheer gebeurt door vrijwilligers etc. etc. Duidelijk mag zijn dat onze 

wijkgemeente kan bouwen - voor wat betreft de erediensten en gemeenteleven - op gemeenteleden 

die zich verantwoordelijk weten en een taak op zich nemen.  

De gemeente bouwt verder ook voor een belangrijk deel op vrijwilligers die daar niet voor gevraagd 

zijn maar uit betrokkenheid en “onzichtbaar”  bezoekwerk en andere diensten verlenen binnen de 

gemeente. 

 

Werkplan: het blijven motiveren van gemeenteleden om taken in de gemeente op zich te nemen. Dit 

niet alleen omdat hiermee de gemeente wordt opgebouwd, maar ook helpt aan persoonlijke 

betrokkenheid  en vorming. 
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4. Kerntaken 

4.1 Gemeenschap 
Onder gemeenschap binnen onze wijkgemeente kunnen in brede zin alle activiteiten geschaard 

worden waarin de aandacht voor en naar elkaar tot uiting komt. Op de eerste plaats zal dit altijd zijn 

om de liefde van Jezus Christus met elkaar te delen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er aandacht 

voor elkaar is. Bij een inventarisatie tijdens een gemeenteavond is dit duidelijk tot uiting gekomen. 

Omzien naar elkaar, zorg voor de ouderen, pastoraat, bezoekwerk, kringwerk en jeugdwerk zijn 

begrippen die daarbij veelvuldig zijn gevallen. Verder wordt grote waarde gehecht aan gemeentezang 

en is er behoefte aan themadiensten. 

De kerntaak Gemeenschap wordt hieronder opgedeeld in de deeltaken Pastoraat, Jeugdwerk en 

Kringwerk. 

 

4.1.1 Pastoraat 

Doelstelling: 

Het contact leggen en indien mogelijk onderhouden met alle eenheden die in de ledenadministratie 

van onze wijkgemeente voorkomen met als doel het bekendmaken van het evangelie van Jezus 

Christus aan alle leden en het verlenen van geestelijke en overige ondersteuning indien daar behoefte 

aan is. 
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Hoewel er na de fusie formeel geen wijken meer zijn, gebruiken we deze aanduidingen nog wel voor 

het pastorale werk. De huidige situatie is: 

 
 

- 4 wijksecties 

1. Sectie Zuid: Broeckland en het gebied ten zuiden hiervan ingesloten door 

Amsterdam-Rijnkanaal en Vecht tot aan de grens met Maarssen (Maarssenbroekse-

dijk) 

2. Sectie West: Buitengebied ten westen van Amsterdam Rijnkanaal en voorkeursleden 

uit Kockengen 

3. Sectie Centrum: Tussen Eendrachtlaan, Amsterdam-Rijnkanaal, brugoprit  en Vecht 

en het gebied ten oosten van de Vecht 

4. Sectie Noord: Ten noorden van de Eendrachtlaan en ingesloten door Amsterdam-

Rijnkanaal, Vecht en grens met Nieuwersluis. 

Speciale aandacht gaat in deze sectie uit naar De Driestroom, waarin gevestigd een 

verzorgingshuis, verpleeghuisafdeling, aanleun- en seniorenwoningen waarin veel 

ouderen woonachtig zijn.  
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Beleid 
Gedurende de vorige beleidsplanperiode is de nieuwe opzet van het pastoraat gerealiseerd. Dit plan 

gaat uit van een taakverdeling over meerdere personen waarbij gedacht wordt aan kleine taken 

waarmee de werkdruk voor predikant en ouderlingen verlaagd wordt en het deelnemen aan het 

pastorale werk in de gemeente meer laagdrempelig wordt. 

We kunnen nu constateren dat deze buurtteams opgezet zijn en goed functioneren. 

De opzet is zo gekozen dat elke sectie een eigen (wijk)team zal krijgen waarin de volgende rollen 

onderkend kunnen worden: 

 

Ouderling – De ouderling blijft verantwoordelijk voor het pastoraat in zijn sectie. Via alle andere 

medewerkers in het team wordt de ouderling gewezen op die situaties waarin bezoek van een 

ouderling of predikant gewenst is. Op deze wijze kan de ouderling gerichter te werk gaan en vervalt de 

druk van het moeten bezoeken van alle adressen in de kaartenbak. 

 

Diaken – De diaken acteert naast de ouderling en wordt naast de huidige taken van de diaken ingezet 

daar waar hulp nodig is. 

 

Nieuw ingekomenen bezoeker – De nieuw ingekomenen bezoeker is in de eerste plaats belast met 

het bezoeken van de leden die nieuw in de sectie komen wonen. Snel handelen is hier gewenst. Het 

is goed als de kerk snel van zich laat horen als men ergens komt wonen. 

 

Contactpersonen – De contactpersonen zullen veelal het gezicht van de kerk in de sectie zijn. In het 

plan wordt er op ca. elke 10 adressen in een sectie een contactpersoon ingezet. Deze contact 

persoon voorziet de leden van informatie vanuit de wijkgemeente, legt contacten en probeert op deze 

wijze een lijntje naar de kerk te leggen en te onderhouden. Deze contacten kunnen laagdrempelig zijn, 

waardoor de taak van de contactpersoon zelf ook laagdrempelig is. Dit is belangrijk om zo ook 

voldoende vrijwilligers voor dit werk te kunnen vinden. Tevens is de hoop er dat door dit “voorzichtige” 

introduceren in het kerkenwerk een wellicht toekomstige taak in de kerkenraad gemakkelijker te 

aanvaarden wordt. 

De huidige ouderenbezoekers en bezoekdames zullen opgaan in deze contactpersonen waardoor ook 

voor hen het bezoekwerk wat gevarieerder zal worden. 

Het is wenselijk dat de contactpersonen tussen ‘hun adressen’ wonen. Zo krijgt de kerk in de buurt 

een gezicht, is er iemand die je geregeld tegenkomt en weet een gemeentelid dat hij bij hem of haar 

kan aankloppen als in een bepaalde situatie hulp of aandacht nodig is. 

