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1. Samenvatting  

Het voorliggende Beleidsplan is wat de Algemene Kerkenraad (AK) voor ogen heeft als 
gezamenlijk plan voor de Protestantse gemeente Noordwijk. Zij heeft ernaar gestreefd om 
een praktisch plan te ontwikkelen. Geen opsomming van enkele doelen en actiepunten maar 
een plan waar ook een fundering onder ligt. De raad vertrouwt erop dat wijken mee willen 
blijven denken over de vertaling naar doelen en acties.  

Samengevat een kerk :  

• Die de Bijbel als inspiratiebron omarmt  
 

• Die de liefde van God wil uitstralen in al haar activiteiten  
 

• Die gestalte wil geven aan Eredienst, Missie en Diaconaat, het Pastoraat, het 
Jeugdwerk, Vorming en Toerusting  
 

• Die midden in de samenleving staat 
  

• Waarbij er respect is voor elkaar ook al verschilt men van inzicht  
 

• Waar samenwerking tussen wijken wordt ondersteund  
 

• Waar verantwoordelijkheid voor eigen wijk uitgangspunt is en waar betrokkenheid 
gevoeld wordt voor beide wijken  
 

• Waar verantwoordelijkheid voor de wereld en Gods Schepping wordt beleden en 
gepraktiseerd  
 

• Die informatieverstrekking en communicatie zowel intern als naar buiten, aanwendt 
om haar boodschap te verspreiden en daarbij de hedendaagse media actief inzet  
 

• Die zich nadrukkelijk bewust is van haar diaconale opdracht en die ten uitvoer wil 
brengen door praktische hulp in diverse situaties en projecten, veraf en dichtbij  
 

• Die een verantwoord en eerlijk beleid voert voor wat betreft de kerkelijke gelden, 
bezittingen en de exploitatie daarvan  
 

• Die een verantwoord beleid voert ten aanzien van de personen die een 
arbeidscontract hebben bij de Protestantse Gemeente versus de draagkracht van de 
gemeente  

Al deze punten zijn in dit beleidsplan verder uitgewerkt en toegelicht.  
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2. ONDERLING (H)ERKENNEN 

Tijdens de voorbereidingen hebben de leden van de Algemene Kerkenraad met elkaar 
nagedacht over de vragen ‘Wie zijn wij?’, ‘Wat geloven wij?’ en ‘Waarnaar verlangen wij?’. 
Doelstelling was om ons gezamenlijk, wijk overstijgend belijden met elkaar vast te leggen, 
als basis voor de samenwerking binnen de 2 wijkgemeenten. De onderstaande 
beantwoording van deze vragen is daarvan de weerslag.  

Wie zijn wij?  

De leden van de Protestantse gemeente te Noordwijk (ZH) vormen een gemeenschap die 
zich verbonden weet met christenen wereldwijd. Samen met christenen van alle plaatsen en 
alle tijden mogen wij delen in het heil. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) en de Kerkorde en Ordinantiën van de PKN zijn dan ook onverkort van 
toepassing op onze gemeente. De PGN bestaat uit 2 wijkgemeenten, die beiden hun eigen 
identiteit kennen. 

In een wereld vol onzekerheid en verandering willen we een levendige gemeenschap zijn 
waarin we elkaar vasthouden, met respect voor elkaars overtuiging. Een diaconale en 
missionaire gemeente, waarin we het gesprek met elkaar en de buitenwereld zoeken en 
luisteren naar elkaar. Een plek waar iedereen waardevol is in Gods ogen en waar we geloven 
dat de liefde van God sterker is dan het kwaad. Waar we op de dag van de opstanding, de 
zondag, samenkomen rond de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God om te horen naar 
het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, gezonden naar de wereld om te zoeken en te 
redden wat verloren was. 

Wat geloven wij?  

Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Bij wie een ieder 
telt en voor wie elk mens eindeloos de moeite waard is. 

Wij belijden Jezus Christus als Heer van ons leven. Zijn leven, zijn lijden en sterven aan het 
kruis en zijn opstanding uit de dood is het fundament voor de verzoening tussen God de 
Vader en de mensen én tussen mensen onderling.  

