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OPDRACHT

Halverwege 2019 benaderde de kerkenraad van Schiedam het
mobiliteitsbureau van de pkn-dienstenorganisatie met het verzoek om een
interim predikant, die de Grote Kerk Schiedam zou kunnen begeleiden na
het wat onverwachte vertrek van hun predikant, bij de voorbereiding op
het beroepen van een nieuwe predikant.

AANLEIDING
In de twee jaar hiervoor was er veel gebeurd. Er waren intenties om met
twee gemeenten in Schiedam Noord te verenigen tot een protestantse
kerk van Schiedam. De pogingen daartoe mislukten echter en er werd
besloten als twee onafhankelijke gemeenten verder te gaan. De twee
gemeenten in Schiedam Noord verenigden en de Grote Kerk Schiedam
ging alleen verder.
In de jaren daarvoor waren al verschillende gemeenten samengegaan in
de Grote Kerk Schiedam, die in de Grote of Sint Janskerk haar thuis vond.
In de Grote Kerk werd gewerkt aan een beleidsplan en een gewijzigde
structuur van het gemeentelijk werk, met een kleine kerkenraad en de
intentie om de gemeente zelf meer verantwoordelijkheid te geven voor de
gemeentelijke activiteiten. De predikant speelde in deze processen aan
belangrijke rol. Nog maar kort na de structuurwijziging maakte zij bekend
dat zij afscheid zou nemen.
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De ontwikkelingen plaatsten de gemeente voor de vraag, hoe nu verder te
gaan. Tijdens een gemeenteberaad werd gevraagd om een
bezinningsperiode onder begeleiding van een interim predikant (IP).
Voorafgaande aan een beroepingsprocedure om een nieuwe predikant te
beroepen zou de IP met de gemeente op zoek gaan naar antwoord op de
vragen: ‘wie zijn wij?’, ‘Waar willen wij heen?’ en ‘Wat is daarvoor nodig’.
Daarnaast zou de IP een aantal diensten kunnen voorgaan en een paar
uur pastoraat kunnen doen.

OPDRACHT
De opdracht werd als volgt geformuleerd:
•

Coach de Gemeente via de kerkenraad en het gemeenteberaad tot het
helder krijgen van het zicht op: wie zijn we nu, waar willen we naar toe
en welke acties zijn daarvoor nodig. Hier moet ook de profielschets van
de predikant uit voort vloeien. Voorts: voorgaan in de eredienst en
(crisis)pastoraat tot een maximum van vier uur per week (gemiddeld)
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WERKWIJZE

MEERVOUDIG KIJKEN
Teneinde een evenwichtig beeld te vormen van de gemeente en haar
verlangen aangaande de toekomst heb ik voor verschillende invalshoeken
gekozen. Het betreft de volgende invalshoeken:
•

Beleidsstukken en andere belangrijke teksten lezen

•

Interviews (voormalige) met sleutelfiguren in de gemeente

•

Observeren van verschillende groepen in de gemeente

•

Een gemeenteberaad voorbereiden en leiden rond de sleutelvragen
‘Wie zijn wij nu?’ en ‘Waar willen wij heen?’

•

Toetsing van de uitkomsten met behulp van een enquête

•

Relevante informatie verzamelen over de stad Schiedam

•

Een gemeenteberaad voorbereiden en leiden over de vraag; ‘Wat
hebben wij nodig in de gemeente?’

•

Een gemeenteberaad leiden rond een concept profielschets van een
predikant

In de loop van het proces heb ik de kerkenraad en de gemeente op de
hoogte gehouden van de voortgang van en waar mogelijk betrokken bij
het proces middels kerkblad en de nieuwsbrieven
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Beleidsstukken1
Nog niet lang geleden is er in de gemeente gewerkt aan een beleidsplan,
dat tegelijk realisme en ambitie uitstraalde. In overeenstemming daarmee
was er gewerkt aan een structuurwijziging. Ter voorbereiding daarvan en
naar aanleiding daarvan waren adviezen geschreven en richtlijnen
opgesteld. Bovendien was er gewerkt aan een communicatiebeleid en er
was een meerjarenbegroting opgesteld met het oog op een eventueel te
beroepen nieuwe predikant.
Gesprekken met sleutelfiguren2
Onder sleutelfiguren versta ik mensen die voor het functioneren van
bepaalde delen van het gemeentewerk van belang zijn (geweest) of die
daar invloed op kunnen (konden) uitoefenen. Daartoe behoren naast de
kerkenraadsleden, contactpersonen en coördinatoren van verschillende
stukjes kerkelijk werk, de kerkmusicus, de voormalige predikante,
bestuursleden van de Stichting Sint Janskerk, collega van der Linden ....
De gesprekken hadden het karakter van een interview. Ten behoeve van
de interviews heb ik als referentie een vragenlijst opgesteld waarvoor de
vijf factoren van Jan Hendriks, Structuur, Klimaat, Leiderschap, Doelen en
Taken, en Identiteit, als kapstok dienden3.
Bijwonen van groepen in de gemeente
Behalve de kerkenraad heb ik enkele gespreksgroepen,
ontmoetingsgroepen, het inloophuis de Wissel en de voedselbank bezocht
om kennis te maken met de mensen en hun motieven en om de gang van
zaken te observeren.

Zie o.a. bijlagen 6 t/m 11
Zie voor opzet bijlage 1
3
Jan Hendriks, Een vitale en aantrekkelijke gemeente, Model en methode van
gemeenteopbouw (1990)
1
2

9

Gemeenteberaad 14
Het beraad was zo opgezet, dat de bijdrage iedere deelnemer even
belangrijk was. Zij begonnen met interviews in tweetallen aan de hand
van drie hoofdvragen:
1. Beschrijf eens een moment waarop de gemeente echt veel voor je
betekende
2. Waarom is het waardevol/belangrijk om bij de kerk/gemeente te
behoren?
3. Stel je voor dat er een wonder gebeurt en de gemeente ontwikkelt
zich helemaal tot de gemeente zoals jij dat graag zou zien. Wat is er
dan in positieve zin veranderd?
In groepjes van vier deelden zij met elkaar wat hen was opgevallen in de
interviews. Daarna maakte elk groepje een keuze uit de ervaringen en
inzichten die hen het meest belangrijk leken.
In de derde ronde deelden alle groepjes hun keuze met alle deelnemers.
Ik heb geprobeerd die antwoorden in drie Mindmaps te plaatsen.
Tenslotte heb ik iedereen gevraagd op de Mindmaps aan te geven welke
uitkomsten zij het belangrijkste vinden.
Door dit beraad gaven de deelnemers zelf antwoord op de twee
hoofdvragen: “Wie zijn wij nu?”, en: “Waar willen wij heen?”
Voor de opzet heb ik gebruik gemaakt van de methode van ‘Waarderende
Interviews’5 en ‘2-4-allen6’. Deze werkvormen zorgden ervoor dat alle
gemeenteleden actief betrokken werden en dat gemeenteleden aangezet
werden tot goed luisteren naar elkaar. Je stelt je open voor de ervaringen
en inzichten van de ander en zo leert men elkaar beter kennen.

Zie voor opzet en uitkomsten bijlage 2
Robbert Masselink en Jelmer IJbema, Het waarderende werkboek, Appreciative Inquiry
in de praktijk (2011)
6
Henri Lipmanowicz and Keith McCandless, The surprising power of liberating structures,
simple rules to unleash a culture of innovation (2013)
4
5
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Enquête7
Vervolgens heb ik een enquête gemaakt om de uitkomsten van de
uitkomsten van het gemeenteberaad breder te toetsen en om iets van de
kerkvisie achter de antwoorden op het spoor te komen. Bij de opzet van
enquête heb ik gebruik gemaakt van stellingen waarop men kon reageren
door op een 5-punts Likertschaal aan te geven in hoeverre men het eens
is met deze stelling. Vervolgens kon men aangeven voor welk soort
activiteiten men tijd en energie beschikbaar wilde stellen. De enquête is
zowel digitaal als analoog aangeboden aan gemeenteleden
Na het opstellen en voorleggen van deze enquête realiseerde ik mij dat er
een nadeel aan deze enquête-opzet kleefde, namelijk dat mensen in het
algemeen het liever met je eens zijn dan oneens en dat dit gegeven van
invloed zou zijn op de uitkomsten van de enquête (acquiescence response
bias). Ik heb de uitkomsten gewoon overgenomen, maar bij de
interpretatie geprobeerd rekening te houden met dit effect.
Statistische informatie Stad Schiedam
Via de website van het CBS was veel demografische informatie over de
stad Schiedam beschikbaar, die relevant zou kunnen zijn voor de
protestantse gemeente Grote Kerk Schiedam.
Gemeenteberaad 28
Op basis van de uitkomsten van het voorafgaande proces heb ik een
conceptprofiel gemaakt van de Grote Kerk Schiedam en naar aanleiding
daarvan een aantal behoeften geformuleerd, die in de gemeenteleven.
Antwoorden op de vraag: Wat hebben wij nodig? In een tweede
gemeenteberaad heb ik deze behoeften door de vergadering laten
aanvullen en vervolgens gevraagd om een prioritering (Goud, Zilver
Brons) aan te brengen tussen deze ‘behoeften’.

7
8

Zie voor opzet en uitkomsten bijlage 3
Zie voor opzet en uitkomsten bijlage 4
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Gemeenteberaad 3
Aan de hand van alle uitkomsten heb ik een conceptprofiel van de
gemeente verfijnd en een conceptprofielschets voor een predikant en/of
kerkelijk werker opgesteld. Dit heb ik aan de gemeente gepresenteerd en
wij hebben reacties daarop ingezameld.
Vaststellen profielschets
Op de eerstvolgende kerkenraad heeft de kerkenraad het profiel van
gemeente en de profielschets voor een predikant vastgesteld.
Erediensten
In mijn opdracht was opgenomen dat ik een aantal diensten zou
voorgaan. In totaal ben ik vijf keer voorgegaan in de Grote Kerk
Schiedam. Tweemaal in 2019 en driemaal in 2020. De eerste dienst stond
in het teken van de opdracht, de overige pasten in de periode van het
kerkelijk jaar of waren meer algemeen van aard.
Pastoraat
Er was afgesproken dat ik beschikbaar zou zijn voor pastoraat als daar
echt behoefte aan was tot een maximum van vier uur per week. In de
praktijk is het pastoraat beperkt gebleven tot aandacht voor twee
personen in de gemeente. Daarin draaide het om ernstige ziekte en om
rouwverwerking. Overigens was mijn indruk dat vele andere persoonlijke
contacten ook een zekere pastorale betekenis hadden voor betrokkenen.
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RESULTATEN

COMMUNICATIE IN DE GEMEENTE
Middels artikelen in het kerkblad en korte stukjes in de zondagsbrief en de
nieuwsbrief heb ik de gemeente op de hoogte gehouden van de
vorderingen en de voorlopige uitkomsten. Hieronder de in de verslagen
gecommuniceerde uitkomsten van de verschillende stappen.
Gemeenteberaad 1
1. De eerste vraag was: Beschrijf eens een moment waarop de gemeente
echt veel voor je betekende.
Ik vond het mooi om te lezen hoe de kerk voor u allen van betekenis is
geweest, door ontroerende en inspirerende momenten in kerkdiensten,
door ervaren zorg en aandacht in moeilijke of vreugdevolle tijden, door te
merken dat je gezien wordt en van betekenis kunt zijn, door verdieping
van je geloof en door mooie ontmoetingen.
Op welke manier was de kerk voor u nu het meest van betekenis?
De meesten van u, ruim driekwart, was de kerk als
(geloofs-)gemeenschap betekenisvol. Dat is de kerk als sociale
gemeenschap waar je je thuis kunt voelen, waar je gekend en
gewaardeerd wordt en waar zorg en aandacht voor je is als je dat nodig
hebt. De kerk als geloofsgemeenschap, waar je elkaar inspireert en op
weg helpt als gelovige noemt u veel minder vaak.
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Kerkdiensten en liturgische vieringen hebben voor velen van u (ongeveer
een kwart) ook veel betekend. In die kerkdiensten werd u vooral als
(gelovig) mens geraakt, getroost, bevestigd en geïnspireerd en daar
beleefde u geloofsverbondenheid.
Het geloof was in bijna de helft van die ervaringen van betekenis. In iets
meer dan de helft van de ervaringen speelde vooral de kerk als sociale
gemeenschap een rol.
In de volgende twee stappen heb ik u gevraagd om zelf te selecteren
welke ervaringen met kerk in uw ogen nu vooral betekenisvol zijn. De
(geloofs-)ervaringen opgedaan tijdens allerlei vieringen krijgt dan iets
meer steun. Veertig procent van u kiest voor die ervaringen. Zestig
procent van u blijft kiezen voor de kerk als (geloofs-)gemeenschap. De
verhouding tussen de kerk als geloofsgemeenschap en als sociale
gemeenschap blijft ongeveer gelijk.
Uit de antwoorden kan ik niet altijd goed opmaken wat precies de aard
was van uw geloofservaringen, opgedaan in de kerk. Uiteindelijk gaat het
dan om de vraag waarvoor u God dankbaar bent. Misschien is dat een
onderwerp dat we niet zo gemakkelijk benoemen? Wat ik meen te
bespeuren zijn ervaringen als: versterkt worden in het geloof dat je bij het
gezin van God mag horen; versterkt worden in het vertrouwen dat God je
leven draagt, ook door moeilijke tijden heen; geloof vinden dat u en uw
bijdrage ertoe doen, van betekenis zijn etc.
2. De tweede vraag was: Waarom is het waardevol/belangrijk om bij de
kerk/gemeente te behoren?
Daarbij maak ik onderscheid tussen wat voor uzelf waardevol is, wat
volgens u onmisbaar is en wat voor de stad Schiedam van waarde zou
kunnen zijn.
Op dit moment hecht ongeveer driekwart van u waarde aan de
gemeenschap terwijl een kwart allerlei liturgische vieringen belangrijk
vindt. De gemeente als geloofsgemeenschap en als sociale gemeenschap
krijgen elk ongeveer evenveel steun. Voor een heel klein deel vindt u ook
de dienst aan de samenleving (het diaconaat) van betekenis.
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Daarom valt het temeer op dat u vooral de liturgische vieringen voor de
kerk onmisbaar vindt. De kerk als gemeenschap acht u ook onmisbaar,
maar in mindere mate. Tegelijk vindt u het geloof als alles doortrekkend
fundament van de kerk onmisbaar. Daarin ligt vooral de betekenis van de
kerk. Voor de kerk als zorgende gemeenschap geldt dat in veel mindere
mate. Ook hier blijkt dat een heel klein aantal van u ook het diaconaat
onmisbaar vindt. Na de selectie in groepjes van vier blijkt het diaconaat
zelfs volledig te ontbreken.
Ik vraag mij af of het verschil in de uitkomsten van de laatste twee
alinea’s iets te maken heeft met de kwaliteit van de kerkdiensten op dit
moment. Het zou erop kunnen wijzen dat u de diensten op dit moment
wat minder waardeert dan in het verleden. Het andere verschil zou
kunnen wijzen op een gemis aan het geloof als fundament van het kerkzijn.
Hoe zit het dan met de betekenis van de kerk voor de stad Schiedam?
Dan blijkt ineens dat u niet veel betekenis ziet in de kerk als (vierende)
geloofsgemeenschap. De betekenis van de kerk voor Schiedam ziet u
vooral in de sociale gemeenschap die zij ook is en daarnaast in het
diaconaat. Ook zien velen van u mogelijkheden voor de kerk om zich in
het publieke domein meer te manifesteren op het terrein van zingeving en
met behulp van moderne media.
Ik zie een aanzienlijk verschil tussen wat u zelf betekenisvol vindt en wat
u voor Schiedam van betekenis lijkt. Kerkdiensten en de
geloofsgemeenschap vindt u voor uzelf erg belangrijk, maar u gelooft niet
dat dit ook voor Schiedam van waarde kan zijn. Uiteindelijk leidt dat ertoe
dat u bij de betekenis van de kerk wat op twee gedachten blijft hinken:
Een sociale gemeenschap voor buiten en een vierende
geloofsgemeenschap voor onszelf. Uw laatste selectie bij deze vraag
benadrukt plotseling een andere element: de kerk als inclusieve (open,
tolerante) geloofsgemeenschap. Een gemeenschap dus die veel ruimte
geeft aan verschillende geloofsopvattingen. Misschien ligt daar wel een
brug tussen de kerk als naar binnen gerichte geloofsgemeenschap en de
kerk als naar buiten gerichte gemeenschap voor Schiedam.
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3. Tenslotte de laatste vraag: Stel je voor dat er een wonder gebeurt en
de gemeente ontwikkelt zich helemaal tot de gemeente zoals jij dat
graag zou zien. Wat is er dan in positieve zin veranderd?
In antwoord op die vraag ziet u een kerk voor zich die veel zichtbaarder is
in de samenleving en daarin ook zinvol participeert. Uiteindelijk is dat de
allerbelangrijkste verandering die u voor u ziet. Bij die participatie denkt u
aan verbetering van het eigen imago en kennis over de kerk, gesprek over
zingevingsvragen, gezamenlijke inzet voor het goede, gesprekspartner
over actuele vraagstukken, vormen van inclusieve gemeenschap
aanbieden (koffie tijdens de markturen), aanbod van rituelen. Sommigen
van u zien daarbij mogelijkheden voor het kerkgebouw.
Daarnaast ziet u een kerk voor u waar weer veel meer jeugd aan
deelneemt zodat de leeftijdsopbouw weer een afspiegeling van de
samenleving wordt. Tenslotte zien sommigen van u een kerk voor zich
met wat meer (swingende) kerkdiensten die aansluiten bij de jeugd.