 

Coördinator – De coördinator is belast met het organiseren van het werk in het sectieteam. Zo zorgt 

deze persoon ervoor dat er voldoende contactpersonen zijn, dat de adressen goed verdeeld zijn over 

deze contactpersonen, dat er voldoende contacten gelegd en bezoeken afgelegd worden en dat de 

bezoekactiviteiten tussen contactpersonen, ouderling, diaken en predikant afgestemd worden. 
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Over alle secties heen verleent de predikant geestelijke bijstand indien dat gewenst is. Te denken valt 

hierbij aan crisispastoraat, stervensbegeleiding, bezoek aan ernstig zieken, etc. 

 

Werkplan: in de lopende beleidsplanperiode continueren van de opzet van wijk/buurtteams, het 

toerusten van de werkers in de wijk/buurteams en het uitbreiden van de contactmomenten naar de 

leden van de wijkgemeente. 

 

4.1.2 Jeugdwerk 

Door de jeugdraad is een beleidsplan opgesteld dat integraal in Bijlage 1 is opgenomen.  

 

4.1.3 Kringwerk 

Zie kringwerk onder kerntaak Leren 

 

4.2 Vieren 
In onze wijkgemeente zijn alle vieringen in feite kerkdiensten, en wel met min of meer dezelfde liturgie. 

 

Algemeen 

In alle diensten van onze wijkgemeente staat de prediking centraal. We zijn een gemeente rondom het 

Woord: het is de prediking die naar Christus leidt. 

Dit is een van de redenen waarom onze wijkgemeente het hebben van een voltijds predikant zeer 

belangrijk vindt. 

Het is duidelijk dat de ‘kwaliteit’ van de prediking grote invloed heeft op het aantal kerkgangers. Naast 

wat hierover in hoofdstuk 2 is gezegd is het ook zo dat een heldere, confronterende, ‘ontdekkende’ 

prediking die ronduit reformatorisch is, door de gemeenteleden hoog wordt gewaardeerd. Heldere, 

eigentijdse taal en een boeiende preekstijl worden zeer op prijs gesteld. 

Wellicht ligt in de combinatie van ‘ronduit reformatorisch’, ‘helder’ en ‘boeiend’ het unieke van onze 

vieringen ten opzichte van andere kerken in Breukelen. 

Het is duidelijk dat een prediking zoals die hierboven omschreven is een sterke aantrekkingskracht 

kan hebben. Wel is de vraag welke groep zich hierdoor aangesproken zal voelen. 

Op een dieper niveau kan een werkelijk bijbels-confronterende prediking ook mensen afstoten, omdat 

de waarheid van het Evangelie ook heel pijnlijk kan zijn.  

 

Liturgie 

Voor alle diensten geldt dat de liturgie sober is, geconcentreerd, eenvoudig, gericht op de kern, met 

een duidelijke lijn. 

Maar binnen deze helderheid en eenvoud is er ook flexibiliteit en ruimte voor andere bijdragen. Vooral 

in de ochtenddiensten wordt hier regelmatig gebruikt van gemaakt. In deze diensten is er altijd ruimte 

voor een ‘kindermoment’ en bijvoorbeeld bij doopdiensten is er altijd een bijdrage van de kinderkerk. 
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De samenzang wordt begeleid door het orgel en bij bijzondere diensten door trompet of een ander 

instrument. Daarnaast is er ruimte voor een andere muzikale omlijsting van de diensten, waarbij deze 

altijd ten dienste van de dienst als geheel is. 

 

Te gebruiken Bijbelvertaling 

Op 31 oktober 2004 werd aan alle kerken in Nederland de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangeboden. 

Deze vertaling van het NBG en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) kwam tot stand op verzoek van de 

kerken. Supervisoren uit kerkelijke kring zagen toe op de kwaliteit van de vertaling.  

De Protestantse Kerk gaf de NBV vrij om deze in de kerkdiensten te beproeven. In 2009 gaf de kerk 

de Nieuwe Bijbelvertaling kerkelijke goedkeuring. 

Onze wijkgemeente gebruikt sinds 2008 de Nieuwe Bijbelvertaling als kansel-Bijbel. Overigens 

hebben (gast)predikanten die in onze wijk voorgaan een behoorlijke vrijheid als het gaat over de te 

gebruiken Bijbelvertaling. 

 

Liedbundels 

In de zondag morgendiensten wordt al gedurende een groot aantal jaren gebruik gemaakt van het 

Liedboek voor de kerken uit 1973. In de vorige beleidsplanperiode is daarnaast het gebruik van de 

bundel Op Toonhoogte ingevoerd. Deze bundel wordt met name gebruikt voor het kinderlied wat na 

het kindermoment gezongen wordt. Ook op andere momenten in de dienst kan uit deze bundel 

gezongen worden. De komende jaren zal er ook aandacht zijn voor liederen uit de nieuwste 

liedboeken: het Liedboek Zingen en Bidden in huis en kerk, Hemelhoog etc. die passen bij de 

modaliteit van onze gemeente en aansluiten bij de verkondiging. 

In de zondagse avonddiensten wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken en de bundel 

Psalmen en Gezangen voor de Nederlands Hervormde Kerk uit 1938 (ook bekend als de Hervormde 

Bundel).  

Het zingen van de psalmen wordt in de verbondenheid met het volk van God als zeer waardevol 

beschouwd.  

 

Werkplan: De kerkenraad heeft besloten geen oude of nieuwe liedbundels van gebruik uit te sluiten. 

Dat betekent dat liederen bekeken worden op hun eigen waarde in samenhang met de verkondiging.  

In de komende periode zal er extra aandacht zijn voor liederen uit nieuwe bundels. Dat kan op allerlei 

manieren gebeuren, wellicht dat het kerkkoor daar een rol in kan spelen. De idee is op zoek te gaan 

naar passende en nog niet ontdekte liederen. De bron van waaruit de gemeente leeft, blijft verrassend 

en levend water geven. 

 

Ochtenddiensten 

Het is duidelijk dat in onze wijkgemeente de zondagse eredienst op zondagochtend een zeer centrale 

rol speelt, veel meer dan de avonddienst en ook veel meer dan de activiteiten in de week. 

Het aantal bezoekers van de ochtenddiensten ligt rond de 100-150 mensen. Tijdens de preek hebben 

de kinderen van de basisschoolleeftijd kinderkerk. In de vakantieperiodes is er alleen kinderkerk voor 
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de kinderen in de leeftijd voor de onderbouw van de basisschool en wordt leiding gegeven door 

gemeenteleden die niet tot de reguliere kinderkerkleiding behoren. 

