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Op weg met God als gids
‘Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’
(Mattheüs 18 : 20)
Het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering d.d. 17 april 2009 behoeft
vernieuwing. Het nieuwe beleidsplan bestrijkt de periode 2016-2025 en sluit daarbij aan bij
het synoderapport ‘De kerk op weg naar 2025’.
Inleiding
De kerkenraad heeft zich in een aantal bijeenkomsten gebogen over het formuleren van haar
visie, waarbij het gaat om de verwoording van datgene waar de Protestantse Gemeente te
Oude Wetering zich op wil richten, gezien de situatie waarin zij zich bevindt.
Een korte en krachtige tekst die inspireert en bemoedigt en de contouren aangeeft van
toekomstig beleid.
De context waarin wij kerk zijn is aan voortdurende verandering onderhevig.
Aandachtsvelden verschuiven en prioriteiten veranderen.
We hebben in toenemende mate te maken met ontkerkelijking en vergrijzing, gebrek aan
kader en zorg om financiën en gebouwen.
Daarnaast neemt de vraag naar het geloofsgesprek en de geloofsbeleving toe.
Visie
De Protestantse Gemeente te Oude Wetering wil zich profileren als een levende kerk, een
uitnodigende herberg. Zij zet haar deuren open om onze relatie met God, met elkaar en met
de wereld om ons heen op diverse manieren uit te dragen en gestalte te geven. De kerk ben
je zelf en met anderen. We vormen een gemeenschap van mensen onderweg, met God als
gids en gekenmerkt door diversiteit, geborgenheid, ontmoeting, openheid, spontaniteit en
zelfinitiatief.
Thema’s
1. God als gids
We worden uitgedaagd om in woord een daad te laten zien waarin we geloven. Geloven is
een manier van leven. Op onze weg met God laten we ons leiden door de Bijbel.
We willen mogelijkheden creëren om elkaar in alle rust te kunnen vinden in het
geloofsgesprek, waardoor onze geloofsbeleving wordt gevoed.
2. Zoeken naar wegen
Jezus heeft gezegd: “Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun
midden.” Onze vorm van kerkzijn wordt verschillend beleefd, maar vormen zijn in Jezus’
naam flexibel, een traditie is in Jezus’ naam iets levends.
Wij geven nieuwe vormen van kerkzijn een kans, want dat sluit meer aan bij het leven
volgens de Geest dan star doorgaan op een ingeslagen weg.
Naast bestaande, succesvolle initiatieven geven we ruimte aan nieuwe, met als doel elkaar
en anderen te ontdekken, te leren kennen en samen te werken.
3. Reisgenoten
De kerk staat midden in een samenleving die, door alle brandhaarden in de wereld, sterk aan
verandering onderhevig is. Wij willen en kunnen daarin niet achterblijven en willen een
gastvrije en uitnodigende gemeenschap zijn die open staat voor onze reisgenoten,
medemensen dichtbij en veraf.

Waar een Woord is, is een weg.
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Uitwerking van de thema’s
De drie thema’s zijn hieronder uitgewerkt in tien vormen van gemeente-zijn.
1. Gemeente met aandacht voor communicatie
PR commissie
De PR commissie beheert de website, stelt de gemeentegids samen en maakt ieder jaar een
boekje voor de Veertigdagentijd. De PR commissie draagt bij aan de uitstraling van de kerk
en de presentatie als een open en gastvrije gemeente.
Website
Op de website zijn alle gegevens te vinden over de Protestantse Gemeente Oude Wetering,
zoals de organisatie, de kerkdiensten, een impressie met foto’s van bijzondere diensten en
informatie inzake ANBI. De huidige website (www.pgoudewetering.nl) is sterk gedateerd en
zal worden vernieuwd.
Kerkblad
Tien keer per jaar verschijnt het kerkblad ‘Langs de Wetering’. De diverse commissies
leveren daarvoor de kopij en er zijn redactionele bijdragen. Na fiat van het verantwoordelijke
kerkenraadslid wordt het blad extern gedrukt en door een groep vrijwilligers bezorgd. Ook is
het mogelijk het blad per e-mail te ontvangen.
Sociale media (Facebook)
In de Facebookgroep van de kerk worden mededelingen of verslagen geplaatst inzake
activiteiten of kerkelijke bijzonderheden.
Gemeentegids
Hoewel internet, e-mail en andere sociale media een steeds grotere rol spelen in de
samenleving, is de gemeentegids een veel gebruikt hulpmiddel binnen onze
kerkgemeenschap. O.a. doordat daarin een ledenlijst met de namen, adressen en
telefoonnummers van onze gemeenteleden is opgenomen.