Wij geloven dat de Heilige Geest ons verbindt met Vader en Zoon, ons inspireert om Jezus 
Christus te volgen en ons de kracht geeft om als christen te leven.  

In de gemeente vieren wij dat heil. Want voordat God iets van ons vraagt heeft Hij in zijn 
Zoon Jezus ons zijn genadevolle liefde gegeven. Daarom zingen wij Hem de lof toe.  

Waarnaar verlangen wij?  

We verlangen ernaar om een gemeente te zijn waar iedereen welkom is en in tel is, zich 
thuis voelt en waar respect is voor ieders wijze van geloven. Waar we blijvend naar elkaar 
omzien en handen en voeten willen geven aan de opdracht van Jezus Christus om God lief te 
hebben boven alles en elkaar en de naaste lief te hebben als onszelf. We verlangen daarin 
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om als gemeente te functioneren als een reisgezelschap waarin we met alle generaties 
wegen zoeken die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, op weg naar Gods toekomst!  

We willen een gemeenschap zijn die gekenmerkt wordt door onderlinge liefde, gastvrijheid 
en vrede, waar het leven in hoogten en diepten geleefd kan worden met God en met elkaar.  

 

3. Inleiding  

3.1. Verantwoording  

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
gemeente te Noordwijk. Onze wijkgemeente bestaat uit 2 wijkgemeenten: 
- Wijkgemeente Noordwijk 
- Wijkgemeente van bijzondere aard Ichthus 
en kent daarnaast een Pioniersplek: 
- Windkracht 3pt0 

In de afgelopen jaren is de structuur van de gemeente aangepast met de samenvoeging van 
twee wijkgemeenten Oost en West naar één wijkgemeente Noordwijk. De Pioniersplek 
functioneert binnen deze wijkgemeente. Daarnaast bestaat sinds 1993 de wijkgemeente van 
bijzondere aard Ichthus. Met het samenvoegen van de beide wijken is ook een nieuwe 
Plaatselijk Regeling geïntroduceerd, waarin de nieuwe structuur is vastgelegd. Belangrijk 
onderdeel hiervan is het delegeren van een aantal bevoegdheden op het gebied van 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Algemene Kerkenraad naar de 
wijkgemeente.  

Als we terugkijken, beseffen we dat tijden steeds veranderen. Te midden van economische 
veranderingen, toenemend individualisme, prestatiedrang en veranderende 
familiestructuren willen we als kerk steeds zoeken naar de vertaling van het Evangelie naar 
mensen van deze tijd.  

Dit plan is in de Algemene Kerkenraadsvergadering d.d. 18 juni 2018 vastgesteld. 

3.2. Positie van de Protestantse Gemeente te Noordwijk  
 
1. De kerk in het hier en nu  

De kerk als instrument in Gods hand mag zich in het hier en nu richten op het uitdragen van 
de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor mensen. Dat geldt voor mensen die binnen 
Noordwijk tot de Protestantse Gemeente behoren en ook voor alle inwoners van Noordwijk 
en omstreken.  
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2. De relatie tussen de twee wijken  

Op niveau van de Algemene Kerkenraad wordt regelmatig over de toekomst van de PGN 
gesproken.  

De wijken verschillen van karakter en vertonen een bepaalde 'eigenheid' die door de leden 
ook als zodanig gevoeld wordt. De eigenheid van een wijkgemeente is beïnvloed door de 
theologische en kerkelijke traditie, de buurt waar de kerk staat, de 'cultuur' etc.  

Het is de moeite waard om in de wijkgemeenten te investeren, zowel in de eenheid van het 
totaal als in de eigenheid van deze wijkgemeenten zelf. De eigenheid, het profiel, kan volop 
gehonoreerd worden in het besef dat deze eigenheden 'gestalten' zijn van de Protestantse 
Gemeente te Noordwijk.  

Er is op dit moment geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de huidige indeling in 
wijken. Wel zullen alle vormen van samenwerking tussen wijkgemeenten worden 
ondersteund waar mogelijk.  

