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1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk. In dit plan worden kaders geschetst, bedoeld om

het leven en belijden van de wijkgemeente richting te geven in de jaren die voor ons liggen. Er zijn ook concrete

voornemens van beleid uitgesproken als handvatten voor bezinning en besluitvorming door de kerkenraad en de gemeente.

Onze hoop en ons gebed is dat dit beleidsplan ruimte schept voor de ontmoeting met God en met elkaar, zodat we met een

open en ontvankelijke houding om ons heen kijken, in het vaste vertrouwen dat de toekomst van God is.

2. Visie

2.1 Profiel van de wijkgemeente

Wijkgemeente Pieterskerk is een gemeente rondom het Woord: in de eredienst klopt het hart van de gemeente en het
is de verkondiging die naar Jezus Christus leidt. Deze relatie met de levende Heer is de verticale lijn, die horizontaal
vertaald is in onze relatie met elkaar en met de hele samenleving.

Vanwege het evangelie van Jezus Christus zijn we een gemeente met verwachting van de toekomst, zonder daarbij de
traditie uit het oog te verliezen. De concentratie op de kern, het evangelie van Jezus Christus, de belijdenis van God als
Vader, Zoon en Heilige Geest, geeft ons ruimte en drive om te zoeken naar samenwerking met andere kerken in ons
dorp. Samen met de wijkgemeente Pauluskerk vormen we de Protestantse gemeente Breukelen. Met de Nederlands
Gereformeerde Kerk (NGK of het ‘Witte Kerkje’) werken we nauw samen in onder andere het jeugdwerk en de
erediensten.

De liturgie in onze kerkdiensten is verzorgd, eenvoudig, gericht op de kern, met een duidelijke lijn. Binnen deze
helderheid en eenvoud is er flexibiliteit en ruimte voor andere bijdragen. Orgelmuziek begeleidt nu de diensten,
waarbij piano, trompet, blokfluit en andere instrumenten ook ingezet kunnen worden. Een lector verzorgt in de
ochtenddiensten de schriftlezingen. Een zanggroep zingt eens per maand een aantal liederen voor.

We kijken naar elkaar en om ons heen. De verbondenheid met elkaar, de onderlinge betrokkenheid op elkaar in
de gemeente vinden we belangrijk. Dit zien we terug in het ‘koffie’- moment na de diensten en het omzien naar
elkaar door de week. Tegelijk willen we ook open en missionair zijn binnen de context van het maatschappelijk
leven in Breukelen.

Ons visitekaartje:
We zijn een betrokken wijkgemeente die op zondag samenkomt rondom het Woord. We kijken om ons heen naar
mensen die zoekend zijn naar God en behoeftig zijn en steken onze hand uit. Met andere kerken in Breukelen
zoeken we nadrukkelijk de samenwerking

2.2 Sterkte-zwakte analyse

Sterke punten
● Concentratie op de kern van het geloof.
● Verzorgde liturgie, boeiende prediking.
● Goede verhouding tussen vrijheid en onderlinge betrokkenheid.
● Groep actieve gemeenteleden die zich met grote trouw inzetten voor de gemeente.
● Communicatiemiddelen zijn goed met KerkTV, website, Kerknieuws, Facebook en digitale weekbrief.
● Wijkgemeente Pieterskerk bevindt zich in een verbindende middenpositie t.o.v. de andere lokale kerken.
● Monumentaal kerkgebouw in goede staat van onderhoud.
● Uitstekend kerkelijk centrum (Bonifatiushuis).
● Gezonde centrale kas van de Protestantse Gemeente Breukelen, waardoor wijkgemeente gesteund wordt.

Zwakke punten
● De gemeente vergrijst en krimpt, waardoor er grote werkdruk ligt op leden die een taak of ambt vervullen.
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● Door de kleine groep jongeren is de bijdrage aan het jeugdwerk vanuit de Pieterskerk in verhouding tot de
NGK beperkter dan we zouden willen.

● Beeldvorming: onze wijkgemeente heeft geen duidelijk profiel naar buiten toe en sluit niet aan op de
actualiteit.

● De financiële situatie op de lange termijn is zorgelijk.

Kansen (verbeterpunten)
● De ontspanning die Gods genade geeft, blijven vasthouden.
● Structuren uitbouwen die ook zonder de predikant blijven functioneren.
● De verbinding bevorderen en de samenwerking versterken met de andere lokale kerken (met name NGK en

wijkgemeente Pauluskerk).
● Het monumentale gebouw breder toegankelijk maken voor de samenleving.
● Gericht werken: prioriteiten stellen en aanpak plannen; niet alles tegelijk willen doen.
● Werken aan profilering van onze wijkgemeente.
● Aantrekkingskracht realiseren op jongeren en jonge gezinnen (kan ook buiten de reguliere kerkdiensten om).

Bedreigingen
● Vacatures bij de ambtsdragers en andere vaste taken, zoals jeugdwerk.
● De groep van zeer actieve leden is klein en de aantallen nemen af door verhuizing of leeftijd.
● Kwetsbare inkomstenstructuur.
● Geen aanwas vanuit jongeren / jong volwassenen / gezinnen.
● Tijdgeest: vervlakking, materialisme, consumentisme, jongeren (20-40) verlaten de kerk. De rol en bijdrage

van deze groep is beperkt op zondag, mensen komen op afstand te staan.
● Kosten onderhoud monumentaal kerkgebouw.
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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. Via de Algemene Kerkenraad speelt onze wijkkerkenraad haar rol binnen de
Protestantse gemeente Breukelen. Hetzelfde geldt voor het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

3.2 Secties binnen wijkgemeente Pieterskerk
De wijkgemeente is ingedeeld in 3 secties:

1. Sectie Zuid: alle adressen ten zuiden van de Dannegracht en
in het verlengde daarvan, de Vechtbrug met de Laan van
Gunterstein, ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Loosdrechtse Plassen tot aan de grens met Maarssen
(Maarssenbroeksedijk).