Enquête
87 gemeenteleden namen deel aan de enquête. Dat leverde het volgende
beeld op:

Wie zijn wij nu?
Een warme en veilige gemeenschap met zorg en aandacht voor elkaar
U bent een gemeente met een bewogen geschiedenis. Afkomstig uit
verschillende kerkelijke culturen bent u samen een gemeente geworden.
Nog een poging tot vereniging mislukte.

Toch bent u een warme en gastvrije gemeente geworden. Oude en nieuwe
gemeenteleden voelen zich gezien, gekend en gewaardeerd in deze
gemeenschap. Die ervaringen hebben sommigen diep geraakt en
verschillende leden hebben daarin de nabijheid van God ervaren.
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Blijkbaar is dit een kracht van deze gemeente. U vindt dit belangrijk en
onmisbaar. Allereerst wilt u dat de gemeente een veilige plek is voor
iedereen (inclusiviteit) en waar zorg en aandacht is voor elkaar.
Vijfendertig gemeenteleden gaven aan zich hiervoor te willen (blijven)
inzetten. U gelooft bovendien, dat die liefdevolle gemeenschap van
betekenis kan zijn voor anderen in Schiedam.

Een gemeente die hecht aan de eredienst
Daarnaast vindt u de gemeente als inspirerende geloofsgemeenschap
belangrijk. U hoopt er in uw geloof gevoed te worden en dat verwacht u
vooral van de vieringen. Maar ook van andere geloofsopbouwende
ontmoetingen. Het houden van vieringen vindt u een kernactiviteit, die
echt niet gemist kan worden.
Zeventien gemeenteleden willen zich voor zulke vieringen en
ontmoetingen (blijven) inzetten. Dat is veel minder dan voor sociale
activiteiten. Vindt u dit meer iets voor een deskundige?
Hoewel u vieringen belangrijk vindt geloven de meesten van u niet dat ze
ook voor anderen in Schiedam van betekenis kunnen zijn.

Gemeente met een diaconaal hart.
Ten derde vindt u het belangrijk dat de gemeente hulp biedt aan de
kwetsbaren in de samenleving en waar nodig voor hen opkomt. Veertien
gemeenteleden willen zich hiervoor (blijven) inzetten. Vooral op deze
manier denkt u van betekenis te zijn voor de samenleving. Aan de andere
kant vindt u dit niet een onmisbare activiteit voor de kerk.

Waar willen wij heen?
Die gemeenschap meer zichtbaar maken en meer openstellen
U wilt die warme gemeenschap graag delen met anderen in Schiedam.
Zeventien leden hebben aangegeven dat zij willen meewerken aan sociale
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en gastvrije activiteiten voor anderen in Schiedam. U zou graag meer
zichtbaar zijn in Schiedam, zodat meer mensen kunnen ervaren hoe goed
het is om deel te mogen uitmaken van een gemeenschap waar je jezelf
mag zijn en waar zorg en aandacht is voor elkaar. U denkt dat moderne
sociale media daarbij kunnen helpen.
Initiatieven op dit terrein kunnen op uw steun rekenen. Sommigen
noemen ‘de kerk openen en koffie aanbieden tijdens de markt.’ Er is
behoefte aan meer ideeën.

Heilzaam aanwezig zijn in de Schiedamse samenleving
U wilt in de samenleving van Schiedam graag nog meer aanwezig zijn
door praktische hulp aan kwetsbaren. Daarnaast hecht u er wel enig
belang aan dat de gemeente ook op andere manieren een bijdrage levert
aan een heilzame samenleving in Schiedam. Ideeën hiervoor mogen op
steun rekenen.
Maar dat de predikant een deel van haar/zijn tijd aan het welzijn van de
samenleving van Schiedam zou besteden vindt u niet een goed idee.
U ziet er geen heil in om met de christelijke boodschap ‘de boer op te
gaan’ in Schiedam. Alleen het organiseren van inspirerende vieringen voor
niet-gelovigen (twijfelaars/zoekers) kan op steun rekenen. U vindt wel dat
het ook tot de taak van de kerk behoort om mensen te laten kennis
maken met het christelijk geloof, maar niet door daarmee ongevraagd bij
mensen aan te komen.

Een kerk die verjongt
Tenslotte vindt u het belangrijk dat er werk gemaakt wordt van verjonging
van de gemeente. Er mag geïnvesteerd worden in jongerenwerk en dat
mag ook best grensoverschrijdend zijn. (Verschillende kerken, maar ook
kerk en samenleving.) Geloofsopvoeding vindt u niet in het bijzonder de
taak van de kerk.
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Wat vinden jongeren zelf?
Enkele jongeren hebben de enquête ook ingevuld. Zij waarderen de kerk
vooral als veilige en zorgzame gemeenschap en de sociale activiteiten.
Daar willen zij graag aan meewerken. Zij zouden meer van dit soort
activiteiten willen zien voor en met jongeren. Daar mogen best
buitenkerkelijke jongeren bij. Kerkdiensten waarderen zij juist niet zo. Het
hoeft voor hen eigenlijk helemaal niet zo over het geloof te gaan. Zijn
vinden het wel heel belangrijk om solidair met kwetsbaren te zijn en waar
mogelijk hulp te bieden. Sommigen willen daaraan ook wel meewerken.
Van een predikant hebben de jongeren niet echt verwachtingen.

Hoe komen we daar?
De enquête laat een paar dingen zien die van belang zijn voor de vraag
hoe de gemeente zich in de toekomst kan ontwikkelen.
•

De gemeenteleden zijn vooral tevreden over de gemeente zoals die
is.

•

De gemeente wordt vooral gedragen door leden in de leeftijdsgroep
van 50 tot 80 jaar.

•

De jongere generatie (tot c.a. 40 jaar) verhoudt zich anders (losser,
onafhankelijker) tot de gemeente dan de oudere generatie.

•

Gemeenteleden zetten zich liever in voor binnenkerkelijke
activiteiten dan voor activiteiten die naar buiten gericht zijn.

•

Het soort naar buiten gerichte activiteiten waarvoor mensen zich
willen inzetten varieert nogal.

Dit betekent dat wij voor het werken aan de toekomst van de gemeente
vooral afhankelijk zijn van de generatie tussen 50 en 80 jaar. (Driekwart
van de leden die de enquête hebben ingevuld) Na het zeventigste
levensjaar begint de beschikbaarheid voor kerkelijke activiteiten af te
nemen. Als er geen nieuwe leden bij komen, dan zal de gemeente niet
alleen langzaam kleiner worden, maar ook steeds minder in staat om te
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doen wat er nodig is. Er is op dit moment geen zicht op verjonging. Hoe
die er wel kan komen blijft nog onduidelijk.
Onder deze gemeenteleden is er nu nog redelijke bereidheid om zich in te
zetten, maar velen zetten zich ook al in. Het komt erop aan de juiste
activiteiten te kiezen, dan kan er nog op extra inzet gerekend worden. De
meest voor de hand liggende activiteiten:
•

Open sociale activiteiten voor andere Schiedammers

•

Aangepaste vieringen/bijeenkomsten die ingaan op levensvragen
van andere Schiedammers

•

Daarnaast blijven doorgaan met sociale activiteiten in de
gemeenten.
o Vergeet niet om ook de jongeren daarbij te betrekken.

Gemeenteberaad 2
Naar aanleiding van mijn onderzoek in de gemeente heb ik een aantal
kenmerken op een rij gezet waaraan toekomstige begeleiding van de
gemeente zou moeten voldoen. Deze eigenschappen heb ik gepresenteerd
tijdens het gemeenteberaad van 23 januari.
Het gaat om de volgende kenmerken:
1.

Waardering en ondersteuning van die kenmerken van onze

gemeente die voor ons belangrijk zijn: Een open, warme, inclusieve en
zorgzame gemeenschap. Een verzorgde en geloofsopbouwende eredienst
2.

Respect voor en waardering van de verschillende tradities en

(geloofs-)opvattingen die in de gemeenteleven.
3.

Intentie om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij

allerlei (sociale) activiteiten van de kerk.
4.

Waarderingen van en respect voor de vorm van de liturgie die in

Schiedam is gevonden.
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5.

Een stijl van leiding geven die vooral gekenmerkt wordt door

inspireren en niet forceren.
6.

Inspanning om samen met de kerkenraad en gemeenteleden het

gemeenteberaad zo’n plek en een zodanige vorm (oog voor het sociale en
het relationele) te geven dat gemeenteleden meer betrokken raken bij
beleidskeuzes en de toekomst van de gemeente.
7.

Bijdragen aan de geloofsverdieping van gemeenteleden door middel

van verdiepende prediking en ander vormen van geloofsbezinning met
kerkenraad en gemeente.
8.

Samen met de kerkenraad en de gemeente bouwen aan (zoeken

naar) een (gedeeld?) geloofsfundament voor het gemeente zijn in
Schiedam.
9.

Verkondiging die de Bijbelse boodschap op verantwoorde wijze weet

te verbinden met het hedendaagse (samen) leven.
10. Samen met kinderen/jongeren experimenteren met activiteiten voor
leeftijdgenoten binnen en buiten de gemeente.
11. Samen met enthousiaste gemeenteleden en de Stichting Sint Janskerk
zoeken naar ‘heilzame’ bijeenkomsten voor (groepen in) Schiedam in de
Grote of Janskerk. (Inclusief/sociaal/pastoraal/zingevend/rituelen/ ...)
12. Respect voor de beperkingen (vergrijzing etc.) en de mogelijkheden
(sociaal bewogen etc.) van deze gemeenschap
13. Gelijke behandeling van alle gemeenteleden, ongeacht geaardheid,
leeftijd, opleiding, status, achtergrond etc.
Tijdens het gemeenteberaad werden daaraan nog enkele kenmerken
toegevoegd vanuit de gemeente:
14. Kinderen betrekken bij de kerkdienst
15. Centrale coördinator van het kerkenwerk
16. Een diaconaal hart
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De belangrijkste kenmerken kiezen
Vervolgens hebben de aanwezigen de kenmerken in drie groepen
verdeeld. Goud: de kenmerken die zij heel belangrijk vonden, zilver: de
kenmerken welke iets minder belangrijk gevonden worden, en brons: de
kenmerken welke zij het minst belangrijk vinden. Eerst maakte ieder voor
zich een selectie en daarna ging ieder in gesprek met een ander om te
kijken of dit tot een andere keuze zou leiden.
De uitkomst van dit proces is dat de aanwezigen de kenmerken met
nummer, 1, 5, 9 en 13 het meest belangrijk vinden. De kenmerken 4, 8
en 11 vinden zij het minst belangrijk. De overige kenmerken vallen daar
tussenin.

Wat betekent dit?
Er tekent zich een beeld af van de soort begeleiding die u wenst in de
gemeente. U wilt iemand die u vooral ondersteunt in alles wat er al
gebeurt, zodat dit door kan gaan. Zij mag u best meer betrekken bij de
(nieuwe) activiteiten, maar niet te dwingend. U verwacht daarbij respect
voor ieder individu in de gemeente ongeacht alle denkbare verschillen.
Daarbij hoort ook respect voor de verschillen in kerkelijke achtergrond.
Daarnaast vindt u het belangrijk dat u geholpen wordt om het geloof te
verbinden met het actuele leven. De kerkdiensten zijn de belangrijkste
plek daarvoor, maar ook andere vormen kunnen van betekenis zijn. De
huidige vorm van de liturgie vindt u waardevol, maar die is niet heilig voor
u. Er is ruimte voor verandering op dat gebied. Tenslotte hecht u tamelijk
veel belang aan activiteiten om de kinderen en jongeren meer bij de
kerkdiensten en activiteiten te betrekken. U heeft wel ruimte en
waardering voor andere invulling van de begeleiding door een nieuwe
predikant, maar als dat niet gebeurt vindt u het ook goed.
Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in de volgende beschrijving van
identiteit en ambitie van de Grote Kerk Schiedam en van het profiel van
een nieuwe predikant dat daarbij past.
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IDENTITEIT