3. Kader  

Wijkgemeenten zijn ten principale zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie. Zij 
beschikken over de levende gelden en eigen vermogen.  

Het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de wijkgemeente Noordwijk, welke is  
goedgekeurd door haar wijkkerkenraad, gaat ervan uit zij in de periode 2017-2022  
€ 220.000,= (hierbij nog eventueel te ontvangen legaten of erfenissen niet meegerekend)  
mogen interen op de algemene reserves.  
 
In het algemeen geldt dat een wijkgemeente met structurele tekorten een probleem kan 
opleveren in het voortbestaan van die wijkgemeente. De wijkkerkenraad van die gemeente 
heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid om zijn financiële beleid zo te voeren dat  ook 
op middellange termijn de wijkgemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en 
de wijkgemeente kan blijven functioneren. De Algemene Kerkenraad heeft de plicht om, ten 
laatste, in te grijpen als een wijkgemeente structureel geen sluitende begroting kan tonen én 
tevens onvoldoende reserves heeft, waarmee de wijkgemeente niet aan de eisen van het 
Regionaal College voor Beheerszaken voldoet.  
Uitgangspunt blijft dat de verantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid zo laag 
mogelijk in de organisatie worden gelegd.  
 

4. Taken van de Algemene Kerkenraad 

In overleg met de wijkkerkenraden van de wijkgemeente Noordwijk en de wijkgemeente 
Ichthus heeft de Algemene Kerkenraad – met in achtneming van het bepaalde in Ord. 4-9-4 
van de Kerkorde, als functie en taken voor de Algemene Kerkenraad vastgesteld en 
vastgelegd in de Plaatselijke Regeling d.d.29 februari 2016: 
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1. Representatie van de Protestantse gemeente te Noordwijk naar buiten toe; 
2. Overleg over beleidsontwikkeling voor de langere termijn. Hiertoe zal het een over all 

beleidsplan opstellen, waarvan de basis wordt gevormd door de beleidsplannen van 
de beide wijkkerkenraden. 

3. Overleg over samenwerking tussen de wijkgemeenten Ichthus en Noordwijk; 
4. Zorg dragen voor het volgen van de juiste procedures van de kerkenraden bij 

belangrijke veranderingen, zoals vastgelegd in de kerkorde; 
5. Advies geven - gevraagd en ongevraagd – op alle terreinen aan de wijkkerkenraden 

van Noordwijk en Ichthus; 
Dit mede naar aanleiding van vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, 
begrotingen en jaarrekeningen en notulen van de kerkenraden; 

6. Goedkeuring van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, kerkrentmeesterlijk en 
diaconaal, welke voor de eerste twee gedelegeerd is aan de wijkkerkenraad van de 
wijkgemeente Noordwijk. De AK behoudt de eindverantwoordelijkheid conform de 
Kerkorde. 

7. Zorg dragen voor correcte beroepingsprocedures. 
 
  

5. Doelen voor 2018-2020 
 
De doelen van de Algemene Kerkenraad zullen in de eerste planjaren vooral gericht zijn op 
implementatie van de nieuwe Plaatselijke regeling en het stroomlijnen van activiteiten.  

Daarnaast zijn een aantal hoofdthema’s gedefinieerd gericht op beide wijkgemeenten, te 
weten: 

• Het stimuleren en enthousiasmeren van gemeenteleden van beide gemeenten 
om elkaar te ontmoeten in het gemeenteberaad; 

• Optimaliseren van de communicatie naar mensen binnen en buiten de 
Protestantse Gemeente Noordwijk. 

Stimulering van samenwerking tussen de wijkgemeenten zal doorlopend aandacht krijgen. 
 

6. Interkerkelijke contacten in Noordwijk  
 
6.1 Visie 

Interkerkelijke contacten gaan uit van zowel de gebrokenheid der Kerk als van haar 
verscheidenheid in meerdere kerken. De Protestantse Gemeente te Noordwijk maakt deel 
uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze verstaat zichzelf volgens haar belijden en als 
‘gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk’.  

