
JAARVERSLAG 2016 KERKENRAAD PGO   

 

De kerkenraad is in 2016 vijf maal bijeengekomen in de maanden januari, maart, mei, september en 

november. Het breed moderamen c.q. kleine kerkenraad kwam vijf maal bijeen in de maanden 

februari, april, juni, oktober en december. Elke vergadering werd voorbereid door het moderamen c.q. 

agendacommissie. 

 

Beleidszaken kerkenraad: het beleidsplan 2016-2020 

 

Inleiding 

 

Na een uitgebreide gemeenteverkenning in 2014/2015 is in 2015 door de kerkenraad het beleidsplan 

2016-2020 vastgesteld. De aandachtspunten zijn ontstaan door conclusies die de Kerkenraad heeft 

getrokken uit de bundeling van de antwoorden op de vragen van de gemeenteverkenning: “de Droom 

van de gemeente” 

Alle commissies en colleges dragen in deelplannen bij aan de speer- en aandachtspunten van beleid. 

In het beleidsplan zijn de volgende 3 speerpunten opgenomen: 

- blijvende aandacht voor het werk voor de jeugd van 12-18 jaar 

- blijvende aandacht voor het pastoraat 

- blijvende aandacht voor de groep 25-40-jarigen 

 

Daarnaast bestaan er voor de periode 2016-2020 de volgende aandachtspunten: 

- een missionaire gemeente zijn 

- aandacht voor het zoeken naar en omgaan met taakdragers en ambtsdragers 

- publiciteit/PR-activiteiten 

- gesprekken over geloofsbeleving  

- liturgische ontwikkelingen van vieringen 

- samenwerking met andere kerkgenootschappen  

 

Speerpunten beleidsplan 2016-2020 

 

-blijvende aandacht voor het werk voor de jeugd van 12-18 jarigen 

Door de Commissie Jeugdwerk zijn in 2016 weer diverse kerkelijke activiteiten met en voor 

de jeugd georganiseerd. Naast de vaste activiteiten voor de jeugd is er tijdens het startweekend 

ook specifiek voor de jeugd een succesvolle activiteit georganiseerd. Door de grote deelname 

van tieners aan de tienerdiensten zijn deze uitgebreid en gesplitst in twee groepen. Vanuit de 

catechesegroep is er actie gevoerd voor Serious Request. 

-blijvende aandacht voor het pastoraat   

              Het Pastoraal Contactpunt draait op volle toeren binnen onze gemeente. Punt van zorg is de 

verhouding belasting en belastbaarheid van de Pastoraatsgroep. 

-blijvende aandacht voor 25-40—jarigen 

 De gespreksgroep voor de leeftijdsgroep 25-35 jarigen draait goed. In 2016 zijn verder geen 

specifieke initiatieven voor deze doelgroep ontplooid. 

                 

Aandachtspunten beleidsplan 2016-2020 

 

-missionair gemeente-zijn 

Kerk naar buiten’ wordt dat ook wel genoemd. En kerk die naar buiten gericht is, wordt ook 

van  binnen anders. Misschien wel aantrekkelijker, meer relevant, meer verwelkomend. Voor 

mensen van  buiten én van binnen. Wij trekken de conclusie dat wij al op veel vlakken 

missionair bezig zijn.  Missionair-zijn werkt door in alles: in de manier van vieren, preken, in 

je pastorale bezoeken, in het diaconaat, in de gespreksgroepen en het vorming en 

toerustingsaanbod. Het gaat niet om (nog meer) activiteiten, maar om een houding. Op dit 

moment is er geen coördinator binnen de Kerkenraad die als Missionair Ambassadeur 

aanspreekbaar is. 



-aandacht voor vrijwilligers: taakdragers en ambtsdragers 

 Het zoeken naar taakdragers heeft de aandacht van alle commissies. Het vinden van 

ambtsdragers is een moeilijk proces. Alle vrijwilligers -zowel taakdragers als ambtsdragers-  

hebben eind 2016 schriftelijk een bedankje gekregen voor hun inzet. 

 

 

 

-publiciteit/PR-activiteiten 

 In het jaarverslag 2015 werd gesproken over het aanstellen van een PR-man of vrouw. Daar is 

tot op heden geen actie op ondernomen. 