De gemeentegids wordt één keer in de twee jaar uitgebracht. Wijzigingen worden
doorgegeven via het kerkblad of via de website.
Braderie
Jaarlijks wordt er op de Kerk- en Veerstraat in Oude Wetering een braderie georganiseerd.
Bij de beide – aan de Kerkstraat gelegen – kerkgebouwen worden dan diverse activiteiten
georganiseerd (rommelmarkt, bloemenverkoop, koffieterras) en in de kerken vinden
(orgel)concerten plaats. Op deze manier treden we als kerk naar buiten en zoeken het
gesprek met dorpsgenoten.
Veertigdagentijdboekje
Bij aanvang van de Veertigdagentijd wordt op alle adressen een Veertigdagentijdboekje
verspreid. Dit dagboekje sluit aan bij het landelijke thema en bevat lezingen, gedichten,
informatie over Kerk in Actie en een kindernevendienstproject.
2. Lerende gemeente
Gespreksgroep jonge ouders
De generatie van 30-50 jaar zien we weinig in de kerk. Toch is er een hele groep lid van
onze kerk en willen we deze groep niet uit het oog verliezen.
Voor de gezinnen in deze leeftijdscategorie met jonge kinderen is er een gespreksgroep die
4 à 5 keer per jaar bij elkaar komt.
In deze gespreksgroep delen we ervaringen hoe het geloof over te dragen aan de kinderen,
proberen we aan de hand van nieuw materiaal geloofsverdieping te realiseren en contacten
met anderen te leggen binnen en buiten de kerk.
Catechese
Door het ontbreken van de middengroep in de reguliere kerkdiensten – en daarmee hun
kinderen – is ook de catechese geen activiteit meer waaraan jeugd en jongeren
vanzelfsprekend deelnemen. Het aanbod wordt daardoor beperkt tot Belijdeniscatechese.
In zo’n 10 bijeenkomsten praten over geloof, God, Jezus, Bijbel en kerk en vervolgens is er
rond Pasen of Pinksteren de mogelijkheid tot het afleggen van de openbare belijdenis van
het geloof. De bijeenkomsten staan open voor alle gemeenteleden.
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Bijbelleesproject
In samenwerking met de Protestantse Gemeente Leimuiden start op 1 januari 2017 het
bijbelleesproject om in twee jaar heel de Bijbel door te lezen. De deelnemers krijgen voor
iedere week een leesrooster toegestuurd en met enige regelmaat zullen er bijeenkomsten
zijn om leeservaringen te delen en op vragen in te gaan. Ook wordt er 2 keer per jaar een
lezing georganiseerd.
Bijbelstudiegroep
De leden van de Bijbelstudiegroep komen elke twee weken op donderdagochtend bij elkaar
in de Schakel. Een aantal leden neemt al vanaf de start in 1983 deel aan deze groep,
momenteel zijn er 14 deelnemers. Samen zijn ze op zoek naar antwoorden op de vragen die
ze tegenkomen in het dagelijks bestaan en ze doen dat aan de hand van een boek of van
Schriftgedeelten uit de Bijbel.
Kwartaalbijeenkomsten
Vier keer per jaar komen – in de zogenaamde kwartaalbijeenkomsten – de contactpersonen,
de wijkouderlingen, de wijkdiakenen en de predikant bij elkaar om ervaringen te delen. Ook
wordt er dan een actueel onderwerp besproken.
Activiteit veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd wordt doorgaans een activiteit georganiseerd, waarin leren en
ontmoeten centraal staat, zoals een vastenmaaltijd of een reeks wandelingen.
3. Samenwerkende gemeente
Oecumenisch beraad
Het Oecumenisch beraad is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Gemeente,
de Remonstrantse Gemeente en de Rooms Katholieke kerk in de dorpen Oude Wetering en
Roelofarendsveen.
Jaarlijks worden er twee oecumenische kerkdiensten georganiseerd en iedere eerste
woensdag van de maand is er een oecumenische dienst in zorgcentrum Jacobus.
Daarnaast wordt er gestreefd naar een gezamenlijke activiteit rond Kerstmis, een poëzie-enmuziekavond en een gezamenlijke excursie.
Classis en Werkgemeenschap
De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn regionaal georganiseerd in een
zogenoemde classis. De classicale vergadering neemt een centrale plaats in binnen de kerk.
