
 

 

 

 

 

Beleidsplan 2018-2022  

 

 en  

 

Werkplannen 2018 - 2019 

 

van de 

 

Protestantse Gemeente Voorhout 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bid en Werk” 
 

 

 

 



2 

 

Missie 

De Protestantse Gemeente Voorhout, hierna te noemen De Kleine Kerk, laat 

zich leiden door de woorden van Jezus zoals geschreven in  

Mattheus 28:18 – 20 (BasisBijbel)  

 

Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde 

gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen 

in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles 

te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN  alle dagen met jullie, 

totdat de tijd van de wereld om is". 

Identiteit 

De Kleine Kerk Voorhout is een veelkleurige gemeente die een thuis is voor 

mensen om God en elkaar te ontmoeten. Wij vormen een gemeenschap van 

mensen met hun eigen levensverhaal en hun persoonlijke zoektocht naar zin en 

betekenis. 

Wij laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door Jezus 

Christus en door de traditie van het christelijk geloof. We laten ons voeden in 

vieringen, ontmoetingen en in vrijwilligerswerk. Daarin vinden we ook 

inspiratie voor het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving. 

De Kleine Kerk wil dat bereiken door:  

Ons hart open te stellen voor de werking van de Heilige Geest en in woorden 

en daden invulling te geven aan deze opdracht vanuit de geloofsgemeenschap 

in Voorhout en haar plaats in de wereld. 

 

De kernwaarden van de Kleine Kerk zijn: 
 We kennen elkaar binnen onze gemeente en willen biddend en 

luisterend, levendig, enthousiast, stimulerend en toegankelijk zijn in 

onze onderlinge ontmoetingen.  

 Wij zien om naar elkaar en helpen elkaar vorm en inhoud te geven aan 

ons geloof in de praktijk van alle dag. 

 We zijn missionair binnen Voorhout en omliggende gemeenten. 

 We vormen een hechte geloofsgemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort 

erbij en draagt zijn/haar steentje bij. 
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Het Moderamen 
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de 

bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de 

kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder 

verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en 

administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 

  

Het moderamen bestaat uit: 

Voorzitter kerkenraad 

Scriba 

Predikant 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters  

Voorzitter Pastorale Raad 

Voorzitter Diaconale Raad 

Voorzitter Jeugd Raad 

(notulist toegevoegd aan het moderamen) 

 

Werkplan 2018-2019 

1. Het opzetten van een goede vergaderstructuur 

Waarbij uitgegaan wordt van twee disciplines met eigen bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden die gemandateerd zijn door de Kerkenraad. 

Die twee disciplines zijn: 

2. Moderamen “oude stijl” 

(vergadert de eerste dinsdag van de maand) 

3. Grote Kerkenraad 

(vergadert 6x per jaar)  

4. Het thema Kerk 2025 verder uitwerken en op regelmatige basis (tijdens 

de geestelijke verdieping in de grote kerkenraadsvergadering) aandacht 

aan schenken.  

5. Het erop toezien dat de kerkorde van PKN binnen de PG Voorhout 

wordt nageleefd.  

6. Het advies van de kerkvisitatoren zoals omschreven in het eindrapport 

van 12 september 2017 naleven  

7. Een concept maken van het beleidsplan op basis van de werkplannen die 

de colleges hebben gemaakt voor het komende jaar en middellange 

termijn en erop toezien dat dit door de colleges c.q. commissies wordt 

nageleefd.  

 

Pastorale Raad 

De pastorale raad wil bereiken dat de PG Voorhout een gemeenschap wordt 

die leeft naar het voorbeeld van Jezus Christus en die omziet naar elkaar. 

Daarbij ziet de pastorale raad het als taak van de hele kerkenraad om 

mensen/leden te enthousiasmeren voor de kleine kerk als gemeenschap en 

alles wat daar omheen speelt. 
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Werkplan 2018-2019 

1. De aandacht van de pastorale raad en de predikant zal zich richten op de 

groep 25 en 50-jarigen. Dit betekent concreet, dat zoveel als mogelijk 

deze groep in het seizoen 2018-2019 tenminste één keer zal worden 

benaderd en zo nodig bezocht. 

2. De aandacht van de predikant en pastorale raad zal zich óók richten op 

bezoek van de 75+ leden. 

  

Jeugd Raad 

Met het oog op de toekomst wil de jeugdraad betekenisvol zijn voor de jeugd. 

We willen een kerk zijn, met oog voor de jeugd waarbij geloof en ontmoeting 

samen komen.  

 

Werkplan 2018-2019 

1. We benaderen actief jonge gezinnen en betrekken ze bij de activiteiten 

die aangeboden worden. 

