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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 goedgekeurd op de wijkkerkenraad van donderdag 13 september 2018.  
 

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. 
 
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.       
 
Geloofs- Wij geloven samen in een liefdevolle God die wij hebben leren  
gemeenschap: 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 
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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. 
 
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. 
 

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!  
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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 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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 
 
De gemeente heeft momenteel zelf geen kinderen onder de 10 jaar maar ouders met kinderen zullen 
verwelkomd worden en de kinderen gaan mee met de oudere kinderen of er wordt leiding geregeld 
voor de jongere kinderen. 
 

5.3 Tieners vanaf 10 jaar 
 
Eens in de twee weken is er zondagmorgen TIM 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. 
 

5.4 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. Dat is in de kerk of bij een gemeentelid thuis. 
 

5.5 Alle leeftijden 
 
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.  
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De ontmoeting tussen ouderen en jongeren willen we stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het doen van 
spelletjes na de dienst, samen sjoelen, kaarten, etc. 
 
 

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 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 
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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. 

• 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; 
• 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. 
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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 eerdergenoemde 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. 
 
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, top-2000-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 
 

• Kerknieuws: 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 
• 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; financiële paragraaf 
 
Doelstelling 
De doelstellingen van het College van Kerkrentmeesters, hierna te noemen CvK, zijn: 

• Het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk; 
• Het beheren van de gebouwen: zorg voor exploitatie en onderhoud; 
• De personele aangelegenheden: zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en goede 

arbeidsomstandigheden van gesalarieerde medewerkers; 
• De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie en archivering 

 
 
Inhoud 
Doelstelling   111 
Financiële middelen  12 
De jaarlijkse actie kerkbalans 12 
Eindejaar bijdrage  12 
Solidariteitskas   12 
Collecten   12 
Legaten    12 
Alevitisch Centrum  12 
Effecten   12 
Gebouwen   13 
Grote of St. Janskerk  13 
Vaste Burg   13 
Umefors   13 
Personeel   14 
Kerkelijk werker  14 
Kerkmusicus   14 
Koster    14 
Administratieve taken  15 
Financiën   15 
Ledenadministratie  15 
Archief    15 
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Financiële middelen 
Het CvK heeft diverse manieren waarop geld wordt binnengehaald voor de bekostiging van het kerk zijn. 
Dit zijn: 

• De jaarlijkse actie kerkbalans 
• De jaarlijkse eindejaar bijdrage 
• De wekelijkse collecte in de zondagse eredienst 
• Legaten die ontvangen worden 
• Uitstaande hypothecaire lening aan het Alevitisch Cultureel Centrum 
• Opbrengsten uit effecten 

 
De jaarlijkse actie kerkbalans 
Met de jaarlijkse actie Kerkbalans wordt door de gemeenteleden toegezegd wat zij het nieuw begonnen 
jaar willen gaan geven aan de kerk. Dit is een vrijwillige bijdrage van de leden, maar deze vormt wel voor 
een groot deel de bron van inkomsten waar de kerk van moet ‘leven’. 
Eindejaar bijdrage 
Met deze actie wordt er aan het einde van het jaar een beroep gedaan op de leden om het mogelijke 
gat in de begroting te dichten. 
 
Solidariteitskas 
Met deze actie wordt een bijdrage gevraagd voor kerkelijke gemeenten met financiële problemen. 
 
Collecten 
Elke zondag wordt er driemaal gecollecteerd, de eerste collecte is de diaconale collecte, de overige 2 
collecten zijn hierbij bestemd voor de kerk zelf. 
De 2 collecten voor de kerk zijn altijd 1 vaste collecte voor de kerk zelf en een tweede voor een specifiek 
doel. Dit kan zijn voor uiteenlopende zaken waar (extra) geld voor nodig is zoals activiteiten, de jeugd 
ed. 
 
