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VOORWOORD
Na het vertrek van onze vorige predikant in juli 2016 rees de vraag hoe verder, wat voor predikant
hebben we als gemeente in de komende jaren nodig. Om hier antwoord op te kunnen geven was het
noodzakelijk om met de gemeente in gesprek te gaan over de wensen en behoeftes die er leven. Om
e.e.a. in goede banen te leiden is er een beleidscommissie in het leven geroepen die als taak had de
wensen en behoeftes in kaart te brengen en te vertalen in een beleidsplan voor de komende vijf jaar.
Onder leiding van een consulent van de Protestantse Kerk Nederland is in een Gemeenteavond in
september 2016 een inventarisatie van de wensen en behoeftes gemaakt. Met de uitkomsten van de
Gemeenteavond is door de beleidscommissie een missie en visie geformuleerd die door de voltallige
Kerkenraad in november 2016 is bekrachtigd. Vervolgens is een conceptprofiel voor een te beroepen
predikant opgesteld. In een Gemeenteavond van februari 2017 zijn de uitkomsten van de visie en
missie en profiel met de Gemeente besproken. De uitkomsten van deze avond zijn weer
meegenomen door de ingestelde taakgroepen die naar aanleiding van de missie en de visie
vervolgens een meerjarenplan hebben opgesteld met daarin de doelstellingen wat we over 5 jaar
bereikt willen hebben. In de nog te houden Gemeenteavond van mei wordt het beleidsplan
gepresenteerd aan de gemeente. Na vaststelling van het beleidsplan wordt er een
beroepingscommissie ingesteld die als taak heeft een predikant te zoeken die past in het opgestelde
profiel en die mede uitvoering dient te geven aan het opgestelde beleidsplan. De Kerkenraad zal met
behulp van jaarplannen leiding geven aan de uitvoering van het beleidsplan, waarbij de
doelstellingen voor over vijf jaar leidend zijn. Als beleidscommissie bestaande uit de gemeenteleden:
Jolanda Schaap, Yvonne Spaan, Ineke Verdonk, André de Jager, Jan Ramondt en Wim van Leeuwen,
zijn we verheugd dit plan te kunnen presenteren en gaan na een intensieve periode van
voorbereiding enthousiast samen met de Kerkenraad en andere geledingen in de gemeente aan de
slag met het zoeken van een passende predikant en de uitvoering van het plan.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoek van Holland
Mei 2017.
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MISSIE
De Protestantse Gemeente Hoek van Holland gaat uit van Gods liefde, zoals verwoord in het
evangelie (Mattheus 22: 36-40*) en is een gemeente, waarin de ontmoeting met mensen zowel
binnen als buiten de gemeente centraal staat. In woord en daad, via gesprek, activiteiten, oecumene
en media wordt de ontmoeting onderling en tussen gemeente en dorpsgenoten gestimuleerd.
Maatschappelijke ontwikkelingen en betrokkenheid zijn relevant en duurzaamheid staat hoog in het
vaandel. Zo wordt uitdrukking gegeven aan het ‘open kerk-zijn’. Inspiratie voor werk en
geloofsbeleving wordt geput uit zondagse en doordeweekse vieringen.
* ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is
het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’.

Uitwerking en VISIE voor de naast toekomst
De Protestantse Gemeente (PG) is een krachtige gemeente, waarin mensen elkaar in het licht van het
evangelie ontmoeten en ontdekken wat van wezenlijk belang is in hun leven. Het geloof beleven, dat
als een pareltje zien. In de vieringen worden jongeren en ouderen door lied, gebed, verkondiging,
avondmaal en doop geïnspireerd door de verbinding tussen Gods Woord en de maatschappij. De PG
wil het zout en het licht in de wereld zijn (Mattheüs 5: 13-14). De ander is mijn naaste. Ik kan de
naaste worden van de ander.
Intern zal de PG werken aan versterking van het pastoraat, het omzien naar elkaar, waarbij lief en
leed wordt gedeeld, vriendschappen ontstaan en hulp wordt geboden. Meer dan voorheen zal
daarbij worden gewerkt met doelgroepen. Per doelgroep ( jong, oud, kwetsbaar, enz.) wil de PG
betekenisvol zijn. Doel: versterken onderlinge community. Hulp wordt geboden via opzetten
buddysysteem, enz. Woorden en de basis daarbij zijn: tenminste wederkerigheid, gelijkwaardigheid.
De ander belangrijker achten dan jezelf. Geloofsoverdracht, geloofsopvoeding en inwijding (het
meedoen met de geloofsgemeenschap) zullen worden bevorderd en ondersteund door vorming en
toerusting, onderlinge gesprekken en activiteiten.
Extern zal de PG zich presenteren als een diaconale-missionaire gemeente tot uitdrukking komend in
het ‘open’ en ‘zorgzame’ karakter van de PG. Als een gemeente waarin vanuit Gods liefde wordt
gedeeld. Van betekenis voor de welkome (kwetsbare) mensen in het dorp. Dat alles vergt werken
aan de beeldvorming van het geloof . Kerk is meer dan de zondagse kerkdienst. Het vraagt ook om
een zeker zelfbewustzijn, een zekere trots op de eigen gemeente en het gebouw, waarin de
gemeente samen komt. Geloof mag blijken, vertaalt zich in een manier van leven, het open staan
voor de ander. Naast persoonlijke aandacht zal er ook aandacht zijn voor groepen. Zo zal er – al dan
niet – in samenwerking met andere kerkgenootschappen worden geïnvesteerd in mensen aan de
rand van en buiten de kerk. Enerzijds om hen over hun ervaringen te bevragen en anderzijds om zo
mogelijk contacten te leggen of aan te halen. Voorts streeft de PGHVH in de komende jaren naar
een betere afstemming tussen kerk, burgers en organisaties in Hoek van Holland. Doel: De PG zal dan
beter zichtbaar zijn. Contacten met organisaties zijn versterkt en uitgebreid.
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EREDIENST
Samenvatting en activiteiten in 2016-2017
1.Reguliere diensten op zondag
De reguliere zondagsdiensten worden bezocht door een vrij ‘vast’ aantal bezoekers/gemeenteleden.
De muzikale begeleiding is in handen van verschillende organisten. Een enkele keer is er
pianobegeleiding of medewerking van een andere muzikant.
Voor de liederen wordt gebruik gemaakt van het Liedboek en verschillende andere bundels. Tijdens
de dienst is er kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool.
(Zij verlaten de dienst na het gebed voor de schriftlezing en komen na het lied na de overdenking
weer terug in de kerk.) Voor de kleinsten is er oppas. De kleinste kinderen komen voor de zegen
weer terug in de kerk.
2. Koffiedrinken
Er is elke zondag koffiedrinken na afloop van de kerkdienst. Dit wordt erg gewaardeerd en is
belangrijk in het kader van ontmoeting.
3. Jeugdkerk
Voor de jeugd in het V.O. t/m (ong.) 16 jaar is er iedere 2e zondag van de maand Jeugdkerk. Dit jaar
wordt gebruik gemaakt van thema’s van Provider van JOP. Deze worden ook gebruik op de
doordeweekse avonden dat de jeugd bij elkaar komt. Er is een groepje van 4 gemeenteleden die de
jeugdkerk en deze avonden voorbereiden en leiden.
4. Bijzondere diensten
Op 6 zondagen vieren we in onze gemeente het Heilig Avondmaal. We zijn gewoon dit in een
‘lopende’ vorm te doen.
In de Stille Week is er van maandag tot en met woensdag een avondgebed. Donderdag, vrijdag en
zaterdag zijn er ook diensten.
Aan het begin van het seizoen organiseren we een soort ‘startzondag’.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt door het College van Pastores en de diaconie
voorbereid.
In de adventsperiode is er een ‘festival of Lessons & Carols’
Op oudjaarsavond is er een dienst. Deze is afwisselend in de RK kerk of in de Dorpskerk.
(Voorgangers komen dan vanuit de ‘andere’ gemeente)
5. ‘Vriendendiensten’
In de eerste opzet waren deze diensten meer gericht op jongeren en was er een groepje dat het
thema met de voorganger uitwerkte. De tijd was toen 11 uur. Ook verzorgde jongeren in een bandje
de muzikale begeleiding en ‘zangondersteuning’.
Na vertrek van de predikant staan er nog 2 ‘vriendendiensten’ gepland. Er is muzikale medewerking
door jeugd er worden jongeren gezocht om met de predikanten de dienst voor te bereiden.
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6. Dienst op Wereldgebedsdag
Leden van de gebedsgroep (vanuit PGHVH en Evangelische Gemeente) verzorgen de invulling van de
Wereldgebedsdag die op deze vrijdag gehouden wordt. Meestal wordt deze viering gehouden in de
kapel van de Dorpskerk.
7. Kindergezinsdiensten i.s.m. PCBS ‘De Driemaster’ en de kindernevendienst.
Op 2 zondagen zijn er kindergezinsdiensten. Deze worden erg goed bezocht. School, KND en
predikant werken het thema gezamenlijk uit. De school zorgt voor
8. Diensten op Pasen en rond Kerst in Humanitas (door Leny Lievaart)
Op Paaszondag en een week voor de Kerst worden vieringen gehouden in Humanitas. Veel ouderen
die in Humanitas wonen bezoeken deze vieringen. De afgelopen paasviering waren er ook bezoekers
van De Inloop aanwezig.
9. Zondagavonddiensten in het Bertus Bliekhuis (Humanitas)
Er zijn 6 diensten in het Bertus Bliekhuis. Twee diensten worden geleid door iemand van de RK
parochie, dit zijn woorddiensten. De overige 4 diensten zijn avondmaalsdiensten (1x op Goede
Vrijdag in de middag) waarbij een Protestantse predikant voorgaat.
10. Kinderkersnachtdienst en Kerstnachtdienst
Op kerstavond is er een vroege (kinder-/gezins) viering in De Hoekstee. Deze laagdrempelige viering
wordt georganiseerd door de PG en de EG. Er is ook een gezamenlijke avonddienst.
Deze is een aantal jaren in de Hoekstee geweest, maar de afgelopen 2 jaren in de Dorpskerk.
11. Diensten ‘vanuit’ de Raad van Kerken georganiseerd
De Raad van Kerken organiseert een aantal activiteiten en diensten vanuit de 3 kerkelijke gemeenten
in Hoek van Holland. Er zijn 3 gezamenlijke diensten: rond Kerst, de Vredesweek (start of afsluiting,
Nacht van Gebed) en Pinksteren (op het Brinkplein). Ook zijn er een aantal zangdiensten. Ook wordt
bij toerbeurt een spreker voor 4 mei geregeld. Daarnaast zijn er een aantal zangdiensten. Voorheen
was er een gezamenlijke Startzondag maar dat is gestopt.