WAAR KOMEN WE VANDAAN?
De gemeente heeft een tamelijk bewogen geschiedenis achter de rug. Vier
verschillende gemeenten (twee hervormde, een gereformeerde en een
lutherse) zijn in de afgelopen jaren tot een gemeente gevormd, die
samenkomt in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam.
De culturen verschilden nogal van elkaar en die verenigingen waren
daarom voor sommigen moeilijk. In de liturgie is gepoogd om aan alle
tradities recht te doen. Toch zijn er bij sommige gemeenteleden nog
sporen van pijn aan het ‘verlies’ voelbaar. Niet alle leden voelen zich
evenzeer thuis voelen in deze liturgie en in dit gebouw.
Het beheer van het gebouw is overgedragen aan de Stichting Janskerk te
Schiedam. Deze stichting beheert het gebouw met als leidende visie om
het gebouw terug te geven aan de stad Schiedam. De gemeente is
bevoorrecht huurder van het gebouw. Er in de gemeente ook een zekere
trots op het gebouw. Nogal wat gemeenteleden zetten zich in als
gastheer of gastvrouw tijdens openstelling van het gebouw.
Er is gekozen voor deze verenigingen en voor overdragen van het beheer
van het gebouw als gevolg van afname aan kerkelijk leven in Schiedam.
Deze ontwikkeling leidt in de gemeente tot een zeker gevoel van
‘moedeloosheid’ als het gaat om geloof in de vitaliteit van de
kerkgemeenschap in de toekomst.
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Een poging om tot een gemeente te komen in de burgerlijke gemeente
Schiedam lukte niet door de opstelling van een van de partijen. Dat leidde
tot een afsplitsing van de wijkgemeente Schiedam Noord van de
Protestantse Gemeente Schiedam en tot een fusie van deze met de
Hervormde Gemeente Kethel en Spaland tot de Protestantse Gemeente
Kethel. Er zijn leden van deze gemeente die nu zijn overgegaan naar de
Grote Kerk. Er is hier en daar wel boosheid bespeurbaar over de gang van
zaken en over de opstelling van een van de andere partijen.
De vorige predikant is een belangrijke drijvende kracht geweest in de
gemeente. Zij heeft gesteund door enkele gemeenteleden, veel
‘getrokken’ aan de gemeente om een zeker nieuw elan teweeg te
brengen. Denk aan meer betrokkenheid en invloed van gemeenteleden
door een nieuwe structuur, meer gastvrijheid en openheid naar mensen
van buiten en naar jongeren. Tot op zeker hoogte was zij daarin succesvol
en kreeg zij gemeenteleden mee. Tegelijk blijkt veel van wat zij opgezet
heeft afhankelijk van haar inzet en die van enkele andere gemeenteleden.
De activiteiten zijn kwetsbaar mede door het teruglopend ledenbestand.
Tenslotte zijn er vrij recent enkele prominente leden en een tienermeisje
overleden. Dat heeft de gemeente diep geraakt.
De gemeente heeft zich in deze geschiedenis van haar sterke kant laten
kennen, namelijk als een warme, betrokken en gemeente. Oude en
nieuwe gemeenteleden voelen zich gezien, gekend en gewaardeerd in de
gemeente. Deze betrokken gemeenschap heeft sommigen diep geraakt en
verschillende leden hebben daarin de nabijheid van God ervaren.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN GEMEENTE EN STAD.
De kerkelijke gemeente bestaat gemiddeld uit wat beter gesitueerde
blanken in een Schiedammer samenleving die gemiddeld wat lager
opgeleid is en sterk multiculturele trekken vertoont.
De gemeente is sterk vergrijsd en wordt zowel financieel als qua inzet
gedragen door leden die tussen de vijftig en tachtig jaar oud zijn. In de
Schiedamse samenleving en ook in de directe omgeving van de kerk
wonen relatief meer jongeren.
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De indruk bestaat dat de maximale draagkracht van deze leden wel is
bereikt. Er overlijden tegen de dertig leden per jaar. Er is veel pastoraal
omzien naar elkaar, maar met de toenemende gemiddelde leeftijd wordt
dit moeilijker vol te houden. De vraag dringt zich op hoe lang dit nog
houdbaar is.
De financiële bijdrage van de jongere generatie is aanzienlijk minder dan
van de oudere generatie.
De beperkte groep jongeren verhoudt zich door verschillende oorzaken
anders tot de gemeente dan de oudere generatie. Hun betrokkenheid is
minder vanzelfsprekend, minder totaal dan van de oudere generatie.
De nevendienst kan rekenen op ongeveer vijf kinderen en de
basiscatechese op ongeveer vijf tieners per keer. Daarnaast doen vijftien
kinderen en tieners mee in een koor, waaraan ook jongeren van buiten de
kerk meedoen.
Het kerkbezoek op zondag ligt rond de honderd personen. Het totaal
aantal geregistreerde gemeenteleden ligt tussen de negenhonderd en
duizend personen.
Een kleine honderd gemeenteleden participeren in gemeentelijke
activiteiten rond en buiten de kerkdiensten. Aan gemeenteberaden
nemen gemiddeld ruim dertig gemeenteleden deel.
Overigens heeft de stad Schiedam bovengemiddeld veel burgers (bijna
30%) met een niet-westerse, vooral Turkse, achtergrond. Er is onder de
bevolking bovengemiddeld veel sprake van bijvoorbeeld eenzaamheid,
armoede, arbeidsongeschiktheid, meergezinswoningen,
eenoudergezinnen, ongezonde levenspatronen, een relatief hoog risico op
angst en depressie, en een hoge gevoeligheid voor populistische politiek.
De directe omgeving van het kerkgebouw is de oude stad met een winkelen uitgaanscentrum, dat in de zomer veel toeristen trekt.
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IDENTITEITSKENMERKEN
(pastorale) Gemeenschap
De gemeente hecht allereerst grote waarde aan de sociale (pastorale)
gemeenschap. Zij beschouwt die gemeenschap als een onmisbaar
kenmerk van het gemeente-zijn. Zij benoemen die zelf als warm,
betroken, open en inclusief. Het inclusieve karakter krijgt gestalte in
waardering en gelijke behandeling van ieder, ongeacht afkomst, leeftijd,
geaardheid etc. Het is in die geest dat de gemeente heeft besloten dat
levensverbintenissen van paren van gelijke seksuele geaardheid in de
gemeente gezegend kunnen worden.
Gemeenteleden beleven persoonlijk veel aan alle vormen waarin die
gemeenschap gestalte krijgt in de gemeente, te beginnen met de
ontmoeting rond de kerkdiensten.
Gemeenteleden zetten zich graag en met enthousiasme in voor alle
activiteiten die hieraan bijdragen. In deze gemeenschap ligt de grootste
kracht van de gemeente. In haar eigen beleving heeft zij vooral hierdoor
de stad Schiedam veel te bieden
Geloofsgemeenschap
De gemeente beschouwt de erediensten als de onmisbare kern van de
geloofsgemeenschap. De erediensten zijn bij uitstek de momenten dat
men het geloof beleeft. Er zijn goede herinneringen aan erediensten waar
men soms bijzondere geloofservaringen heeft opgedaan.
De erediensten worden behalve door de predikant vooral gedragen door
de kerkmusicus Arjen Leistra, die op veel waardering kan rekenen.
Gemeenteleden dragen in belangrijke mate bij door allerlei taken rond die
kerkdiensten te vervullen. Velen zingen graag in een van de koren.
Er is aandacht en zorg besteedt aan de huidige vorm van de liturgie om de
verschillende tradities recht te doen. Deze vorm is echter niet heilig en
onaantastbaar. Er is ruimte voor vernieuwing op dit gebied.
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Daarnaast krijgt de geloofsgemeenschap vorm in meditatieve momenten
voor de dienst of op zaterdag en in enkele gespreksgroepen, hoewel in
deze laatste het sociale aspect ook belangrijk is.
Er is de laatste jaren, mede als gevolg van vele veranderingen, niet veel
ruimte geweest voor geloofsbezinning en geloofsgesprek. Ook op de
kerkenraad wordt niet veel over de geloofsmotivatie achter ons bezig zijn
gesproken. De geloofsmotivatie achter het kerk zijn blijft de laatste tijd
onbesproken.
Wat de geloofsinhoud betreft is de gemeente pluriform maar binnen geen
van de verschillende richtingen stelt men zich dogmatisch op. De
verbinding in de gemeenschap stelt men in het algemeen hoger dan de
verschillen in geloven. Soms merk je iets van de verschillen als er
activiteiten in het kerkgebouw gepland zijn door de beheersstichting, die
volgens sommigen niet een kerk passen. (Dansfeesten, modeshows,
bierfeesten).
Hoewel men veel aan de erediensten beleeft, ziet men weinig tot geen
betekenis van deze vieringen voor de stad Schiedam. Zoals men er ook
weinig heil in ziet om met geloof de stad in te gaan. Wel zijn er
inspanningen om diensten en activiteiten meer zichtbaar te maken in de
stad
Gemeenschap met een diaconaal hart
Er is grote bereidheid in de gemeente om zich voor diaconale doelen en
activiteiten in te zetten. Verschillende gemeenteleden zijn betroken bij
diaconale activiteiten in de stad, zoals inloophuis, voedselbank,
groentetuinen voor de voedselbank. Daarnaast doet de gemeente
enthousiast mee aan diaconale projecten ten behoeve van bijvoorbeeld
vluchtelingen, kinderen of andere doelen verder weg.
Men ziet dat de gemeente op deze manier een betekenisvolle bijdrage
levert aan de stad Schiedam. Tegelijk wordt het diaconaat niet als
wezenlijk of onmisbaar voor het gemeente-zijn beleefd.
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Gemeenschap met een bijzonder thuis
Veel gemeenteleden zijn trots op hun kerkgebouw en laten dit graag zien
aan anderen. Zij participeren in het bestuur van de Stichting Janskerk en
zij zetten zich samen met andere Schiedammers vrijwillig in als gastheer
of gastvrouw gedurende de openstelling van het kerkgebouw in de
zomermaanden. Ze zijn trots op de tienduizenden toeristen die het
kerkgebouw jaarlijks bezoeken en op de vele stadgenoten die voor allerlei
evenementen dit gebouw tot hun thuis gemaakt hebben. Zij dragen ook
bij aan vieringen en herdenkingsbijeenkomsten die zich op de grens van
kerk en samenleving bewegen zoals kerstzang, de Mattheus Passie en de
requiemuitvoering op de zondag van Allerzielen. Ook zijn er
inloopconcerten op zaterdagmiddag en een reeks orgelconcerten in de
zomerperiode.
Er is een zeker besef dat de gemeenschap met dit thuis de stad ook een
belangrijk huis te bieden heeft.
Kracht en kwetsbaarheid
De kracht van deze gemeente schuilt in de betrokken kern, die een echte
pastorale gemeenschap vormt. Daarnaast in een goed verzorgde
eredienst, een diaconaal hart en een bijzondere huisvesting. Aan de
andere kant is zij kwetsbaar omdat de betrokken kern door de vergrijzing
kleiner wordt en doordat de geloofsbezinning niet sterk ontwikkeld is.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
Algemeen
In 2018 is er gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, die beoogt
bestuur en gemeente dichter bij elkaar te brengen en de
verantwoordelijkheid voor het gestalte geven aan het gemeente-zijn meer
bij de gemeente(leden) zelf te leggen en minder bij de kerkenraad.9

Zie bijlage 5 – Voorstel Structuur 2017 (Dat door de kerkenraad is overgenomen en
vertaald in)
bijlage 6: Kerkenraad-groepenmatrix 2019
9
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Daartoe is er gekozen voor een kleine kerkenraad van zeven leden. Deze
zeven leden dienen als aanspreekpunt en begeleider voor een van de
werkvelden in de gemeente: oecumene (externe contacten), eredienst,
pastoraat, financiën en beheer, diaconie, jeugdwerk, publiciteit en
communicatie.
Daarnaast is er gekozen voor een verhoogde frequentie van het
gemeenteberaad om als gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan
over het welzijn en de toekomst van de gemeente.
Nieuwe initiatieven worden toegejuicht, maar bedenkers dienen
verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de initiatieven.
Vanuit de kerkenraad kan men vooral morele en indien nodig financiele
ondersteuning verwachten.
Overigens is uitgesproken, dat activiteiten mogen stoppen als ze niet
meer door voldoende vrijwilligers gedragen kunnen worden.
In de praktijk blijkt tot nu toe dat het nog niet zo eenvoudig is om de
verantwoordelijkheid voor de gemeente meer naar de gemeenteleden c.q.
vrijwilligers te verleggen. Men kijkt toch snel naar de kerkenraad voor
leiding en oplossing van ‘problemen’. Voor een deel lijkt dit macht der
gewoonte.
Ook het gevoel van afstand tussen kerkenraad en gemeente blijkt niet
gemakkelijk overbrugbaar. Dat heeft deels te maken met de beperkte
beschikbaarheid van de kerkenraadsleden voor hun werkveld en deels met
een tekort aan communicatie. Het nog beperkte aantal gemeenteberaden
speelt zeker ook een rol.
Inmiddels is de kerkenraad weer iets uitgebreid met enkele diakenen die
toch graag ook bij het algemeen bestuur betrokken wilden blijven. De
verwachting is dat met het verminderen van ambtsdragers het aantal
kerkenraadsleden weer zal teruglopen tot zeven.
Pastoraat / vorming en toerusting
Het pastoraat in de gemeente krijgt voor een belangrijk deel gestalte
doordat gemeenteleden naar elkaar omzien. Er is een cultuur van sociale
ontmoetingen die dit mogelijk maakt. De ontmoetingen na de
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kerkdiensten zijn daarvoor belangrijk. Daarnaast zijn er een aantal
ontmoetings-, gespreksgroepen en werkgroepen waardoor gemeenteleden
op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente.
Enkele van deze groepen kennen ook een aspect van geloofsbezinning of
vorming en toerusting. Er is een groep van jonge gemeenteleden (25 tot
40 jaar) die eens per maand samenkomt, een ‘praathuis’ voor 40-plus
vrouwen, waar men een boek bespreekt, een groep die teksten leest en
bespreekt.
Meer bijzondere pastorale aandacht geeft ds. W van der Vegt die voor
50% in dienst is van de gemeente. In 2025 gaat hij met emeritaat. Hij
krijgt ondersteuning van een pastoraal team en een bezoekersteam. Door
vergrijzing wordt het lastiger deze teams goed bezet te houden.
Ouderling Willem Dicke is vanuit de kerkenraad verantwoordelijk voor
contact met groepen en personen die in dit werkveld actief zijn. (In de
nieuwe structuur wordt van hem niet verwacht zelf bezoekwerk te
verrichten)
Eredienst
De huidige vorm van de erediensten10 is tot stand gekomen na overleg in
een werkgroep liturgie. Daarin is gepoogd recht te doen aan verschillende
liturgische tradities. Voor sommigen is dit van groot belang. Tegelijk blijkt
dat voor de meerderheid van de gemeente deze vorm niet heilig is en dat
er ruimte is voor vernieuwing.
Er zijn verschillende koren beschikbaar voor ondersteuning van en
bijdrage aan de liturgie: de cantorij Sursum Cordia onder leiding van Hans
Jansen, het koor Vocalis St. Jan onder leiding van kerkmusicus Arjen
Leistra en een kinderkoor onder leiding van Nicoline van Veen.
Kerkmusicus Arjen Leistra is vaste organist van de erediensten en daarom
vaste gesprekspartner van de predikant bij de voorbereiding van de
liturgie. Hij is als organist verbonden aan de Grote of sint Janskerk en hij
is tevens stadsorganist van de gemeente Schiedam.

10

Zie bijlage 7 – model liturgieën voor PKN Grote Kerk Schiedam
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Naast de gewone erediensten vinden er andere vormen van viering en
meditatie plaats, zoals kerk op schoot voor kinderen, een meditatieve
viering op zaterdag en meditatieve momenten ter voorbereiding op de
eredienst.
Veel vrijwilligers zijn actief voor, tijdens en rondom de kerkdiensten voor
o.a. begroetingsdienst; bediening van de videoschermen, hulpkoster,
kinderdienst, zondagsbrief, bloemen & kaartgroet, koffie schenken.
De predikant is als lid van de kerkenraad verantwoordelijk voor de
contacten met de personen en groepen binnen dit werkveld. In de vacante
periode wordt dit tijdelijk waargenomen door de voorzitter Herman
Noordegraaf.
Diaconaat
De gemeente kan zich verheugen in een goed bezet college van diakenen
en een flink aantal vrijwilligers die zich inzetten voor diaconale
activiteiten. Hierin wordt het diaconale hart van de gemeente zichtbaar.
De gemeente kent de volgende diaconale activiteiten binnen de
gemeente: Een maaltijdgroep, die eens per maand maaltijden in de kerk
voor c.a. 30 deelnemers verzorgt, taakgroepen voor de bloemen- en
kaartgroet, begroetingsdienst, koffiedienst, autodienst, collecte, en een
werkgroep groene kerk.11
Buiten de gemeente is de diaconie in belangrijke mate betrokken bij of
verantwoordelijk voor het inloophuis De Wissel, de voedselbank en
voedseltuinen ten behoeve van de voedselbank. Bovendien houdt de
diaconie zich bezig met o.a. de diaconale collectes, de oogstdienst, de
actie schoenendoos en ondersteuning van personen die dat nodig hebben.
Op grond van deze activiteiten participeert de diaconie in een aantal
kerkelijke en burgerlijke overlegorganen.