2. Sectie West: buitengebied ten westen van Amsterdam
Rijnkanaal en voorkeursleden uit Kockengen.

3. Sectie Noord: alle adressen ten noorden van de Dannegracht
en in het verlengde daarvan, de Vechtbrug met de Laan van
Gunterstein, ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Loosdrechtse Plassen tot aan de grens met Nieuwersluis.

4. Speciale aandacht gaat in deze sectie uit naar De Driestroom,

waarin gevestigd een verzorgingshuis, verpleeghuis en
aanleun- en seniorenwoningen waar veel ouderen woonachtig zijn.

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

1. Commissie erediensten: de commissie erediensten organiseert een paar keer per jaar een bijzondere
(thema)dienst. Jongerendiensten worden georganiseerd in samenwerking met de NGK.
De commissie verzorgt ook het rooster van lectores.

2. Zendingscommissie. De Zendingscommissie houdt zich bezig met:
● het onderhouden van contacten en het verzorgen van sponsoring van zendingsarbeiders via de GZB;
● donatie actie voor de zending in het najaar;
● adoptiekind;
● werelddiaconaat.

3. Preekvoorziener: een belangrijke kerntaak aangestuurd door de kerkenraad is die van de preekvoorziening.
Deze taak wordt al decennia lang verzorgd door één gemeentelid, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad.

4. Jeugdwerk: het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderling. Crèche, kinderkerk, catechese en
Jeugdvereniging (JV) worden georganiseerd i.s.m. de NGK.

5. Welkomstcommissie: in de ochtenddiensten fungeert de welkomstcommissie als ontvangstcomité.
6. KerkTV: sinds de introductie van KerkTV is een groep vrijwilligers actief om de kerkdiensten uit te zenden. De

groep heeft een eigen coördinator.
7. Autodienst: er is een autodienst beschikbaar.
8. Koffieploeg: na de dienst en bijzondere bijeenkomsten staat een groep vrijwilligers klaar om koffie en thee te

schenken, om zo de onderlinge ontmoeting mogelijk te maken.
9. Werkgroep oecumene: de wijkgemeente participeert in de werkgroep met een gemeentelid om gezamenlijke

diensten vorm te geven zoals Pinksterdienst, Vredesweek en Weeksluiting.
10. Naast deze directe commissies zijn er nog groepen actief. Te denken valt aan de organisatie van de Open

Maaltijden, Stichting Vrienden van de Pieterskerk en een gezamenlijke leeskring met de NGK te Breukelen.
11.  Coördinatie van de muziek berust bij de vaste organist in afstemming met de zanggroep en predikant.
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3.4 Vrijwilligers

De rol die vrijwilligers op zich nemen binnen onze wijkgemeente is cruciaal. Werkzaamheden die door vrijwilligers
worden ingevuld: welkomstcommissie, jeugdwerk, schoonmaken van de kerk en Bonifatiushuis, het kosterschap,
verzorgen van de bloemengroet, taken vervullen in de penitentiaire inrichting van Nieuwersluis, verzorging van de
weeksluiting in zorgcentrum De Aa, open maaltijden, koffie schenken na de diensten, de liturgieën, pr en
website-beheer etc. Dit alles onder verantwoordelijkheid van kerkenraadsleden. Duidelijk is dat onze wijkgemeente kan
bouwen  – voor wat betreft erediensten en gemeenteleven – op gemeenteleden die zich verantwoordelijk weten en een
taak op zich nemen. De gemeente steunt ook voor een belangrijk deel op vrijwilligers die uit onderlinge betrokkenheid
bezoekwerk en andere diensten verlenen binnen de gemeente.

3.5 Doelen en aandachtspunten

● Het is noodzakelijk om gemeenteleden te blijven motiveren om taken in de gemeente op zich te nemen.
Dit niet alleen omdat hiermee de gemeente wordt opgebouwd, maar ook omdat dit bijdraagt aan
persoonlijke betrokkenheid en vorming. Door de jeugd/jongeren te betrekken bij kleine taken leren ze al
vroeg om een rol op zich te nemen.

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

● Het voornemen is om een talentenbank op te zetten, zodat het werven van vrijwilligers voor specifieke

taken in de gemeente makkelijker ingevuld kan worden.

● Tevens willen we kijken of we een groep vrijwilligers kunnen werven die niet direct verbonden zijn met de
gemeente. Zij zouden zich bijvoorbeeld in kunnen zetten voor taken die er rondom de Pieterskerk liggen.

● In een kerk gaat veel tijd verloren met vergaderen. De ambitie is om de vergadertijd te beperken en
effectief te benutten door met thema’s te werken en goed voor te bereiden.
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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. We willen de onderlinge aandacht stimuleren en zien in het licht van de
liefde waarmee God in Jezus Christus naar ons heeft omgezien.

4.1.1 Pastoraat

Doelstelling van het pastoraat is het leggen en onderhouden van contact met alle mensen die in de ledenadministratie
van onze wijkgemeente voorkomen, met als doel het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus en het
verlenen van geestelijke en overige ondersteuning indien daar behoefte aan is. Vanuit pastoraat kan ook leiding gegeven
worden aan het omzien naar elkaar door een luisterend oor te bieden. Wij vragen geheimhouding te bewaren tijdens en
na de termijn dat vrijwilligers deze taken invullen.

