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De bron van de gemeente 

G 

eloof is de basis van De Samen-
stroom-gemeente. Met het geloof in 
God, de Bijbel als enige bron en norm, 
wil de gemeente Gods Woord  

doorgronden en verkondigen. Bij alles wat er in 
en rond de kerk en gemeente gebeurt, is zij in 
doen en laten gehouden aan het goede  
voorbeeld van de Heer, Jezus Christus. 
 

 

De identiteit van de gemeente 

D 

e Samenstroom is een gemeente waar 
ruimte is voor verschillen en andere  
meningen. Waar bewondering en  
respect is voor elk door God uniek en 

doelbewust geschapen mens. Een gemeente, 
die haar vaste hoop en zekerheid heeft  
gevestigd op God en op Zijn omzien naar ons 
en onze omgeving.  
 

De roeping van de gemeente 

N 

aar het liefdevolle en zorgzame  
voorbeeld van Jezus wil De  
Samenstroom een plaats in de  
maatschappij innemen en stelt haar 

deuren open om te vieren, maar ook om te  
herdenken, om te lachen, maar ook om te  
huilen. De Samenstroom-gemeente ziet naar 
elkaar om, is betrokken bij elkaar en is  
zorgzaam voor elkaar en voor een ieder die een 
beroep op haar doet. 

Bron, identiteit en roeping 
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D 

e Samenstroom is een pluriforme kerkgemeenschap  
in het gebied Wieringerwerf / Kreileroord. Het individu  
is belangrijk, maar hij/zij kan niet zonder de gemeenschap 
leven: 

 

 

-   We willen rekening houden met andere geloofstradities; 
-   Een gemeente die in de Bijbelse traditie samen leert, viert en dient; 
-   Een open, gewone gemeente; 
-   Een gemeenschap die uitnodigend is, haar geloof wil uitstralen. 
 

 

De Samenstroom is een zogenaamde zoekgemeenschap. Staat een 
open en plurale leergemeenschap voor, met volop ruimte voor  
communicatie en dialoog. Geloven als zoektocht. Er is een veelheid 
aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer 
uiteenlopende geloofsgetuigenissen. 
Het bieden van structuur en  
duidelijkheid in onze kerk wordt als 
prettig ervaren door een groot deel 
van de kerkleden; en de kerk is meer 
dan alleen de eredienst. We bieden 
een ‘menu’ aan waarbij mensen zich 
aan de kerk kunnen verbinden.  
 

Handen uit de mouwen en meedoen! Iedereen steekt naar eigen  
vermogen de handen uit de mouwen bij activiteiten, commissies en 
projecten. Maar we moeten niet alleen een gezelligheidsclubje zijn. 
Het gaat wel om het geloof en identiteit. We willen openstaan voor  
de omgeving, een knooppunt zijn. Een open netwerkgemeente die  
optimaal samenwerking zoekt. Intern, extern op moderne wijze  
communiceren over onze activiteiten en geloof.  
 

Voor ons is zorgzaamheid van groot belang. Kunnen anticiperen op 
veranderingen, gebeurtenissen in de samenleving. De kerk ís de 

participatiesamenleving: wil hier actief onderdeel van zijn, deze vorm 
geven en een belangrijke rol spelen.  Niemand is exclusief, de één is 
niet meer of minder dan de ander. Soms moet je iets extra’s doen om 
meer mensen binnen te halen in onze kerk. We zijn enthousiast en 
actief! We zijn integer en eerlijk! Moed hebben om maatschappelijk 
ertoe te doen, verantwoordelijkheid te nemen en consequenties  
daarvan te aanvaarden; dát is De Samenstroom! 
  

Het beleidsplan heeft als doel om een groei in betrokkenheid van de 
huidige kerkleden te realiseren.  

Mooi voorbeeld  

De Samenstroom 

  

De groep oudere jongeren in  
onze kerk vindt zijn oorsprong bij de 

catechisatie die in de jaren ’80 bij 

mensen thuis werd gegeven: bij de 

familie Ames en de familie Bekius. 

Deze jongeren bleven elkaar na 

deze periode opzoeken. Ze  
trouwden, kregen kinderen en  
liepen allemaal tegen dezelfde 

(geloofs) vragen aan, dezelfde  
ervaringen enz.  
 
Het waren steeds ongeveer 5 á 6 

stellen. Dit aantal past ongeveer in 

een woonkamer op zondagavond: 

een grotere groep zou niet meer 

passen.  
Eén stel stelde hun huis open en 

verzorgde het onderwerp. Deze  
onderwerpen liepen altijd erg  
uiteen: actuele zaken,  
woordenboekspellen, fotokaarten, 

Bijbelse vragen enz.  