Deze activiteiten vallen niet allemaal onder verantwoordelijkheid van de diaconie, maar
worden soms als pastorale activiteiten beschouwd of als initiatieven zonder duidelijke
relatie met een werkveld.
11
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Binnen de kerkenraad is diaken Paula Vrolijk de contactpersoon voor de
diaconale personen en groepen. Na de laatste uitbreiding wordt zij hierin
ondersteund door Marja Docter
Jeugdwerk
Het aandeel kinderen en jongeren is relatief klein. Toch zijn er
gemeenteleden die het belang ervan inzien om betekenisvol jeugdwerk
voor hen te blijven organiseren in de gemeente. Hun inzet hiervoor is
groot.
Onder het jeugdwerk vallen de oppas en nevendienst; TIM, bijeenkomsten
voor tieners rond de eredienst, de basiscatechese eens in de twee weken
op donderdagmiddag, diaconale projecten voor tieners, liturgische
activiteiten met en voor de jeugd, het kinderkoor, waaraan ook kinderen
van buiten deelnemen, deelname aan Sirkelslag van JOP, en kerk op
schoot voor kleine kinderen.
Boudewijn Ridder is als diaken contactpersoon vanuit de kerkenraad voor
personen en groepen binnen dit werkveld
Communicatie en Publiciteit
Eind 2017 heeft de kerkenraad opdracht gegeven aan Studio Meerwaarde
van gemeentelid Marijn Poel om een publiciteitsplan uit te werken.12 Deze
opdracht is inmiddels afgerond. Er is een nieuwe huisstijl gerealiseerd, een
nieuwe website gekomen en een publiciteitsplan gemaakt. Via de website
(https://pkngrotekerkschiedam.nl/) kunnen gemeenteleden zich
abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en op de nieuwsbrieven.
Daarnaast is in het publiciteitsplan opgenomen de publiciteit via het
Schiedams Kerk Nieuws (SKN) en via de kerkdiensten.
Ter ondersteuning van de publiciteit zijn er het kerkelijk bureau en de
preekvoorzieners en preekroostermakers.

Zie bijlage 8 – Plan van Aanpak publiciteit grote kerk; en bijlage 9 – Afronding
opdracht publiciteit.
12
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Vanuit de kerkenraad zijn Hetty en Joke Mulder contactpersoon voor de
personen en groepen die in dit werkveld actief zijn.
Financiën en beheer
Financiën en beheer vallen onder verantwoordelijkheid van het college van
kerkrentmeesters, dat gelukkig goed bezet is.
Het dagelijkse beheer van de kerk is onder verantwoordelijkheid van de
koster Paul van Wijngaarden geplaatst. Hij stuurt een team van
hulpkosters aan, die hem in kerkdiensten en bij andere gelegenheden
vervangen of bijstaan als dat nodig is.
Het college van kerkrentmeesters onderhoudt de relatie met het bestuur
van de Stichting Janskerk, waarin enkele gemeenteleden zitting hebben.
Daarnaast valt onder de verantwoordelijkheid van het college de
werkgroep Toekomst Vaste Burg. De Vaste Burg is het voormalig
kerkgebouw van de Lutheranen.
Corjan Koppe is als ouderling-kerkrentmeester verantwoordelijk voor dit
werkveld.
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AMBITIE

BELEIDSPLAN
In 2018 heeft de kerkenraad een beleidsplan13 aangenomen waarin de
volgende visie en missie verwoord zijn:

Missie
Schiedam-Stad is een protestantschristelijke geloofsgemeenschap die
dienstbaar is aan God, mensen en schepping. Daarom willen wij
geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus een vierende, dienende en
lerende gemeente zijn die een open relatie met de samenleving heeft
vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is.

Visie
Samen vormen wij een warme, open geloofsgemeenschap die inspirerend,
uitnodigend en dienstbaar is in de samenleving.
De visie wordt in het beleidsplan als volgt toegelicht:

13

Zie bijlage 10 – Beleidsplan 2018-2022
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Samen:

Ieder gemeentelid doet mee (wij vormen allen
één lichaam)

Warm:

Wij geven aandacht aan elkaar en delen met
elkaar

Open:

Wij zijn als gemeenschap toegankelijk voor
iedereen; wij gaan respectvol met elkaar en
anderen om. Iedereen is welkom bij ons.

Geloofsgemeenschap Wij geloven samen in een liefdevolle God die wij
hebben leren kennen door Jezus Christus
Inspirerend

Wij zijn het gezicht van God voor de wereld door
de Geest die in ons is.

Uitnodigend

Wij spreken met anderen over ons geloof en
kerkzijn en nodigen hen graag uit om een
eredienst te bezoeken, een gesprek aan te vragen
of mee te doen met onze activiteiten. Onze
publiciteit is gericht op alle inwoners van
Schiedam.

Dienstbaar

Wij zijn helpend ten dienste van de ander

Samenleving

Dichtbij en ver weg

werkelijk verlangen?
Uit bovenstaande profielschets van de gemeente blijkt dat de gemeente
inderdaad trekken vertoont die in de visie zijn verwoord. Je zou kunnen
zeggen dat het gedeelte van de visie: ‘Samen vormen wij een warme,
open geloofsgemeenschap die ... dienstbaar is in de samenleving’ tot op
zekere hoogte een accurate beschrijving geeft van de gemeente.
Aan de andere kant blijkt dat er op het deel van de formulering ‘Samen
vormen wij een ... geloofsgemeenschap, die inspirerend en uitnodigend ...
is in de samenleving’, nog wel wat winst te behalen. Je zou dat de ambitie
van de gemeente kunnen noemen.
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Uit het onderzoek van de interim predikant, ds. Marten Knevel, komt
echter een beeld naar voren van het ‘verlangen’ van de gemeente dat niet
helemaal overeenkomst met deze geformuleerde ambitie.
Er leven onder de gemeente geen grote visioenen over de toekomst van
de gemeente. Men wil graag het goede wat de gemeente kenmerkt
gaande houden en ziet daarin een rol voor een predikant, door de
gemeente daarin te stimuleren en te bevestigen. Men beseft dat dit gezien
de vergrijzing al een uitdaging is. Ambitie om te veranderen of te
vernieuwen is er in veel mindere mate.
Waar die ambitie tot vernieuwing er wel is kan die het beste als volgt
getypeerd worden in volgorde van belang:
1. Aandacht voor geloofsverdieping middels de kerkdiensten en andere
vormen. (Men ziet hier vooral een rol voor een ‘professional’.)
2. Op een informele en relationele manier van organiseren in de
gemeente. (Ook bij het organiseren blijft de sociale gemeenschap
van belang)
3. Meer zichtbaarheid in de samenleving van de gemeente met haar
positieve kanten (liefdevolle gemeenschap, inclusiviteit, zingeving,
kerkgebouw)
4. Heilzame presentie in de samenleving vanuit deze gemeenschap in
dit kerkgebouw (concentrisch). (Men ziet die heilzame presentie
vooral in solidariteit, inclusiviteit en praktische hulp. Niet zozeer
door het delen van de christelijke boodschap)
5. Meer aandacht voor jeugd en jongeren, zowel binnen als buiten de
gemeente (hoop op verjonging)
Deze ambities raken wel aan wat er in de visie is geformuleerd, maar
vallen er zeker niet mee samen. Als we bovendien in ogenschouw nemen
dat deze ambities pas op afstand de hoofdambitie (het goede voortzetten)
volgen, dan wordt duidelijk dat enige reserve bij de geformuleerde visie
op zijn plaats is.
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WAT BETEKENT DIT VOOR HET GEWENSTE BELEID?
Organisatie en bestuur
Er is behoefte aan evaluatie van de nieuwe structuur met het oog op de
doelstellingen van de nieuwe structuur. Met andere woorden er is
behoefte aan antwoorden op vragen als: leidt de nieuwe structuur tot
meer betrokkenheid en initiatief van gemeenteleden? Sluiten de taken in
de gemeente beter aan bij de mogelijkheden van de gemeente? Lukt het
beter om niet-leden te laten deelnemen in activiteiten?
Er zijn tekenen dat een beter benutten van het gemeenteberaad kan
bijdragen aan de beoogde grotere betrokkenheid bij en
verantwoordelijkheid voor het bestuur en beleid van de gemeenteleden.
Pastoraat / Vorming en Toerusting
Men vindt het belangrijk dat de gemeenschap als een warme, open,
zorgzame en inclusieve gemeenschap blijft functioneren en dat de
gemeente zich als gastvrije gemeente mogelijk verder ontwikkelt. Het
beleidsplan sluit op dit punt aan bij het verlangen van de gemeente.
Daarvoor is nodig dat de gemeente erkenning en waardering ontvangt
voor alle inzet die daarvoor is en inspiratie en motivatie om je hiervoor
met enthousiasme te blijven inzetten. Inspirerende en motiverende
geloofsverdieping kan hieraan zeker bijdragen en men verwacht dat
vooral van een deskundige, zoals een predikant.
Eredienst
Het beleidsplan stelt terecht dat de samenkomst in de eredienst de kern
vormt van het gemeente-zijn. Zo beleeft de gemeente dat ook. Ook ten
aanzien van de eredienst leeft het verlangen dat al het goede kan worden
voortgezet. Voeden van het enthousiasme van de gemeenteleden om zich
hiervoor te blijven inzetten is ook in dit werkveld van belang. Er is
behoefte aan een verkondiging die op verantwoorde wijze de Bijbelse
boodschap verbindt met de levensvragen van nu. Er is enige ruimte om te
experimenteren met de vormgeving van de eredienst teneinde deze beter
te laten aansluiten bij de beleving van de jongere generatie. Ook is er
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ruimte om te zoeken naar vormen van zingevende bijeenkomsten die
aansluiten bij behoeften in de Schiedammer samenleving.

Diaconaat
De gemeente waardeert de inzet van veel vrijwilligers binnen het
diaconaat. Het is van belang dat deze inzet waardering en erkenning
krijgt. Aan de andere kant geeft de gemeente geen hoge prioriteit aan dit
werk als het gaat om de toekomst van de gemeente. Men beschouwt het
niet als een onmisbaar aspect van gemeente-zijn. Je zou kunnen zeggen
dat er niet een sterk ontwikkeld besef is van een diaconale (of
missionaire) roeping van de gemeente. Overigens moet hier onderscheid
gemaakt worden tussen diaconale activiteiten ten behoeve van de eigen
gemeenschap en diaconale activiteiten in de Schiedammer samenleving.
Aan de eerste wordt meer belang gehecht met het oog op de toekomst
van de gemeente. De diaconie hoopt vooral de menskracht te vinden om
het werk te blijven voortzetten en hoopt de zichtbaarheid van het
diaconale werk in de stad Schiedam te kunnen vergroten.
Jeugdwerk
Er leeft een verlangen naar verjonging in de gemeente. Deels heeft dit te
maken met het besef, dat zonder die verjongen het voortbestaan in
gevaar komt. De huidige inzet voor-, en betrokkenheid van de jeugd
wordt enorm gewaardeerd en men hoopt dat dit voortgezet kan worden.
Jongeren zelf waarderen vooral sociale en diaconale activiteiten en zouden
op dat gebied wel meer willen. Die activiteiten mogen best
grensoverschrijdend zijn tussen kerk en samenleving. (Samen met nietkerkelijke jeugd). De gedachte in het beleidsplan, dat de kerk in deze tijd
zich de geloofsopvoedende taak meer zou moeten toe-eigenen omdat dit
in mindere mate thuis en op school gebeurt, vindt geen brede steun in de
gemeente. Wel is er ruimte om kinderen en tieners meer te betrekken bij
kerkdiensten en hun daarvoor verantwoordelijkheid te geven.
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communicatie en Publiciteit
Communicatie en publiciteit zijn belangrijk om de betrokkenheid intern
hoog te houden en om de gewenste zichtbaarheid van de gemeente te
vergroten. In onze snel veranderende samenleving is het van belang om
goed gebruik te maken van de nieuwe media. Het publiciteitsplan voorziet
daarin, maar het vraagt ook om bewust gebruik daarvan door
gemeenteleden, kerkenraad en predikant. Bovendien is er de vraag hoe je
met de samenleving buiten de gemeente (Schiedam) communiceert. De
gemeente wil graag dat behalve het kerkgebouw, ook de kerkelijke
gemeente meer zichtbaar wordt.
Daarnaast kunnen hieronder nieuwe activiteiten vallen met als doel om als
gemeenschap vanuit het kerkgebouw heilzaam present te zijn in
Schiedam. Het draait dan om thema’s als solidariteit, inclusiviteit en
zingeving.
Beheer en financiën
De ontwikkeling van de financiën als gevolg van de vergrijzing baart
zorgen voor de toekomst.14 Het baart zorgen voor de predikantsplaatsen
in de toekomst en voor de mogelijkheden om in deze mooie kerk te
blijven kerken. Het probleem is niet acuut, maar dient zich wel aan. Onder
de huidige omstandigheden kan een 0,8 predikantsplaats voor maximaal
12 jaar gegarandeerd worden.

14

Zie bijlage 11 – Meerjarenbegroting
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PREDIKANT