              De webmaster heeft de website opnieuw ingedeeld en houdt deze actueel. Het blad 

Ontmoeting gaat in 2017 van start met een nieuwe redactie. Verder is er een voorstel tot het 

lanceren van een app waarop relevante informatie voor gemeenteleden snel gepubliceerd kan 

worden. 

 

-gesprekken over geloofsbeleving 

              Door de commissie Vorming & Toerusting is bij diverse V&T-activiteiten gelegenheid 

geboden om elkaar in het geloofsgesprek te ontmoeten. De commissie V & T heeft ook in de 

bevordering van het geloofsgesprek bijgedragen. 

              In 2016 zijn huiskamergesprekken/groot huisbezoeken georganiseerd. Het onderwerp van die 

middagen/avonden was: “Muren”. 

 

-liturgische ontwikkelingen van vieringen   

             - muziekkeuze: de muziekgroep is vaker actief, allerlei gemeenteleden zijn betrokken. 

             - de formulering van liturgische teksten: door de KR uitgebreid over nagedacht en besproken. 

               We besluiten het advies van de Raad van Kerken af te wachten. 

             - er is een aanzet tot gedachten over een herinrichting van de kerkzaal rondom liturgie.  

 

-samenwerking met andere kerken en het gesprek met de HGO-H 

              De samenwerking met andere kerken uit zich voornamelijk in het IKO. De diaconie werkt 

onder meer samen in het zgn. drieluikoverleg (RK – HGO/H – PGO). Jaarlijks is een 

gezamenlijke moderamen/kerkenraadsvergadering met de HGO/H. Tijdens dodenherdenking 

heeft de PGO samen met de andere Oudewaterse kerken een krans gelegd.  

              Eind december is samen met HGO/H een Volkskerstzang in de Grote Kerk georganiseerd. 

 

Overige zaken 
 

- afvaardiging classis 

 De kerkenraad is vertegenwoordigd in de classis door Bert van Leusden als eerste 

afgevaardigde en ds. Raymond de Hoop als tweede (reserve). 

- jaarlijkse gemeentevergadering 

             Op 17 april 2016 heeft de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsgevonden.    

- visienota Protestantse Kerk Nederland: Kerk 2025 

             De Protestantse Kerk Nederland heeft een visienota geschreven voor alle kerken: Kerk 2025, 

Waar een Woord is is een weg. Op de kerkenraad van 7 september 2016 heeft de kerkenraad 

de inhoud van deze nota besproken.            

- Samenstelling Kerkenraad. 

Het Moderamen heeft altijd de agenda opgesteld voor het breed moderamen en de kerkenraad. 

Het moderamen bestond in 2016 uit 5 kerkenraadsleden, het breed moderamen uit 11 leden en 

de voltallige kerkenraad uit 25 leden. Een aantal kerkenraadsleden was dus zeer intensief 

bezig met alle stukken.  

Het was niet altijd duidelijk of een onderwerp wat  in het Breed Moderamen besproken was 

ook nog naar de Kerkenraad moest. Veel commissieleden zijn ook ouderling of diaken en 

vergaderen dus vaak over hetzelfde onderwerp. Het wordt steeds meer van belang om heldere 

keuzes te maken over wanneer of waar een onderwerp behandeld moet worden.  



Ook wordt het steeds lastiger om voor alle ambten in de kerkenraad voldoende 

kerkenraadsleden te vinden. Een paar vacatures hebben we in het laatste jaar niet kunnen 

invullen. Een herstructurering van het vergadercircuit was gewenst. Daarom is in het 

afgelopen jaar een wat eenvoudiger vergadercircuit vastgesteld per september. Een 

agendacommissie bestaande uit voorzitter, scriba en predikant bereidt de vergadering voor van 

de Kerkenraad. Ook de vergadering van de Kleine Kerkenraad bestaande uit de 

agendacommissie, 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester wordt door de 

agendacommissie voorbereid. De Kleine Kerkenraad  regelt vooral de doe-zaken samen met 

alle commissies. De voltallige kerkenraad komt minstens 5 keer per jaar bijeen en neemt 

besluiten over de beleidszaken en besteedt aandacht aan bezinning. 

Ook is afgesproken dat het aantal ambtsdragers niet vast ligt maar niet onder het kerkordelijk 

vastgestelde aantal mag zakken. 

 

Marrie de Groot-de Gier  

scriba  