De gemeente is er door de Kerkorde aan gehouden de samenwerking met andere kerkelijke 
gemeenschappen te zoeken en neemt deel aan oecumenische arbeid ter plaatse en daartoe 
ingestelde organisaties.  
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Waar zij andere godsdiensten ontmoet verricht de gemeente haar arbeid van getuigenis en 
dienst door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar mogelijkheden te 
zoeken om gemeenschappelijke taken te verrichten   

6.2. Doelstellingen  

• de samenwerking het getuigenis van Jezus Christus bevorderen  
 

• door middel van contacten het leerproces aangaan om elkaar als kerken en 
christenen beter te leren kennen en elkaar daarin te bemoedigen  
 

• het interkerkelijke karakter van de samenwerkende kerkelijke gemeenschappen 
bevorderen door informatie in een plaatselijk kerkblad en via andere media 

 

6.3. Onderscheiden werkterrein  

Het is zinvol interkerkelijke contacten te onderscheiden op centraal niveau en op wijkniveau.  

De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden bepalen in overleg dit onderscheiden 
werkterrein. De AK zorgt en weet zich verantwoordelijk voor de contacten op centraal 
niveau. Hierbij is te denken aan het interkerkelijke overleg en samenwerking met betrekking 
tot:  

• de geestelijke verzorging in Groot Hoogwaak en Jeroen 
• de geestelijke verzorging in de leefgemeenschap Willem van den Bergh 
• het overleg van kerken met de burgerlijke overheid van Noordwijk  

De interkerkelijke contacten op wijkniveau kunnen sterk variëren, wat betreft situatie, 
mogelijkheden en wensen. Bovengenoemd zoeken van samenwerking geldt ook de 
wijkgemeenten bij hun roeping. Te denken valt aan een (hernieuwde) gezamenlijke 
oriëntatie op het samen beheren en/of gebruikmaken van een kerkgebouw en bij 
missionaire, diaconale, pastorale, vierende, vormende en toerustende activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld:  

• Praise avonden voor jongeren  
• leerhuisbijeenkomsten  
• een vakantie bijbelclub  
• een Alpha-cursus  
• de Gebedsweek voor de eenheid der christenen 
• programma Bezinning en Ontmoeting 
• Samen voor Vrede e.a.  
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7. Missionaire en Diaconale presentie  
 

7.1. Doel  

Op die plaatsen waar de kerk mensen ontmoet willen we er nadrukkelijk ook zijn voor een 
ieder die geen lid is van de gemeente. Met deze aanwezigheid willen we een reikende hand 
zijn vanuit het evangelie om geestelijke nood te lenigen. Daarnaast in navolging van Jezus 
Christus oor en oog hebben voor de nood van de mensen. 

7.2. Ambitie 

• Luisterend oor bieden aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Daartoe is de 
diaconie in het vorig jaar gerealiseerde Windkrachthuis gestart met een inloophuis 
waar zij dit luisterende oor wil bieden, onder het genot van een kopje koffie (“Koffie 
met een oortje”).  
 

• Bewustwording van de diaconale roeping van de gemeente vergroten via werken in 
Noordwijk, Nederland en in de Wereld.  
 

• Contact zoeken met de verschillende maatschappelijke organisaties die zich bewegen 
op en rond het sociale domein van de (burgerlijke) gemeente Noordwijk, verenigd in 
Platform Welzijn. Doel is dat we de eigen unieke kwaliteiten van verschillende 
factoren op het welzijnsterrein onderkennen en benutten.  
 

• Het bekend maken van de boodschap van de Bijbel aan kinderen en door hen aan 
gezinnen die betrokken zijn bij de Noordwijkse basisscholen, door middel van o.a. de 
scholendiensten. 
 

• Als Protestantse wijkkerken het verzorgen van weeksluitingen en/of kerkdiensten in 
Groot Hoogwaak, Jeroen en leefgemeenschap Willem van den Bergh t.b.v. bewoners, 
familieleden en andere belangstellenden en het verlenen van pastorale zorg aan 
gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. In voorkomende gevallen ook 
pastorale zorg geven aan mensen van buiten de eigen gemeente. Door het verzorgen 
van weeksluitingen het geloof delen en uitdragen aan bewoners. Zo willen we 
openstaan voor iedereen.  
 