Stappen voor de komende jaren
Binnen de gemeente, voor gemeenteleden
De meeste kerkgangers zijn ‘tevreden’ met de huidige diensten. Aangegeven wordt dat afwisseling in
muzikale begeleiding zeker op prijs wordt gesteld.
Voor de onbekende liederen zou het fijn zijn als er een groepje is dat kan voorzingen.
De suggestie wordt gedaan dat er ook gemeenteleden zijn die samen met een predikant een
(thema)dienst voorbereiden. Of gelegenheid om na een dienst na te praten over een thema.
Het koffiedrinken wordt als verbindend ervaren.
De leeftijdsopbouw van de bezoekers van onze kerkdiensten is onevenwichtig. We missen de jonge
gezinnen, jongeren en de leeftijdsgroep 30 t/m 60 is ook klein.
Het is moeilijk te duiden wat deze groep ‘mist’ en wat we zouden kunnen/willen veranderen om ook
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hen te ontmoeten.
Waarom gemeenteleden de diensten niet bezoeken is niet duidelijk. Misschien zouden wij dat
moeten onderzoeken?
In samenwerking met andere gemeenten
Als gemeente werken we samen met de Katholieke Parochie én de Evangelische gemeente. Dit
gebeurt vanuit de Raad van Kerken maar er zijn ook diensten/activiteiten die in samenwerking zijn
met één van deze twee.
De status, ‘bevoegdheden’ en ‘verantwoordelijkheden’ van de Raad van Kerken zijn op dit moment
onduidelijk. De bemensing is voor vrijwel elke gemeente lastig.
Er is over de inhoudelijke samenwerking en uitvoering weinig centraal beschreven. Het is belangrijk
dat dit duidelijk vorm gaat krijgen, zodat van daaruit bemensing gezocht kan worden en invulling aan
(nieuwe) activiteiten gegeven kan worden.
Door de vergrijzing en krimp van de drie gemeenten (PGHvH, Evangelische Gemeente en RoomsKatholieke Parochie) is samenwerking (op verschillende gebieden) een optie die goed besproken en
onderzocht zal moeten worden!
Diensten en vieringen in Humanitas
Het is bijzonder en waardevol dat we in deze instelling de gelegenheid krijgen om als kerk(en) hier
vieringen te houden en present te zijn. Overleg hierover moet met zorg gebeuren en onze lijn in
communicatie (aanspreekpunt) moet helder zijn.
Duidelijk is dat vanuit de 3 gemeenten maar een beperkt groepje mensen actief is in deze
activiteiten. Gekeken zou moeten worden of er en welke manieren er zijn om binnen het Westland
aansluiting te vinden voor diensten/activiteiten voor bepaalde doelgroepen.