PROFIELSCHETS VAN DE PREDIKANT
De gemeente zoekt een predikant, die haar ondersteunt en waardeert in
alles wat er al gebeurt, zodat dit door kan gaan. De predikant mag de
gemeente best meer betrekken bij (nieuwe) activiteiten, door te
inspireren en te motiveren. De gemeente verwacht van de predikant
respect voor ieder individu in de gemeente ongeacht verschillen. Daarbij
hoort ook respect voor de verschillen in kerkelijke achtergrond.
Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat zij geholpen wordt om het
geloof te verbinden met het actuele leven. De kerkdiensten zijn de
belangrijkste plek daarvoor, maar ook andere vormen kunnen van
betekenis zijn.
Tenslotte hoopt de gemeente dat een predikant initiatieven neemt en
ondersteunt om de kinderen en jongeren meer bij de kerkdiensten en
activiteiten te betrekken.
Het zou mooi zijn als de predikant initiatieven kan ontplooien om de
gemeente meer zichtbaar te maken in Schiedam.
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN EEN NIEUWE PREDIKANT
EN/OF KERKELIJK WERKER?
algemeen
De gemeente zoekt een predikant voor 0,8 FTE of een combinatie van een
predikant en een kerkelijk werker met eenzelfde last op de begroting.
In het algemeen heeft de gemeente behoefte aan een respectvolle en
waarderende manier van begeleiden van de gemeentelijke activiteiten.
Een begeleiding die mensen inspireert, met elkaar verbindt en het goede
dat er al is weet te versterken.
Dat vraagt om gelijke waardering van en omgaan met alle
gemeenteleden, ongeacht geaardheid, leeftijd, opleiding, status,
achtergrond, met respect voor de verschillende kerkelijke achtergronden
en geloofsopvattingen van gemeenteleden en voor ieders mogelijkheden
en beperkingen.
De gemeente ziet in volgorde van belang een rol voor de
predikant/kerkelijk werker bij de volgende werkvelden:
Pastoraat / Vorming en Toerusting
Primair is dit een pastoraal stimulerende en begeleidende rol te midden
van alle groepen en gemeenteleden die zich, op welke manier ook,
inzetten voor de warme, inclusieve en zorgzame gemeenschap, die de
gemeente is en waarin zij wil groeien.
In die pastorale gemeenschap en in samenwerkingsgroepen (inclusief de
kerkenraad) mag best meer aandacht besteed worden aan vormen van
geloofsbezinning. Waar dit gebeurt is ondersteuning welkom. Waar dit
ontbreekt mag met gemeenteleden gezocht worden naar mogelijkheden
om dit aspect een plek te geven.
De geloofsbezinning op het samen gemeente zijn in de stad Schiedam,
mag daar zeker deel van uitmaken.
Veel pastoraal werk wordt verricht door ds. Willem van der Vegt en een
pastoraal team. In overleg met hem, het pastoraal team en de kerkenraad
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worden nadere afspraken gemaakt over het pastorale werk dat de
predikant verricht.
Eredienst
Met het oog op een goede verdeling van de beschikbare werktijd van de
predikant en enige variatie in de verkondiging gaat een predikant met 0,8
FTE maximaal tweemaal per maand voor in de erediensten. Voor de
overige diensten zoekt de kerkenraad passende gastvoorgangers.
De gemeente vindt het van belang dat de predikant van harte bereid is
om desgevraagd samenlevingsvormen tussen twee mensen, anders dan
het heteroseksuele huwelijk, te zegenen en te bevestigen.
Vanuit de kerkenraad krijgt de predikant een coördinerende rol voor het
werkveld eredienst. Van belang is een goede samenwerking met de
kerkmusicus, koster en vrijwilligers die zich op verschillende wijzen
inzetten voor de kerkdiensten.
De gemeente hecht aan een verzorgde en geloofsopbouwende eredienst.
Met het oog op de toegankelijkheid voor jongeren en geïnteresseerde
buitenstaanders mag de predikant in samenwerking met de gemeente
zoeken naar passende nieuwe vormen voor de eredienst.
Van de verkondiging verwacht de gemeente dat de predikant in staat is
om de Bijbelse boodschap op verantwoorde wijze te verbinden met het
hedendaagse (samen) leven. Zij verwacht dat de verkondiging bijdraagt
aan de geloofsverdieping van de gelovigen
Publiciteit
Om de hier geschetste rol te kunnen vervullen in de gemeente, die ook
deel is geworden van een netwerksamenleving, en om te kunnen
bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van de gemeente in de stad
Schiedam, is het van belang dat de predikant in staat is de verschillende
vormen van moderne communicatie op een effectieve manier in te zetten.
Inhoudelijk is het van belang dat de predikant is staat is naar buiten te
verwoorden waar de gemeente voor staat en waarom de gemeente zich
voor bepaalde doelen inzet.
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Daarnaast verwachten de gemeente dat de predikant en/of kerkelijk
werker het ingezette communicatiebeleid van harte ondersteunen
Jeugdwerk
Van de predikant of kerkelijk werker verwacht de gemeente dat zij, samen
met gemeenteleden die daarin actief zijn, aandacht heeft voor kinderen,
tieners en jonge gemeenteleden en voor hun specifieke behoeften en
mogelijkheden in de gemeente.
Het is van belang dat zij aansluiting zoekt bij deze gemeenteleden om
samen met hen te zoeken naar activiteiten en een wijze van participatie in
gemeentelijke activiteiten, waaronder gemeenschapsactiviteiten en
erediensten, die hen past.
Op deze wijze ondersteunt zij het werk met en onder jeugd en jonge
gemeenteleden.
Zij ziet erop toe dat dit deel van het werk in de gemeente echt het belang
van de doelgroep op het oog heeft en tegelijk herkenbaar blijft als
kerkelijk werk.
Organisatie en Bestuur
De predikant maakt deel uit van de kerkenraad en neemt in die context
deel aan de (bege)leiding van de gemeente.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad als geheel.
Naast de coördinerende taak voor het werkveld eredienst geeft de
predikant samen met de kerkenraad vorm aan een uitwerking van de
nieuwe structuur, met het oog op de daarin geformuleerde doelstellingen.
Het verdient aanbeveling om samen met kerkenraad en gemeente te
zoeken naar een frequentie, invulling en vormgeving van het
gemeenteberaad, die aansluit bij de kracht van de gemeente en die de
gemeenteleden daadwerkelijk medeverantwoordelijk maakt voor de
formulering en uitvoering van het gemeentelijk beleid.
De stijl van werken van de predikant en/of kerkelijk werker binnen de
organisatie kan getypeerd met woorden als stimuleren. Motiveren,
enthousiasmeren, inspireren, ondersteunen. Daarnaast roept de predikant
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de kerkenraad en gemeente zo nodig op tot zelfreflectie en
geloofsbezinning op hun functioneren.
Diaconaat & Missionaire presentie
Van de predikant en/of kerkelijk werker verwacht de gemeente een
positieve waardering van diaconaal werk dat in en vanuit de gemeente
gedaan wordt. Daarnaast is het van belang dat de bezinning op de
diaconale (en missionaire?) roeping van gemeente en gelovigen gevoed
wordt via eredienst, pastoraat en andere toerustingsactiviteiten.
Zoals geschetst leeft er in de gemeente het verlangen naar een grotere
zichtbaarheid van de gemeente en haar positieve kenmerken in de stad
Schiedam. Bovendien verlangen sommige gemeenteleden naar een meer
heilzame presentie van de gemeente in de stad Schiedam. In aansluiting
daarop zou het gewaardeerd worden als predikant of kerkelijk werker met
enthousiaste gemeenteleden en de Stichting Sint Janskerk experimenteert
met ‘heilzame’ bijeenkomsten voor (groepen in) Schiedam in de Grote of
Janskerk. Die bijeenkomsten zouden dan moeten aansluiten bij de kracht
van deze gemeente. Denk dan aan thema’s als inclusief samenleven,
verbindend, pastoraal-zorgzaam, zingevend, aanbod van rituelen etc.
Beheer en Financiën
In het licht van de financiële ontwikkeling zullen in de toekomst
beleidsmaatregelen nodig zijn die leiden tot bezuinigingen. Het kan
betekenen dat bepaalde ‘vanzelfsprekendheden’ ter discussie gesteld
moeten worden. Van een predikant en/of kerkelijk werker mag verwacht
worden dat zij op een constructie manier meedenken en meewerken om
met college van kerkrentmeesters, kerkenraad en gemeente op zoek te
gaan naar wegen die recht doen aan de gemeente.
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WAT ZOEKEN WIJ IN EEN NIEUWE PREDIKANT EN/OF
KERKELIJK WERKER?
In een nieuwe predikant of in de samenwerking van een predikant en een
kerkelijk werken hoopt de gemeente de volgende ervaring,
persoonskenmerken en competenties te vinden:
Ervaring
•

Ervaring met deze rol in een andere gemeente of vergelijkbare context.

•

Ervaring met coachend leiderschap

•

Ervaring met het werken in een stadsomgeving

Persoonskenmerken
•

Dienstbaar aan de gemeente en haar roeping

•

Geloofsvertrouwen in de mogelijkheden van de gemeente (Gods werk
in de gemeente)

•

Een open (waarderende) grondhouding jegens mensen

•

Inlevingsvermogen

•

Geloof in de betekenis van de Bijbelse boodschap voor het hedendaags
(samen)leven.

•

Affiniteit met jonge generatie en jeugd

•

Communicatief

•

Teamspeler

•

In staat tot kritische zelfreflectie en het ontvangen van feedback

Competenties
•

Vaardigheden om samenwerken vorm te geven

•

Pastoraal leiderschap

•

Agogische kwaliteiten (groepsprocessen.)

•

Gekwalificeerd in de uitleg van de Bijbel

•

Gekwalificeerd in het vertalen van de Bijbelse boodschap naar
hedendaags (samen)leven en geloven.

•

Communicatieve vaardigheden
o Verkondiging
o Persoonlijke gesprekken
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o Overlegsituaties
o Schrijven van teksten
o Gebruik van moderne (sociale) media
o Keuze van de juiste media
•

Vermogen om aandacht voor de relaties en aandacht voor het werk in
goed evenwicht te houden
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – GESPREKKEN MET SLEUTELFIGUREN EN
BEZOEK GROEPEN
Leidraad voor interviews en observatie
Groep/KR/Leiding
• Hoe beleef je de sfeer in de KR? (en werkgroepen?) (het
klimaat)
• Mogen de groepsleden elkaar? Hoe ga je met elkaar om?
Wat vind je van elkaar? (klimaat/structuur-pers. Relaties)
• Hoe zie je verhouding KR-gemeente? (Wat is jullie
opdracht?) (Leiding)
o Sturend op hoofdlijnen?
o Coaching activiteitengroepen
o Positie gemeenteberaad
• Hoe waardeer je de gemeenteleden? (Leiding/Klimaat)
Gemeente
• Waar loopt de gemeente warm voor? (Doelen/identiteit)
o Veel inzet?
o Gemakkelijk vrijwilligers? Welke activiteiten?
o Veel waardering?
o Welke groepen goed bezet?
o Welke gedeelde ambities/doelen leven er? (Waar is
iedereen het over eens?)
• Hoe zou je de cultuur omschrijven? Gemeenschap
(persoonlijke relaties/familie) -Samenleving (verschillende
doelen en belangen)-Organisatie (functionele samenhang)
(Structuur/Klimaat)
o Hoe gaan gemeenteleden met elkaar om? Waarderen
ze elkaar? (Stuctuur/Klimaat)

47

o Verhouding bloedgroepen-spiritualiteiten (Structuur)
o Communicatie tussen groepen onderling en met KR?
(Sructuur)
• Identiteitsconceptie?
o Welke gebeurtenissen hebben de gemeente getekend?
(Identiteit)
o Onderscheid van anderen, van omgeving
o Roepingsbesef? (Identiteit)
o Gedeelde spiritualiteit? (Identiteit)
Omgeving
• Welke lijntjes lopen er naar de omgeving (Netwerk?)
(Identiteit)
o Welke positie heeft gemeente in netwerk? (centrum –
rand)
• Hoe waardeert gemeente omgeving? Thuis voelen?
(Identiteit)
• Hoe verhoudt gemeente zich tot omgeving? (Missie?)
(Identiteit/Doelen)
o Identiteit? Onderscheid en roeping?
o Mate van betrokkenheid gemeenteleden?
• Wat is imago van deze kerk in (centrum) Schiedam
(Identiteit/Klimaat)
o Is de gemeente een goede buur in de omgeving?
(Identiteit/klimaat)
o Vertrouwen in de gemeente? (Identiteit)
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BIJLAGE 2 - GEMEENTEBERAAD 1
Gespreks-/Interviewformulieren
Protestantse Gemeente te Schiedam

Gemeenteberaad
Thema:
Datum:

Wie zijn wij nu en waar willen wij heen?
10 november 2019

TIPS VOOR HET GESPREK:
•
•

•

•

Wees oprecht geïnteresseerd.
Gebruik de vragenlijst als kapstok.
o Houdt wel de volgorde aan,
o Als je gesprekspartner een vraag niet kan of wil
beantwoorden ga dan door naar de volgende vraag.
Vraag door naar hoe, wat, waar, wanneer en waarom.
Bijvoorbeeld
o Kun je daar meer over vertellen?
o Waarom was dat belangrijk voor je?
o Hoe heeft dat jou beïnvloed?
o Wat was jou aandeel daarin?
o Hoe heeft die ervaring je veranderd?
Maak wat aantekeningen van de belangrijkste opmerkingen en
verhalen.

STAP 1 - INTERVIEW VAN ELKAAR
max 25 minuten (elk 12,5 minuten)

Interviewvragen:
1) Beschrijf eens een moment dat de gemeente echt veel voor je
betekende
a. wat gebeurde er?
b. welke omstandigheden/voorwaarden/mensen maakten dit
mogelijk?
2) Waarom is het (voor jou) waardevol/belangrijk om bij de
kerk/gemeente te horen?
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a.
b.
c.
d.

Wat levert deze gemeente jou op?
Wat vind je in de kerk/gemeente dat je nergens anders vindt?
Welke aspecten van het kerk-zijn, zijn voor jou onmisbaar?
Wat hebben wij als kerk/gemeente (mensen in) de stad
Schiedam te bieden?
3) Stel je voor dat er een wonder gebeurt en de gemeente ontwikkelt
zich helemaal tot de gemeente zoals jij dat graag zou zien. Wat is er
dan in positieve zin veranderd?

STAP 2 - KIES SAMEN OP ELKE VRAAG 2 ANTWOORDEN
DIE JE WILT DELEN MET HEEL DE GROEP.
(Max 15 minuten)
De volgende vragen kunnen jullie helpen met kiezen:
•
•

Wat heeft je positief verrast/geraakt in het ‘verhaal’ van de ander?
Waarin herkende jij je?

Momenten dat de kerk/gemeente echt van betekenis was
1.
2.
Waarom is het waardevol/belangrijk om bij de kerk/gemeente te horen?
1.
2.
Hoe zien jullie de gemeente graag in positieve zin
ontwikkelen/veranderen?
1.
2.
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Uitkomsten:
Meest betekenisvolle ervaringen met kerk

Waarde/betekenis van betrokkenheid bij kerkgemeenschap
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Verlangen naar positieve verandering

Inbreng publiek domein uitgesplitst
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BIJLAGE 3 – ENQUÊTE
Enquêteformulier
Protestantse Gemeente te Schiedam

Enquête
Thema:
Datum:

Wie zijn wij nu en waar willen wij heen?
15 december 2019

Tijdens het gemeenteberaad van 10 november hebben we elkaar geïnterviewd over de vragen
wie wij zijn en waar we heen willen. Met deze enquête wil ik de uitkomsten bij u toetsen.
Daarnaast wil ik nog een stap verder gaan en vragen naar uw geloofsopvatting over de kerk.
Ik heb de enquête zo opgezet dat u deze snel kunt invullen.