8. Informatievoorziening en communicatie  

8.1. Algemeen  

Voor de bevordering van het kerkelijke leven is een goede communicatie en 
informatievoorziening van belang. Daardoor wordt de onderlinge beeldvorming, 
saamhorigheid en herkenbaarheid binnen de kerkelijke gemeente versterkt. De Algemene 
Kerkenraad zal daarbij zeker rekening houden met de mogelijkheden die de huidige 
technologie en media bieden.  
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De communicatie betreft:  

• uitgifte van een kerkblad  (Kerkwijzer) 
• informatieverstrekking via Internet  

8.2. Kerkblad  

In Noordwijk wordt al jaren door de vroegere wijken Oost en West een kerkblad (Kerkwijzer) 
gezamenlijk uitgegeven, waarin ook wijkgemeente Ichthus haar belangrijkste nieuws 
weergeeft. Het is in de eerste plaats informatief voor de kerkleden voor wat betreft het 
eigen wijknieuws en de wijkoverstijgende berichten. Daarnaast wordt ook algemene 
(landelijke) kerkelijke informatie verstrekt. 

8.2.1 Wijkoverstijgende informatie  

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemeen landelijke kerkelijk nieuws. 
Deze stelt daarvoor een redacteur aan.  

De Algemene Kerkenraad kan in Kerkwijzer verslag doen van zaken die in zijn vergadering 
zijn besproken. In het kerkblad vermeldt de AK de ter inzagelegging van jaarrekeningen en 
begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie.  

Elke wijk kan naar behoefte beschikken over een aantal exemplaren van Kerkwijzer 

De redactie van Kerkwijzer verzorgt de planning en de inhoud van zowel meditatie als 
hoofdartikel. Kerkwijzer is derhalve informatief, opiniërend, toerustend, bezinnend, 
gemeenschap bevorderend en missionair.  

8.2.2 Informatie op Wijkniveau  

De informatie op wijkniveau valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de 
desbetreffende wijkgemeente. Deze informatie kan worden gegeven in Kerkwijzer of 
Wijkblad (wijkgemeente Ichthus) en in zogenaamde weekberichten of nieuwsbrieven per 
individuele wijk. De communicatie op wijkniveau heeft als doel de inhoud van verschillende 
activiteiten van de verschillende doelgroepen zo duidelijk mogelijk over te brengen en, daar 
waar relevant, ook belangrijk nieuws van de andere wijkgemeente te vermelden  

8.3. Informatie via Internet 
 
Beide wijkgemeenten hebben een eigen website. De website www.pkn-noordwijk.nl valt 
onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Noordwijk en www.wijkichthus.nl onder 
verantwoordelijkheid van wijkgemeente Ichthus.  

De Algemene Kerkenraad acht het van belang dat de uitstraling wat betreft kleur en opmaak 
van de verschillende sites met elkaar wordt afgestemd zodat er een zekere mate van 
uniforme herkenbaarheid wordt bereikt.  
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Er zal in de komende beleidsperiode aandacht worden gegeven aan de wenselijkheid om 
voor beide wijkgemeente tot 1 gemeenschappelijke website te komen.  
 

9. Beleidsplannen van de wijkgemeenten  

9.1. Algemeen  

Beide wijken hebben de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het eigen beleidsplan. 
Elke wijk mag in haar eigen beleidsplan accenten leggen en doelen formuleren die passen bij 
de geaardheid van de wijkgemeente.  

9.2. Onderdelen van de wijkplannen 
 
Wijkgemeenten kunnen op basis van eigen accenten een beleidsplan samenstellen. Daarbij 
is het wenselijk dat de volgende aspecten worden benoemd:  

• Hoe ziet de wijkgemeente haar positie en wat ziet zij als haar taak?  
• Hoe wil zij aan die taak invulling geven?  
• Hoe denkt zij dit financieel te kunnen realiseren?  

 