2. We bieden een aantrekkelijk programma voor de kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 16 jaar, dat aansluit bij hun belevingswereld. 

a. Tienerkerk 

b. Rock Solid  

c. Kindernevendienst 

d. Oppasdienst 

e. Gezinsdag  

f. Rock Solid dienst 

g. Kerst Familiedienst  

3. Toekomstmuziek 

a. Terugkoppeling RS 

b. Oecumenische Palmpasendienst 

c. Samenwerking omliggende gemeenten 

d. Verbinding school en kerk 

e. Doorgaande lijn KND, RS en SF 

f. Structuur oppasdienst.  

 

Diaconale Raad 

Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het 

geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, niet alleen 

binnen de kerkelijke gemeente maar ook in de samenleving. 

Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat 

behoeven, lokaal, landelijk en wereldwijd. 

 

Werkplan 2018-2019  

1. Samenwerking Diaconie Teylingen 
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2. Diaconaal Project 2018 

Het jaarproject is de Sociale Kruidenier in Amsterdam. De diaconie van 

Amsterdam heeft dit project een paar jaar 

geleden opgezet met het doel; armoede bestrijden. Wie in Amsterdam in 

aanmerking komt voor de Voedselbank 

kan ook gebruik maken van de Sociale Kruidenier. Een “winkel” waar 

mensen tegen een kleine vergoeding 

producten kunnen kopen die in het dagelijks leven van toepassing zijn 

maar die niet in de pakketten van de 

Voedselbank worden verstrekt. Denk aan shampoo, tandpasta, 

wasmiddelen...etc. Ook kunnen zij hier terecht 

voor een kop koffie en een luisterend oor. 

 

De DR organiseert gedurende het jaar acties, zoals het verkopen van 

zelfgemaakt gebak, om geld in te zamelen en neemt het project ook mee 

in het collecterooster. 

 

3. Diaconaal project 2019  

Voor het jaar 2019 is er weer een buitenlands project aan de beurt. De 

diaconie heeft besloten om de stichting Geef om Gambia te steunen 

gedurende een jaar. Bij deze stichting is een gemeentelid nauw betrokken. 

Er heeft al een stuk in de geloofsbrief gestaan met uitleg wat deze 

stichting kan betekenen voor de mensen in Gambia. De diaconie zal een 

twee tot drietal acties organiseren om geld in te zamelen. 

 

4. Bemoediging 

Het doel is om jaarlijks een gemeentelid in het zonnetje te zetten die het 

moeilijk heeft. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dagje uit. 

 

5. Warme Kerstgroet 

Na het succes van de Warme Kerstgroet in 2016 en 2017 wil de DR ook 

dit jaar in december weer een collecte houden voor dit mooie doel, 

waarbij Voorhouters/gemeenteleden die een zwaar of moeilijk jaar 

hebben gehad een attentie ontvangen. Aandragen van gemeenteleden 

kan vanaf zondag 25 november 2018. De gift wordt verspreid onder de 

opgegeven adressen in de week voor kerst door de diakenen zelf. 

 

6. Kerstkraam 

Om onze doelen te bereiken gaat de Diaconie allerlei activiteiten 

organiseren. We willen dit jaar een kerstkraam plaatsen op 16 december. 

Er zullen kerstartikelen te koop worden aangeboden die door 

gemeenteleden zijn gemaakt. Veel artikelen worden door de diakenen 

zelf gemaakt. Deze verkoop wordt na de dienst georganiseerd. De 

opbrengst van de verkoop van producten van deze kerstkraam wordt 
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besteed aan de Warme Kerstgroet 

       

7. Agnes Staete 

We hebben het plan opgevat om een muurschildering in de Agnes Staete 

te financieren. De muurschildering is om de dementerende bejaarde een 

blijvende herinnering te geven. Denk hierbij aan een muurschildering 

waarbij herkenbare punten vanuit de Bollenstreek zijn te zien. De 

diaconie coördineert dit samen met Ineke Tibben en een medewerker 

van de Agnes Staete. 

 