Naam:
Leeftijd:
Geef aan in welke mate u instemt met de stelling in de linkerkolom
door op dezelfde regel rechts het nummer te omcirkelen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Mate van instemming
Vraag

1 - Als gemeente is het onze
belangrijkste taak een plek te zijn
waar leden voeding en inspiratie voor
hun geloof vinden.
a-De eredienst is kern van de
gemeente
b- Als kerk/gemeente moeten wij
vooral inspirerende en
geloofsopbouwende vieringen
verzorgen
c-Als kerk/gemeente moet wij vooral
een gelovige gemeenschap vormen
waar de leden elkaar inspireren en
voeden in het geloof

Helemaal Niet erg Geen

Enigszins

niet eens eens

eens

mening

Erg eens

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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d-Als kerk/gemeente moet wij vooral
een veilige plaats zijn waar de leden
zorg en aandacht voor elkaar
hebben.
e-De Predikant moet haar tijd vooral
binnen de gemeente besteden aan
pastoraat en vieringen
2 - Als kerk/gemeente hebben wij
vooral een opdracht in de stad
Schiedam
a-Als gemeente/kerk zouden wij
meer een open (zichtbare gastvrije,
aantrekkelijke en inclusieve)
gemeenschap moeten aanbieden
voor iedereen in Schiedam.
b-Als gemeente/kerk zouden wij
meer actief moeten meedenken en
meepraten over, en meewerken aan
een heilzame samenleving in
Schiedam.
c-Als gemeente/kerk zouden wij
meer moeten opkomen voor en hulp
bieden aan de meest kwetsbaren in
de samenleving van Schiedam
d-Als gemeente/kerk zijn wij er
vooral om mensen te laten
kennismaken met het christelijk
geloof
e-Als kerk/gemeente zouden wij
meer inspirerende kerkdiensten
moeten aanbieden voor nietgelovigen (twijfelaars)
f-Als kerk/gemeente zouden wij meer
mensen moeten uitnodigen zich aan
te sluiten bij de kerk
g-De predikant zou een belangrijk
deel van haar tijd buiten de kerk in
Schiedam moeten besteden.
3 - Als kerk/gemeente zouden wij
prioriteit moeten geven aan de
verjonging van de gemeente
a-De geloofsopvoeding van onze
jeugd is in de eerste plaats een taak
van ons als gemeente/kerk

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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b-wij zouden als kerk/gemeente werk
moeten maken van jeugdwerk binnen
en buiten de kerk

1

2

3

4

5

Ik zou graag meewerken aan ...

oInspirerende en geloofsopbouwende vieringen voor de gemeente
oGeloofsopbouwende ontmoetingen met gemeenteleden
oSociale activiteiten in de kerk/gemeente
oOpen sociale activiteiten voor iedereen in Schiedam
obijeenkomsten over het welzijn van de samenleving in Schiedam
oactiviteiten ten behoeve van het welzijn van de Schiedammer samenleving
ohulp aan de meest kwetsbaren in de Schiedammer samenleving
ogroepen die opkomen voor de meest kwetsbaren in Schiedam
oactiviteiten om mensen in Schiedam te laten kennismaken met het christelijke geloof
oinspirerende kerkdiensten voor niet-gelovigen (twijfelaars/zoekers)
ogastvrije/uitnodigende activiteiten van de kerk
ogeloofsopvoeding van jongeren in de gemeente
ojeugdwerk binnen en buiten de kerk
oAnders: ...
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Uitkomsten
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57
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BIJLAGE 4 – GEMEENTEBERAAD 2
Uitkomsten
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Bijlage 5 - Voorstel Structuur

voor kerkenraadsvergadering 7 september 2017.
Beste kerkenraadsleden,
Wij, Monique en Marjolijn (werkgroep organisatie) hebben de opdracht gekregen om een
voorstel te doen voor een taakverdeling in een eventuele nieuwe organisatiestructuur.
In dit stuk vind je een schets van een mogelijke taakverdeling met een begeleidende tekst.
Dit stuk ligt voor ter bespreking.
We hebben een indeling gemaakt, die ons logisch leek. Deze indeling is niet meer dan een
voorstel. De details kunnen in een later stadium worden uitgewerkt een ook steeds weer worden
aangepast aan de situatie van dat moment. Sowieso moet bij elk nieuw initiatief, besproken
worden bij welk kr-lid dat wordt ondergebracht. De structuur is dus flexibel.
Dit voorstel schept een beeld, van hoe het ongeveer zou kunnen zijn.
Het gaat nu niet om het ‘in detail invullen’ van de organisatievorm. Het gaat nu om de richting
die we kiezen.
Uitgangspunt
De gemeente heeft een visie, een missie en kaders. Zij geven de ruimte aan, waarbinnen alle
activiteiten moeten passen.
Taak/werkgroepen/kringen
Deze groepen zijn de basis en de kern van de gemeente. Er zijn groepen die een bepaalde taak
hebben, er zijn kringen rond een bepaald thema (meer inhoudelijk) en er zijn huiskamerkringen
(meer pastoraal van aard).
Contactpersoon
Iedere groep/kring heeft een contactpersoon.
Deze onderhoudt de contacten met het ene kerkenraadslid (‘waaronder’ de betreffende groep
‘valt’).
Kerkenraad
Bestaat om te beginnen uit 7 personen. (We zijn uitgegaan van de voorkeur van de
kerkenraadsvergadering van mei jl.) In ieder geval een oneven aantal. Dit aantal kan later naar
wens worden bijgesteld). Elk kerkenraadslid heeft een lijntje naar een aantal groepen, die op
zijn/haar aandachtsgebied actief zijn. In het schema zien jullie een voorstel van een verdeling
van deze groepen over de verschillende kerkenraadsleden.
Taak kerkenraad in geheel:
• Ondersteunen initiatieven van gemeenteleden. Beoordeling nieuwe initiatieven,
faciliteren groepen, coachen indien nodig.
Ter verduidelijking: een paar mensen komen met een voorstel, ze leggen dit voor aan de
voltallige kr. Die kijkt of het binnen visie, missie en kaders past etc. De groep krijgt fiat en
gaat aan de slag en kan beroep doen op ondersteuning van het voor deze groep
aangewezen kerkenraadslid.
• Inspiratie, impulsen geven voor toekomstige thema’s en proberen lange termijn
ontwikkelingen te stimuleren en geestelijk leidinggeven.
• Strategische zaken, dwz zaken betreffende visie, missie en beleid. De kr vergadert dus op
hoofdlijnen.
• Overzicht houden over het geheel
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•
•

Elkaar steunen bij vragen rond coaching van de groepen. Bijvoorbeeld, als er een
probleem is waar het kr-lid alleen niet uitkomt, kan dit in de kr. worden besproken.
Bijeenroepen en leiden gemeenteberaad

Taak kerkenraadsleden afzonderlijk:
• Ieder kerkenraadslid onderhoudt contact met de taak/werkgroepen die in het
betreffende aandachtsgebied actief zijn. Dit gebeurt persoonlijk, door aanwezig te zijn bij
de groep, 2x per jaar. Hierdoor blijft goed contact behouden en worden eventuele
problemen vroegtijdig gesignaleerd. Hierdoor blijft het kerkenraadslid ook benaderbaar
door de groep. Bij problemen in een groep wordt hulp/coaching ingeroepen van het kr
lid.
• Een kerkenraadslid heeft goede communicatieve en coachende vaardigheden.
Voorzitter:
- Het is mogelijk dat één van de kerkenraadsleden bij uitstek geschikt is voor het leiden
van vergaderingen. In dat geval kan geschoven worden in het takenpakket, zodat de
taakverdeling in de kerkenraad evenredig is.
- Het is ook mogelijk om te kiezen voor een roulerend voorzitterschap (als meerdere krleden vergaderingen kunnen leiden.
Scriba
De scriba begeleidt geen groepen. De scriba heeft specifieke taken.
De scriba maakt de agenda, de notulen, doet verslag in het Kerknieuws/media, onderhoudt
contacten binnen en buiten de kerk en maakt/coördineert mogelijk planning na ontvangst
preekrooster van preekvoorziener etc.
Predikant
De predikant begeleidt geen groepen (met uitzondering van zelfstandig werkende
huiskamergroepen) maar verricht voornamelijk de aan haar werk eigen taken.
Gemeenteberaad
Eén of twee keer per jaar wordt de gemeente bijeengeroepen voor beraad. Dit zal vaak
gebeuren na een kerkdienst. Niet alle gemeenteleden willen hieraan meedoen. Een aantal
ouderen vertrouwen het leiden van de gemeente graag aan de anderen toe. Dat is prima
natuurlijk. Andere ouderen zullen juist wel actief meedoen aan het gemeenteberaad. Ook dat is
prima natuurlijk. Het gemeenteberaad gaat over zaken van strategisch belang.
Op korte termijn:
Visie, missie en kaders die we als kr zullen voorstellen.
Besluiten rond samenvoeging met/losmaking van andere kerken
Besluiten rond de organisatie van de gemeente.
Normaliter:
Zaken betreffende visie en beleid van de gemeente op de lange termijn.
Ingrijpende besluiten betreffende gebouwen en financiën
Al naar gelang de zaak die aan de orde is, wordt de gemeente:
geïnformeerd en/of gehoord en/of vindt er discussie plaats.
De kr neemt de inspraak van het gemeenteberaad als uitgangspunt voor haar besluiten.
Voordelen van dit model:
-Theologen noemen onze tijd wel het ‘tijdperk van de Geest’. De Geest van God is niet alleen
gegeven aan enkele bestuurders, maar aan alle kerkleden, en in allen op verschillende wijze,
ieder naar zijn/haar talenten en gaven. Christus is nu – op velerlei wijze - ín de wereld dóór zijn
gemeente. Mensen kunnen in ons Christus ontmoeten óf niét. En ook: wij kunnen in de ánder
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Christus ontmoeten. Iedereen kan een taak op zich nemen, die past bij zijn/haar talenten en
mogelijkheden en die hij/zij met plezier kan doen. Ieder kan focussen op iets wat hij/zij graag
doet; daardoor blijft de taak afgebakend, en houdt ieder eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
Dit komt de motivatie ten goede.
Het is al jaren een probleem om kerkenraadsleden te vinden. We werken ook al jaren gavengericht. Deze twee
zaken zijn niet altijd goed te combineren. Velen willen zich graag inzetten voor een bepaalde taak, maar zien op
tegen het vergaderwerk in de kerkenraad.
De mensen die graag coachen, de grote lijnen in het oog houden, kunnen kerkenraadslid worden, zij die
gemotiveerd zijn voor een specifieke taak (diaconie, jeugdwerk etc), kunnen zich daar nu volledig aan wijden.

-Dit model gaat uit van de kracht van ieder mens en van ons allen gezamenlijk
-Dit model schept ruimte voor diversiteit.
-Dit model is ‘open’. In alle groepen kunnen ook mensen uitgenodigd worden, die geen lid zijn
van onze kerk, maar bijvoorbeeld wel graag meewerken aan het koken van een maaltijd, of
meedoen met een kring over een bepaald onderwerp of met een andere activiteit.
- Dit model daagt iedereen uit om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Het besef
groeit dat jijzelf (en niet de ds of de kr) de gemeente maakt tot wat zij is.
-De kerkenraad hoeft zich nu niet meer bezig te houden met details. Die liggen bij de diverse
groepen (bijv: wie krijgt de paaskaars? Dit wordt geregeld door een pastorale groep). Zo kunnen
we specifieke zaken onderbrengen bij specifieke groepen.
Namens de werkgroep organisatie,
Monique de Jong en Marjolijn Russchen
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BIJLAGE 6 KERKENRAAD / GROEPEN MATRIX
per 1 juni 2019.
Kerkenraads
lid

Naam

Voorzitter

Financiële commissie
(controlerend t.o.v. college
van kerkrentmeesters)

Herman
Noordegraaf

Soort groep

Toegevoegd:
Gert Rijnberk
Bert Gille
Gert Pijpers
Vacant
Willem v.d.
Vegt

Classis

Afvaardiging

Raad van Kerken

Afvaardiging

Iconische kerken

Afvaardiging

Gemeenteberaad

Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(vieren)

Kerkenraads
lid

Naam

Predikant

Eredienst

Vacant

Taizé viering
Oecumenische evensong

(Beoogd)
Contactpersoo
n

Jan Meeuwse
Piet van
Wamelen
Ini Hemminga

Pastores (individueel
aanspreekpunt)

Kerstzang

Leden

Soort groep

Elly Kruithof

Leden

Werkgroep
(vieren)
Werkgroep
(vieren)

Arjen Leistra

Kerkenraads
lid

Naam

Soort groep

Leden

Pastoraal
Ouderling

Pastoraal Team

Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)

Bezoekersteam

Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)

Willem v.d.
Vegt
Willem Dicke
Ans
Vijgeboom
Karineh
Torosian
Martin Swart
Kees Tromp
Lizzy van
Dalen

Willem Dicke

(Beoogd)
Contactpersoo
n

(Beoogd)
Contactpersoo
n
Wilem v.d. Vegt
(voorzitter)

Lizzy van Dalen
(voorzitter)
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Greetje
Bouman
e.a.
25plus kring
Groep rond Hanny van Pelt
Groep die teksten leest
Groep rond Tini Hamerslag
Het Praathuis
Samen uit
Geloofsgesprek
Meditatie en morgengebed

Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(gemeenschap/
pastoraat)
Werkgroep
(leren)
Werkgroep
(vieren)

Corjan Koppe
Hanny van Pelt
Ruud Kats
Willem van der
Vegt
Marijn Poel
Elly Kruithof
Mark Versluis
Ans Vijgeboom

Kerkenraads
lid

Naam

Soort groep

Leden

Ouderling
kerkrentmee
ster

College van
kerkrentmeesters

College

Corjan Koppe
Fons van der
Knaap
Gert Pijpers
Bert Gille
Meinald van
Unen
Gert Rijnberk
Heleen ten
Have

Team hulpkosters

Taakgroep

TV-schermen-bediening
(technisch gedeelte)

Taakgroep

Wim
Vijgeboom
Martin Swart
Kees
Hoogerland
Bart Kleinsmit
Hans
Schneider
Hans Weber
Mark
Versluijs (?)
Mark Vis (?)

Stichting Exploitatie Grote of
St. Janskerk

Afvaardiging

Corjan
Koppe

(Beoogd)
Contactpersoo
n

Paul van
Wijngaarden

Bram van
Hengel
(voorzitter)
Huib Sneep
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Toekomst Vaste Burg (moet
nog samengesteld worden)

Werkgroep

Kerkenraadslid

Naam

Soort groep

Leden

Diaken

College van Diakenen

College

Marja Docter
Paula Vrolijk
Boudewijn
Ridder
Nicoline van
Veen
Ria van
Kleef
Els Clarijs
Jaap Guijt
Fredy
Stokker
Marjan Hart
Huib
Wigmans
Gert Rijnberk

Maaltijdgroep

Taakgroep

Hanneke Guijt

Bloemengroet en
kaartgroet
Begroetingsdienst

Taakgroep
Taakgroep

Ans Vijgeboom
Ria van Kleeff
Greetje Bouman

Koffiedienst

Taakgroep

Greetje Bouman

Autodienst

Taakgroep

Collectanten

Taakgroep

Groene Kerk

Werkgroep

Paula Vrolijk

(Beoogd)
Contactpersoon

Kerkenraadslid

Naam

Soort groep

Leden

Diaken
Jeugdwerk

Oppas/kindernevendienst/tieners
TIM – t/m 16 jaar – één groep

Taakgroep

Basiscatechese

Taakgroep

Diaconale projecten tieners

Werkgroep (dienen)

Liturgische activiteiten

Werkgroep (vieren)

Dineke
Pijpers
Aletta van
Hoek
Mies
Huizenga
Hanny
Hooimeijer
Kirstain
Houweling
Joke Mulder
Els Boon (?)
Mark
Versluijs (?)
Joke Mulder
Marijn Poel
Mies
Huizenga
Esther van
Eerden

Boudewijn
Ridder

(Beoogd)
Contactpersoon
Mies Huizenga

Annemarie
Mannee

65

Sirkelslag

Werkgroep
(gemeenschap/pastoraat)

Marjolijn
Russchen
Kirstain
Houweling
(wisselende
samenstelling
kerst en
pasen)
Cora de
Bruin
Mark
Versluijs

Zaterdagavonden (?)
Kinderkoor
Kerk op Schoot

Kerkenraadslid

Werkgroep
(gemeenschap/pastoraat)
Werkgroep (vieren)

Naam

Soort groep

Leden

Publiciteit

Taakgroep

Marijn Poel
Elly Kruithof
Willo
Donkers
Willem van
der Vegt
Hanneke
Guijt?
Joke Mulder?