Ter ondersteuning van de sectie-ouderling (en predikant) wordt er al jaren gewerkt met buurtteams. De opzet is zo
gekozen dat elke sectie een eigen (sectie)team heeft waarin de volgende rollen onderkend worden:

● Ouderling: de ouderling blijft verantwoordelijk voor het pastoraat in zijn/haar 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 het ledenbestand.

● Diaken: de diaken acteert naast de ouderling en wordt naast de huidige taken van de diaken ingezet daar
waar hulp nodig is.

● Bezoekers van nieuwe leden: de bezoeker van nieuw ingeschreven leden 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. Op ca. elke 10
adressen in een sectie is een contactpersoon benoemd. Deze contactpersoon 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.

● Coördinator van het sectieteam: de coördinator is belast met het organiseren van het werk in het
sectieteam: hij of zij zorgt 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.

Dit netwerk draait nu meer dan tien jaar. In de komende periode zal een evaluatie plaatsvinden om vast te stellen of
de hierboven genoemde werkwijze in de praktijk nog goed functioneert.

Over alle secties heen verleent de predikant geestelijke bijstand indien dat gewenst is. Te denken valt hierbij aan
crisispastoraat, stervensbegeleiding en bezoek aan ernstig zieken. Omdat we gemerkt hebben dat mensen het lastig
vinden om zelf contact te zoeken, blijft een pro actieve houding in het bezoekwerk belangrijk. In de nieuwe
beleidsperiode zal de predikant een actievere rol krijgen in het reguliere bezoekwerk. Het streven is om in vier jaar tijd
iedereen een bezoek aan te bieden.

4.1.2 Jeugdwerk

De wereld waarin de jeugd leeft, verandert in een razend tempo. Als gemeente van Christus ligt daarin voor ons een

uitdaging om kinderen en jongeren te betrekken bij en vertrouwd te maken met de blijde zekerheid van het evangelie in

een onzekere en veranderlijke wereld. Het jeugdwerk is bedoeld om kinderen en jongeren een veilige plek te bieden

waar zij zelf en met elkaar leren ontdekken wat de kracht van geloven is. Voor de jongeren is het ook fijn om

leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten die christelijk zijn. Het onderlinge contact en de betrokkenheid die we als

gemeente op onze jeugd tonen, is daarbij van belang. Dit betekent dat we ons als gemeente, als ouders en als

jeugdleiders verdiepen in de leefwereld van onze jeugd. Centraal hierbij staat het zoeken en samenzijn rondom het
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Woord. De belangrijkste plaatsen daarvoor zijn:

Crèche

Kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn tijdens de morgendienst van harte welkom bij het Witte Kerkje (Dillenburgstraat 8).

Ouders kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst de kinderen zelf brengen.

Kinderkerk

Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de kerkdienst in het Bonifatiushuis. Na het

kindermoment gaan de kinderen tijdens de preek naar hun eigen bijeenkomst. De methode die gebruikt wordt is Bible

Basics. Elke eerste zondag van de maand blijven de kinderen van groep 7/8 in de kerk, zodat ze wennen aan het

meebeleven van een eredienst. In de vakantieperiodes is er alleen kinderkerk voor de kinderen in de leeftijd van de

onderbouw van de basisschool en wordt leiding gegeven door gemeenteleden die niet tot de reguliere kinderkerkleiding

behoren.

Op de laatste zondag voor Kerst is er Kerstfeestviering in de kerk. Dit is een bijzonder moment waar de kinderen hun

talent bij het Kerstspel laten zien. Aan het einde van het seizoen is er een overstapdienst voor de kinderen die naar de

middelbare school gaan en de laatste zondag voor de zomervakantie sluiten we het seizoen af met een speciaal thema.

Kerkdienst

De kerkdienst is de plek waar jongeren ook een vaste plek hebben. Naast het kindermoment blijft het zoeken naar een

geschikte manier om voor hen de diensten ook aantrekkelijk te houden en te maken. In de komende periode willen we

hier specifiek aandacht aan besteden.

Jeugdvereniging (JV)

De JV is op de zaterdagavond en wordt georganiseerd in samenwerking met de NGK, zo’n 8 keer per jaar. Er is ruimte

voor ontspanning, elkaar ontmoeten, discussie en iets om over na te denken. Ook leuk voor jongeren die niet zo vaak in

de kerk komen. Meestal worden de avonden gehouden in de Bovenkamer aan de Poeldijk of zijn er externe activiteiten

georganiseerd.

Catechese

Geloven heeft alles te maken met kennen. Nu gaat het bij kennen niet alleen om feiten (kennis van de Bijbel bijv.) maar

vooral om een relatie. Geloven is God kennen als onze Hemelse Vader, Jezus Christus als onze Heer en de Heilige Geest

als onze Trooster. De catechese is bedoeld als hulpmiddel en stimulans zodat de jongeren van de gemeente leren leven

uit deze relatie en zichzelf leren kennen als kinderen van God. De catechese is samen met de NGK. De predikanten van

beide kerken verzorgen samen de catechisaties. Er zijn drie groepen die wekelijks op dinsdagmiddag en -avond

samenkomen (m.u.v. vakanties). De ene helft van het seizoen vinden de catechisaties plaats in het Witte Kerkje, de

andere helft in het Bonifatiushuis. De methodes die gebruikt worden zijn On Track en Leer & Leef. Voor jongeren van 17

jaar en ouder zoeken we in onderling overleg naar een frequentie en vorm waarin we de vragen van geloof en leven

kunnen bespreken. Tijdens catechisatie ontstaat een extra band tussen de jongeren door met elkaar te kunnen spreken

over het geloof in een seculiere wereld waarin we tegenwoordig leven.