Buiten de gemeente, voor rand- en buitenkerkelijke mensen
We willen niet alleen ‘kerk-zijn’ en ons geloof vorm geven en uitdragen door diensten op zondag.
Ook andere activiteiten zouden mogelijkheden kunnen bieden om anderen, buiten onze gemeente,
te ontvangen. Het zou goed zijn hierover na te denken en aan dergelijke activiteiten ook breed
aandacht te geven. (PR)
1.Kinderen en kerk
De kindergezinsdiensten worden goed bezocht. Het aantal diensten zou vergroot kunnen worden, al
of niet in samenwerking met ‘De Driemaster’. Ook kan gezocht worden naar andere vormen om
gezinnen bij activiteiten te betrekken. Gekeken wordt naar de mogelijkheden van het houden van
‘Kliederkerk’.
2.De inloop
De inloop organiseert een kerstviering. De behoefte is uitgesproken om ook andere vieringen te
organiseren. Laagdrempelig en met eigen inbreng.
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Stappenplan voor 2017-2018
Binnen de gemeente, voor gemeenteleden
1

2
3
4
5

6

7
8

Ten aanzien van diensten zou het goed zijn om te inventariseren welke mensen muzikaal
zouden kunnen en willen meewerken aan diensten. Ook zou geïnventariseerd kunnen worden
of er mensen zijn die een soort ‘zanggroepje’ zouden willen vormen. Voor beide geldt dat er dan
ook een ‘trekker/coördinator’ moet zijn.
Bij aantreden van een nieuwe predikant kan een werkgroep eredienst gevormd worden die
samen met de predikanten (thema)diensten voorbereid of nagesprekken organiseert.
We willen gaan onderzoeken wat de groep 30 t/m 60 jarigen ‘mist’ in de dienst en/of de
gemeente en hoe we hen bij onze gemeente kunnen betrekken.
Ook zouden leden die geen diensten bezoeken gevraagd kunnen worden naar de reden
hiervoor.
Een aantal maal (te bespreken) per jaar een dienst mede door jongeren voorbereid. Bijv. n.a.v.
een thema behandeld tijdens de jeugdkerk en catechese. Vraag is of deze diensten een
bijzonder naam nodig hebben…. (veel vrijheid bieden)
Er moet een overleg komen tussen de leden van de Raad van Kerken en afgevaardigden van de
besturen van deze gemeenten om te komen tot een duidelijke doelstelling, bevoegdheid en
overzicht in activiteiten van deze raad. De afspraken op inhoudelijk, organisatorisch en
financieel gebied moeten goed worden vastgelegd.
Ditzelfde geldt voor de diensten/activiteiten met de RK en EG individueel.
Er moet worden nagedacht (door wie?) over mogelijke activiteiten buiten de diensten waarbij
we ook anderen buiten onze gemeente kunnen uitnodigen.

Buiten de gemeente, voor rand- en buitenkerkelijken
1

2
3

De mogelijkheden voor Kliederkerk worden onderzocht en er zal een pilot gedaan worden met
een aantal vieringen. Hierbij wordt samengewerkt met andere, ervaren, gemeenten en pionier
Bettelies Wester.
Gekeken/gevraagd kan worden of De Driemaster voelt voor het uitbreiden van de
kindergezinsdiensten.
De pastor is bezig met een voorstel voor het organiseren van diensten voor deelnemers aan De
Inloop.
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VORMING EN TOERUSTING
Samenvatting en activiteiten in 2016-2017
Vorming en Toerusting werd de afgelopen jaren georganiseerd met het model van de 5 wagonnetjes.
Deze zijn ontstaan vanuit het missie statement 2012 – 2016; Evangelisatie, gemeenschap, vorming
& toerusting, dienstbaarheid en vieren & aanbidden.
Er zijn al enkele jaren diverse goedlopende activiteiten als bijvoorbeeld de Bijbelkring, het leerhuis,
de groeigroepen en catechese. Deze worden in meerdere of mindere mate voorbereid met en/of
geleid door één van de pastores. Vanaf 2015 zijn hier extra activiteiten aan toegevoegd, die
voortkomen uit het missie/visie stuk 2012 – 2016. Deze activiteiten hebben (bewust) een lagere
frequentie en zijn daarmee bedoeld voor gemeenteleden die kortdurend mee willen doen aan
activiteiten en geloofsverdieping. Er is gestart met het aanbieden van diverse nieuwe activiteiten
voor maximaal drie momenten per seizoen. Dit aanbod is voor een deel gekoppeld aan het
seizoenthema dat begint op de Startzondag. Het ontmoetingsaspect tussen gemeenteleden op een
ander moment dan de zondag en in een ander vorm is ook een belangrijk doel.
Daarnaast is er ook een aanbod voor de toerusting van vrijwilligers en ambtsdragers. Deze is vooral
gericht op toerusting voor (bijzonder en/of ouderen) pastoraat. Dit is zeer rijk qua inhoud en is heel
waardevol voor betrokkenen.
Het algemene aanbod is vanaf seizoen 2015 – 2016 gemeente breed aangeboden in een extra editie
van de Samenloop (editie oktober), waarin tevens wat extra informatie te lezen is over missie/visie,
kerkenraad en pastores. Daarnaast is er een maandelijkse update in de Samenloop en zijn de FBpagina en de zondagsbrief gebruikt als communicatiemiddel.
Met het vertrek van de predikant (zomer 2016) en de afname van deelname van de jongeren aan het
V&T aanbod als huiscatechese en jeugdkerk is er op initiatief van de voorzitter en de jeugdouderling
een traject ingezet voor een passend aanbod voor 2017 voor de jeugd. Daarnaast is met het vertrek
van de predikant een grote motor achter Vorming en Toerusting verdwenen.
Bij evaluatie van Vorming en Toerusting bleek dat een deel van het aanbod maar een gering bereik
bleek te hebben. Het nieuwe aanbod kwam niet voort uit een vraag en/of behoefte die leefde, maar
het is een poging geweest aan te haken bij een latente vraag en een ontluikend enthousiasme om
elkaar als gemeenteleden ook af en toe te ontmoeten buiten de zondagse kerkdienst rondom
geloofsverdieping en geloofsontmoeting.
Echter bleek ook dat aanbod dat spontaan op ons pad kwam en dat aansloot bij maatschappelijke en
ethische vraagstukken wel breed aansprak, zoals bijvoorbeeld de cabaretavond over dementie.
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Stappen voor de komende jaren
Geloofsbeleving
1
2
3

De PG Hoek van Holland wil de goedlopende activiteiten als leerhuis en Bijbelkring blijven
aanbieden en zo nodig extra faciliteren op de manier waarop dit nu gebeurt.
Vanuit een duidelijke vraag en/of behoefte aan ondersteuning wordt vorming en toerusting
aangeboden aan vrijwilligers voor verdieping en toerusting bij hun taak.
We willen een koppeling maken tussen geloof en maatschappelijke/ethische thema’s die vooral
te maken hebben met het welzijn van de ouderen in onze (plaatselijke) gemeente.

Binnen de gemeente, voor gemeenteleden
1

2

3

Voor jongeren blijft ingezet worden op een passend aanbod vorming en toerusting op diverse
manieren en passend bij de dynamiek van deze tijd. Ook ouders worden actief betrokken bij het
aanbod en bij het enthousiasmeren van de jeugd.
Alle leden van diverse taakgroepen houden de oren en ogen open. Waar een vraag is naar
verdieping in de vorm van Vorming en Toerusting wordt gekeken of er hulp nodig is de vraag
helder te krijgen en een passend aanbod te realiseren. (vraag gestuurd i.p.v. aanbod gestuurd)
Met een nieuwe predikant zal actief worden gekeken naar de behoefte in de diverse
doelgroepen.

De gemeente naar buiten, voor rand- en buitenkerkelijken
1

2

Waar vanuit de open en zorgzame gemeente vraag om (geestelijke) verdieping is bij de mensen
die zich welkom voelen bij de diverse activiteiten, zal hier zeker op worden ingegaan. De inloop
is hierin het startpunt van de ontmoeting tussen mensen.
In samenwerking met lokale en gemeentelijke partners kan de PG een rol spelen in informatie,
meningsvorming en gesprek over maatschappelijke/ethische thema’s die spelen rondom zorg en
welzijn van diverse groepen als bijvoorbeeld de ouderen.