Scribaat
Joke Mulder /
Hetty Mulder

Preekvoorziening

Taakgroep

Kerkelijk Bureau

Taakgroep

Zondagsbrief

Taakgroep

Kerknieuws

Taakgroep

Website

Taakgroep

Power Points (team van
makers en bedieners)

Taakgroep

Nicoline van
Veen
Annemarie
Mannee

Gerdien
Stam
Hanny van
Pelt
Karineh
Torosian
Annemarie
Mannee

(Beoogd)
Contactpersoon
Nynke Kaastra
(voorzitter)

Willo Donkers
John
Vrijenhoek
Aletta Hoek
Hans Weber
Hans Weber
Lizzy van Dalen
Greetje
Bouman
Kirstain
Houweling

Willo Donkers
Aletta Hoek

Hanneke Guijt
Klaas Bakker
(technisch
beheer)
Nynke Kaastra
(beheer)
Ruben Kruithof
Corjan Koppe
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Willo Donkers
Lucas Ridder
Andries Stam
Hans Weber
Els Clarijs
Preekrooster (coördinatie)

Taakgroep

Joke Mulder
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BIJLAGE 7 – MODEL LITURGIEËN
Liturgie Grote Kerk Schiedam (met Avondmaal)
Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Orgelspel
(gemeente gaat staan)
Bemoediging
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorg.: die trouw is tot in eeuwigheid
Gem.: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
Groet
voorg.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
gem.: Amen.
Gebed van toenadering
(gemeente gaat zitten)
Openingspsalm:
Gebed om ontferming
Kyrie:
Glorialied:
(Kinderen naar nevendienst (tijdens het naspel))
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Aankondiging van het evangelie
Halleluja
Evangelielezing:
Zingen als lofprijzing:
Verkondiging
Zingen:
(kinderen terug uit nevendienst)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de gaven (door diaken, achter de Tafel)
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Inzameling van de gaven
(Wij gedenken .....
Zingen)
Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed
De Tafel wordt klaargemaakt
Het is een lopend avondmaal. Volg de aanwijzingen van de ambtsdragers.
Tafelgebed bij de viering van het Heilig Avondmaal. (Onze hulp….)
v.: De Heer zal bij u zijn
a.: De Heer zal u bewaren.
v.: Verheft uw hart
a.: Wij heffen ons hart tot de HEER.
v.: Laten wij danken de HEER onze God.
a.: Het past ons Hem te danken.
v.: U komt onze dank toe……..
…………….
Daarom, HEER onze God, verheffen wij onze stem,
Om samen met allen,
die ons door alle eeuwen heen zijn voorgegaan,
U van ganser harte de lofzang toe te zingen:
♪ Sanctus, Benedictus :
Gedachtenis
Onze Vader: (we bidden dit samen hardop, hand in hand)
Vredegroet
Breken en delen: Brood dat leven geeft, wijn die vreugde geeft.
Dankzegging
Zingen:
Wegzending en zegen
♪ Amen.
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Orde van dienst zonder Maaltijd van de Heer

regieversie

Begroeting bij de deur (door begroetingsdienst)
Orgelspel voor de dienst
Binnenkomst ambtsdragers (in stilte; om 10.00 u; volgorde: ouderling
van dienst, voorganger, diaken van dienst, overige
ambtsdragers; gaan vooraan in de kerk zitten)
VOORBEREIDING
Welkom (door ouderling)
Aansteken van de kaarsen (in stilte; door een kind, evt. ouderling van
dienst)
Orgelspel (2 minuten, n.a.v. thema v.d. dienst, of verstillend)
(ouderling geeft voorganger een hand; voorganger gaat naar voren)
(gemeente gaat staan)
Bemoediging voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer, gem.:
die
hemel en aarde gemaakt heeft, voorg.: die trouw is tot in eeuwigheid
gem.:
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
Groet
voorg.:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus
Christus, de Heer, en van de Heilige Geest. gem.:
Amen.
Gebed van toenadering
voorg.: Levende God, alle harten liggen voor U open, alle verlangens zijn U
bekend, en geen geheim is voor U verborgen. Zuiver onze harten en
gedachten door de adem van uw Geest, zodat wij U voluit kunnen
liefhebben en uw naam alle eer aandoen. gem.: Amen.
Openingspsalm
(gemeente gaat zitten)
Kyrie beurtzang (suggestie: Lb 301k of 299d of 299h) of gemeentezang
(sugg.: Lb 301a of 301c) of gesproken (evt. met gezongen
acclamatie)
Gloria (vervalt in de Advent en de 40-dagentijd)
(sugg.: Lb 299d (met koor) of 299h of 302 of 305)
(Kinderen naar nevendienst (tijdens het naspel))
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag (evt. gezongen)
Schriftlezing uit het
Oude Testament (door lector) Antwoordpsalm
of lied
Epistellezing (door
lector)(kan evt. worden weggelaten) Lied van
de zondag
Aankondiging Evangelielezing (door voorganger) Halleluja (vervalt in de
40-dagentijd)

of
Lb 338b
Evangelielezing (door voorganger)
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Lofprijzing (Lb339a of 339c of 339f of 339g)
(evt:) Lied
Verkondiging
Lied of geloofsbelijdenis
(Kinderen terug uit nevendienst (tijdens het naspel))
Gesprek met de kinderen (door de kindernevendienst)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de gaven (door diaken, achter de lezenaar)
Inzameling van de gaven
(voorganger ontvangt vóór de Tafel de collectezakjes op een schaal en
zet deze op de Tafel)
Dankgebed (door voorganger)
Voorbeden (door voorganger, evt. m.m.v.
ouderling of diaken) (hierin opgenomen
het gebed over de gaven;
ook worden diegenen genoemd die een groet van de kerk
krijgen)
Stil gebed
Onze Vader (door allen, evt. gezongen)
Mededelingen (door ouderling)
Slotlied
Zegen besloten met: gem.:
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BIJLAGE 10 - BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE
SCHIEDAM-STAD
1 Voorwoord.
Schiedam is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland. De
gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stadsregio
Rotterdam.
Schiedam is gelegen tussen Rotterdam en Vlaardingen, aan de Nieuwe
Maas. De gemeente telt ongeveer 76.000 inwoners. In de stad bevindt
zich een pluriformiteit aan geloofsgemeenschappen, waarvan de
Protestantse Gemeente er één is. Aan de basis van het ontstaan van de
Protestantse Gemeente te Schiedam staat het fusiedocument van 2008.
De Protestantse Gemeente te Schiedam bestaat uit de wijken Noord en
Stad. Medio januari 2018 wordt onderzocht of een splitsing tussen Noord
en Stad tot de mogelijkheden behoort.
Stad wordt dan een zelfstandige PKN gemeente.
Onderhavig document is het beleidsplan voor de wijk Stad voor de jaren
2018-2022.

Dit beleidsplan is vastgesteld op 17 mei 2018, in de vergadering van de
wijkkerkenraad Schiedam Stad.

2 Missie en visie met kaders en toelichting.
Missie
Schiedam-Stad is een protestants christelijke geloofsgemeenschap die
dienstbaar is aan God, mensen en schepping. Daarom willen wij
geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus een vierende, dienende en
lerende gemeente zijn die een open relatie met de samenleving heeft
vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is.

81

Visie
Samen vormen wij een warme, open geloofsgemeenschap die inspirerend,
uitnodigend en dienstbaar is in de samenleving.
Samen: Ieder gemeentelid doet mee (wij vormen allen één lichaam)
Warm: Wij geven aandacht aan elkaar en delen met elkaar
Open: Wij zijn als gemeenschap toegankelijk voor iedereen; wij gaan
respectvol met elkaar en anderen om. Iedereen is welkom bij ons.
Geloofsgemeenschap: Wij geloven samen in een liefdevolle God die wij
hebben leren kennen door Jezus Christus
Inspirerend: Wij zijn het gezicht van God voor de wereld door de Geest
die in ons is.
Uitnodigend: Wij spreken met anderen over ons geloof en kerkzijn en
nodigen hen graag uit om een eredienst te bezoeken, een gesprek aan te
vragen of mee te doen met onze activiteiten. Onze publiciteit is gericht op
alle inwoners van Schiedam.
Dienstbaar: Wij zijn helpend ten dienste van de ander
Samenleving: Dichtbij en ver weg

Kaders voor de kerk van Schiedam:
•

Ieder wordt geaccepteerd met zijn eigen geloofsbeleving

•

Iedereen doet mee.

•

Wat niet (meer) gaat, mag stoppen

•

Wat niet regelmatig gebeurt, wordt in de regel matig

•

Wie verantwoordelijkheid neemt, krijgt deze ook

•

Wie initieert om een eerste stap te zetten moet ook de volgende
doen.

3 Het profiel van de gemeente.
3.1

Omschrijving.
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Anno 2018 is de Protestantse Gemeente van Schiedam een gemeente met
een Algemene Kerkenraad en twee wijkkerkenraden, behorend bij twee
(geografische) wijkgemeenten (Stad en Noord)
De Algemene Kerkenraad is het overkoepelende kerkelijke orgaan. De
verantwoordelijkheden en bovenwijkse zaken worden hier geregeld
volgens de Regeling Algemene Kerkenraad (2010).
De Algemene Kerkenraad bestaat onder andere uit vertegenwoordigers uit
de wijkkerkenraden.
(aanpassing gewenst als de splitsing een feit is, dan ook aantal belijdende
leden, doopleden, leeftijdsopbouw etc.)
In 2017 heeft de wijkkerkenraad een werkgroep Organisatie ingesteld met
als opdracht een voorstel in te dienen om te komen tot een eenvoudiger
organisatie- structuur. Was de opdracht in eerste instantie gegeven
vanwege een tekort aan ambtsdragers, al gaande de weg werd het
uitgangspunt dat alle gemeenteleden, het ambt aller gelovigen immers
hebbend, meer betrokkenheid dienen te nemen en te krijgen bij het reilen
en zeilen van de kerkgemeenschap. Het voorstel voor de nieuwe
structuur, een kleinere (wijk-) kerkenraad die stuurt op hoofdlijnen en
coachend is naar de Activiteitengroepen en het Gemeenteberaad een
duidelijker positie geeft, werd in september 2017 aangenomen en zal in
september 2018 worden ingevoerd. Het proces wordt begeleid door de
werkgroep Organisatie.
3.2

Het kerkgebouw.

De Grote of Sint-Janskerk is een hallenkerk. Met de bouw ervan werd in
1335 begonnen. In 1428 werd de kerk door een brand deels vernield. Het
herstel werd gebruikt om de kerk uit te breiden, onder andere bouwde
men er de huidige waag bij.
Het kerkgebouw is per 1 januari 2012 overgedragen aan een Stichting
voor onderhoud en exploitatie. De kerkelijke gemeente heeft het eerste
gebruik.

4 Pastoraat.
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4.1

Pastoraat.

Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam
van Christus.
Het is ‘meeleven met elkaar’ in en vanuit de geloofsgemeenschap, en het
is dus ook een taak van de hele geloofsgemeenschap!

4.2

Ontmoetingskerk.

Dit onderlinge pastoraat van de leden van de geloofsgemeenschap krijgt
gestalte in en rond kerkdiensten en bijeenkomsten die in of door de kerk
worden georganiseerd. Die pastorale houding strekt zich ook uit tot
bezoekers van ons kerkgebouw en tot gasten in onze vieringen en
bijeenkomsten en heeft ten doel mensen deelgenoot te maken van de
liefde van Christus.
Concreet o.a. in:
•

Begroeting voor de dienst en koffiedrinken na de dienst in de kerk

•

Meditatie en morgengebed op zaterdagmorgen in het koor van de kerk
(2e en 4e van de maand) voor belangstellenden van binnen en buiten
de kerken (activiteit van de Raad van Kerken)

•

Open maaltijden op dinsdagen in de Voorhof (2de en 4de van de
maand)

•

Koffie-ochtenden op vrijdagmorgen (1ste en 3de van de maand) in 'De
Hof van Zuid'.

•

Huiskringen - samenkomsten bij leden thuis - open voor gasten.

•

Openstelling van kerk voor voorbijgangers - presentie gastvrouwen en
heren.

•

Openstelling van de kerk n.a.v. bijzondere gebeurtenissen met
plaatselijke of (inter)nationale impact. (bijv. bij een ramp - organiseren
van ontmoetings- en herdenkingsplek)

4.3

Individueel pastoraat
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Naast het onderling pastoraat van alle leden van de geloofsgemeenschap
kennen we het individuele pastoraat. Dat wordt verricht door predikanten,
ouderlingen en pastorale medewerkers.
Ouderen (vanaf 75 jaar) worden, indien gewenst, jaarlijks (of vaker)
bezocht door leden van het bezoekersteam.
Predikanten en andere bezoekers attenderen elkaar op pastorale noden en
geloofsvragen.
Het initiatief voor een bezoek kan uitgaan van de pastor of een bezoeker,
maar ook van degene die graag een gesprek wil hebben. Wij kennen dus
zowel aanbod- als vraag-gericht pastoraat.

Pastoraat.

Pastores zijn ook beschikbaar voor pastorale vragen van buiten de
geloofsgemeenschap
Ook kunnen leden van de geloofsgemeenschap de pastores vragen bij
voorkomende gelegenheden contact te zoeken met andere
stadsbewoners. In de zondagsbrief en in het Kerknieuws wordt steeds
opgeroepen ziekte, ziekenhuis opname e.a. zorgen en verdriet van zichzelf
of een ander door te geven aan predikant en/of contactpersonen.

4.4

Kerk met een aanbod

Verschillende van onze activiteiten zijn naar hun aard tevens een aanbod
voor belangstellenden.
We willen in de toekomst nadenken of en zo ja hoe we dat aanbod kunnen
verbreden of verdiepen

5 Jeugdwerk
5.1

Missie Jeugdwerk.
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Door ervaring en onderwijs ontdekken kinderen de kracht van het geloof
en worden ze verantwoordelijkheid nemende, liefhebbende en
geëngageerde jonge mensen.
De kinderen maken op een aansprekende wijze kennis met het geloof en
de bijbel waarbij wordt gezongen, gebeden, gespeeld en gepraat.
De tieners zijn vooral actief bezig vanuit hun geloof in de kerk maar ook
daarbuiten. Gastvrij en uitnodigend: Onze vieringen en activiteiten staan
open voor alle kinderen en tieners. We houden rekening met mensen, die
niet vertrouwd zijn met de kerk en we stimuleren kinderen en ouders om
anderen mee te nemen.

Toelichting
We merken dat kinderen niet automatisch meer van hun ouders, van
school of vanuit hun omgeving te horen krijgen over het geloof en over de
bijbel. Het is daardoor steeds meer een taak van de kerk geworden om
kinderen hierover te vertellen en ze de Bijbelverhalen te laten ervaren en
te begrijpen. Ook vinden we het belangrijk dat ze elkaar leren kennen en
een band met elkaar opbouwen. In deze periode ligt de nadruk op
beleving en onderwijs
Tieners komen in een leeftijd waarin ze kritisch gaan denken over het
geloof en de kerk en waarbij ze voelen dat zij een minderheid zijn die naar
de kerk gaan en geloven. Op deze leeftijd willen we vooral de ontmoeting
en het samenwerken aan mooie en diaconale projecten de nadruk geven.
Natuurlijk wordt er dan ook gesproken over het geloof maar we willen hun
geloof, hoe groot, klein of twijfelend ook, vooral handen en voeten geven.
In deze periode ligt de nadruk op onderwijs, ontmoeting en dienstbaarheid
in de samenleving.

5.2

Kinderen tot 10 jaar

Voor de kinderen is er elke zondagmorgen Kom in de Kring (indien er
kinderen jonger dan vijf jaar zijn) en kindernevendienst (vijf tot tien jaar).
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Tijdens de dienst zijn de kinderen ook altijd even in de gewone kerkdienst
waar ze mee kunnen helpen met diverse taken. Ook is er voor kinderen
vanaf groep 3 elke maandagavond kinderkoor.
Voor de peuters is er Kerk op Schoot opgezet, een viertal vieringen
verspreid over het jaar die speciaal voor peuters en hun ouders zijn
bedoeld,op de zondagmiddag. Er zijn nu geen peuters meer in onze kerk,
die zullen via ons bekende ouders en scholen uitgenodigd worden. De
ervaring elders is dat enthousiaste ouders andere ouders en peuters
uitnodigen en meenemen.