Belijdeniscatechese

Bij voldoende belangstelling start er een groep voor de belijdeniscatechese. Data en frequentie worden in overleg met

de predikanten vastgesteld.

4.2 Vieren

De eredienst op zondagochtend speelt in onze wijkgemeente een centrale rol, veel meer dan de avonddienst en ook
veel meer dan de activiteiten in de week. Het aantal bezoekers van de ochtenddiensten ligt rond de 60-90 mensen.
Met de komst van KerkTV is de groep meekijkers/luisteraars aanzienlijk groter geworden. Dit lijkt vooralsnog een
blijvend effect. Het blijft zoeken naar een goede mix om zowel de kerkganger als thuiskijker betrokken te houden bij de
fysieke diensten.
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De avonddiensten worden gezamenlijk gehouden met de NGK. In de even maanden vinden de diensten plaats in de
Pieterskerk, in de oneven maanden in het Witte Kerkje. De diensten worden bezocht tussen de 20-30 mensen. Het is
duidelijk dat een kleine vaste groep van kerkgangers uit onze eigen wijk de avonddienst zeer waarderen en ook trouw
deze diensten bijwonen. Gezien het teruglopende aantal bezoekers van de avonddienst staat de continuïteit onder
druk. In samenspraak met de gemeente en de NGK zal de komende periode gezocht moeten worden naar een
passende invulling van de zondagavond en/of middag.

4.2.1 Liturgie

Voor de meeste diensten geldt dat de liturgie eenvoudig is, geconcentreerd, gericht op de kern, met een duidelijke lijn.
Binnen deze helderheid en eenvoud is er ook flexibiliteit en ruimte voor andere bijdragen. In de diensten is er altijd
ruimte voor een ‘kindermoment’ en bij bijzondere diensten, zoals een afscheid/bevestiging ambtsdragers, doopdienst
of overstapdienst, is er altijd een bijdrage van de kinderkerk.

De samenzang wordt nu begeleid door het orgel en bij bijzondere diensten door trompet, piano, fluit of een ander
instrument. Daarnaast is er ruimte voor een andere muzikale omlijsting van de diensten, waarbij deze altijd ten dienste
is van de dienst als geheel. Ten tijde van Corona is een zanggroep gevormd. Dit willen we van blijvende waarde laten
zijn. Samen met de betrokkenen willen we komen tot een muzikaal beleid. Met de pensionering van de vaste organist in
het vooruitzicht vraagt dit onderwerp extra aandacht voor de toekomstige invulling.

Onze wijkgemeente gebruikt de Nieuwe Bijbelvertaling als kanselbijbel. De Schriftlezingen worden sinds een aantal
jaar verzorgd door lectores. In de vieringen wordt gebruik gemaakt van het Nieuwe Liedboek uit 2013 en van de
bundel Op Toonhoogte (editie 2005). Het staat de voorganger vrij om andere bundels te gebruiken passend binnen
de sfeer van de Pieterskerk.

4.2.2 Bijzondere diensten

Doopdiensten
Doopdiensten zijn bij voorkeur ’s ochtends in de Pieterskerk. De kinderen uit de kinderkerk zijn bij de doop aanwezig, er
wordt door hen ook altijd een bijdrage verzorgd. De jeugdouderling overhandigt 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 zeven maal per jaar gevierd op dezelfde dag als bij de NGK. In de avonddiensten is er
gezamenlijk voortzetting en dankzegging. Tot het avondmaal wordt een ieder uitgenodigd die de naam van Jezus
Christus belijdt en liefheeft. Tijdens de vieringen wordt een formulier voor het avondmaal gebruikt waarin ter
voorbereiding een Bijbelse uitleg wordt gegeven over de instelling van het avondmaal.

Onze wijkgemeente was gewoon het avondmaal aan tafel te vieren. In één ronde komen allen die aan de maaltijd
deelnemen naar voren en nemen plaats rondom de tafel. Sinds de corona-pandemie wordt het avondmaal lopend
gevierd, waarbij allen die willen deelnemen naar voren komen om brood en wijn (of druivensap) te ontvangen. Deze
vorm van vieren wordt door veel mensen gewaardeerd. Mogelijk wordt deze vorm daarom in de toekomst voortgezet,
waarbij de predikant en diakenen het brood resp. de wijn aanreiken.

Diensten samen met andere kerken
De Kerstnachtdienst is in samenwerking met de NGK in de Pieterskerk. Er is een gezamenlijke
kerstnachtdienst-commissie en de dienst wordt beurtelings verzorgd door de voorgangers van de Pieterskerk en de
NGK. In de Stille Week zijn er Vespers in de Pieterskerk, gezamenlijk met de NGK. Sinds 2021 wordt op Goede Vrijdag
het avondmaal gezamenlijk gevierd in de Pieterskerk. Sinds een aantal jaar viert onze wijkgemeente ook de dienst op
Hemelvaartsdag samen met de NGK. Het ene jaar in de Pieterskerk, het andere jaar in het Witte Kerkje. Sinds 2020
doen wijkgemeente Pieterskerk en de NGK mee met de al langer bestaande oecumenische Pinksterviering in Park
Boom en Bosch. In de Week van Gebed en de Vredesweek zijn er bij toerbeurt in de samenwerkende kerken van
Breukelen gebedsmomenten. Mogelijk wordt in de toekomst ook de zondagsdienst in deze weken gezamenlijk met
de andere kerken gevierd.
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Themadiensten en dergelijke
Af en toe worden er themadiensten georganiseerd. Themadiensten worden veelal georganiseerd door de Commissie
Eredienst in overleg met de voorganger. Verder zijn er de diensten op Biddag en Dankdag. Een belangrijke dienst in
het kerkelijk jaar is de Gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Twee keer per jaar is er een
gezinsdienst en twee keer per jaar is er een jongerendienst. Deze diensten lijken op onze reguliere diensten, al kan de
muzikale omlijsting anders zijn dan normaal. 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. De jongerendiensten worden bij voorkeur
gezamenlijk voorbereid en gehouden met de NGK. Een aantal keer per jaar is er een zendingsdienst. Tweemaal per
jaar (Kerst en Pasen) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de NGK ‘Breukelen Zingt’. Dit zijn
bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief
moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden wordt een zangkoor uit de omgeving
uitgenodigd.