Stappenplan voor de komende jaren:
Ieder kerkelijk seizoen zijn er twee inventarisatiemomenten gepland om te kijken welk aanbod er is
en welke vragen/ideeën er liggen. (september& januari)
2017 – 2018: voorzetten goedlopende activiteiten V&T
2017 – 2018: doorstart jeugdwerk nieuwe stijl
2018  2025: oor te luister leggen bij de diverse (doel)groepen en aansluiten bij enthousiasme,
vraag en verdieping, voor zowel kerk naar binnen als kerk naar buiten. Hierin zal ook de bestaande
aansluiting met instellingen en/of zorgpartners in het netwerk worden gebruikt.
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JEUGD- EN JONGERENPASTORAAT
Samenvatting en activiteiten in 2016-2017
1

2

3

Er is elke zondag kindernevendienst voor kinderen in de leeftijd van de basisschool.
Er is een kleine, variabele, groep kinderen die de kindernevendienst bezoekt. Het aantal varieert
van 2 tot 10 kinderen.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’.
Maandelijks is er Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
Er is een groepje gemeenteleden dat, in overleg, de jeugdkerk leidt. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van materialen van JOP.
Van maart t/m juni zijn er een aantal bijeenkomsten voor jongeren van 12 t/m 17 op door de
weekse avonden. Jongeren (en hun ouders) hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De
onderwerpen die besproken worden zijn ook vanuit de materialen van JOP. Soms lopen thema’s
door in de Jeugdkerk.

Stappen voor de komende jaren
1
2
3
4

Betrokkenheid van jeugd en jongeren (en hun ouders!) bij de kerk en kerkelijke activiteiten
stimuleren.
Jeugd en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling en groei op geloofsgebied.
Mogelijkheden creëren voor jeugd en jongeren om te participeren in diensten en activiteiten
van onze gemeente. (en daarbuiten?)
Zoeken naar andere vormen van contacten met kinderen, jeugd en jongeren.

Stappenplan
1
2
3

4

Voortzetten van jeugdkerk en catechese. Een nieuw seizoen met een groepje die hiertoe ook
wat ‘scholing’ krijgt en een planning voor het hele seizoen.
Een seizoensplanning voor kinderen en jeugd waarin alle activiteiten; ontspanning, vorming &
toerusting en diensten genoteerd staat.
In gesprek gaan met ouders van kinderen en jongeren over hun ideeën, mening en
verwachtingen m.b.t. geloofsopvoeding en de rol/taak van de kerkelijke gemeente hierin.
Dit kan op verschillende manieren; enquête, ‘huisbezoek’, gespreksavond.
Dit om draagvlak te creëren en passende activiteiten te kunnen plannen.
Onderzoeken van mogelijkheden voor regionale samenwerking:
Gezien het aantal jonge kinderen is het goed om te zoeken naar samenwerking met andere,
plaatselijke geloofsgemeenschappen én met initiatieven en organisaties in plaatsen dicht bij
Hoek van Holland.
Op dit moment zijn er plannen voor het organiseren van ‘Kliederkerk’.
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PASTORAAT
Samenvatting en activiteiten van de afgelopen jaren
1. Gemeentegespreksavonden
Deze zijn gehouden in 2009, 2011 en 2012 en werden bezocht door ca 120 gemeenteleden.

2. OuderenContactTeam (OCT )
Het ouderen Contact Team bestaat uit plm. 35 mensen die de ouderen bezoeken boven de 75 jaar.
Iedereen vanaf 75 jaar krijgt de vraag of zij bezoek willen. Vorig jaar hebben we met leden van het
OCT (ouderencontactteam) wat achterstand weggewerkt. Tevens is er een administratie opgezet
waarbij we allen kunnen zien wie er bezoek krijgt. We willen degene die geen bezoek wenst, toch
wat in het oog houden en door de administratie weten we wie dat betreft. Gezien de vergrijzing van
de gemeente en ook vrijwilligers zal er moeten worden nagedacht worden hoe we dat in de
toekomst zien. Tevens wordt er in het OCT nagedacht over zorgzame kerk wat werd aangereikt door
PKN.
Er zijn er avonden georganiseerd; cabaret rondom dementie, muziekavond, en zijn er diverse
onderwerpen die terloops aan de orde komen. Nieuwe onderwerpen worden door de vrijwilligers
aangedragen. Voor het komende jaar mogelijk rondom euthanasie, wilsverklaringen, etc. vanuit drie
disciplines (theologie, zorg en medisch) i.s.m. pastor Leny een arts en Humanitas. Ook in de
kerkenraad zou het goed zijn om eens te bespreken hoe wij daar als kerk in staan. Daarna, indien
wenselijk, een gespreksgroep voor geïnteresseerden realiseren.
3. OuderenContactTeam (OCT )
Het ouderen Contact Team bestaat uit plm. 35 mensen die de ouderen bezoeken boven de 75 jaar.
4. Bezoekpastoraat
De consulent, Ds. Dirk van Duijvenbode, bezoekt 1 dag per week, in overleg met de pastor, Leny
Lievaart, en voorzitter College van Pastores, gemeenteleden voornamelijk vanuit de wijken van
Pieter. Leny Lievaart doet het pastoraat in de aan haar toegedeelde wijken, waarbij het nadruk ligt op
crisispastoraat, ouderenpastoraat en rouwpastoraat.
Ouderen worden veelal niet meer in verpleeghuizen in de regio opgevangen. Als het aan te rijden is,
neemt een gemeentelid, waar nodig de ziekenhuisbezoeken op zich, op uitzonderingen na
(levensbedreigend of als er vooraf al contacten waren). Gezien de vergrijzing is er steeds meer
pastoraat nodig. In Humanitas is Nel van Andel voor de ouderen het aanspreekpunt, Hannie van Dam
voor ouderen in de wijken (is tijd uit de roulatie geweest) en de voorzitter College van Pastores voor
de wijken.
Het pastoraat is sterk veranderd in de laatste jaren. Het ouderlingen bezoek of een pastoraal bezoek
door gemeenteleden aan gemeenteleden bestaat niet meer, met uitzondering van het OCT. De
organisatie daarvan is een taak van de kerkenraad. Mensen moeten er nog steeds aan wennen dat er
geen jaarlijks contactmoment is met de kerk en dat is wel zorgelijk. (We zien nooit iemand van de
kerk!) Bij de mensen die de kerkdienst bezoeken is er onderling wel zorg en aandacht. Het bezoeken
van alle gemeenteleden door de pastores vanuit het College van Pastores is niet realistisch gezien zij
al een dagtaak hebben aan de urgentere situaties.
Beleidsplan PG Hoek van Holland 2017-2021 (2025)