 

Avonddiensten 

De avonddiensten worden door veel minder mensen bezocht: rond de 20 mensen. In deze diensten 

wordt naast het Liedboek ook de Hervormde Bundel van 1938 gebruikt (zie hierboven).  

Het is duidelijk dat een kleine vaste groep van kerkgangers de avonddienst zeer waarderen en ook 

trouw deze diensten bijwonen. Echter, het merendeel van de gemeenteleden komt vrijwel nooit in de 

gewone avonddiensten. Bij diensten waarin de huidige eigen wijkpredikant voorgaat is het aantal 

kerkgangers wel wat groter en dat geldt ook voor de avondmaalsdiensten. 

 

Werkplan: een punt van zorg is het kunnen blijven houden van avonddiensten. Blijft daar genoeg 

belangstelling voor? Inmiddels worden de avonddiensten in de zomerperiode gehouden in 

samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen. De idee is om meer leerdiensten, 

diensten over de Heidelberger Catechismus, themadiensten of zangdiensten te houden. 

 
Bijzondere diensten 

Doopdiensten 

Doopdiensten zijn altijd ’s ochtends in de Pieterskerk. De kinderen uit de kinderkerk zijn bij het dopen 

aanwezig, er wordt door hen ook altijd een bijdrage verzorgd. De jeugdouderling overhandigt altijd een 

kinderbijbel namens de gemeente. Tijdens de vieringen wordt een formulier voor de Heilige Doop 

gebruikt. Voorafgaand aan de doopdienst heeft een doopgesprek met de ouders plaatsgevonden. 

 

Avondmaalsdiensten 

Het Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd. In principe gaat in avondmaalsdiensten             

’s morgens en bij voorkeur ook ’s avonds de eigen wijkpredikant voor. ’s Avonds wordt de viering 

voortgezet. Als er vragen leven rondom deelname aan de viering van het Heilig Avondmaal is er altijd 

gelegenheid om contact op te nemen met de sectieouderling of de predikant.  

Onze wijkgemeente viert het Avondmaal aan tafel. In een aantal ronden komen allen die aan de 

maaltijd deelnemen naar voren en nemen plaats rondom de tafel. 

Deze vorm van vieren wordt door een flink aantal mensen sterk gewaardeerd. Er is eigenlijk geen 

discussie over andere vormen voor vieren van het Avondmaal (bijvoorbeeld: in de banken, lopend). 

Wel is besloten zo weinig mogelijk rondes te gebruiken (en dus zoveel mogelijk stoelen per ronde te 

gebruiken). Het avondmaal op Goede Vrijdag wordt gevierd aan één tafel en beleefd als bijzonder 

omdat in een verder lege kerk de gemeente in een daarvoor vergrote ruimte in één keer aangaat. 

Het Avondmaal is in onze diensten uitsluitend toegankelijk voor belijdende leden, van gasten wordt 

verwacht dat zij in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot het Avondmaal. 

Tijdens de vieringen wordt ter voorbereiding en bijbelse uitleg over de instelling van het avondmaal 

een formulier voor het Avondmaal gebruikt. 
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Voor ouderen en langdurig zieken is het mogelijk om het Avondmaal thuis mee te vieren in 

aanwezigheid van een diaken.  

 

Werkplan: het vieren van het Avondmaal thuis in verband met ouderdom of ziekte wordt zoveel 

mogelijk ingezet. Dit is een punt van aandacht omdat er praktische punten uitgewerkt moeten worden. 

De vraag of alleen belijdende leden kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal wordt nader 

bekeken. Daarin wordt meegenomen op welke wijze kinderen betrokken kunnen worden bij het vieren 

van het Heilig Avondmaal. 

 

Themadiensten en dergelijke 

Af en toe worden er themadiensten georganiseerd zoals bijvoorbeeld jeugddiensten. 

Verder zijn er de diensten op biddag en dankdag en de Kerstnachtdienst (beurtelings) in 

samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen in de Pieterskerk. 

Een belangrijke dienst in het kerkelijk jaar is de Gedachtenisdienst op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. Themadiensten worden veelal georganiseerd door de Commissie Eredienst in overleg 

met de voorgaande predikant en onder instemming van de kerkenraad. 

 

Huwelijksdiensten 

Deze vinden plaats in overleg met het bruidspaar. 

 

Begrafenisdiensten 

Vanuit onze wijkgemeente worden zowel begrafenis- als ook crematiediensten geleid. 

Er is afgesproken dat zowel de predikant als ook een ouderling of een gemeentelid met ambtelijke 

ervaring deze diensten kunnen leiden. 

 

Commissie 

Er is een commissie Erediensten. Deze bereidt in overleg met de predikant een aantal diensten per 

jaar voor, waaronder de Gedachtenisdienst (zie 3.2). 

4.3 Leren 
Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de bijbelse opdracht die onder andere 

verwoord wordt in Efeziërs 4 : 11 - 16. Deze brief schenkt ons een basis om als gemeente met elkaar 

te blijven leren en delen. Zo kunnen we elkaar toerusten tot dienstbetoon. Deze opdracht is niet 

eenmalig, maar geldt voor heel ons leven. De vraag naar de betekenis van God in ons leven is een 

vraag die een leven lang meegaat en elk gemeentelid, van jong tot oud, wordt als gelovige met deze 

vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot een belijdenis wie God voor ons 

wil zijn en hoe wij Hem ervaren. De gemeente is een lerende gemeente!  

Elk gemeentelid is onderdeel van de ene gemeente van Christus. Het is dan ook van belang dat 

zoveel mogelijk gemeenteleden deel kunnen nemen aan vorming en toerusting. Er is ruimte nodig 

voor  verschillende achtergronden, leeftijden en interesses om elkaar te kunnen ontmoeten, om zo 

met elkaar en van elkaar te leren wie God wil zijn in ons leven. Wij behoren elkaar toe te rusten en te 
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vormen in ons geloof. Voorop moet staan dat elke activiteit die opgezet wordt niet op zichzelf staat. 