Weeksluitingen in de Driestroom
De gezamenlijke kerken van Breukelen en de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa verzorgen elke vrijdag een
weeksluiting in de Twijg (de Aa) voor ouderen uit de Aa en ’t Heycop. De weeksluitingen worden gedragen door veel
vrijwilligers en beginnen om 16.45 uur. Een aantal keer per jaar wordt ook het heilig Avondmaal gevierd.

Huwelijksdiensten
Deze vinden plaats in overleg met het bruidspaar. Voorafgaand aan de inzegening van het huwelijk kan er
huwelijkscatechese plaatsvinden.

Uitvaarten
Vanuit onze wijkgemeente worden zowel begrafenis- als ook crematiediensten geleid. Hierbij kunnen zowel de
predikant als ook een ouderling of een gemeentelid met ambtelijke ervaring deze diensten leiden. Bij voorkeur na het
volgen van een cursus.

KerkTV en Online mogelijkheden
Met de komst van KerkTV is een nieuwe dimensie toegevoegd aan de vieringen. Het hybride model met een fysieke en
online aanwezigheid vraagt speciale aandacht van de predikant. Een speciaal team verzorgt de uitzending. De
uitzendingen kunnen zich nog verder ontwikkelen. KerkTV biedt ook mogelijkheden om andere type uitzendingen te
maken met zangdiensten, interviews, gebedsmomenten, rouw- en trouwdiensten etc.

4.3 Leren

Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de Bijbelse opdracht die onder andere verwoord staat

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. Al vragend, luisterend en lerend komen we telkens opnieuw tot een belijdenis

wie God voor ons wil zijn en hoe wij Hem ervaren. Het aanbod van vorming en toerusting is gericht op onze opdracht als

gemeente aan de wereld. Niet alleen persoonlijke geloofsopbouw van gemeenteleden staat centraal, maar we stellen

ook de vraag wat wij als kerk de wereld te bieden hebben.

Jaarthema-avonden
Een aantal keer per jaar worden er jaarthema-avonden gehouden. Deze avonden zijn bedoeld als verdieping van het
geloof en verrijking van kennis. De jaarthema-avonden zijn bedoeld voor gemeenteleden, maar staan nadrukkelijk ook
open voor leden van andere kerken en niet-kerkelijke belangstellenden.

Kringwerk
Er komen nu 4 kringen bijeen op verschillende tijdstippen, plaatsen en frequenties:

- Broecklandkring (jongvolwassenen in de brede zin van het woord), begeleid door de wijkpredikant.
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- Huiskring buitengebied: Bijbelkring voor en door gemeenteleden.
- Dinsdagmorgen Bijbelkring in het Bonifatiushuis, begeleid door de wijkpredikant.
- Leeskring: 6 wekelijkse kring waarop (theologische) boeken worden gelezen en besproken.

In overleg met de NGK zoeken we naar een kringvorm waarin plek is voor twintigers, jongeren die belijdenis hebben
gedaan of overwegen het te doen.

Ontmoeten
Een ander aspect van leren is de ontmoeting. De ontmoeting kan heel divers zijn; van koffiedrinken na de eredienst,
vrijdagavond maaltijden tot gezamenlijke reizen naar bv. onze zustergemeente of Israël. 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
regelmatige wijze inhoud gegeven aan ontmoeting: houden van een gemeenteavond, koffiedrinken na iedere dienst,
uitnodigen van gastsprekers voor thema-avonden en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. Door de ontmoeting
worden ook de onderlinge banden verstevigd.

4.4 Dienen en Getuigen

De Protestantse gemeente Breukelen heeft één gezamenlijk College van Diakenen, met vanuit elke wijk minimaal drie
diakenen. Voor meer informatie over dienen wordt verwezen naar het beleidsplan van de diaconie. De diaconie gaat de
gemeente voor in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zij stimuleert d.m.v. verschillende activiteiten de
gemeente in het omkijken naar elkaar, ook buiten de kring van de gemeente. Als gemeente van Christus willen wij
getuigen van de hoop die in ons is.

4.4.1 Bestaande activiteiten

De volgende activiteiten (met wisselende frequentie) in onze wijkgemeente zijn te zien als mogelijkheden om te
getuigen en te dienen.

Lichtjesavond
Een inmiddels traditie geworden avond in de aanloop naar Kerst. De drie monumentale kerken, de Pieterskerk, de
Pauluskerk en de Johannes de Doperkerk, zetten hun deuren open en zijn met elkaar verbonden door een lint van licht.
In elk van de kerken is iets bijzonders te beleven. In de Pieterskerk is dat vaak muziek en soms is in de kapel een kerststal
ingericht.

Autorondrit ouderen
De diaconie organiseert elk voorjaar een autotocht voor ouderen. Er wordt gezorgd voor een mooie en gevarieerde
route. Onderweg is er volop gelegenheid voor gezellige gesprekken en goede ontmoetingen.

Jaarmarkt
Iedere derde zaterdag van juni is er een grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen. Als protestantse gemeente
(Pieterskerk en Pauluskerk) organiseren wij dan ook een markt, met boekenkramen, een Rad van avontuur, kramen met
antiek en curiosa etc. De opbrengst van de jaarmarkt is deels voor de kerk en deels voor een ander goed doel bestemd.
Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald.