Ze legt de verbinding tussen de gemeente en de landelijke kerk.
Onze gemeente is ingedeeld bij de classis Leiden en wordt daarin vertegenwoordigd door 2
kerkenraadsleden, t.w. de predikant en een diaken. Binnen de classis worden de predikanten
samengebracht in werkgemeenschappen ter bevordering van de saamhorigheid en de
gezamenlijke bezinning.
In 2018 wordt de huidige classisindeling omgevormd van 75 kleinere naar 11 grote classes.
PKN gemeenten Kaag en Braassem
Sinds begin 2016 is er op initiatief van de Protestantse Gemeente Hoogmade een werkgroep
gevormd waarin alle PKN-gemeenten binnen de gemeente Kaag en Braassem deelnemen.
Doel van de werkgroep is het intensiveren van de samenwerking, de krachten bundelen en
daar waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk optrekken naar buiten.
4. Muzikale gemeente
Kerkmusicus
De kerkmusicus geeft leiding aan de gemeentezang en draagt zorg voor de muzikale
vormgeving van de eredienst. De kerkmusicus is de organist en de dirigent van het
kerkkoor. Ook adviseert hij over de staat van onderhoud van de kerkorgels en de piano.
Kerkmuziek
De uitvoering van de kerkmuziek is vrijwel geheel in handen van één enkele kerkmusicus. Dit
heeft voordelen qua continuïteit en kwaliteit, maar is een nadeel in geval van onvoorziene
omstandigheden.
Kerkmuziek is dienend aan de liturgie, zodat de invulling per jaar en per zondag in feite in
overleg met de predikant en liturgiecommissie tot stand komt.
Het kerkbezoek neemt af en de gemiddelde leeftijd neemt toe.
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Bovenstaande betekent dat het nodig is om open te staan voor de ontwikkeling van andere
vormen van kerkmuzikale invulling. Intiemere liturgische vormen, variatie in het gebruik van
muziekinstrumenten, kleinere zanggroep, solozang, dit zijn allemaal opties om over na te
denken.
Kerkkoor
Kerkkoor 2-gether is een vaste waarde in de diensten in de Stille Week, Pasen, Zondag
Voleinding en Kerstmis.
De leden worden gemiddeld steeds ouder en er is weinig aanwas.
5. Gemeente met hart voor jongeren en kinderen
NeXt Generation (18 – ca. 30 jaar)
NeXt Generation is een club van jongeren van onze gemeente die open staat voor de wereld
om ons heen. Zij zoekt de verbinding met jongeren van buurgemeenten, met oudere en
jongere gemeenteleden, met andere geloofsgemeenschappen en met buitenkerkelijken.
NeXt Generation zoekt naar nieuwe wegen van kerkzijn. Zij ziet een nieuwe vorm van
kerkzijn in Taizégebeden en bezinningsmomenten. Verder werkt NeXt Generation mee aan
jeugddiensten, een Top2000-dienst, de Vespers in de Stille Week en het avondmaal in het
zorgcentrum.
Ook gaat ze contacten aan met anderen. Dit kunnen gelegenheden zijn die ze houden voor
mensen in de buurt, maar ook bezoeken aan andere geloofsgemeenschappen.
De jongeren van NeXt Generation nemen ieder jaar de invulling van de gezinskerstviering op
zich en weten daar steeds weer een prachtig feest van te maken.
De 12 – 18 jarigen zien we heel weinig in de kerk en daardoor zijn er ook weinig activiteiten
voor deze doelgroep. Deze leeftijdscategorie zoekt aansluiting bij NeXt Generation.
Kindernevendienst
Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst en is er kindernevendienst
tijdens de bijzondere diensten t.w. doopdiensten, startzondag, Kerstmis, Pasen en
Pinksteren.
Kindernevendienst is voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen
zitten bij de ouders in de kerk en gaan halverwege de dienst naar hun eigen ruimte.
Er wordt gewerkt met de methode ‘Kind op Zondag’, dat gebaseerd is op het oecumenisch
leesrooster. Ook onze predikant volgt dit rooster. Een gastpredikant wijkt hier wel eens van
af. De kinderen gaan aan de slag met dezelfde Bijbelteksten op een niveau dat aansluit bij
hun leeftijd.
Nadat het Bijbelverhaal is verteld, wordt er gekleurd, geknutseld of een spel gedaan.
Na het lied na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.