Het vorming- en toerustingwerk is geen hobby of liefhebberij, maar maakt onderdeel uit van het 

geheel van activiteiten binnen de gemeente, die het doel en de zin van gemeente-zijn dienen.  

 

Bij de opzet van de activiteiten dient op de volgende punten te worden gelet:  

- Geestelijke opbouw door bezig te zijn met de schriften.  

- Bevordering van de onderlinge christelijke gemeenschap.  

- Bevordering van betrokkenheid ten aanzien van onze verantwoordelijkheid tegenover de wereld.  

- Stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven, omdat wij allemaal deel zijn van het ene 

lichaam.  

 

Gebed 

Het leren van de gemeente hoort ook ingebed te zijn in de verborgen omgang met God. De lerende 

gemeente is ook een biddende gemeenschap. Gebed als antwoord op het Woord van God, als 

dankzegging, aanbidding, roepen uit de nood, stil gebed en voorbede horen onmiskenbaar bij het 

kerk-zijn. In de zondagse erediensten is er dan ook volop ruimte voor het gebed. Maar ook daarbuiten 

kan de gemeente niet goed zonder. Zonder gebed raakt de gemeente in geestelijke ademnood. 

Tegelijk is voor veel mensen bidden moeilijk. Er is verlegenheid met het gebed, terwijl er ook 

verlegenheid om een goed gebed is. Daarom is er elke maand een gebedsbijeenkomst.  

 

Werkplan: we zoeken naar mogelijkheden om de gebedsbijeenkomsten een bredere inbedding te 

geven.  

 

Huidige kringwerk  

Op dit moment ligt een groot deel van het werk van vorming en toerusting (aanbod, leiding) bij een 

aantal trekkers. Duidelijk moet zijn dat vorming en toerusting zaak is van de hele gemeente. Als 

gelovigen vormen wij met elkaar de gemeente. Activiteiten die georganiseerd zijn, worden bezocht 

door een ‘vaste’ groep gemeenteleden. Op dit moment concentreert zich het werk van vorming en 

toerusting rondom bijbelstudie of aan de hand van een handreiking (boek). Er komen nu 4 kringen 

bijeen op verschillende tijdstippen, plaatsen en frequenties: 

 Broecklandkring (jong volwassenen) 

 Huiskring buitengebied 

 Huiskring Breukelen  

 Bijbelkring in het Bonifatiushuis begeleid door de wijkpredikant 

 
Werkplan: Om tussen de kringen verbinding te brengen zou het samen kunnen werken aan een 

thema of bijbelboek de mogelijkheid bieden om een centrale toerusting te organiseren en om ook in 

de prediking hierop terug te kunnen grijpen. 



 
 Pagina 18 van 30 

Een korte themagerichte serie over bijvoorbeeld doop, huwelijk, leven in deze tijd, vragen rondom het 

sterven, zou passen bij de huidige trend waarin mensen zich niet voor langere periode willen binden. 

Hierdoor raken meer gemeenteleden betrokken bij het kringwerk. 

Er zouden meer gemeenteleden ingeschakeld kunnen worden; wij kunnen immers als gemeenteleden 

van elkaar leren en elkaar tot leraar en herder zijn. Hoe meer gemeenteleden ingeschakeld worden, 

des te meer divers zal het aanbod zijn.  

 

Ontmoeten 

Een ander aspect van leren is de ontmoeting. De ontmoeting kan heel divers zijn; van koffie drinken 

na de eredienst, vrijdagavond maaltijden tot gezamenlijke reizen naar bv. onze zustergemeente of 

Israel. Zo is het mogelijk van andere geloofsgemeenschappen te leren hoe God ons tegemoet wil 

komen in ons leven. In de afgelopen jaren is er op onregelmatige wijze inhoud gegeven aan 

ontmoeting: houden van een gemeenteavond, koffiedrinken na iedere dienst, uitnodigen van 

gastsprekers, uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. Door de ontmoeting worden ook de onderlinge 

banden verstevigd. 

 

Naar buiten treden 

Het aanbod van vorming en toerusting moet tevens gericht zijn op onze opdracht als gemeente aan 

de wereld. Niet alleen persoonlijke geloofsopbouw van gemeenteleden dient centraal te staan, maar 

wij moeten ook de vraag stellen wat wij als kerk de wereld te bieden hebben. Evangelisatie, de 

bijbelse boodschap brengen buiten de muren van de kerk, is ook een opdracht aan ons; als wij als 

getuigen willen optreden.  

 

Werkplan : het beraden over het opnieuw houden van een (youth) Alpha–cursus eventueel in 

samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen. 

 

Werkgroep Oecumene 

In 2013 heeft het Inter Kerkelijk Overleg Breukelen (IKOB) zich opgeheven omdat er geen behoefte 

meer bleek te zijn aan de huidige opzet. Er is een doorstart gemaakt in afgeslankte vorm als 

Werkgroep Oecumene. De gezamenlijke Breukelse kerken organiseren een aantal kerkdiensten en 

leerhuisavonden. Onze wijkgemeente is daarbij wel betrokken, maar speelt (nog) geen actieve rol. Zie 

ook onder 7.3. 

4.4 Dienen 
Hiervoor wordt verwezen naar het beleidsplan van de Diaconie van de PKN Breukelen. 

4.5 Getuigen 
Het is voor een levende gemeente van Christus essentieel om getuigen van Hem te zijn: dit is een van 

de expliciete opdrachten van onze Heer. 

In ons persoonlijke leven speelt dat zeker een rol wanneer wij met anderen over het christelijk geloof 

(in brede zin) spreken over de hoop die in ons is. 
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Onder getuigen wordt in dit beleidsplan elke georganiseerde activiteit bedoeld waarbij mensen die niet 

kerkelijk meelevend genoemd kunnen worden, in aanraking worden gebracht met het Evangelie. 

Het werk van HIP (Hulp In Praktijk) wordt hier niet genoemd, omdat dit beter onder ‘Dienen’ te 

plaatsen is, maar activiteiten onder HIP kunnen wel degelijk (impliciet) als getuigen worden opgevat. 

Ook valt te denken aan de brede participatie in de Voedselbank, de Kledingbank en 

Vluchtelingenwerk die vanuit de wijkgemeente plaatsvindt en de diaconale maaltijd op de vrijdagen die 

gezamenlijk met onze zuster wijkgemeente worden gehouden. 