Eens per jaar organiseren zij een 

dagje met alle gezinnen:  
pannenkoeken bakken in het bos, 

klimduin Schoorl, naar de  
camping....  
 
De samenstelling van de groep is in 

al die jaren sterk gewijzigd, er  
vielen mensen af en er kwamen 

nieuwe bij. En tegenwoordig zet het 

ene stel koffie, terwijl een ander het 

onderwerp regelt.... 

Handen uit 

de mouwen 

en meedoen!  

Het verhaal van  

                      De Samenstroom 
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2015 

Doelstelling 1 

 

Wat:  Visie op toekomst kerken in de polder ontwikkelen. 
Hoe:   Initiatief nemen en kerkenraden Middenmeer en Slootdorp uitnodigen voor  
  gezamenlijke kerkenraadsvergadering(en). 
Doel:   Visie op de toekomst van de PKN kerken in de polder ontwikkelen en onderzoeken in  
  welke mate de kerken samen kunnen werken: a) volledig zelfstandig, b) één gemeente  
  met verschillende kerken, c) fusie. 
Wanneer:  2015-2017. 
Wie:   Voorzitter, scriba. 

Doelstelling 2 

 

Wat:   Marketing en PR commissie. 
Hoe:   Er is een marketing en PR commissie opgestart bestaande uit vier gemeenteleden.  
  Om de vele positieve activiteiten en dagelijkse werkzaamheden (o.a. huisbezoeken)  
  beter  voor het voetlicht te brengen, zowel binnen als buiten de gemeente (lees: het  
  kerkgebouw). Instrumenten zijn: De Ontmoeting, website en Facebook.  
Doel:   Als kerk meer naar buiten treden, jezelf laten zien.    
Wanneer:  Maart 2015. 
Wie:   Moderamen stelt de commissie samen. 

Doelstelling 3 

 

Wat:   Meer laten zien dat de kerk open staat voor iedereen. 
Hoe:   Tijdens kerkdienst, tussen juni en september, blijft de voordeur van de kerk open,  
  zodat men buiten gezang en muziek kan horen.  
Doel:   Hiermee laten we zien open te staan voor iedereen die binnen wil komen. 
Wanneer:  Start juni 2015. 
Wie:   Zondagsdienst, koster. 

Doelstelling 4 

 

Wat:   Meer positieve publiciteit over kerkactiviteiten.  
Hoe:   Activiteit ‘koken in de kerk’ tijdens de 40 dagen tijd in een artikel in de 

  Wieringermeerbode en Noordhollands Dagblad plaatsen.  
Doel:   Zichtbaarheid van de kerk in de lokale samenleving. 
Wanneer:  Tussen Carnaval en Pasen: bij de start van de activiteit (na 2015 jaarlijks terugkerend). 
Wie:   Marketing en PR commissie i.s.m. activiteitbegeleiders.  

Doelstellingen  

Algemeen 
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Doelstelling 5 
 

Wat:   Kerkdienst buiten de kerkmuren. 
Hoe:   In het bos of in een schuur een kerkdienst te organiseren. 
Doel:   Andere vormen van kerk-zijn ervaren.  
Wanneer:  Jaarlijks juni 2015. 
Wie:   Tijdelijke commissie kerstdienst werft vier vrijwilligers op ludieke tijdens zondagsdienst  
  in december 2014. 

2016 

Doelstelling 6 

 

Wat:   Onderzoek lokale regelingen, te weten huwelijk gelijke sekse.  
Hoe:   Diepgaand in gesprek met de gemeente tijdens groothuisbezoek en of gemeenteavond  
  over tere onderwerpen als het homohuwelijk. 
Doel:   Duidelijk maken of de gemeente voor of tegen een huwelijk van personen van gelijke 

  sekse is in Wieringerwerf / Kreileroord.  
Wanneer:  2016. 
Wie:   Kerkenraad. 

Doelstelling 7 

 

Wat:   Meer promotie kerkactiviteiten. 
Hoe:   Diaconie, jeugd- en wijkouderlingen maken een zelfportret (over hun werk) en dit  
  wordt als artikel in de Wieringermeerbode en De Ontmoeting geplaatst, aan het begin 
  van het kerkelijk seizoen.  
Doel:   Zichtbaarheid van de kerk in de lokale samenleving. 
Wanneer:  September 2015. 
Wie:   Diaconie en wijkouderlingen. 

Doelstelling 8 
 

Wat:   Een Lagerhuisdebat avond houden over de toekomstige samenwerking in de polder. 
Hoe:   I.s.m. de drie kerkenraden wordt het Lagerhuisdebat uitgewerkt en georganiseerd. 
Doel:   Samenwerking tussen polderkerken concreet tot stand brengen. 
Wanneer:   Startweekend september. 
Wie:   Kerkenraad Wieringerwerf initieert organisatie met kerkenraden Slootdorp en  
  Middenmeer. 