Legaten 
Als kerk werven we niet actief Legaten. Wel zijn we dankbaar met meelevende leden die ook na hun 
sterven nog hun bijdrage willen leveren door ons op te nemen in hun testament. 
 
Alevitisch Centrum 
Het Alevitisch centrum Rijnmond heeft de Magnalia Dei Kerk gekocht, om de koopsom hiervoor rond te 
krijgen hebben zij bij ons een Hypothecaire lening afgesloten. 
 
Effecten 
In het verleden is de kerk in het bezit gekomen van effecten uit nalatenschappen en bij de kerk 
ondergebrachte fondsen. Het college wil het deel van het vermogen wat op deze manier weggezet is 
gelijk houden (x%) en deze gelden laten renderen zolang het geld niet direct (binnen x jaar) nodig is voor 
het kerk zijn.  
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Gebouwen 
Grote of St. Janskerk 
De Protestantse Gemeente te Schiedam houdt erediensten in de Grote of St. Janskerk. Dit kerkgebouw 
is geen eigendom maar is ondergebracht in een eigendom stichting. 
De exploitatie wordt uitgevoerd door de Stichting Sintjanskerk waarvan de Protestantse Gemeente te 
Schiedam het gebouw huurt. 
In 2018 is de huur vastgesteld voor 5 jaar en deze zal jaarlijks geïndexeerd worden. 
Vaste Burg 
De Vaste Burg is eigendom van de protestantse Gemeente te Schiedam maar het gebouw is onttrokken 
aan de eredienst. 
Dit kerkgebouw is een rijksmonument. 
Het gebouw bestaat uit twee delen, een kantoorgedeelte en de kerkruimte. Beide delen zijn bedoeld 
voor de verhuur zodat hiermee geld verworven kan worden ter bekostiging van het gemeente zijn. 
Umefors 
De Umefors is een woonhuis, gelegen in Schiedam-Noord dat in het bezit is van de Protestantse 
Gemeente te Schiedam. 
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Personeel 
De Protestantse Gemeente te Schiedam heeft diverse medewerkers in dienst die elk hun eigen taak 
hebben. 
 
Kerkelijk werker  
We hebben voor 50% een kerkelijk werker in dienst voor ondersteunende werkzaamheden in het 
pastoraat. Voor deze aanvulling is een reservering gemaakt t/m de pensionering van deze medewerker. 
 
Kerkmusicus  
Aan de gemeente is een kerkmusicus verbonden. 
 
Koster 
De gemeente heeft een koster/ beheerder in dienst, de kosten hiervan worden één op één 
doorberekend aan de exploitatiestichting Stichting Sintjanskerk. 
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Administratieve taken 
 
Financiën  
De financiële administratie wordt verzorgd door een lid van het CvK. Er wordt onder andere jaarlijks een 
begroting en jaarrekening opgesteld en een meerjarenprognose. De jaarrekening wordt gecontroleerd 
door een controlecommissie. 
 
De penningmeester van het CvK draagt zorg voor de het bijhouden van de lopende zaken en betalingen.  
 
De salarisadministratie wordt namens het CvK verzorgd door een salarisverwerker onder begeleiding 
van een vrijwilliger. Deze zorgt ook voor onderliggende cijfers van de personele lasten voor begroting en 
jaarrekening. 
 
Ledenadministratie  
De ledenadministratie wordt eveneens bijgehouden door vrijwilligers onder verantwoording van het 
CvK. 
 
2019 
Leeftijds-  Leeftijdsopbouw  
categoriën  procentueel 
0-30      7 
30-40      7 
40-50      9 
50-60    17 
60-70    20 
70-80    20 
80-90    13 
90+      7 
 
Belijdende leden 407 
Doop doopleden 522 

 929 
vrienden en gastleden 9 

 938 
Adressen 795 
 
Archief 
Het archiveren vindt deels plaats middels hardcopy’s, maar voor het merendeel bestaat het archief uit 
digitale bestanden. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een digitaal archief ‘in de cloud’.  
 


