Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente Oude Wetering
1. Inleiding
Bij het opstellen van dit jaarplan blijft de visie, zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan
2016-2025 ‘Op weg met Gods als gids’, richtinggevend.
2. 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.
3. 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.
De drie thema’s zijn uitgewerkt in tien vormen van gemeente-zijn.
1. Gemeente met aandacht voor communicatie
2. Lerende gemeente
3. Samenwerkende gemeente
4. Muzikale gemeente
5. Gemeente met hart voor jongeren en kinderen
6. Gastvrije en ontmoetende gemeente
7. Zorgende gemeente
8. Vierende gemeente
9. Gemeente met hart voor cultuur
10. Realistische, vooruitziende gemeente

Vanuit de vormen van gemeente zijn heeft de kerkenraad 10 uitdagingen
geformuleerd:
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

Evaluatie en plannen voor 2020
In de achterliggende periode heeft de kerkenraad een begin gemaakt met alle uitdagingen,
mede doordat externe factoren daar aanleiding toe gaven.
Ad 1. Zowel bij het college van diakenen als bij de Stichting Spreng en Schakel is de
vacature van voorzitter ingevuld. De kerkenraad heeft een gesprek gehad met een
kandidaat-voorzitter, die tot zijn en onze teleurstelling zijn kandidatuur toch heeft moeten
intrekken.
De zoektocht naar een kerkenraadsvoorzitter en een voorzitter van het college van
kerkrentmeesters, c.q. een ouderling-kerkrentmeester, gaat in 2020 onverminderd door.
Ad 2. De samenwerkende PKN gemeenten in Kaag & Braassem hebben het initiatief
genomen voor het maken van een gezamenlijke website. De opdracht daarvoor is verstrekt
aan de Digiwerkplaats van ‘Om de Hoek’ in Oud Ade, een organisatie voor jongeren met een
beperking. Onze gemeente is bij dit project aangehaakt en heeft in de zomer van 2019 de
teksten voor de lokale website voor de kerk aangeleverd. Voor de zomer van 2020 moet de
nieuwe website operationeel zijn.
Ad 3. In 2016 is gestart met het in kaart brengen van het noodzakelijke onderhoud aan de
Sprengkerk. Dat heeft geresulteerd in een meerjarenonderhoudsplan met een
kostenbegroting van 1 miljoen euro voor de komende 10-13 jaar.
Voor het verkrijgen van SIM subsidie voor de Schakelkerk is eveneens een inventarisatie
gemaakt en een begroting opgesteld en ingediend. Het college van Kerkrentmeesters en de
boekhouder van de kerk hebben daarop ook de jaarlijkse inkomsten en uitgaven t/m 2029
doorgerekend. Hetgeen resulteert in een negatieve exploitatie vanaf 2020 oplopend tot een
bedrag van € 44.000,-- op jaarbasis in 2029.

Deze gegevens en de zorgen daarover zijn op de gemeenteavond van 6 november 2019 met
de gemeente gedeeld. Vervolgens is nog een inloopavond georganiseerd en is er in kerkblad
Langs de Wetering verslag gedaan.
De kerkenraad werkt nu toe naar het nemen van een besluit over de toekomst van de
gemeente. Dit besluit zal in 2020 worden genomen.
Ad 4. Een andere vorm van liturgie en muzikale invulling heeft in 2018 gestalte gekregen in
de eerste Top2000 dienst, die in december 2020 een vervolg krijgt. Ook is er in de
liturgiecommissie nog eens gekeken naar de Orde van Dienst en zijn enkele kleine
wijzigingen aangebracht zoals bijvoorbeeld het moment van collecteren.
Ad 5. De kerkenraad heeft besloten initiatieven van gemeenteleden te faciliteren in plaats
van zelf te organiseren. In december werd een aanvraag ontvangen voor Paasconcerten met
The Psalm Project in 2020. Deze aanvraag is gehonoreerd, inclusief de eventuele financiële
middelen.
Ad 6. Door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen heeft de
kindernevendienst en de oppasdienst een werkbare vorm ontwikkeld. Via een speciale
Whatsapp-groep kunnen gemeenteleden aangeven dat zij met hun (klein)kinderen naar de
kerk komen, dat werkt meestal aanstekelijk naar andere (groot)ouders. De inzet van leiding
en eventueel oppas wordt hiermee geregeld. Er zijn nu ook weer voldoende mensen die als
leiding zijn in te zetten.
Ad 7. Voor de groep van 30-50 jarigen vormt de gespreksgroep voor jonge ouders een vaste
waarde. Jonge ouders, die veelal van elders binnen de grenzen van de Protestantse
Gemeente Oude Wetering zijn komen wonen, leren elkaar zo kennen. Ook worden er
gezamenlijke activiteiten met de kinderen ondernomen, zoals bijvoorbeeld het maken van
palmpaasstokken, het gezamenlijk lopen van de Kerstwandeling en in 2020 zal er een eerste
Kliederkerkviering zijn.
Ad 8. De invulling van het organistenrooster wordt steeds problematischer. In 2019 werd er,
naast de kerkmusicus en een organist die met enige regelmaat speelt, een aankomend
organiste aangetrokken. Dit gaf ruimte. Echter door problemen met haar handen was zij in
de zomer genoodzaakt haar activiteiten in Oude Wetering te beëindigen.
Veel organisten willen wel invallen, maar niet ingeroosterd worden.
De kerkmusicus, de ouderling-kerkrentmeester en de scriba hebben voor 2020 afspraken
gemaakt met betrekking tot de invulling van het organistenrooster. Voor zover mogelijk zal
ook van de muzikale begeleiding van koren gebruik gemaakt worden.
Ook in de werkgemeenschap van predikanten en in het samenwerkingsverband met de PKN
gemeenten in Kaag & Braassem is ons probleem onder de aandacht gebracht.
Ad 9. Onze gemeente kent een grote groep vrijwilligers die op velerlei gebied de kerk
draaiende houden. Het overgrote deel van deze vrijwilligers is 70+. In de komende 10 jaar
zullen velen hun taak neerleggen.
In 2020 zal hiervan een inventarisatie worden gemaakt met een plan van aanpak.
Ad 10. De samenwerking van de PKN gemeenten in Kaag & Braassem is door de toetreding
van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar een samenwerking van PKN gemeenten rond Kaag
& Braassem geworden. Naast gezamenlijke activiteiten en het uitwisselen van ideeën en
ervaringen, heeft het ook geleid tot 2 kerkdiensten samen met PG Hoogmade.
In 2019 heeft er een oriënterend gesprek naar mogelijke (bestuurlijke) samenwerking met
PG Hoogmade plaatsgevonden, evenals een afstemmingsoverleg met PG Leimuiden.
In 2020 krijgt het gesprek met PG Hoogmade een vervolg.
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