In de kindernevendienst in de Adventsweken en gedurende de Veertigdagentijd, de
voorbereidingsweken op resp. Kerstmis en Pasen, wordt zowel in de kerk als in de
kindernevendienst een project gevolgd, met een projectlied en een verbeelding.
In de maanden juli en augustus is er geen nevendienst en tijdens de zondagen dat er geen
kindernevendienst is, ligt er dan teken- en knutselmateriaal in de kerk.
De kindernevendienst verzorgt voor kinderen van groep 8 de zgn. cross over dienst, waarin
alle 12 jarigen een bijbeltje kunnen ontvangen.
Kinderoppasdienst
Tijdens iedere kerkdienst is er een oppas beschikbaar voor kinderen tot 4 jaar.
6. Gastvrije en ontmoetende gemeente
Wandelen
De wandelingen in de Veertigdagentijd staan open voor iedereen. Een mooie gelegenheid
om anderen te ontmoeten en mooie gesprekken te voeren, want wandelen en praten is een
uitstekende combinatie.
Koffieochtenden
Op iedere derde woensdagochtend van de maand wordt er in de Schakel een koffieochtend
georganiseerd. Deze koffieochtend staat open voor iedereen en wordt goed bezocht. Op
zonnige dagen staat er een uitnodigend bord buiten, dat fietsende en wandelende
voorbijgangers attendeert.
De koffieochtenden worden verzorgd door de Diaconale werkgroep.
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Koffiedrinken na iedere kerkdienst
Na iedere kerkdienst en op een enkele zondag voorafgaande aan de dienst is er
gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Meer dan de helft van de kerkgangers maakt
hiervan gebruik en het wordt zeer gewaardeerd.
Welkom heten bij aanvang van de kerkdienst
De kerkgangers worden bij binnenkomst welkom geheten door een gemeentelid. Gasten
worden gewezen op de mogelijkheid om na afloop een kopje koffie mee te drinken
Verjaardagskaart
Ieder gemeentelid wordt op zijn/haar verjaardag bezocht en ontvangt een verjaardagskaart.
Er wordt verzocht om dan een donatie te doen voor het orgelfonds. Uit dit fonds wordt het
onderhoud van de kerkorgels bekostigd.
7. Zorgende gemeente
Pastoraat
De Protestantse Gemeente Oude Wetering wil zichtbaar zijn in de wijken. Het is van belang
dat ieder gemeentelid weet wie de ‘contactpersoon van de kerk’ in zijn of haar buurt is en
omgekeerd dat de contactpersoon weet waar in zijn of haar buurt onze gemeenteleden
wonen. Iedere pastorale eenheid heeft een handzaam kaartje ontvangen met daarop de
gegevens van de kerk en de kerkdiensten, van de contactpersoon, wijkouderling, diaken en
predikant.
Vier keer per jaar komen – in de zogenaamde kwartaalbijeenkomsten – de contactpersonen,
de wijkouderlingen, de wijkdiakenen en de predikant bij elkaar om ervaringen te delen. Ook
wordt er dan een actueel onderwerp besproken.
Diaconie
De Diaconale Werkgroep wil er zijn voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, gebaseerd op
de bijbelse begrippen: gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit’ en dat betekent:
 directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld;
 duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting;
 werken aan een samenleving, waarin barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en
structuren zichtbaar worden, waardoor mensen tot hun recht kunnen komen;
 meewerken aan een leefbaar milieu, ook voor hen die na ons de aarde zullen
bewonen;
 het signaleren van knelpunten in de samenleving;
 ondersteuning bij het doorverwijzen naar de juiste instanties, personen of
oplossingen;
 het verzorgen van een autodienst zodat mensen kerkdiensten kunnen blijven
bezoeken;
 organiseren van activiteiten voor senioren, zoals het kerstfeest en de vakantie
 samenwerking met partnergemeente Agherisu;
 organiseren van maandelijkse koffieochtenden;
 ondersteuning van diaconale initiatieven van individuele gemeenteleden.
8. Vierende gemeente
Liturgiecommissie
De liturgiecommissie legt zich toe op de organisatie van een aantal bijzondere diensten
gedurende het kerkelijk jaar, zoals de diensten in de Stille Week (Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Paaswake) en de dienst op zondag Voleinding, wanneer de gemeenteleden die het
afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht.
Verder is er aandacht voor de liturgie rondom sacramenten als de Doop en het Avondmaal.
Daarnaast coördineert de liturgiecommissie andere zaken die te maken hebben met liturgie
en eredienst, zoals de realisatie van een gedenkplek.