12 |

5. Humanitas groepen ( Leny Lievaart)
De groep is de laatste jaren kleiner geworden i.v.m. het overlijden en verhuizen van mensen naar
zorgafdelingen c.q. andere zorghuizen. De gespreken worden gewaardeerd en het contact onderling
wordt ook hierdoor versterkt. Dat er in Humanitas een hechte gemeenschap is mag blijken uit de
Paas en Kerstvieringen die twee jaar geleden zijn opgestart mmv het OCT. De Hal beneden zit
overvol. Dat is erg fijn. Misschien wat meer PR. voor de Humanitasgroepen. Twee gemeenteleden
organiseren de bijeenkomsten.
6. Inloop
De inloop is volledig selfsupporting door middel van sponsors en subsidies. Zij hebben het CvK
(College van Kerkrentmeesters) nooit iets gevraagd. Ook de pannen, rechauds etc. zijn door de inloop
aangeschaft. De inloop kent een bestuur, een stichting, bijzonder pastoraat, klusjesteam, kookploeg,
schoonmaakster, alles bij elkaar zo’n 25 a 30 vaste en ad hoc vrijwilligers. Er zijn maandelijks zo
tussen de 30 en 50 eters maar de hele groep bezoekers bestaat uit ongeveer 80 mensen die
geregistreerd staan. Daarbij zijn er vaste bezoekers en mensen die op verschillende tijden in en uit
lopen. Er worden spelletjes gedaan etc., en er is veel aandacht voor de bezoekers. De vrijwilligers zijn
ook op straat en op andere wijzen actief als het om zorg en aandacht gaat. Wat meer betrokkenheid
van de gemeente zou wenselijk zijn door bijvoorbeeld een aantal keren per jaar te collecteren, maar
bovenal ook af en toe te bidden voor deze mensen in de kerk. Zodat het iets wordt van ons allemaal.
Zodat ook bij de vrijwilligers draagkracht gevoeld kan worden vanuit de gemeente en kerkenraad.
Contacten met netwerken is erg belangrijk zodat we multidisciplinair kunnen samenwerken in het
kader van open kerk zijn en de missionaire visie in het belang van de doelgroep. Kritisch wordt er
gekeken met wie, wat en hoe.

7. Kerstviering
De kerstviering is een groot feest waar veel aandacht aan wordt besteed. Daarna volgt de maaltijd
met een vaste kerst kookploeg. De opbouw van de zaal en de inkopen kosten veel energie, geld en
tijd maar het is dan ook drukbezocht. Plm. 90 tot 100 eters zijn er en het kerstverhaal wordt
hermeneutisch neer gezet. Het verhaal van de geboorte, deze mensen, en uitnodigend naar het
geloof. De vraag was van enkele ik zou wel wat meer over Jezus willen weten. Daar moeten we als
bestuur eens over nadenken omdat ze vaak schuw zijn voor vreemden, en een alfacursus of iets
dergelijks niet laagdrempelig genoeg is.

8. Pastorale aanwezigheid bij de voedselbank
Iedere vrijdagmiddag is de pastor in de kerk als aanspreekpunt aanwezig voor deze mensen zoals
destijds besproken met de kerkenraad. Hoewel de mensen daar niet op gewezen worden omdat de
voedselbank geen kerkelijk verbondenheid heeft en alleen een uitdeelpunt is van de voedselbank
Maasluis. Dat vind ik wel jammer. Wel mogen er flyers van de inloop mee in de tassen. En mogen ze
zich inschrijven voor de kerst. De tijd wordt dikwijls ook besteed om de pastoralia in Humanitas te
bespreken en als tijd voor mensen van de inloop of zo blijkt mensen die aanwaaien.
9. Pastorale aanwezigheid bij de Inloop
Pastorale aanwezigheid bij de inloop is essentieel. Daar worden afspraken gemaakt en werken we
samen met de maatschappelijk werkster, wijkteam, psychiatrisch verpleegkundige, wijkagent en
of….. Mensen maken afspraken, komen met vragen, zorgen, angsten, etc. Het is tevens een veilige
plek voor hen waar ook juist niet organisaties op hun nek zitten en ze vrijuit kunnen delen.
(Zorgmijders) Er worden geen doelen gesteld (daarvoor is het een inloop) behalve dan als er een
woning wordt opgeknapt of iets dergelijks. Gastvrijheid en aandacht staan hoog in het vaandel van
de vrijwilligers.
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10.Zorgoverleg Humanitas (Leny Lievaart):
Iedere twee maanden is er een overleg in Humanitas. Activiteiten en organisatie, ruimtes, etc.
worden doorgesproken zoals de zangdiensten, vieringen, Humanitasgespreksgroep en wat er zoal
leeft in het huis. Het is bijzonder dat de kerk zoveel ruimte krijgt in een humanistische instelling. Het
is goed om de contacten warm te houden met de zorg en de instelling daar er veel kerklieden wonen.
Een doel is om bij de zorg meer aandacht te krijgen voor het signaleren van levensvragen,
existentiële vragen en vragen rondom levensbeëindiging.
11.Vrijwilligersavonden
In 2010 is er een algemene vrijwilligersavond geweest die door ca 120 gemeenteleden werd bezocht;
dit naar aanleiding van de (her)opening van de dorpskerk. In 2015 is er een vrijwilligersavond
geweest om alle vrijwilligers van het pastoraat eens bij elkaar te brengen en in het zonnetje te
zetten.
12.Ouderensoos
Tien keer per jaar wordt op de eerste dinsdagmiddag van de maand een soosmiddag georganiseerd
door drie gemeenteleden voor de ouderen.
13.Pastoraat met een bijzondere opdracht
Een gemeentelid bezoekt nabestaanden (echtgenoot of echtgenote) van overleden gemeenteleden
nadat de dominee of pastor gestopt is met de eerste nazorg.
Een gemeentelid gaat op bezoek bij langdurig zieke gemeenteleden in de ziekenhuizen of
verzorgingstehuizen. Hij bezoekt gemeenteleden die buiten de regio ‘wonen’, maar altijd in overleg
met de pastores.
14.Rouwverwerkingsgroep
Onder leiding van een gemeentelid en Leny Lievaart komt een groep nabestaanden samen om over
de rouwverwerking te praten.
15.Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
Leny Lievaart en drie gemeenteleden organiseren de Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en hebben een
draaiboek gemaakt voor deze zondag
16.Nieuw-ingekomenen
Een gemeentelid bezoekt namens onze gemeente de nieuw-ingekomenen en zorgt dat relevantie
informatie wordt doorgegeven naar personen die daar iets mee kunnen doen. De voorzitter College
van Pastores krijgt een overzicht van de bezoeken.
17.Kraambezoek
Twee gemeenteleden doen een kraambezoek namens de gemeente.
18.Facebookgroep jonge ouders
Een gemeentelid houdt via Facebook een groep van ongeveer 20 jonge gezinnen op de hoogte van
activiteiten en artikelen die voor deze groep van belang kunnen zijn. Deze groep is afgesloten voor
mensen van buiten, zodat privacy gegarandeerd blijft.