Huis aan huis binnen de gemeente
Om mensen die een afstand ervaren en trouwe bezoekers te betrekken bij de gemeente zijn er materialen beschikbaar.
Onder andere de kerst- en paasflyer. Verder kan het materiaal heel divers zijn.

Bezoekwerk randkerkelijken of niet-kerkelijken
Vanuit de wijk/buurtteams wordt geprobeerd om minimaal eens per jaar contact met ieder lid van de wijkgemeente te
hebben, onder andere door de inzet van de flyers en contactavonden.

In de maatschappij staan
Het is goed te onderzoeken waar we ons als kerkelijke gemeente dienstbaar kunnen maken in de maatschappij. De
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diaconie heeft hierin al stappen gezet door te overleggen met Welzijn Stichtse Vecht en door participatie in het
Preventie Akkoord. Ook dragen we ons steentje bij aan HIP helpt en de Voedselbank.

Omzien naar elkaar
Veel gemeenteleden zijn actief in het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld voor HIP Helpt SV, een christelijke organisatie die
praktische hulp biedt. Ook valt te denken aan de brede participatie in de Voedselbank en de Kledingbank, die gebruik
maken van het Bonifatiushuis. Hier vindt tevens maandelijks een diaconale maaltijd plaats, die gezamenlijk met
wijkgemeente Pauluskerk wordt georganiseerd.

Vrijdagopenstelling
De monumentale Pieterskerk is op de vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur open voor publiek. De vrijdag is
marktdag in Breukelen en in de opengestelde kerk is er dan ruimte voor rust en bezinning. Ook voor toeristen en
dagjesmensen is de kerk dan een mooie pleisterplaats. Gedurende de zomermaanden is de kerk langer open en zijn er
ook zomerorgelconcerten, waarbij verschillende organisten het G.Th. Bätzorgel bespelen. Deze concerten werden de
afgelopen jaren georganiseerd door Cathie Schrier. De Stichting Vrienden van de Pieterskerk neemt dit van haar over.

Scholen
Er kan meer invulling worden gegeven aan de verbinding met de scholen in Breukelen en de Universiteit Nijenrode. In
de afgelopen jaren is er contact geweest met Universiteit Nijenrode om hier als geestelijk verzorger of als docent op te
treden. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

4.5 Doelen en aandachtspunten

● Een hoge prioriteit is dat er naar manieren wordt gezocht om de kerk voor de jeugd en de jongeren
aantrekkelijk te maken en te houden. Dit geldt speciaal voor de invulling van de zondagsvieringen en andere
ontmoetingen. Een idee hiervoor is het instellen van een aparte commissie die hiermee aan de slag gaat, met
een duidelijk mandaat vanuit de kerkenraad.

● Het blijft een uitdaging om voldoende mensen te vinden die het jeugdwerk steunen in een vergrijzende
gemeente.

● Om jeugd meer te betrekken bij de dienende taak van de gemeente, is er gesproken om een jeugdouderling
en/of een jeugddiaken aan te stellen.

● De gezamenlijke jongerendiensten met NGK behoeft bij de voorbereiding een vaste structuur van overleg.
● Van onze vieringen zijn er door de jaren heen steeds meer gezamenlijke diensten met de NGK. Dit vraagt om

een voortdurende bezinning en om een doelgerichte aanpak richting de toekomst.
● De gestage teruggang in het aantal bezoekers en kijkers naar de avonddiensten brengt de vraag met zich mee

hoe lang we dit gezamenlijk volhouden. Vooralsnog lijkt een stabiel aantal deze diensten te blijven waarderen.
Zodra het aantal bezoekers vanuit de Pieterskerk verder daalt, zullen we ons opnieuw af moeten vragen hoe
we verder gaan met de avonddiensten, ook in relatie tot de toekomstige formatie van de predikant.

● Er zal een beleid gemaakt moeten worden rondom muziek tijdens de erediensten.
● De band aanhalen met gemeenteleden die op afstand zijn gekomen is een belangrijk punt voor het pastoraat,

dit in combinatie met het evalueren van de huidige wijkteam opzet.
● Het kringwerk is mooi maar ook kwetsbaar en vraagt om mensen die er blijvend hun schouders onder willen

zetten. Voor een sterke basis in de gemeente valt te denken aan het neerzetten van een visie en structuur wat
kringwerk voor de gemeente in alle leeftijdscategorieën kan betekenen.

● We willen zoeken naar manieren waarop onze jaarthema-avonden zo kunnen worden opgezet dat deze ook
worden gedragen door de NGK en eventueel wijkgemeente Pauluskerk.

● Het is zoeken en aftasten welke rol wijkgemeente Pieterskerk actief wil oppakken binnen de werkgroep
Oecumene en de gezamenlijke diensten met de andere kerken in Breukelen.

● Met de komst van twee nieuwe predikanten in deze beleidsperiode ligt er een kans om de samenwerking met
de Pauluskerk opnieuw vorm te geven. Gezien de onderlinge verbondenheid en op termijn de financiële
situatie, moet hier tijd in geïnvesteerd worden.

● Invulling geven aan het contact met Business universiteit Nyenrode.
● Onderzoeken hoe we als kerk, o.a. als diaconie, kunnen bijdragen aan de maatschappelijke rol die kerken

vervullen in de samenleving.
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5. Beheer

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om Gemeenschap, Vieren,
Leren en Dienen vorm en inhoud te geven. De Protestantse gemeente Breukelen heeft één gezamenlijk College met
vanuit elke wijk drie (ouderling)-kerkrentmeesters.