 

Bestaande activiteiten 
De volgende activiteiten (met wisselende frequentie) in onze wijkgemeente zijn te zien als 

mogelijkheden om te getuigen. 

 

Jongerendiensten 

Dit zijn kerkdiensten die sterk lijken op onze reguliere diensten, al kan de muzikale omlijsting anders 

dan normaal zijn. De preek is bedoeld om toegankelijk te zijn voor een breed publiek en de liederen 

zijn vaak ook wat anders gekozen. Doelstelling is om deze diensten voor te bereiden met 

catechisanten en hen zo meer vertrouwd te maken met de onderdelen van de kerkdienst.  

 

Verspreiden evangelisatie materiaal 

Het materiaal kan heel divers zijn: van onze gemeentelijke flyer met gegevens over de diensten tot de 

Elizabeth Bode e.d. vaak t.g.v. Pasen of Kerst te verspreiden. 

 

Alles Kidz 

In samenwerking met de Nederlands Gereformeerde kerk en andere kerken wordt dit jeugdwerk één 

of meerdere keren per jaar tijdens schoolvakanties georganiseerd. 

 

Alpha-cursus 

Deze cursus heeft een paar seizoenen gedraaid, maar wordt momenteel niet gegeven. 

 
Werkplan: bekeken kan worden of er een Alpha-cursus of een andere cursus gegeven kan worden 

eventueel in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen.  

 

Bezoekwerk randkerkelijken of niet-kerkelijken 

Vanuit de wijk/buurtteams wordt geprobeerd om minimaal eens per jaar een contact met ieder lid van 

de wijkgemeente te hebben.  

 
Werkplan: zorgen dat de buurtteams volledig bemenst zijn en blijven. 
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Scholen 

De Protestantse Gemeente Breukelen betaalt voor het godsdienstonderwijs op de openbare 

basisschool De Regenboog. Onze wijkgemeente onderhoudt contacten met de diverse scholen in 

Breukelen met name met de twee protestants christelijke scholen. 

 
Werkplan: daar waar mogelijk de kerk in het zicht brengen van de scholen. Kan er in de diensten 

aangesloten worden bij de liederen die de kinderen op de basisschool leren? Wellicht in kringen met 

jonge gezinnen verbanden leggen tussen gezin, school en kerk. 

 
Toerusting gemeenteleden 

Een aantal keer per jaar zullen er leerhuisavonden worden gehouden.  De leerhuisavonden zijn 

bedoeld als verdieping van het geloof en verrijking van kennis van de Bijbel. De gemeente is immers 

ook een lerende gemeente. In de leerhuisavonden gaan we bijvoorbeeld dieper in op de 

achtergronden en uitleg van een bijbelboek. Of we belichten een bepaald thema en staan stil bij een 

onderdeel van het gemeenteleven. De leerhuisavonden kunnen zo bijdragen een bewuste getuigende 

christelijke levenswandel.  

 

Werkplan: Een aantal keer per jaar zullen er leerhuisavonden worden gehouden. 
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5. Beheer  
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om het 

Vieren, Dienen en Leren vorm en inhoud te geven. Van deze drieslag behoren vooral de 

voorwaardenscheppende activiteiten voor het Vieren en Leren tot de taak van het College van 

Kerkrentmeesters. Het Dienen en alles wat daarmee samenhangt, behoort onder meer tot het 

taakveld van de Diaconie met uitzondering van het dienen van de gemeente door de inzet van de 

predikanten. Bij het Vieren denkt het college aan de erediensten. Bij het Leren gaat het om activiteiten 

die nodig zijn om de gemeente goed te ondersteunen, te ontwikkelen en te onderleggen. Het gaat 

daarbij om zaken zoals catechese, jeugdwerk, gemeenteavonden, studies/scholing van predikanten, 

etc.  

 

Huidige stand van zaken  
De elementaire taken van het College van Kerkrentmeesters zijn (per 1 januari 2016) de volgende: 

 
Verwerving van geldmiddelen  

• Deelname aan de actie Kerkbalans ter verkrijging van vaste vrijwillige bijdragen wordt samen met 

de wijkgemeente Pauluskerk uitgevoerd. Daarvoor wordt met name in de maand januari veel 

propaganda gemaakt met behulp van posters en door persoonlijke brieven en folders waarin een 

voorlopige begroting wordt voorgelegd. 

• Collecteren tijdens de erediensten voor het werk aan en van de kerk. 

• Extra acties t.b.v. specifieke doelen. Een voorbeeld van zo'n dergelijke actie is de jaarlijkse 

rommelmarkt. De opbrengst wordt naast het Bonifatiushuis aan een speciaal doel besteed, zowel 

een doel buiten de gemeente (Dienen) als een doel ten behoeve van de gemeente zelf 

(Vieren/Leren). 

• Giften van gemeenteleden of anderen, zullen altijd met het doel waarvoor de gift is bestemd 

vermeld worden in Kerknieuws. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de gift en de 

bestemming. In de komende beleidsperiode zal er extra aandacht blijven voor het legaten- en 

schenkingenbeleid. 

 

Beheer van de middelen  

Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie 

uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, jaarrekening 

en balans op die ter goedkeuring aan de wijkkerkenraad en Algemene Kerkenraad wordt voorgelegd 

en op een jaarlijkse gemeenteavond wordt gepresenteerd. Waar mogelijk wordt Kerknieuws gebruikt 

voor extra acties of informatie verschaffing. 

Het financiële beleid van het College is erop gericht dat er jaarlijks sluitende begrotingen overlegd 

kunnen worden. Het streven is dat wijkgemeentes binnen het geheel een eigen sluitende begroting 

hebben. Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het 

voeren van personeelsbeleid het College een sturende rol vervult. Wanneer er aanvullende wensen 
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zijn vanuit de gemeente zal de gemeente daar ook de financiële consequenties van moeten dragen en 

de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. 

Het beleid van het College is er op gericht dat liquide middelen op rentedragende (spaar)rekeningen 

worden uitgezet dan wel in obligaties belegd. 