8. Bloemengroeten veranderd in “Warme groet vanuit Kleine Kerk.” 

Tijdens de vergadering van de Diaconie is er besloten bloemengroeten 

nieuwe stijl in te voeren. De Bloemengroeten worden veranderd in 

Warme groet vanuit de Kleine Kerk. Deze verandering komt met name 

voort uit het feit dat de Diaconie niet alleen aandacht wil besteden aan de 

oudere gemeenteleden uit onze gemeente, maar met name ook de 

middengroep (25-50 jaar) het gevoel wil geven dat ze worden gekend. De 

warme groet gaat verzorgd worden door Roel Steenbergen. De bedoeling 

is dat ouderen boven de 70 alleen tijdens hun kroonjaren een 

bloemengroet krijgen, de andere jaren krijgen de ouderen boven de 70 een 

verjaardagskaart. Bij jubilea, bemoediging, lief en leed, worden wel 

bloemen gegeven. Als er niemand in aanmerking komt voor een 

bloemengroet, dan is er altijd wel een boeket bloemen in de Kerk 

aanwezig. De dienstdoende diaken beslist naar wie deze bloemen gaan, 

dit kan b.v. de organist zijn of toch iemand die een extra hart onder de 

riem nodig heeft. Omdat wij de binding van de jongeren onder ons en de 

leeftijdscategorie hierboven belangrijk vinden hebben we gekozen dat 

ieder vanaf 25 jaar een kaart krijgt bij elk kroonjaar. Bereikt iemand de 

70-jarige leeftijd dan volgen we bovenstaand traject. Hierover is overleg 

geweest met Mathilde Zevenbergen en Mathilde wil graag deze extra taak 

met haar kaartschrijvers en lopers op zich nemen. 

 

9. Wereldwinkel 

De Wereldwinkel komt jaarlijks in de Verdieping om hun artikelen te 

verkopen. De gemeente Teylingen is een fairtrade gemeente en daar 

willen we onze gemeenteleden van bewust maken. 

 

10. PVD 

We onderhouden het contact met de PVD. We begroten jaarlijks een 

bedrag voor de Kerstviering en het jaarlijkse uitje. We proberen vanuit 

de Diaconie dan aanwezig te zijn bij deze vieringen om zo verbonden te 

blijven met de doelgroep.  

 

 

College van Kerkrentmeesters  
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Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit minimaal 3 leden, 

waarvan de meerderheid wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters. Het 

CVK heeft primair een sturende taak en wordt in de uitvoering van haar taken 

ondersteund door personen en commissies. Hierbij is te denken aan een 

administrateur, een organisator aangaande begrafenissen/begraafplaats en een 

beheerder van De verdieping. Onder de commissies worden de organen met 

eerdere personen verstaan waaronder de ledenadministratie, de kosters, de 

organisten en vele commissieleden, die periodiek een bijdrage leveren aan 

schoonmaak, rondbrengen van o.a. de kerkbrief en collectebrieven en 

onderhoud van de begraafplaats en tuin. Tevens is er een C.v.K. lid 

afgevaardigd naar de Stichting Boerhaavehuis. 

 

Werkplan 2018-2019 
Onderstaand treft u het prioriteitenlijstje resp. actieplan aan welke het college 

van kerkrentmeesters bij de uitvoering van haar activiteiten in 2019 wil 

aanhouden: 

1. Verhuur winkelruimte Herenstraat te Voorhout. 

2. Activering en stroomlijning geldwerving in onze gemeente, o.m. door  

a. Betere structurering van de actie kerkbalans (o.m. sneller actie 

ondernemen, teruglopende en niet betalers benaderen, actief 

uitschrijven niet betalers, opschoning ledenbestand etc.),  

b. Betere verslaglegging en frequentere terugkoppeling aan de 

kerkenraad, gemeente etc., 

c. Aanmoedigingsbeleid voor aanvullende neveninkomsten, acties, 

verhuur De Verdieping, kerkgebouw etc.). 

3. N.a.v. de in mei 2018 ontvangen rapportages van Monumentenwacht: 

a. Het opstellen van een 6-jarig onderhoudsplan voor zowel ons 

kerkgebouw, het baarhuisje, de begraafplaats als Het 

Boerhaavehuis.  

b. Uitvoering geven aan het betreffende onderhoud. 

4. Planvorming voor toekomstige gebruik van Het Boerhaavehuis bij een 

eventuele predikants-wisseling, o.m. met SBKG en St. Het 

Boerhaavehuis; 

5. Aanhalen van de contacten met de St. Het Boerhaavehuis t.b.v. mede 

beleidsbepaling, planning onderhoud, ondersteuning bij de uitvoering 

van haar werkzaamheden, versoepeling contacten met bewoner(s), 

planvorming t.b.v. toekomstig gebruik; 

6. Efficiencyverbetering en professionalisering binnen het CvK en 

werkgroepen door strakke(re) planning, nakoming afspraken en (interne 

en externe) verantwoording. 

7. Het terugbrengen van onze energiekosten door: 

a. Zonnepanelen  

b. Efficiëntere energiehuishouding 

c. Nieuwe energiecontracten 

8. Onderhoud van De Verdieping. 
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9. Inhoud geven aan de archiveringsfunctie welke bij het C.v.K. is belegd 

(heeft helaas jarenlang geen aandacht gehad).  

 

 

De kerkenraad van de PG Voorhout “De Kleine Kerk” 

 

Januari 2019 