5.1 Elementaire taken

5.1.1 Verwerving van geldmiddelen

● Actie Kerkbalans ter verkrijging van vaste vrijwillige bijdragen. Dit betreft de grootste inkomstenbron van de
wijkgemeente en wordt samen met de wijkgemeente Pauluskerk uitgevoerd. Daarvoor wordt met name in de
maand januari veel propaganda gemaakt 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 jaarmarkt. De opbrengst

wordt nu deels aan het Bonifatiushuis en deels aan een speciaal doel besteed, zowel een doel buiten de
gemeente (Dienen) als een doel ten behoeve van de gemeente zelf (Vieren/Leren). Een ander specifiek doel is
het orgel van de kerk.

● 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 schenkingen beleid.

● Een groep trouwe vrijwilligers bezoekt jarigen in de gemeente met een verjaardagsgroet en haalt zo geld
op voor het orgelfonds en de wijken.

● Er is een aparte bijdragen administrateur aangewezen die dit voor beide wijkgemeenten invult, de
kerkrentmeesters kunnen hierin meekijken.

5.1.2 Beheer van de middelen

Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle vier 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 de weekbrief en Kerknieuws gebruikt voor extra acties of informatieverschaffing.
Het financiële beleid van het College is erop gericht dat er jaarlijks sluitende begrotingen overgelegd kunnen
worden. Het streven is dat de wijkgemeenten binnen de PGB een 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 zijn vanuit de gemeente zal de gemeente daar ook de
financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. Een te
beroepen predikant zal niet langer een volledige arbeidsplaats krijgen. Om de hoogte van de FTE te bepalen zal
bekeken worden hoeveel middelen er op basis van een meerjarenbegroting beschikbaar zijn. Het beleid van het
College is er op gericht dat liquide middelen op rentedragende (spaar)rekeningen worden uitgezet dan wel worden
belegd in onroerend goed of de beurs via beleggingsfondsen. Hiervoor ontwikkelt het college samen met de diaconie
nog een aangepast beleid voor toezicht op de wijze van beleggen.

5.1.3 Werkgever

Ten aanzien van het personeelsbeleid voert het College een terughoudend beleid. We werken waar mogelijk met
vrijwilligers in de kerkdiensten en voor het dagelijkse onderhoud. De organist heeft een deeltijd dienstverband. De
koster is op vrijwilligersbasis aangesteld. Overige musici ontvangen een onkostenvergoeding. Het dagelijks onderhoud
van het Bonifatiushuis is in beheer bij een vrijwilliger, de wekelijkse schoonmaak doet een groep vrijwilligers. Het geld
wat we hiermee uitsparen vloeit naar de wijkkas.

5.1.4 Beheer gebouwen

Voor het beheer van de gebouwen is een tien jaren onderhoudsplan opgesteld, met een doorkijk naar 30 jaar. Dit is
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gedelegeerd aan een onderhoudscommissie. De voorzieningen zijn voldoende in combinatie met te verkrijgen
subsidies. Het orgel in de Pieterskerk is na de restauratie in uitstekende staat.

Na de fusie van 2011 gebruikt elke wijkgemeente een eigen kerkgebouw, voor ons de Pieterskerk. Tijdens en
na de fusie zijn afspraken gemaakt over het in stand houden van de gebouwen. De verwachting is dat gebruik
en onderhoud van beide kerkgebouwen op termijn niet meer op te brengen zal zijn. Er zal dan een keuze
gemaakt moeten worden. Het is goed om hier vroegtijdig pro actief over te spreken. We verwachten niet dat
dit in deze beleidsperiode nodig is.

Het College probeert de (kerk)gebouwen maximaal in te zetten om inkomsten te vergaren. Op deze wijze
komen er middelen beschikbaar ter dekking van de wijk uitgaven. Zo zijn beide kerken vanaf 2022 ook
huwelijkslocatie voor het burgerlijk huwelijk. Het is ook de ambitie om aan te sluiten bij de ‘Groene kerk’. Dit
vraagt onder meer een verduurzaming van de gebouwen en het inkoopbeleid.

5.1.5 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 archivaris het statisch archief na 3 à 5 jaren onderbrengt bij de burgerlijke gemeente in het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen.

De huwelijks- en doopboeken zijn gedurende lange tijd niet bijgehouden en dienen weer in ere hersteld te worden en
bijgewerkt. Hiervoor moet nog een werkplan opgesteld worden.

5.1.6 Bijhouden ledenregister

Uit het ledenregister moeten de gewenste gegevens kunnen worden verstrekt aan predikanten, wijkouderlingen en
buurtteams. Het ledenbestand zal niet aan andere individuele leden of aan derden ter beschikking worden gesteld,
behoudens aan organen binnen de PKN die hiertoe gerechtigd zijn. Tevens dient het ledenregister inzicht te bieden in
de mutaties die plaatsvinden. De registratie vindt plaats via het landelijke systeem LRP.

5.1.7 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, wellicht vraagt dit nog extra investeringen in ontvangstruimte en
verwarming en sanitaire voorzieningen.

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.

5.2 Doelen en aandachtspunten

● In de komende beleidsperiode zal er extra aandacht blijven voor het legaten- en schenkingenbeleid.
● Aandachtspunt voor de komende jaren is het vinden van een goed evenwicht tussen inkomsten en

uitgaven, waarbij het doel blijft dat de Algemene middelen tot steun zijn van de wijkactiviteiten.
● De huwelijks- en doopboeken zijn gedurende lange tijd niet bijgehouden en dienen weer in ere hersteld te

worden en bijgewerkt. Hiervoor moet nog een werkplan opgesteld worden.
● Het beter laten renderen van de kerkgebouwen, zodat ze meer inkomsten opleveren.
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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, en via de wekelijkse digitale nieuwsbrief. De
mededelingen aan het begin van de kerkdienst zijn hierop een aanvulling. De website van de wijkgemeente is een
belangrijke bron van informatie en middel voor communicatie. De website is in 2020 vernieuwd en wordt goed bezocht.
De facebookpagina kan ingezet worden om evenementen in Breukelen te promoten en aandacht te vragen voor
speciale momenten in en rondom de kerk.