 

Werkgever  

Ten aanzien van het personeelsbeleid voert het College een terughoudend beleid. Vanaf 2008 wordt 

er dan ook zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers in de kerkdiensten en voor het dagelijkse 

onderhoud. De organist heeft wel een deeltijd dienstverband. Overige musici ontvangen een 

onkostenvergoeding. Het Bonifatiushuis is ook in beheer bij een vrijwilliger. 

 

Beheer gebouwen  

Voor het beheer van de gebouwen is een tienjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit is gedelegeerd aan 

een onderhoudscommissie. In 2012 is een nieuw plan opgesteld. 

Na de fusie gebruikt elke wijkgemeente een van de twee kerkgebouwen. Voor de Protestantse 

wijkgemeente Pieterskerk is dat de Pieterskerk. 

 

Beheer archieven  

Het beheer van zowel de statische als de dynamische archieven behoort tot de verantwoordelijkheid 

van het College van Kerkrentmeesters. De dynamische archieven berusten bij de secretaris en de 

penningmeester. Voor de statische archieven heeft het College een gemeentelid aangesteld die als 

archivaris het statische archief beheert. Voor de uitvoering van die taak is de archivaris gehouden aan 

de richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semi-kerkelijke archieven, uitgegeven door de 

Commissie ter registratie van de protestantse kerkelijke archieven. Het beleid is er op gericht dat de 

kerkelijk-archivaris het statisch archief na 3 à 5 jaren onderbrengt bij de burgerlijke gemeente. 

 

Bijhouden ledenregister  

Uit het ledenregister moeten de gewenste gegevens kunnen worden verstrekt aan predikanten, 

wijkouderlingen en buurtteams. Het ledenbestand zal niet aan individuele leden of aan derden ter 

beschikking worden gesteld, behoudens aan organen binnen de PKN.  

Tevens dient het ledenregister inzicht te bieden in de mutaties die plaatsvinden. Het moet overigens 

mogelijk zijn om daarvan overzichten te produceren. De registratie vindt plaats via het landelijke 

systeem LRP. 

 

Doelen en aandachtspunten  

Het College van Kerkrentmeesters bestaat thans uit acht leden, vier uit elke wijk. 

Het doel is om in Breukelen een volwaardige geloofsgemeenschap binnen de PKN te zijn. 
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Gemeente en financiën  

Om een levende geloofsgemeenschap te behouden is het noodzakelijk zorg te dragen voor het 

jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen. Aandachtspunt voor de komende jaren is het 

vinden van een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Gezien de tekorten van de afgelopen 

jaren dient de aandacht vooral uit te gaan naar het verhogen van de opbrengsten uit o.a. de actie 

Kerkbalans door te verdiepen en verbreden. Beter en meer verhuren van de gebouwen is een 

volgende mogelijkheid. 

Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken, is het wellicht mogelijk om doelen te gaan 

benoemen waarvoor de collecten bestemd zijn. Deze worden vermeld op het collecterooster, dat 

samen met de diaconie zal worden opgesteld en aan de kerkenraad ter goedkeuring wordt 

voorgelegd.  
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6. Communicatie 
Op dit moment krijgt de gemeente informatie via Kerknieuws, het blad dat gezamenlijk met de 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk om de 2 à 3 weken wordt uitgebracht. Verder zijn de 

mededelingen aan het begin van de kerkdienst hierop een belangrijke aanvulling. De vernieuwde 

internetsite zou een meer gebruikte bron van informatie en middel voor communicatie kunnen zijn. 

 
Werkplan: Stimuleren gebruik website 

 

In principe wordt elk jaar een gemeentegids gemaakt met daarin een overzicht van de werkwijze en 

activiteiten van de hele gemeente. Elk jaar zal er een adressenlijst beschikbaar komen met daarin de 

mensen met een functie vermeld. 

 

Gezamenlijke communicatie activiteiten van beide protestantse wijkgemeentes zullen via de Stichting 

Kerkelijke communicatie Breukelen gefinancierd worden. Dit zijn op dit moment Kerknieuws, 

internetsites, gemeentegids en de kerkomroep. 
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7. Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen 

7.1  Protestantse gemeente Breukelen 
Op 30 december 2011 zijn de Hervormde gemeente Breukelen en de Gereformeerde Kerk te 

Breukelen gefuseerd tot de Protestantse gemeente Breukelen, met twee wijkgemeenten, te weten de 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk en de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk. 

Centraal overleg vindt plaats in de Algemene Kerkenraad. 

 

Voor de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk zijn ook na de fusie de volgende punten van 

essentieel belang: 

1. De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk en de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

blijven hun eigen identiteit behouden. Voor onze wijkgemeente is dat de identiteit zoals die in 

dit beleidsplan omschreven wordt. 

2. De financiële structuur tussen de beide partners blijft zoals deze was tussen de twee 

hervormde wijken: dus twee aparte geldstromen en een sleutel om de centrale kosten tussen 

de beide wijken te verdelen. Bij geldwerving (collectes, Kerkbalans) blijft dus duidelijk voor 

welke van de twee wijken het geld bestemd is. 

3. De kerkdiensten zullen per wijk worden gehouden. 

4. Momenteel beschikken we als Protestantse gemeente Breukelen over twee kerkgebouwen: 

de Paulus- en de Pieterskerk. Op de langere termijn zal dit wellicht niet haalbaar zijn. Onze 

wijkgemeente gaat er van uit dat dan de Pieterskerk als enige kerkgebouw overblijft. 

7.2  Nederlands Gereformeerde Kerk 
Onze wijkgemeente heeft al sinds jaren een aantal activiteiten waarin met de Nederlands 

Gereformeerde Kerk (‘het Witte Kerkje’) wordt samengewerkt. Qua geloofsbeleving en theologische 

opvattingen staan we als wijkgemeente dicht bij deze kerk. Het is daarom zeker de bedoeling om deze 

samenwerking in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Samenwerking vindt onder andere 

plaats t.a.v.: de jeugdcatechese, het kinder- en jeugdwerk, Alles Kidz, de gezamenlijke 

kerstnachtdienst in de Pieterskerk, Breukelen Zingt (2x per jaar in de Pieterskerk), de gezamenlijke 

zomeravonddiensten in juli en augustus, Youth-Alpha- cursus en jeugdvereniging.  

 

Werkplan: de gezamenlijke activiteiten met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen behouden 

en eventueel verder uitbreiden bijvoorbeeld met het houden van een gezamenlijke jeugddienst. 