Jeugdwerk
5.3

Tieners vanaf 10 jaar

Eens in de twee weken is er zondagmorgen TIM of 16+ groep. Dit zijn
bijeenkomsten speciaal gericht op de tieners waar ze elkaar ontmoeten en
actief aan de slag gaan met onder andere diaconale projecten.
Voor deze groep is op maandagavond een toneelgroep. Deze groep zal
Bijbelverhalen uitbeelden. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek over
een Bijbelgedeelte en over het geloof. Vier keer per jaar presenteren ze
dit in de eredienst.
Tieners kunnen ook taken krijgen (en de bijbehorende
verantwoordelijkheid), zoals begroetingsdienst, collecteren, bediening
PowerPoint, hulpkoster enz.
De jaarlijkse Sirkelslag wordt vanwege groot succes gecontinueerd.
Catechese
Eens in de twee weken is er catechese voor tieners uit groep 7 & 8 en
voor kinderen van klas 1 & 2 van de middelbare school

5.4

Alle leeftijden
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Kinderen en tieners die overstappen naar een andere kerkelijke groep of
naar de middelbare school zullen samen met hun ouders betrokken
worden bij de voorbereiding van een zondagsmorgendienst
Een viertal zondagsmorgendiensten zullen speciaal voor en door kinderen
en tieners worden opgezet, zoals afgelopen jaren de Kinderkerstnacht en
de Kinderpaasnacht.
De ontmoeting tussen ouderen en jongeren willen we stimuleren. Denk
bijvoorbeeld aan het doen van spelletjes na de dienst, samen sjoelen,
kaarten, etc.

5.5

Jeugdwerker

Een jeugdwerker is aangesteld om enkele beschreven nieuwe activiteiten
op te zetten en daarna meteen door gemeenteleden te laten uitvoeren en
voortzetten. Dit zal het eerste jaar voor een dag per week zijn, daarna
waarschijnlijk een halve dag per week. Deze jeugdwerker werkt nauw
samen met de jeugdouderling en de predikant.

6 Diaconaat.
6.1

Algemeen.

De doelstelling van het diaconaat is, zo mogelijk: helpen waar geen helper
is. Daarnaast wil de diaconie de kerkelijke gemeente informeren,
activeren en bewustmaken van de diaconale verantwoordelijkheden
dichtbij en ver weg. Waar nodig spreekt zij de samenleving aan op haar
verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor de medemens.
De diaconie bestaat uit een college met een moderamen dat het dagelijks
bestuur vormt. Het college is samengesteld uit twee wijk diaconieën, te
weten diaconie noord en diaconie stad. Het college bestaat uit alle
diakenen, het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris,
penningmeester en boekhouder. De beide wijk diaconieën bestaan uit een
voorzitter en aantal diakenen. We streven naar een aantal van minimaal
vier diakenen per wijk diaconie (inclusief de voorzitter). Het college
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vergadert minimaal twee keer per jaar en stelt de begroting en de
jaarrekening vast. De wijk diaconieën vergaderen zo vaak als nodig is.
De diaconie ondersteunt gezinnen of individuen die (financiële) hulp nodig
hebben op een zo goed mogelijk bij de situatie passende wijze. De hulp
kan bestaan uit een (renteloze) lening, een gift of een bijdrage in natura.
Eventueel maakt de diaconie daarbij gebruik van ondersteuning door
andere organisaties of instellingen

6.2

Taken

De diaconie is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Zij heeft haar
taak in de zondagse eredienst, verzorgt de inzameling der gaven en de
voorbeden. Bovendien draagt de diaconie zorg voor de viering van het
heilig avondmaal.
De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad en is via één diaken
vertegenwoordigd in het moderamen van de kerkenraad. Tevens is één
diaken afgevaardigd naar de AK. De diaconie stelt in samenwerking met
de Dorpskerk het collecterooster op.
De diaconie is vertegenwoordigd in diverse organisaties en
overlegorganen, zoals:
•

Missionair Diaconaal Centrum de Wissel

•

Stichting Voedselbank Schiedam

•

De cliëntenraad Schiedam

6.3

Financiën

Om haar werk te kunnen doen ontvangt de diaconie inkomsten en doet zij
uitgaven.
De belangrijkste inkomsten zijn:
•

Wekelijkse collecteopbrengsten bij de diensten die één op één worden
doorgestort naar het doel waarvoor de collecte bestemd is.
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•

Extra Diaconale collecte bij vieringen van het Heilig Avondmaal voor
een jaarlijks vast te stellen doel.

•

Particuliere bijdragen en giften waaronder de JDB (jaarlijkse diaconale
bijdrage).

•

Actie Werelddiaconaat, waarvan de opbrengst één op één wordt
doorgestort naar Kerk in Actie.

•

Opbrengsten uit bezittingen waaronder rente.

•

Bijdragen van fondsen en stichtingen.

•

Organiseren van de Pinksterzendingscollecte waarvan de opbrengst
wordt doorgestort naar Kerk in Actie.

De belangrijkste uitgaven zijn:
•

Noodhulp.

•

Het diaconaal quotum.

•

Ondersteuning van plaatselijke activiteiten.

•

Vakantieweken.

•

Individuele hulpvragen om steun.

•

Ondersteuning van goede doelen en organisaties.

Een deel van het vermogen van de diaconie is belegd via Oikocredit. De
diaconie streeft er naar haar vermogen niet te laten groeien, maar de
jaarlijkse inkomsten te besteden binnen haar doelstellingen.

6.4

Activiteiten

Het beleid is er voornamelijk op gericht om in te springen op hulpvragen
die de diaconie bereiken, zowel van binnen als van buiten de kerkelijke
gemeente. Bij het werk van de diaconie wordt de kerkelijke gemeente
zoveel mogelijk betrokken, door het organiseren en uitvoeren van:
•

Een vastenactiviteit;

•

Sam’s kledingactie;

•

Schoenendoosactie;

•

Acties voor bewoners van het detentiecentrum;

•

Oogstdienst;
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•

Kerktelefoon en kerkdiensten via Internet;

•

Vakanties en andere activiteiten;

•

Acties voor de voedselbank;

•

Noodhulp en individuele hulp.

•

Maandelijkse schrijfactie Amnesty International

Berichtgeving vindt plaats via de afkondigingen, het Schiedams
Kerknieuws, de zondagsbrieven en de website van PKN Schiedam.
6.5

Toekomst

De diaconie vindt haar taak als helper belangrijk. Om deze taak te kunnen
blijven doen is het belangrijk dat er voldoende menskracht aanwezig is.
Zolang het werk van de diaconie gedragen wordt door de kerkelijke
gemeente is veel mogelijk.
Naast de eerder genoemde activiteiten richt de diaconie zich in de
komende jaren op:
•

PR, het zichtbaar maken van het werk van de diakenen.

•

Verbeteren van de samenwerking met wijk diaconie Noord, de diaconie
van de Dorpskerk en maatschappelijk instanties.

•

Het vorm geven aan het jeugddiaconaat.

•

Het inrichten van een werkvorm waarin vrijwilligers die geen diaken
zijn werkzaamheden voor de diaconie kunnen uitvoeren. Om op die
manier mensen te betrekken die zich niet voor de lange termijn willen
vastleggen, maar die zich wel voor de diaconie willen inzetten.

6.6

Werkgroep Werelddiaconaat

Deze werkgroep is een zelfstandige commissie onder de vleugels van de
diaconie De diaconie is d.m.v. een diaken in deze commissie
vertegenwoordigd.
De visie van de Werkgroep Werelddiaconaat
Het onder de aandacht brengen in de gemeente van het werk van het
Werelddiaconaat.
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Werkplan
Om de visie te verwezenlijken streeft de werkgroep Werelddiaconaat
ernaar aandacht te schenken aan een project uit het projectenboek van
Kerk in Actie. Dit gebeurt met speciale diensten die het project als thema
hebben, publicaties in Kerknieuws, geld inzamelen en dergelijke. Ook
besteedt de Werkgroep aandacht aan de verschillende acties die door Kerk
in Actie georganiseerd worden.

7 Eredienst
7.1 Uitgangspunten.
De eredienst is de samenkomst van de gemeente van Christus en is de
kern van de gemeente. Hierin ontmoet de gemeente God en dit geeft
inspiratie voor het dagelijks leven.
In de gebeden en gezangen wordt God lof en dank gebracht.
Het Woord klinkt altijd, gezongen en gesproken.
Het samen gemeente zijn wordt gevierd met zang en andere muziek en
met het vieren van de sacramenten.
De kerkmuziek ondersteunt de viering - zij maakt de gemeenteleden tot
actieve en enthousiaste deelnemers van de eredienst. Ook de inbreng van
gemeenteleden in de eredienst, zoals het voorbereiden van de dienst of
het lector zijn, draagt hieraan bij.

7.2

Middelen.

We zijn inspirerend en uitnodigend met onze orde van dienst en in
taalgebruik en liedkeuze.
We streven ernaar de diensten ook toegankelijk te laten zijn voor gasten.
Er is een leidraad voor liturgie. De dienst wordt ondersteund door het
tonen van de liturgie op de beamer en incidenteel in een boekje.
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Verder komen er series van diensten n.a.v. verschillende thema's,
passend binnen de cyclus van het jaar. Er is ruimte voor diversiteit in
vieringen, zoals vespers, top2000-dienst en kerk op schoot.
Naast onze vaste vocale ensembles (Vocalis St. Jan, Sursum Corda,
Oostercantorij, Kinderkoor en Zanggroep) zal incidenteel worden
meegewerkt door andere ensembles zoals New Life Singers.
Een aantal keren per jaar wordt de dienst voorbereid met gemeenteleden.
Ook een aantal keren per jaar wordt de dienst na afloop nabesproken met
gemeenteleden.

8 Publiciteit en Communicatie.
8.1

Visie

Voortdurende en effectieve communicatie en publiciteit is nodig voor de
bekendheid, het functioneren en de groei van onze gemeente
8.2

Doel

Het doel van onze publiciteit is meervoudig:
•

Het informeren van onze huidige gemeente over alle activiteiten en ze
daarvoor uit te nodigen

•

Het bereiken van nieuwe mensen buiten onze gemeente, om een keer
deel te nemen en nog liever natuurlijk om ze te betrekken bij onze
gemeente

•

Het informeren van bewoners en bezoekers van Schiedam over onze
kerk, wie we zijn, waar we voor staan en onze activiteiten. Mensen die
dit lezen zullen wellicht nooit naar de kerk komen maar weten wel wat
er speelt en gebeurt. Het kan een positief beeld van de kerk geven.

8.3

Instrumenten

•

Kerkblad: agenda, mededelingen, informatieverstrekking

•

In en rond het kerkgebouw: vitrine; informatiebord; lectuur op tafel.

•

Folders, kerst- en paaskaarten, posters

•

Digitale- en sociale media: facebook, websites, mailingen, nieuwsbrief
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•

Dag- en/of weekbladen: artikelen, betaalde advertenties

•

Look TV en Radio: agenda, mededelingen

•

Contacten met scholen: uitnodigen voor activiteiten

•

Aanwezig zijn in de stad: o.a. aanwezig zijn bij Nieuwjaarsreceptie

•

Gastvrij kerk zijn: mensen hartelijk ontvangen

8.4

Uitvoering en middelen

Activiteiten op het gebied van Publiciteit in Communicatie vinden medio
2017 nog te versnipperd plaats. Meer uniformiteit vereist een taakgroep
met voldoende menskracht, die overzicht heeft over de totale publiciteit.
Voor folders, posters e.d. zal een budget beschikbaar moeten worden
gesteld.
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BIJLAGE 11 - MEERJARENBEGROTING
Ter inleiding:
Met het vertrek van de wijkgemeente Noord is er een nieuwe financiële situatie ontstaan.
De Protestante kerk te Schiedam (PgtS) zal zich over haar (financiële) positie moeten
beraden.
Hiervoor heb ik met ons gemeente lid Piet Zoutendijk ter overweging een aantal scenario’s
opgezet.
PgsT versus landelijk PKN:
Het leek mij zinvol om een aantal zaken te vergelijken met de statistieken van de landelijke
kerk.
Ik heb hier gebruik gemaakt van de statistische jaarbrief 2017.
De gegevens van de PgtS zijn die uit de jaarrekening 2018.
Gekeken is naar de gemeente opbouw en de bijdrage van het levend geld t.w. de vaste
vrijwillige bijdragen, de kerkcollectes, de giften e.d.

leeftijdsopbouw PtgS
versus PKN
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

38,1%
26,9%
19,0%
10,9%
5,1%
>80

PtgS

6079

4059

2039

0-19

19,0%38,1%26,9%10,9% 5,1%

landelijk 10,0%30,0%27,3%18,7%14,0%

Een punt van zorg zijn de percentages van boven de 60 en die tot 39 jaar.
De vraag is hoe wij als stadskerk een aantrekkelijke kerk kunnen zijn om de leeftijdscategorie
tot 40 jaar te verleiden om deel te willen uitmaken van onze kerkgemeenschap.
De in deze PKN jaarbrief opgenomen cijfers bijdragen levend geld zijn die van 2015.
Omgerekend naar 2018 zou dit uitkomen op € 296 per belijdend lid. De bijdrage PgsT voor
2018 was € 306.
De bezittingen:
Per 31 december 2018 was de effectenportefeuille € 164.800 waard.
Het pand Umefors heeft een taxatiewaarde van € 383.000.
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Geschatte verkoopwaarde Vaste Burg
€ 400.000.
Meerjarenprognose:
Op basis van de jaarrekening 2018 is een meerjarenbegroting gemaakt tot 2034.
Hier is uitgegaan van een vermindering van het ledenbestand met 5% per jaar, een
inflatiepercentage van 1,4 en een toename van de salariskosten met 2,2%.
De modellen:
De modellen 1 en 2 gaan uit van een deeltijds predikantsplaats. Model 1 met een gewenste
huur opbrengst van de Umefors en de Vaste Burg. Model 2 is gebaseerd op een gemiddelde
huuropbrengst van 50%.
Model 3 gaat, na het vertrek van ds. Russchen, uit van het opvullen van de vacature met
een 50% predikantsplaats en na, de pensionering in 2025, van pastor Van der Vegt met het
aantrekken van een pastoraalwerker op HBO niveau voor 50%.
Ook is in dit model rekening gehouden met het verkopen van de Umefors, de Vaste Burg en
de effectenportefeuille.
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Leeftijdsopbouw PgtS 2018
alle
doop/ adres
bijbijdragen
belijdend
d/b dragers
allen p/bijdrager
>90
70
68
68
34 € 15.634
€ 459,82
80-89
121
119
110
48 € 20.164
€ 420,08
70-79
187
185
150
48 € 16.094
€ 335,29
60-69
196
191
163
46 € 26.488
€ 575,83
50-59
177
172
153
24 € 13.433
€ 559,71
40-49
94
91
87
4 € 3.100
€ 775,00
30-39
79
76
68
3 € 3.070 € 1.023,33
20-29
31
30
13
<20
51
40
7
gast
12
3 € 1.748
€ 582,67
1006
972
831
210 € 99.731
€ 474,91

Ontwikkeling geldmiddelen x € 1.000
predikant
0,8
0,8
pastoraal werker
huur
100,0%
50,0%
model 1
model 2
2019
547
547
2020
604
581
2021
560
514
2022
549
480
2023
530
438
2024
497
381
2025
482
342
2026
496
332
2027
503
315
2028
502
289
2029
468
229
2030
427
163
2031
380
90
2032
328
12
2033
270
-72
2034
208
-161

Schiedam 14 mei 2019
Bert Gille

0,5
0,5
nihil
model 3
1.576
1.573
1.561
1.540
1.510
1.468
1.427
1.390
1.346
1.293
1.205
1.109
1.007
899
784
663

leden
doop en
belijdend
920
874
830
788
749
712
676
642
610
580
551
523
497
472
448
426

