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1.

Inleiding.

Dit beleidsplan voor de periode 2019-2021 is een vervolg op het beleidsplan “Lev,
vanuit ons hart en met lef” uit 2015, waarin de toekomstvisie van de Protestantse
Gemeente te Voorschoten (PGV) is vastgelegd. In de afgelopen periode zijn grote
veranderingen opgetreden en is de ingrijpende beslissing voor één kerkgebouw –
vanaf Pasen 2020 is dat de Dorpskerk – verder ingevuld, In de tussenliggende
periode vanaf 1 januari 2014 tot 2020 hebben de kerkdiensten in het Kruispunt
plaatsgevonden en is na een lange periode van voorbereiding in 2019 met de
verbouwing begonnen. Het besluit tot afstoten van twee kerkgebouwen heeft tot veel
emoties geleid, maar anderzijds heeft het samen kerken, meer samenwerken, elkaar
als gemeenteleden beter leren kennen en het grote(re) beroep daardoor op
gemeenteleden een positieve uitwerking gehad. Het is echter nog steeds een proces in
verandering.
Wij staan voor de uitdaging om onze nieuwe visie en identiteit in dit nieuwe gebouw
vorm te geven. Het jaar 2020 willen we gebruiken om een heel nieuw beleidsplan te
schrijven voor de komende jaren en daarin onze visie en uitgangspunten te verwerken.
Belangrijke gedachten en vragen die daarbij een rol spelen zijn de volgende: Hoe willen
wij eigentijds en in deze samenleving kerk zijn/ gemeente zijn? Hoe willen we een
beweging op gang brengen in de gemeente waarbij mensen actief invulling geven en
bijdragen aan de realisatie van het beleid? Hoe willen we in een nieuwe Protestantse
Gemeente te Voorschoten waarbij gekerkt wordt vanuit één kerkgebouw, iedereen een
plek geven waar men zich thuis voelt? Waar gaan we ons op richten met de mensen en
middelen die we hebben? Welke keuzes kunnen of moeten we maken? Maken we
gebruik van het moment om verder te vernieuwen of moeten we temporiseren? Hoe
verhouden we ons tot de Voorschotense gemeenschap of nog verder weg? Hoe
reageren we op de maatschappelijke ontwikkelingen? Op deze vragen willen wij in een
nieuw beleidsplan een richtinggevend antwoord geven. Voor de tussenliggende
periode tot 2021 gebruiken wij ons oude beleidsplan uit 2015-2019 met de nodige
aanpassingen aan de huidige stand van zaken. Deze herziene versie ligt nu voor u.

2.

Uitgangspunten voor beleid (missie, visie,
kernwaarden)

Missie
Ons bestaansrecht en identiteit ontlenen wij als PGV aan de volgende missie: “Wij
ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De PGV wil een open
gemeenschap zijn van mensen die geloven in God die ruimte schept en in beweging zet
door de Geest. De woorden en daden van Jezus inspireren ons als gemeenschap en als
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individu in deze tijd en in deze wereld, in de maatschappij en in het dorp.”
Dit is wie we zijn en wat wij willen bereiken.
Visie
Kerk zijn anno 2020 is altijd in beweging zijn. De maatschappij om ons heen
verandert razendsnel en het is niet eenvoudig om in al die veranderingen je staande
te houden en een geloofwaardig beeld van de kerk neer te zetten. Onze missie biedt
ons echter veel waarde om zichtbaar te zijn in de samenleving.