7.3  Werkgroep Oecumene 
Vrijwel alle kerkgenootschappen in Breukelen werken ook samen via het voorheen Inter Kerkelijk 

Overleg Breukelen nu de werkgroep Oecumene. Een bekende activiteit is de oecumenische 

openluchtdienst met Pinksteren en de vredesdienst. 

Het is voor onze gemeente niet altijd even eenvoudig om binnen het interkerkelijke verband mee te 

doen en onze inbreng te leveren, omdat de verschillen in geloofsbeleving en theologische ideeën vaak 

groot zijn. In het algemeen voelen leden van onze wijkgemeente zich niet erg aangesproken door 
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diensten die in interkerkelijk verband worden georganiseerd. Onze wijkgemeente houdt in dit geval 

dan ook vrijwel altijd eigen diensten naast de interkerkelijke viering.  

 

Werkplan: de interkerkelijke contacten onderhouden zodat bijvoorbeeld in geval bij crisis duidelijk is 

dat de burgers terecht kunnen bij de kerken in Breukelen.  

7.4  Andere kerkgenootschappen en gemeentes 
Contacten met andere gemeenten binnen Nederland en daarbuiten spelen in onze wijk een marginale 

rol. Er zijn wel relaties met bijvoorbeeld een gemeente in Hongarije en contacten in Ghana, maar hier 

wordt momenteel vanuit onze wijkgemeente niet structureel aan meegewerkt. 
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8. Samenvatting beleidsvoornemens  
In dit beleidsplan zijn achtereenvolgens onder de hoofdstukken 3 tot en met 7 de volgende 

werkplanpunten genoemd die voor een verdere uitvoering, bespreking of beleidsontwikkeling in 

aanmerking komen: 

 

1.  Het streven is om tweemaal per jaar een gemeenteavond te organiseren; 

2.  De samenwerking van en goede communicatie tussen kerkenraad en commissies blijft een 

punt van aandacht. In de gemeente wordt ook met gemeenteleden voldoende afgestemd en 

is helder wie wat doet; 

3.  Het blijven motiveren van gemeenteleden om taken in de gemeente op zich te nemen. Dit niet 

alleen omdat hiermee de gemeente wordt opgebouwd , maar ook helpt aan persoonlijke 

betrokkenheid  en vorming; 

4.  In de lopende beleidsplanperiode continueren van de opzet van wijk/buurtteams, het 

toerusten van de werkers in de wijk/buurteams en het uitbreiden van de contactmomenten 

naar de leden van de wijkgemeente; 

5.  De kerkenraad heeft besloten geen oude of nieuwe liedbundels van gebruik uit te sluiten. Dat 

betekent dat liederen bekeken worden op hun eigen waarde in samenhang met de 

verkondiging. In de komende periode zal er extra aandacht zijn voor liederen uit nieuwe 

bundels. Dat kan op allerlei manieren gebeuren, wellicht dat het kerkkoor daar een rol in kan 

spelen. De idee is op zoek te gaan naar passende en nog niet ontdekte liederen. De bron van 

waaruit de gemeente leeft, blijft verrassend en levend water geven; 

6.  Een punt van zorg is het kunnen blijven houden van avonddiensten. Blijft daar genoeg 

belangstelling voor? Inmiddels worden de avonddiensten in de zomerperiode gehouden in 

samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen. De idee is om meer 

leerdiensten, diensten over de Heidelberger Catechismus, themadiensten of zangdiensten te 

houden; 

7. Het vieren van het avondmaal thuis in verband met ouderdom of ziekte wordt zoveel mogelijk 

ingezet. Dit is een punt van aandacht omdat er praktische punten uitgewerkt moeten worden. 

De vraag of alleen belijdende leden kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal wordt 

nader bekeken. Daarin wordt meegenomen op welke wijze kinderen betrokken kunnen 

worden bij het vieren van het Heilig Avondmaal; 

8.  We zoeken naar mogelijkheden om de gebedsbijeenkomsten een bredere inbedding te 

geven;  

9.  Om tussen de kringen verbinding te brengen zou het samen kunnen werken aan een thema 

of bijbelboek de mogelijkheid bieden om een centrale toerusting te organiseren en om ook in 

de prediking hierop terug te kunnen grijpen. Een korte themagerichte serie over bijvoorbeeld 

doop, huwelijk, leven in deze tijd, vragen rondom het sterven, zou passen bij de huidige trend 

waarin mensen zich niet voor langere periode willen binden. Hierdoor raken meer 

gemeenteleden betrokken bij het kringwerk. Er zouden meer gemeenteleden ingeschakeld 

kunnen worden; wij kunnen immers als gemeenteleden van elkaar leren en elkaar tot leraar 
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en herder zijn. Hoe meer gemeenteleden ingeschakeld worden, des te meer divers zal het 

aanbod zijn;  

10.  Het beraden over het opnieuw houden van een (youth) Alpha–cursus eventueel in 

samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen; 

11.  Bekeken kan worden of er een Alpha-cursus of een andere cursus gegeven kan worden 

eventueel in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen; 

12.  Zorgen dat de buurtteams volledig bemenst zijn en blijven; 

13.  Daar waar mogelijk de kerk in het zicht brengen van de scholen. Kan er in de diensten 

aangesloten worden bij de liederen die de kinderen op de basisschool leren ? Wellicht in 

kringen met jonge gezinnen verbanden leggen tussen gezin, school en kerk; 

14.  In de komende beleidsperiode zal ook vanuit de kerkenraad een beroep gedaan kunnen 

worden op de denktank; 

15.   Stimuleren van gebruik website; 
16.   Een aantal keer per jaar zullen er leerhuisavonden worden gehouden; 

17.   De gezamenlijke activiteiten met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen behouden 

 en eventueel verder uitbreiden bijvoorbeeld met het houden van een gezamenlijke 

jeugddienst ; 

18.   De interkerkelijke contacten onderhouden zodat bijvoorbeeld in geval bij crisis duidelijk is dat 

de burgers terecht kunnen bij de kerken in Breukelen.  