In principe wordt elk jaar een gemeentegids gemaakt met daarin een overzicht van de werkwijze en activiteiten van de
hele gemeente.

Rondom Kerst en Pasen verspreiden we flyers bij alle pastorale eenheden om hen op dit soort momenten nogmaals te
informeren en te betrekken bij hun lidmaatschap. Het is een laagdrempelige manier om bij mensen langs te gaan,
zonder om geld te vragen. Het is ook een vorm van omzien naar elkaar en een manier om op elkaar betrokken te
blijven.

6.1 Doelen en aandachtspunten

De ontstane overlap tussen Kerknieuws en de wekelijkse digitale nieuwsbrief vraagt om een heroriëntatie op de inzet
van de communicatiematrix. De Algemene Kerkenraad gaat onderzoeken of Kerknieuws een andere functie kan krijgen
naast de weekbrief. Bijvoorbeeld een maandelijks Kerkblad met meer algemene informatie. In de weekbrieven staat
meer specifieke informatie per week (of eigenlijk per zondag). De Pauluskerk zal dan hierin mee moeten gaan.
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7. Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen

Als protestantse wijkgemeente Pieterskerk zijn we ons bewust van onze centrale en verbindende positie t.o.v. de
andere kerken in ons dorp. Daarin willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen. De concentratie op de kern – het
evangelie van Jezus Christus, de belijdenis van God als Vader, Zoon en Heilige Geest – geeft ons ruimte en drive om te
zoeken naar samenwerking met andere kerken in ons dorp.

7.1 Protestantse gemeente Breukelen

Sinds 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, het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Voor de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk zijn de volgende punten van belang:
1. De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk en de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk hebben elk hun eigen

identiteit. Voor onze wijkgemeente is dat de identiteit zoals die in dit beleidsplan omschreven wordt. Vanuit
deze kern zoeken we naar mogelijkheden om samenwerking aan te gaan, onder het motto ‘eenheid in
verscheidenheid’.

2. De kerkdiensten worden per wijkgemeente gehouden en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Anderzijds: sinds
twee jaar doet wijkgemeente Pieterskerk mee met de oecumenische Pinksterdienst; verder participeren we al
jaren in de Week van Gebed en de Vredesweek. De hoop is dat we in deze beweging van elkaar opzoeken
elkaar ook vinden in het ene en ongedeelde geloof in de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar mogelijk
zoeken we verbinding bij gezamenlijke activiteiten buiten de erediensten om.

3. De financiële structuur tussen de beide wijken is dat er twee aparte geldstromen zijn en een sleutel om de
centrale kosten dan wel baten tussen de beide wijken te verdelen. Bij geldwerving (collectes, Kerkbalans)
blijft zo duidelijk voor welke van de twee wijken het geld bestemd is.

4. Momenteel beschikken we als Protestantse gemeente Breukelen over twee kerkgebouwen: de Paulus- en
de Pieterskerk. Op de langere termijn zal dit niet haalbaar zijn. Onze wijkgemeente gaat er van uit dat dan
de Pieterskerk als enige kerkgebouw overblijft vanwege de grotere historische waarde.

Beide kerkenraden zijn gewoon eens per jaar een gezamenlijke ontmoeting te hebben. Het streven van de
wijkgemeente Pieterskerk is om tot meer samenwerking te komen, ook in de activiteiten buiten de kerkrentmeesters
en diakenen om. Het streven is om daar met twee nieuwe predikanten vorm en inhoud aan te gaan geven. Nu is er
nog een keuze om samen te werken en die in te vullen. Hiervoor is elkaar leren verstaan en begrijpen een belangrijke
weg om tot samenwerking te komen. Verder in de tijd zal dit noodzakelijk zijn is de verwachting van de Algemene
Kerkenraad.

7.2 Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)

Onze wijkgemeente werkt al jaren samen met de NGK. Qua geloofsbeleving en theologische opvattingen staan we dicht
bij elkaar en is er een groeiende verbondenheid. Het is daarom zeker de bedoeling om deze samenwerking in stand te
houden en waar mogelijk uit te breiden. Samenwerking vindt plaats op de manier zoals in dit beleidsplan is beschreven.

Beide moderamina overleggen tweemaal per jaar in een bestuurlijk overleg om lopende zaken en de samenwerking te
bespreken. Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke ontmoeting met de kerkenraden om elkaar beter te leren kennen.
De ambities vanuit de Pieterskerk is erop gericht om meer diensten, bijvoorbeeld de ochtenddiensten in de
zomermaanden, gezamenlijk in te gaan vullen.

7.3 Oecumene

Vrijwel alle kerkgenootschappen in Breukelen werken samen via de Werkgroep Oecumene. Een bekende activiteit is de
oecumenische openluchtdienst met Pinksteren en de gebedsmomenten tijdens de Week van Gebed in januari en de
Vredesweek in september. Vanuit de Pieterskerk zien we de mogelijkheid om aan de oecumene mede invulling te geven.
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De ambitie is om hier een grotere rol in te gaan spelen. De predikanten ontmoeten elkaar regelmatig in het
Pastoresconvent en in dit verband zoeken we meer naar wat ons bindt dan wat ons onderscheidt.

18