Stappen voor de komende jaren
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1. In het College van Pastores bestuur is overleg geweest en besloten om een missionaire
gesprekavond te organiseren in 2018 in het kader van open kerk zijn. ‘Met je voeten in de klei
staan’ ofwel kom en durf mensen tegemoet te komen. Hoe kunnen wij als kerk sterk
vertegenwoordigd zijn in de Hoekse samenleving. Wat willen we? Wat kunnen we? Wat gaan we
doen? In groepen willen we weer in de kerk uiteengaan om daarna plenair met elkaar na te
denken. Het College van Pastores wil dit graag in samenwerking met de kerkenraad (in verband
met onderbezetting onder andere een organisatorische en voorbereidende werkgroep creëren)
gaan bespreken om er een vruchtbare avond van te maken waarbij relevante gespreksruimte is
voor iedereen. Methodisch en didactisch zou er een relevant programma gemaakt kunnen
worden door missionaire aanreikingen (spelvorm) vanuit het dienstencentrum van de
Protestantse Kerk Nederland.
2. Voor alle ouderen in de Hoek starten we per 23 mei 2017 iedere dinsdag morgen een gezellig
samenzijn. (Naam hebben we nog niet) Alleen de tweede dinsdag van de maand een wordt
maaltijd aangeboden met een kleine financiële vergoeding.
3. Wanneer er een nieuwe dominee is zullen Leny en de dominee kritisch moeten kijken naar de
wijkverdeling, maar vooral ook naar de verdeling van de oudere gemeenteleden, aangezien Leny
de laatste jaren ongeveer 75% van de begrafenissen heeft gedaan, de overige begrafenisdiensten
werden door Pieter en andere dominees gedaan.
4. Netwerkpastoraat. Pastoraat is altijd een speerpunt geweest in de gemeente. In de denktank is
een gemeentelid bezig in het opzetten van netwerken waarin een aanspreekpunt is voor die
groep mensen. Een proefperiode is gaande en verdere ontwikkelingen heeft tijd nodig. Mensen in
de netwerken kunnen dan zien wat er speelt en dat kunnen zij doorgeven aan mensen die daar
wat mee kunnen doen. Daarbij kan je denken aan langdurige ziekte, ziekenhuisopname,
allerhande problemen waarbij wij als kerk iets kunnen betekenen.
5. Het Pastoraat in de gemeente is voor de pastor verreweg het meeste werk al denken sommige
dat de inloop de meeste tijd vergt. PLM 85-90 % is gemeentepastoraat. Zieken,
stervensbegeleiding, begrafenissen, zorgadressen, verwerking verleden, levensboeken maken,
vergaderingen OCT, Inloop, College van Pastores, Kerkenraad, Humanitas. Wat gerealiseerd moet
worden is dat er meer vrijwilligers in het College van Pastores kerkleden bezoeken en contact
houden naast de bestaande netwerken.
6. Belangrijk is ook ontmoetingspastoraat of onderling pastoraat, onder andere na kerktijd op het
kerkplein, maar ook bij andere momenten waar gemeenteleden elkaar ontmoeten, deze vorm van
pastoraat is ieders verantwoordelijkheid. Daarbij mogen we niet vergeten om zaken die belangrijk
zijn door te spelen naar de pastores en/of voorzitter van het College van Pastores! Deze vorm van
pastoraat willen wij de komende tijd gaan versterken.
7. In het najaar willen we zo mogelijk starten met 3 keer per jaar bijzondere pastorale
inloopvieringen op zondagmiddag. Daarbij kunnen mensen persoonlijke gedichten, liederen etc.
inbrengen of hun verhaal vertellen onder voorafgaande begeleiding en voorbereiding van een
gemeentelid en Leny. Het gaat hier om ruimte, verwerken, delen en helen voor de mens achter de
mens. Hoeveel mensen er komen is totaal niet relevant!
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8. In 2019 willen wij weer een algemene vrijwilligersavond organiseren om de onderlinge
verbondenheid te versterken.
9. Ook moet er gezocht gaan worden naar een tweede persoon die nabestaanden van overledenen
gaat bezoeken ( nadat de pastor of predikant de eerste nazorg gedaan hebben).
10.We hopen dat het begrafenisprotocol (informatie etc.), waar men nu mee bezig is, voltooid
wordt. We houden een enquête gericht op de jeugd van 16 tot 30 jaar om te kijken waar, vooral
op het pastorale vlak, knelpunten zijn bij deze doelgroep. En we willen onderzoeken wat wij voor
deze doelgroep kunnen betekenen.
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DIACONAAT
Samenvatting en activiteiten 2016-2017
Diaconaat is erop gericht om dienstbaar te zijn voor de kwetsbare medemens en mensen in een
kwetsbare situatie. Kernwoorden daarbij zijn barmhartigheid, wederkerigheid, en gerechtigheid.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Financiële hulp
Avondmaalsdiensten
Liturgisch bloemschikken Pasen/Kerst
Kledinginzameling
Ziekenzondag/Oogstdienst
Organisatie voedselhulp
Kerstviering voedselbank/inloop
Recreatiepastoraat
Bloemendienst
Kaarten sturen
Streekverband de 10
Diaconale aanwezigheid bij de voedselbank
Autodienst (de diaconie is van mening dat deze taak bij kerkbeheer hoort)
Collecten
Kerkwebradio
Laatste zondag kerkelijk jaar

Stappen voor de komende jaren
Vanuit de gemeente een bijdrage vragen om de huidige taken te kunnen blijven vervullen. We willen
blijven omzien naar de mensen die onze steun nodig hebben. Als we voldoende mankracht hebben,
kunnen we zorgzaam zijn, naar elkaar omzien en zo invulling geven aan een zorgzame kerk.
1
2
3
4
5
6
7

Alle ouderen die niet meer mobiel zijn, uitnodigen naar een kerkdienst te komen, door het
aanbieden van speciaal vervoer;
Maaltijden voor ouderen organiseren;
Jongeren activeren om voor ouderen een maaltijd te bereiden ‘Jong voor oud’;
Acties voor een goed doel uitzetten, door bijvoorbeeld de opbrengst van een maaltijd aan goed
doel te schenken;
Een ‘omgekeerde’ collecte houden: niet iets in de collectezak doen, maar eruit halen en de
vermeerderde opbrengst weer in de zak deponeren;
Een goed collectedoel waar mensen uit de omgeving bij betrokken zijn, adopteren;
Elkaar tot hand en voet zijn, door bijvoorbeeld hulpvragers en hulpbieders met elkaar in contact
brengen.

Stappenplan
De diaconie is altijd sterk gericht op hulp aan de naaste en vreemdeling. Daarnaast moeten we scherp
oog voor de omgeving en de mensen ver weg hebben. Daarom zullen we de huidige taken blijven
vervullen en voor de komende 5-7 jaar de activiteiten, zoals hierboven verwoord proberen te
verwezenlijken. Deze activiteiten zullen verspreid over deze periode worden opgepakt.
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KERKBEHEER (College van Kerkrentmeesters, CvK)
Samenvatting en activiteiten 2016-2017
Om de kerkgemeenschap in staat te stellen zondagse diensten in de kerk, maar ook andere
bijeenkomsten te houden in het kader van vorming en toerusting, activiteiten te ontwikkelen,
vergaderingen te houden, enz. is het noodzakelijk dat er voldoende middelen zijn om deze
bijeenkomsten in het kerk- en ontmoetingscentrum te kunnen laten plaatsvinden. Hiervoor is de
taakgroep kerkbeheer aangesteld die als doel heeft voldoende financiële middelen aan te trekken
om de bijeenkomsten mogelijk te maken en alle andere daarmede samenhangende faciliteiten te
organiseren.
Onze kerkgemeenschap heeft de laatste jaren te maken gehad met tekorten, dat wil zeggen de
uitgaven waren hoger dan de inkomsten. Binnen het mandaat dat de CvK van de Kerkenraad heeft,
gaan we in de komende jaren inzetten op verhoging van de inkomsten en terugbrengen van de
uitgaven.