 

Deze werkplanpunten worden opgepakt door de wijkkerkenraad. Prioriteiten worden mede gesteld 

naar aanleiding van gemeenteavonden en in de jaarplanning opgenomen. 
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Bijlage 1 
 
Thema Jeugdwerk: Thuis voelen door groei in relatie en kennis  
 
Het is een algemeen beeld in Nederland en andere West-Europese landen: de wereld waarin de jeugd 
leeft verandert in een razend tempo. Als gemeente van Christus betekent dit zeker niet dat wij dit als 
een bedreiging moeten zien. Het jeugdwerk moet ook in deze tijd gericht zijn op het Woord. 
Jeugdwerk opbouwen door het Woord, zoals de profeten uit Ezra 5 die weer beginnen met het 
bouwen van God huis en het volk (onze jeugd) hiermee voor gaan. Als de verticale lijn met God door 
Jezus Christus er is door het gebed, kunnen we praktisch te werk gaan met onze activiteiten en 
ontmoetingen. Op deze manier bouwen aan een relatie met onze jeugd en ze proberen een veilige 
plek te geven waar zij zelf leren ontdekken wat de vrede van onze Heere Jezus Christus betekent.  
 
Het onderlinge contact en de betrokkenheid die we als gemeente op onze jeugd tonen is van groot 
belang. Dit betekent dat we ons als gemeente, als ouders en als jeugdleiders moeten verdiepen in de 
leefwereld van onze jeugd. Begrijpen we onze kinderen? (H)erkennen we elke levensfase van onze 
kinderen en zijn er verschillen in benadering vanuit de gemeente of vanuit het jeugdwerk? Kunnen we 
de nieuwe media volgen en hoe toetsen we of iets geschikt is voor onze jeugd? 
 
Een aantal opvallende zaken die van toepassing zijn op onze jeugd: 
 

• Er is over het algemeen weinig Bijbelkennis 
• De jeugd heeft dagelijks weinig contact met geloofsgenoten 
• Het merendeel van de jeugd zit niet op een School met de Bijbel waar meer aan christelijk 

geloofsonderwijs wordt gedaan (geldt voor zowel basis- als middelbare scholen) 
• Er is over het algemeen weinig geloofsondersteuning voor ouders 

 
Centraal hierbij staat het zoeken en samenzijn rondom het woord. De belangrijkste plaatsen daarvoor 
zijn: 
 

• De kerkdiensten 
• De catechisatie vanaf 11 jaar 
• Belijdeniscatechisatie vanaf 18 jaar 
• De kinderkerk (van 4 tot 12 jaar) 
• De clubs: 

o 11+ Club (Young Ones) 
o 16+ Club  

 
Jeugdwerkstructuur 
 
Het opbouwen van relaties kan alleen maar als er voldoende contact en overleg is tussen de leiding 
onderling. Het jeugdwerk is daarom als volgt gestructureerd: 
 
Jeugdouderling 
Het centrale aanspreekpunt van het jeugdwerk is de ouderling met een bijzondere opdracht, de 
jeugdouderling. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding en motivatie van leidinggevenden, 
signaleert knel- en zorgpunten en initieert nieuwe ontwikkelingen. De jeugdouderling bespreekt en 
deelt jeugdzaken met de voltallige kerkenraad. Jeugddiaconaat gebeurt in overleg met een van de 
leden van de diaconie. 
 
Jeugdleiding 
Voor het goed functioneren van de kinderkerk en de clubs dient er voldoende leiding aanwezig te zijn. 
Gesprek en overleg tussen de leiding onderling en de leiding en de jeugdraad is van groot belang. 
Kinderen maken als het goed is meerdere clubs mee en zien dan verschillende volwassenen uit de 
gemeente. Voor het opbouwen van relaties is het verdiepen van de leiding in het kind of de tiener dus 
extra belangrijk. 
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Elke club stelt zelf een vergaderrooster op voor het winterseizoen. Als leiding weten we pas dat we 
kunnen bouwen aan het jeugdwerk als we luisteren Gods Woord. Elke vergadering begint daarom met 
het lezen uit de Bijbel en de avond wordt geopend en afgesloten met gebed. Bij het zoeken naar 
jeugdleiding speelt de jeugdouderling, indien nodig, een actieve rol. Vertrekkende leiding wordt 
gestimuleerd nieuwe jeugdwerkers zoveel mogelijk te laten zien wat het werk inhoudt en hoeveel tijd 
het werk gemiddeld zal kosten. 
 
Speerpunten voor de komende 4 jaar 
 
Een gemeente die rondom het Woord wil staan, dient los van de leefwereld van de jeugd ruimte te 
bieden voor het overbrengen van kennis van dit Woord. Hiervoor zijn de belangrijkste plaatsen 
hierboven genoemd. Daarnaast zullen er voor het bereiken van de betrokkenheid van de jeugd 
(nieuwe) initiatieven gestart worden: 
 

• De catechisatie voor jongeren van 11-16 wordt gegeven in 2 groepen (ingedeeld naar leeftijd) 
in samenwerking met de NGK gemeente in Breukelen. Deze samenwerking verloopt naar 
tevredenheid en hopen we te continueren en waar mogelijk en gewenst uit te breiden. 
Eventueel proberen we bij de catechisatiegroepen ook gemeenteleden te werven die een 
band kunnen opbouwen met de jongeren om zo de dominees te ondersteunen. 

• De groep catechisatie voor jongeren van 16-18 is een lastige groep. Vanaf deze leeftijd 
bezoeken jongeren niet meer elke keer de catechisatie bijeenkomsten. Ook de groep ouder 
dan 18 is moeilijk te bereiken. Er is geprobeerd iets op te zetten voor deze laatste groep, maar 
dat gaf onvoldoende opkomst. We moeten gaan nadenken over vormen om deze jongeren 
toch betrokken te houden bij de kerk en het geloof. 

• (Jonge) gezinnen meer verdieping geven na het dopen van hun kind 
• Ouders vaker samen laten komen voor verdieping en delen van ervaringen rondom de 

geloofsopvoeding van hun kinderen 
• Speciale aandacht voor kinderen van 10-12 jaar die op de rand van nieuwe ontwikkelingen 

staan, zoals van kinderkerk naar kerkdienst, van basisschool naar voortgezet onderwijs. 
• Samenwerken en leren van omliggende gemeenten, zoals Loenen, Maarssen en Loosdrecht. 
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