Onze missie is geconcretiseerd in de volgende visie:
De PGV is een veelkleurige groep mensen die op verschillende manieren haar geloof
beleeft, zich daarover open opstelt, het gesprek opzoekt, dat met LEV uitdraagt en
1. Met de Dorpskerk - als centrale plek voor vieren en samenkomen rondom

geloof - een samenbindende basis en plek creëert voor momenten en vormen
waar we ons kunnen bezinnen en kunnen opladen
(voeden/inspireren/bezielen)
2. Iedereen van harte verwelkomt om mee te beleven/vieren en mee

te doen (verwelkomen/aandacht geven)
3. Zich met elkaar verbonden voelt en zichtbaar is (delen/gemeenschap vormen)
4. In de wereld staat en hulp biedt aan mensen die onze zorg en aandacht nodig

hebben; (dragen/zorgen/bezoeken/geven)
Tijdens een retraite van de kerkenraad in Noordwijk (okt 20190) is nagedacht over wat
voor kerk we willen zijn. De volgende thema’s werden genoemd:
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Bezieling, aangesproken worden in ziel/gevoel (jij mag er zijn), inspiratie voor
alle leeftijden (vergelijk met/past bij punt 1: Met de Dorpskerk - als centrale plek
voor vieren en samenkomen rondom geloof - een samenbindende basis en plek
creëert voor momenten en vormen waar we ons kunnen bezinnen en kunnen
opladen (voeden/inspireren/bezielen)
Een plek om God te vinden (vergelijk met/past bij punt 1: Met de Dorpskerk - als
centrale plek voor vieren en samenkomen rondom geloof - een samenbindende basis
en plek creëert voor momenten en vormen waar we ons kunnen bezinnen en
kunnen opladen (voeden/inspireren/bezielen)
Verbinden met buiten, grote vragen van de wereld, mensen verbinden
(horizontaal en verticaal). Wat leeft er in de samenleving (ouder worden, zorg,
onderwijs, eenzaamheid, mensen zonder partner, zingeving, milieu) met
mogelijke activiteiten. (Vergelijk met/past bij punt 4: In de wereld staan en hulp
bieden aan mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben;
(dragen/zorgen/bezoeken/geven)
Aandacht voor ouderen en zwakkeren (Vergelijk met/past bij punt 4: In de wereld
staan en hulp bieden aan mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben;
(dragen/zorgen/bezoeken/geven)
Talenten inzetten, de wereld in, verbondenheid, samen dingen doen,
laagdrempelig (Vergelijk met/past bij punt 3: Met elkaar verbonden zijn en
zichtbaar zijn (delen/gemeenschap vormen)
Zichtbaar zijn, naar buiten uitdragen dat we veel meer doen dan
kerkdiensten/kerkelijke activiteiten, meer ‘shinen’ (Vergelijk met/past bij punt
3: Met elkaar verbonden zijn en zichtbaar zijn (delen/gemeenschap vormen)
Milieu/Groen/duurzaamheid vanuit bijbels perspectief handen en voeten geven,
conciliair proces (vrede, gerechtigheid, heelheid van de schepping). Dit komt niet
expliciet aan de orde in de 4 punten in het rapport Lev. Daarom voegen we een 5e
woord toe: groene kerk zijn (milieu/klimaat/schepping, maar dan als
werkwoord).

De kernwaarden, nader uitgewerkt (ambitie)

We willen vanuit ons christelijk geloof inspirerend zijn voor onze leden en voor
anderen. Herkenbaar, vanuit ons hart en met lef. Het is onze ambitie om
- Meer als één gemeente bij elkaar thuis te zijn en ons met elkaar verbonden voelen.
- Verder op weg te zijn in onze manieren om kerk te zijn in deze tijd en naar de
toekomst. We willen meer diverse groepen (qua leeftijd en geloofsbeleving) binden
aan onze gemeente. Dit moet blijken uit een diversiteit aan vormen, activiteiten,
communicatiemiddelen en mensen die dit trekt.
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De kernwaarden zijn een anker voor het te voeren beleid de komende jaren. Maar om
het beleid goed te kunnen uitvoeren is het nodig om elk kernwaarde uit te diepen en
te voorzien van beelden die als richting kunnen dienen. Hieronder staan met een
aantal kernachtige begrippen beschreven die een positie moeten krijgen in de
uitwerking van het beleid en daarmee onze ambitie voor de komende periode
vormgeven.