De vraag naar andere vormen van liturgie wordt regelmatig gesteld en de komende periode
zal hier onderzoek naar worden gedaan.
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Techniekgroep
De techniekgroep biedt naast het verzorgen van het geluid in de zondagse kerkdiensten en
de doorgifte van het signaal naar de lokale radiozender of de kerkradio bij gemeenteleden
thuis ook de mogelijkheid voor het gebruik van digitale muziek.
In de Sprengkerk kan gebruik worden gemaakt van de beamer waardoor liederen en teksten
geprojecteerd worden en beelden kunnen worden getoond.
Ook wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de geluidsinstallaties.
Lectorengroep
De groep lectoren verzorgt wekelijks de schriftlezing(en) in de eredienst. Doordat het aantal
lectoren terugloopt, wordt er gezocht naar aanvulling. Daarnaast zal er regelmatig een
trainings- en instructieavond worden georganiseerd.
Bloemengroep
Een maand lang heeft een lid van deze groep de taak om de bloemschikking te verzorgen.
Daarbij is aandacht voor het seizoen, de kleuren van het kerkelijk jaar en soms ook
maatschappelijke gebeurtenissen.
Tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd is er een liturgische schikking: met materialen,
kleuren en bloemen wordt geprobeerd deze tijd uit te beelden. Extra aandacht krijgen Kerst,
Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag Voleinding).
Ad hoc projectgroep
Voor de organisatie van de Startzondag wordt ieder jaar een ad hoc projectgroep in het
leven geroepen, die bestaat uit enkele kerkenraadsleden, een aantal gemeenteleden en de
predikant.
Ook voor andere – eenmalige – projecten (Kerkennacht, Pinksteroratorium) wordt een ad
hoc projectgroep gevormd.
9. Gemeente met hart voor cultuur
Stichting Spreng en Schakel
De Stichting Spreng en Schakel maakt zich sterk voor de exploitatie van met name de
Sprengkerk. Naast concerten en muziekuitvoeringen, vinden er ook feesten plaats en wordt
de kerk gebruikt als trouwlocatie of uitvaartcentrum.
Het bestuur verzet heel veel werk en kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers.
Werkgroep Verbeelding
De werkgroep organiseert activiteiten op het raakvlak van kerk en cultuur. Zo zijn er
filmavonden en lezingen. Daarvoor is er samenwerking met de lokale boekhandel en wordt
samenwerking gezocht met andere partners.
10. Realistische, vooruitziende gemeente
Kerkenraad
In de kerkenraad komen alle lijntjes samen. De zittende ambtsdragers hebben een
gezamenlijke taak om leiding te geven aan de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad ziet zich voor de taak gesteld om een oplossing te vinden voor het gebrek
aan kader. Hoewel er heel veel gemeenteleden (ruim 100) een taak vervullen in de kerkelijke
organisatie is het ontbreken van kader een grote zorg. Zo zijn er op dit moment vier
voorzittervacatures (kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie en Stichting Spreng
en Schakel).
College van kerkrentmeesters
Het college ziet toe op de financiën en de bezittingen van de kerk. Het onderhoud van een
Rijksmonument (Schakelkerk) en een gemeentelijk monument (Sprengkerk) vraagt veel
inventiviteit van het college. Voor beide monumenten is (of wordt) een onderhoudsplan
opgesteld. Ook wordt er toegezien op het beheer van de begraafplaatsen en de
ledenadministratie.
Samen met de kerkenraad probeert het college de inkomsten van de kerk stabiel te houden,
ondanks het teruglopend ledenaantal. Laten zien waar de kerk voor staat is daarbij
essentieel.
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Agenda (10 uitdagingen)

1. Invulling ontbrekende kader:
voorzitter kerkenraad
voorzitter college van kerkrentmeesters
voorzitter college van diakenen
voorzitter Stichting Spreng en Schakel
2. Vernieuwen van de website
3. Financieel beleid in relatie tot de kerkelijke bezittingen en een afnemend ledental
4. Op kleine schaal experimenteren met andere vormen van liturgie en muzikale
invulling
5. Stimuleren van initiatieven vanuit alle geledingen van de gemeente
6. Toekomst van de kindernevendienst
7. Bij de kerk blijven betrekken van de generatie 30-50 jarigen
8. Verminderen van de afhankelijkheid van één kerkmusicus
9. Zorg om het werk door vrijwilligers
10. Uitbouwen van de samenwerking met de PKN gemeenten in Kaag & Braassem met

in achtneming van de herindeling classes PKN
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