Stappen voor de komende jaren
1.

2.

3.

4.

Onze gemeente heeft de laatste jaren een predikant gehad die full time werkte. Na het vertrek
van de predikant is op basis van de opgestelde meerjarenbegroting de conclusie getrokken dat
er voor een nieuwe predikant ruimte is voor een dienstverband van 0,8 fte. Daar waar in het
verleden een woning voor de predikant werd aangeschaft, al of niet samen met de predikant,
willen we in de komende jaren niet meer investeren in een pastorie.
De kosten van de kerkelijk werker die wij voor 24 uur per week in dienst hebben zullen worden
teruggebracht, niet door het dienstverband te verkleinen maar door het aantrekken van
fondsen voor de Inloop. De Inloop is een organisatie die verband houdt met het ‘open kerk-zijn’.
Mensen die zich aan de onderkant van de maatschappij bevinden bieden wij als kerk een
helpende hand in de vorm van bijeenkomsten waarin ondersteuning wordt gegeven aan deze
mensen. Dit kunnen bijeenkomsten zijn voor bezinning, hulp bieden in de vorm van een
maaltijd, hulp bieden in het maatschappelijke verkeer etc. De doelstelling voor de komende
jaren is de kosten voor de Inloop, inclusief de inzet van de kerkelijk werker terug te brengen
zodat deze organisatie zich zelf in financiële zin kan bedruipen.
Het kerkelijk centrum is in 2010 uitgebreid en gerenoveerd. Achterstallig onderhoud is niet of
nauwelijks aan de orde. Om het kerkgebouw in goede staat te houden is een meer-jaren
onderhoudsplan met bijbehorende kosten opgesteld. In de meerjarenbegroting wordt rekening
gehouden met deze kosten, jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening toegevoegd en het uit
te voeren onderhoud wordt ten laste van deze voorziening geboekt.
‘Groene Kerk’ zijn. De komende jaren willen wij door o.a. gerichte eindejaar acties fondsen
verwerven om een Groene Kerk mogelijk te maken. Onder Groene Kerk verstaan we een kerk
die energieneutraal is. Door aanpassingen en de aanschaf van zonnepanelen moeten wij in staat
zijn het energieverbruik te verminderen op een zodanige wijze dat de kosten en de opbrengsten
elkaar in evenwicht houden. Een veel belangrijker aspect is de bijdrage die wij leveren aan het
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5.

6.

7.

8.

milieu. Een adviesbureau gericht op de gebouwen gaat ons adviseren om de doelstellingen te
kunnen realiseren.
Verhogen opbrengsten kerkelijk centrum. Onze kerk is na de verbouwing in 2010 geschikt
gemaakt voor het houden van allerlei bijeenkomsten. Zo wordt de kerk verhuurd als
stembureau, aan koren, vinden er muziekbijeenkomsten plaats die voor extra inkomsten zorgen.
De komende jaren willen wij inzetten op een betere verhuur van het kerkelijk centrum, denk
o.a. aan besloten verjaardag vieringen. Om dit verder mogelijk te maken zullen wij met de
gemeente Rotterdam de mogelijkheid onderzoeken om een lichte horeca vergunning te
verkrijgen. Om het open karakter van de kerk verder vorm te geven zullen we de kerk
openstellen met monumentendag, Hoek van Holland ku(n)stplaats en andere gelegenheden.
Om onze leden effectiever te kunnen benaderen voor de actie Kerkbalans is het noodzakelijk dat
wij het ledenbestand up-to-date houden. Een opschoningactie van het ledenbestand wordt in
2017 uitgevoerd. Na de opschoning kan in de volgende jaren gerichter worden gewerkt aan de
actie Kerkbalans. Het is daarbij de doelstelling dat wij meer in lijn van de PKN adviezen de actie
gaan opzetten. De taakgroep communicatie zal hierbij een belangrijke rol moeten gaan spelen.
Onze kerkgemeenschap beschikt op dit moment over een redelijk vermogen dat op deposito’s
bij de SKG is gestald. Onderzocht wordt of de opbrengst van dit vermogen kan worden vergroot
nu de rente de laatste jaren tot een bedenkelijk niveau is gedaald.
Om de communicatie en besluitvormingsprocessen te stroomlijnen zullen processen moeten
worden beschreven en een database van de vrijwilligers in de diverse commissies moeten
worden vastgelegd. Hiertoe zal in 2017 een aanzet worden gedaan.

Het zijn vele zaken die hiervoor als speerpunten zijn genoemd. Een aandachtspunt is daarbij dat onze
kerkgemeenschap sterk vergrijsd. Vele vrijwilligers zijn in de leeftijd 65+, aandacht zal daarom
moeten worden besteed aan het binnenhalen van jongere vrijwilligers om de continuïteit van de uit
te voeren werkzaamheden te waarborgen.
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COMMUNICATIE
Samenvatting en activiteiten in 2016-2017
De Taakgroep Communicatie (TC) is een nieuw gevormde taakgroep in het kader van het beleidsplan
2017 voor de komende jaren. Het gevoel is ontstaan dat de onderlinge communicatie en de
communicatie naar buiten van de Protestantse gemeente Hoek van Holland (PG) meer
gecoördineerd en in samenhang kan worden verzorgd.
Weliswaar zijn er diverse manieren waarop thans gemeenteleden en buitenstaanders worden
benaderd. Om een inzicht te geven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maandelijks wordt het gemeenteblad ‘Samenloop’ uitgegeven
De Zondagsbrief – elke zondag rondom de diensten
Berichten in ‘Samen’, het wekelijkse Westlandse Kerkblad
De website ’PGHvH’, het informatiemedium via internet
Facebook voor bepaalde doelgroepen, momenteel voor jonge gezinnen
Onderling e-mail verkeer t.b.v. vergaderingen en bijeenkomsten
Beeld en Geluid voor beamerpresentatie in de kerk bij diensten en andere activiteiten en het
verzorgen van diensten via kerkwebradio en internet
8. Rondzendbrieven voor gemeenteavonden, Kerkbalans, Solidariteitskas en Eindejaar actie.
9. Incidentele publicaties in de Hoekse Krant
Bij elk medium zijn enthousiaste vrijwilligers met de beste bedoelingen betrokken, maar van een
algemeen voorlichtings- en publiciteitsbeleid is momenteel nog geen sprake.

Voorlichting en publiciteit
De vraag is allereerst: Met welke boodschappen willen we gemeenteleden en buitenstaanders
bereiken? Vervolgens is dan de vraag: Hoe? In feite zijn we een levendige gemeente met tal van
activiteiten, voor steeds wisselende groepen, die we dan wel zo goed mogelijk willen bereiken.
Denkbaar is dat per activiteit wordt nagegaan van welke communicatiemiddelen het beste gebruik
kan worden gemaakt. Om dat op het spoor te komen is het beste om aan de potentiële afnemers te
vragen waar men zijn informatie vandaan haalt c.q. hoe men het beste te bereiken is.
Naast activiteiten zijn er ook van belang geachte zaken, die we graag als PG met onze leden willen
delen. Zijn voor dat alles onze huidige media voldoende toegerust c.q. worden die voldoende benut?
Een voorbeeld: Aankondiging van gemeenteavond. Zondagsbrief, mededeling tijdens dienst (rond
150 personen), Samenloop (rond 450 pastorale eenheden),
Website (150 bezoekers), maar we hebben wel rond 900 pastorale eenheden. Is dan een bericht in
de Hoekse Krant niet effectiever. Een voorbeeld om het denken op gang te brengen.