3.1.

Voeden

Onder voeden verstaan we zowel het geestelijk als lichamelijk voeden. Uit de
vele gesprekken /bijeenkomsten die we hebben gehad , blijkt dat er behoefte
is om elkaar te ontmoeten via het gemeenschappelijk nuttigen van een
maaltijd . Hiervoor waren vele suggesties zoals picknicken en barbecueën
voor gezinnen , kookworkshops enz.
Enerzijds om elkaar beter te leren kennen, en dan is samen eten een leuke
vorm, anderzijds omdat er veel mensen alleen zijn en het alleen eten als
ongezellig ervaren. Op dit moment worden al goede initiatieven ondernomen
die de moeite waard zijn van het vermelden, zoals het eetcafé dat een heel
succesvol bestaan in Noord Hofland leidt en de vastenmaaltijden.
Daarnaast heeft de diaconie tot taak de gemeente bij de les te houden wanneer
het gaat om hulp te bieden in Voorschoten en daarbuiten. Denk aan de mand
van barmhartigheid en de aandacht die de diaconie vraagt voor de sociale
noden in Voorschoten en daarbuiten. In het beleidsplan van de diaconie zelf
wordt hierover nadere informatie verstrekt.
Maar voeden wordt in de PGV niet alleen letterlijk genomen, ook het geestelijk
voeden is een zeer belangrijke waarde van de gemeente. Wij willen delen in het
vertrouwen in God en geïnspireerd en geraakt worden in gebed en muziek, via
vieringen die laagdrempelig zijn en divers en waarin de muziek in zijn
verscheidenheid aan uitingsvormen een prominente plek heeft. Deze vieringen
hebben het karakter van een ontmoeting, waarin verbindingen en relaties
tussen mensen in de gemeente worden gelegd die waardevol en de moeite
waard zijn. Maar niet alleen het vieren staat daarbij centraal; onze kerk mag
ook een plek zijn waar het gaat om het “leren” en waarin het contemplatieve
tot wasdom mag komen.
6

Onder voeden wordt ook begrepen het (op)voeden van kinderen en jongeren
in onze Christelijke tradities en waarden op een speelse, aantrekkelijke en
eigentijdse manier. Daar waar kan (onder)steunen wij de opvoeders hierbij. Er
is alle ruimte en aandacht voor kinderen en jongeren om hen te betrekken bij
het gemeente zijn, waarbij wij vooral willen aansluiten bij hun belevingswereld
zodat zij gekend en herkend worden en zich thuis voelen in onze kerk. Dat
gebeurt zowel via de kindernevendienst op zondag als activiteiten in de week,
zoals Provider e.d.
Bij het voeden hoort naast een waardering van iedereen die een taak heeft in
de gemeente, tevens een goede toerusting, zowel voor de professionele
vakkrachten in de gemeente als diegenen die dit als gemeentelid vervullen.

3.2.

Verwelkomen

Verwelkomen hangt sterk samen met het verlangen van mensen naar een
verbinding met een ander om tegenwicht te bieden aan de hectiek van alledag.
Uitnodigend en open willen we daarin zijn, en om dat te realiseren willen we
een kerk zijn met een warme sfeer en ruimte voor sociale activiteiten waardoor
mensen gezien worden en zich welkom voelen, maar ook een plek waar ruimte
is voor meditatie of herdenken. Op vrijdag staan de kerkdeuren altijd open,
maar wellicht kan dit ook op andere dagen in de week en kan dit bijdragen aan
een herkenbaar beeld . Daarnaast betekent dit dat wij nieuwe mensen of
mensen die een tijd niet geweest zijn (opnieuw) persoonlijk verwelkomen. Dit
kan bijvoorbeeld door hier aandacht aan te besteden bij binnenkomst – denk
aan naambordjes voor diegenen die de gemeenteleden bij binnenkomst
verwelkomen - of specifieke nieuwe vormen of activiteiten te blijven
ontwikkelen (zoals een bijeenkomst voor nieuwe ‘inwoners’) .
Ons dorp organiseert per jaar een aantal grote evenementen: Koningsdag, de
Paardenmarkt, Jazz culinair, en het Weekend van Voorschoten. Voor jongeren
het 4 popfestival. Het fijne is dat onze kerk letterlijk in het midden van ons
dorp staat wat we ook in ons doen en laten kunnen laten zien en horen. De
afgelopen jaren hebben we dit op een bescheiden wijze gedaan. Mogelijk kan
dit prominenter en gerichter.
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3.3.

Delen

Delen krijgt zijn betekenis bij uitstek in het pastoraat. Pastoraat is elkaar
ontmoeten in een over en weer van respect en belangstelling voor elkaar.
Mensen inspireren elkaar vanuit hun geloof in Jezus Christus om
levensvragen ter hand te nemen en omzien naar elkaar waar te maken.
De aandacht voor wat in mensenlevens speelt, is een zaak van heel de
gemeente: pastoraat kan naar zijn aard niet aan enkele gemeenteleden
uitbesteed worden. Pastoraat gebeurt in individuele ontmoetingen en in
groepen, georganiseerd of spontaan. Pastorale zorg beperkt zich niet tot de
gemeente zelf, maar gebeurt ook over de grenzen van de gemeente heen met
mensen in de samenleving.
Delen heeft in het beleidsplan de volgende uitwerking; VOEL: Vraag aan elkaar,
daarmee is er sprake van een Ontmoeting, dat levert een Ervaring op en daar
Leer je van. Wij willen in onze gemeente bij elkaar betrokken zijn, omzien naar
elkaar en elkaar steunen en zichtbaar voor de ander zijn. Het is daarmee een
beweging van binnen naar buiten.
Daarbij is het ons verlangen om een kerkgemeenschap te zijn die zo zichtbaar
en herkenbaar is voor de buitenwereld dat de drempel naar de kerk lager is en
zij in onze daden ervaart (leest/hoort) wat ons geloof betekent. Wij zijn blij dat
wij lid zijn van de Raad van samenwerkende kerken en de rol die zij vervult,
maar we hebben tegelijkertijd een verlangen om een verdere groei te zien in de
openheid en creativiteit waarmee we betrokken zijn bij mensen uit onze directe
omgeving en hen mee te laten delen in ons geloof, contacten en activiteiten.
Daarbij willen we als mensen met lef en durf in de wereld staan en ons
vermogen inzetten om vernieuwing te verwelkomen, ook als dat onzekerheid
en loslaten van ons vraagt. We willen een open gastvrije gemeenschap zijn, die
zich bewust is van de noden van zichzelf, haar leden en de wereld om haar
heen, dichtbij en veraf.
Deze ambitie vereist wel dat er extra aandacht geschonken dient te worden
aan communicatie en PR om de zichtbaarheid van onze gemeente verder
gestalte te geven. Een voorbeeld daarvan is het gericht inzetten van het
gebruik van sociale media.

3.4.

Geven
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Geven is de ander iets gunnen, is delen met elkaar en dat alles vanuit een
gepassioneerde houding ten opzichte van onze medemens. Wij willen daarbij
een vangnet zijn voor iedereen die dit nodig heeft; ons credo is: daar waar
anderen ophouden, beginnen wij. We willen met een open houding zichtbaar zijn
en hulp bieden aan diegenen die dit nodig hebben. Dat geven doen we niet met
de gedachte van een wederdienst, maar doen we met hart en ziel zonder
tegenprestatie.
Geven houdt ook in dat we financieel bijdragen aan onze kerkelijke
organisatie, die ons in staat stelt met elkaar onze missie te verwezenlijken en
in stand te houden.
Geven is ook samenwerken met andere organisaties, die al dan niet kerkelijk
werken aan een betere wereld. Het diaconaal centrum De Bakkerij heeft veel
activiteiten die horen bij een grote stad. Ook gemeenteleden vanuit Voorschoten
zijn daarbij actief betrokken. De diaconie werkt ook samen met
Schuldhulpmaatje en de Voedselbank Voorschoten.