Taakgroep ondersteunt en coördineert
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De primaire gedachte achter de taakgroep is dat ze ondersteunend is voor de andere taakgroepen,
die gespecialiseerd zijn op hun eigen gebied, maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken om wat
ze willen, bedoelen uit te dragen. Dat vereist dat binnen de taakgroep communicatie de daarvoor
vereiste kennis wel moet worden samengebracht. Mensen, die vertrouwd zijn met voorlichting en
publiciteit. Kennis van zaken is één, maar vervolgens moet actief worden geadviseerd wat de beste
benaderwijze is in een gegeven situatie. Verder is de coördinatie van belang. Niet alles tegelijk voor
dezelfde doelgroepen.
Het eerste doel is dus het vormen van een kleine doeltreffende taakgroep bestaande uit 3 tot 5
personen met de nodige deskundigheid.
Dan kan een begin worden gemaakt met de aansturing van de andere Taakgroepen. Vervolgens is er
meer werk aan de winkel. Het herijken van de diverse media op hun effectiviteit. Vergelijking van de
bestanden van de diverse media. Bereiken we niet steeds dezelfde kleinere selecte groep?

Taakgroep stemt af
We leven in een wereld met een sterk veranderend mediagebruik. Ook daar moet rekening mee
worden gehouden. Wie van onze leden gebruiken welke middelen. Is e-mail zo ingeburgerd dat het
loont om een volledig e-mail bestand van onze leden op te bouwen? Maar welke media we ook
inzetten, doen we dat op de beste wijze of kan het beter. Niet voor niets zie je kranten zich
aanpassen, een ander opmaak krijgen. Geldt dat ook voor websites? Hoe zit het dan met onze eigen
website. Kortom steeds weer vragen om het denken op gang te brengen en het gevoel te laten
landen, dat de ingestelde taakgroep communicatie heel wat te doen staat. Wel is dan de prioritering
van belang. Taakstellend kan wel worden gedacht aan een tijdvak van rond 5 jaar. Bij dat alles zullen
we niet bang moeten zijn voor verandering. Het gaat om verfrissing, het bij de tijd zijn en blijven.

Stappenplan voor de komende jaren
Uit het voorgaande vloeit het volgende stappenplan voort:
-

Benoeming leden Taakgroep Communicatie
Inventarisatie van mediagebruik door andere taakgroepen.
Overleg met redacties en aanstuurders van de diverse media
Meten van effectiviteit van bestaande werkwijze
Adviseren over doelmatig gebruik van media en middelen door taakgroepen
Herijken van het gebruik van gehanteerde media
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Bijlage - Missie en visie in Doelstellingen voor 2025
Geloofsbeleving
De PG besteedt in gesprekken, (zondagse)vieringen, activiteiten, enz. ruim aandacht aan persoonlijke
geloofsbeleving. Leert mensen hun eigen pareltjes daarin ontdekken.
De gemeenteleden van de PG hebben minder schroom om zich als levende christenen in
voorkomende situaties te presenteren. Ondanks vallen en opstaan, blijkt het geloven.
De PG is een levendige gemeenschap van mensen, die elkaar de ruimte gunnen voor eigen
geloofsbeleving, gebaseerd op het evangelie en het leven van Jezus Christus.

De gemeente zelf
De PG zal de leden meer bereikt hebben door te werken met doelgroepen. Per doelgroep (jong, oud,
kwetsbaar) zal de PG betekenisvol zijn. Wederkerigheid, gelijkwaardigheid staat daarbij hoog in het
vaandel.
De PG zal het pastoraat, het omzien naar elkaar, versterkt hebben. Daarbij is gedacht aan: versterken
onderlinge community, opzetten buddysysteem, enz.
De PG zal door vorming en toerusting leven en werken van gemeenteleden ondersteunen, motiveren
en verdiepen. Eigen gaven leren ontdekken.

De gemeente naar buiten
De PG heeft in Hoek van Holland een betere afstemming bereikt tussen kerken, burgers en relevante
organisaties. Is beter zichtbaar. Ervaringen worden gedeeld. Lopende contacten zijn uitgebreid.
De PG is een open en zorgzame gemeente, werkend voor de welkome (kwetsbare) mensen uit het
dorp, met oog voor de wereld eromheen. Een gemeente, waarin vanuit Gods liefde wordt gedeeld.
De PG zal de beeldvorming naar buiten hebben versterkt. Is zoveel meer als de zondagse viering.
Investeert in mensen aan de rand van en buiten de kerk, zo mogelijk in samenwerking met andere
kerkgenootschappen.
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Bijlage - Taakgroepen
Taakgroep Eredienst c.q. Vieren en Aanbidden















Eredienst
Kerstnachtdiensten
Pinksterdienst
Vriendendiensten
Startzondag
Wereldgebedsdag
Koren
Gebedsgroep
Avonddiensten (Taizé, zang, …)
Vieringen Bertus Bliek
Zingen bij Humanitas
Kerstviering 55+
Paasviering 55+
Raad van Kerken

Taakgroep Vorming en Toerusting










Alpha-cursus
Bèta-cursus
Bijbelkring
Groeigroepen
Leerhuis
Bijbellezen
Meditatieve avonden
Catechese (belijdenis)
Bouwstenenbijbelschool

Taakgroep Jeugd en Jongerenpastoraat










Jeugdpastoraat
16 plusgroep
Jongerengespreksgroep
Huiscatechese
Jeugdhonk
Jeugdkerk
Kindernevendienst
Schoolgezinsdiensten
Faceboekgroep
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Taakgroep Pastoraat c.q. Gemeenschap















Gemeentegespreksavonden
Ouderencontactteam/Ouderensoos
Nieuw ingekomenen bezoek
Pastoraat
Humanitas groepen
Ouderencontactteam
Vrijwilligersavonden
Kraambezoek
Faceboekgroepen
Inloop
Kerstviering voedselbank/inloop
Pastorale aanwezigheid bij de voedselbank
Pastorale aanwezigheid bij De Inloop
Zorgoverleg Humanitas

Taakgroep Diaconaat












Financiële hulp
Organisatie voedselhulp
Kerstviering voedselbank/inloop
Recreatiepastoraat
Bloemendienst
Kaarten sturen
Streekverband de 10
Diaconale aanwezigheid bij de voedselbank/inloop
Autodienst
Collectanten
Kerktelefoon

Taakgroep Kerkbeheer c.q. Kerkrentmeesters










Rommelmarkt/bazaar
Ledenadministratie
Onderhoud/kerk/tuin
Schoonmaken
Kerkelijke vrijwilligersdienst
Oppas
Boekenverkoop
Koffiedienst
Kosters
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‘Hallo gefeliciteerd’
Kerkbalans
Gastvrouwen
Archief
Verzekeringen
Organisten

Taakgroep Communicatie
Communicatie







Krantencontact
Samenloop
Website
Regie/Beeld en geluid
Zondagsbrief
Kerktelefoon

Hoek van Holland, 19 januari 2017.
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