3.5.

Groene kerk zijn (milieu/klimaat/schepping als werkwoord)

https://www.groenekerken.nl/
Dit wordt verder uitgewerkt in 2020.
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3.6

Organogram (concept):
kerkenraad

moderamen

College van
kerkrentmeesters

College van
diakenen
Geven

Kernteam Jeugd

Pastoraal team

Voeden, bezielen,
inspireren

Verwelkomen,
Delen en Geven

Communicatie
Delen

Kerkdiensten
Voeden, bezielen,
inspireren

Overig

kerkelijk bureau

ZWO

kindernevendienst

contactcommissie

website

commissie liturgie

eetcafe

kerkbalans

collectantenteam

Provider

nieuw ingekomenen

Kerkklok en
weekbrief

Vorming en
Toerusting

huiswerkbegeleiding

social media

muziekoverleg?

aurodienst

beheercommissie?

lectoren

meditatie vanuit de
chrsitelijke traditie

FCC

bloemengroet

gesprelsgroepen
zoals
bruggenbouwers

kerkhofteam?

voorbedengroep

Kunst in de kerk

kostersteam

creche

spiritueel cafe
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4. Activiteiten
In 2019-2021 ligt onze focus op het meer samen laten vallen van kerk en
buitenwereld.

Verwelkomen en delen
De leden van onze kerkgemeente tonen veel bereidheid om zich vrijwillig in te zetten, vaak
ook buiten kerkelijk verband. Mede daardoor hebben we een bloeiend gemeenteleven, met
veel momenten voor ontmoeting:
Koffieochtenden, gespreksgroepen, maaltijden, gebedskringen, meditatie, wandelen,
boekbesprekingen, verjaardags-bijeenkomsten, gemeenteweekend, leerhuizen, open
podium, jeugdactiviteiten, diaconale activiteiten, open kerk, Taizé-vieringen, spiritueel café.
Delen en geven
Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. In ons
diaconale werk zijn we actief door middel van het beschikbaar stellen van huisvesting voor
mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben. Leden van onze gemeente zijn actief in het
vluchtelingenwerk, geven huiswerkbegeleiding aan scholieren, zijn buddy of
schuldhulpmaatje.
Voeden, bezielen, inspireren (jeugd)
Een flinke groep jeugd en jongeren is betrokken bij onze gemeente. Ouders/vrijwilligers en
een professionele jeugdwerker organiseren iedere zondag nevendiensten, catechese en een
crèche. Door de weeks hebben we vaste momenten waarop de jongeren elkaar ontmoeten:
samen koken en eten, filmavonden. We gaan op bezoek bij andere geloofsgemeenschappen
en kerken (‘gluren bij de buren’) of organiseren een spel of game-wedstrijd.
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Voeden, bezielen, inspireren (muziek)
We maken veel muziek, onder leiding van onze cantrix en drie organisten. Er is een cantorij
met ruim 50 leden, we organiseren maandelijks een muziek-inloop-middag, er zijn
orgelconcerten en met Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er grote projectkoren. Onze drie
predikanten verbinden theologie met aandacht voor beeldende kunst, poëzie en cabaret.
Groene kerk zijn (milieu/klimaat/schepping als werkwoord)

Wordt verder uitgewerkt in 2020. https://www.groenekerken.nl/

5. Financiële kaders
Om de visie, de missie en de activiteiten te realiseren, zijn er financiële kaders nodig.
Deze zijn uitgewerkt in de meerjarenbegroting van de Protestantse Gemeente te
Voorschoten en in het beleidsplan met een meerjarenbegroting van het College van
Diakenen. Deze stukken zijn te downloaden op de website
www.dorpskerkvoorschoten.nl.
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