Doelstelling 9 

 

Wat:   In 2017 wordt er een speciale zomerkerk flyer gepubliceerd en verspreid onder de 

  toeristen in de Wieringermeer (bij campings, B&B’s, hotels, restaurants).  
Hoe:   Informatie over alle activiteiten wordt in maart aangeleverd bij Raad van Kerken in de  
  Wieringermeer.  
Doel:   Zichtbaarheid van de kerk in de lokale samenleving. 
Wanneer:  Uitgave in april/mei. 
Wie:   Kerkenraad (in overleg met Raad van Kerken). 

2017 

Doelstellingen Algemeen 
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2015 

Doelstelling 1 
 

Wat:   De jeugdraad compleet en op orde = secretaris, penningmeester en begeleiding  
  activiteiten.  In de jeugdraad zitten: jeugdouderlingen, van elke geleding ten minste één  
  afgevaardigde (Kring, jeugdkerk, club, juniordienst, crèche, Meet en Greet). Uit deze  
  mensen (bij voorkeur) kiezen we een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Hoe:   Goed kijken naar wat nodig is, wat je wilt gaan doen en dan mensen zoeken bij de  
  activiteiten die je wilt gaan doen.  
Wanneer:  Bij start seizoen 2015-2016. 
Wie:   Jeugdraad met jeugdouderlingen. 

Doelstelling 2 
 

Wat:   Juniordiensten blijven organiseren, één keer per maand. 
Hoe:   Met meer mensen, jonge ouders erbij vragen.  
Wanneer:  Elke eerste zondag van de maand, tijdens de kerkdienst in een eigen ruimte. 
Wie:   Pytsje Tolsma met jonge ouders (op toerbeurt). 

2016 

Doelstelling 3 

 

Wat:   Meet en Greet draait elke maand op vrijdagavond. 
Hoe:   Met twee personen als leiding, bij voorkeur jong en enthousiast. Proberen om dit  
  Polderbreed te gaan draaien. 
Wanneer:  Doorgaan zoals het nu gaat en uitbreiden in 2016. 
Wie:   Jeugdraad. 

Doelstelling 4 
 

Wat:   Nieuwe clubleiding zoeken. Jeroen en Marco stoppen in 2016. 
Hoe:   Ouders van kinderen en andere geïnteresseerden die op club komen mee laten  
  draaien, hulp vragen, enthousiast maken.  
Wanneer:  In 2015 mee starten. 
Wie:   Huidige clubleiding, jeugdraad. 

Doelstellingen  

Jeugdraad 
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2017 

Doelstelling 5 
 

Wat:   Kringen Polderbreed draaien. 
Hoe:   Het aantal kinderen moet toenemen d.m.v. ‘vette worsten’: koken voor daklozen,  
  nacht zonder dak, cirkelslag. 
Wanneer:  2017. 
Wie:   Leiding Kring en jeugdraad. 

Doelstelling 6  
 

Wat:   Avond organiseren met alle jeugdraden uit de polder. 
Hoe:   Voorzitter jeugdraad stemt af met andere jeugdraadvoorzitters. 
Wanneer:  Starten in 2015, doel vanaf 2016 elk jaar één keer bij elkaar, vanaf 2017 meer  
  gezamenlijke activiteiten. 
Wie:   Jeugdraad. 

2018 

Doelstelling 7 

 

Wat:   Gespreksgroepen jong volwassenen. 
Hoe:   Deze mensen inzetten, actief contacten onderhouden en uitbreiden. Hun kinderen  
  opvangen en niet meer los laten. 
Wanneer:  Vanaf 2015 steeds verder uitbreiden (loopt al). 
Wie:   Jeugdouderlingen  

Doelstelling 8 
 

Wat:   Geld inzamelen om jeugdhonk op te knappen en gezellig te maken. 
Hoe:   Grote activiteit organiseren (stuif es in of fancy fair). 
Wanneer:  2018. 
Wie:   Jeugdraad. 

Doelstellingen Jeugdraad 
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Doelstelling 1 
 

Wat:   Werelddiaconaat. 
Hoe:   Twee keer per jaar onder de aandacht brengen van de gemeente d.m.v. speciale  
  diensten in samenwerking met andere commissies, vrijwilligers of zanggroepen. 
Doel:   Meer opbrengsten creëren voor doelen die aangedragen worden door Kerk in Actie. 
Wanneer:  Vanaf 2015. 
Wie:   Diaconie. 

Doelstelling 2 
 

Wat:   Ouderen en welzijn. 
Hoe:   Voorlichting volgen van de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  
  wetgeving. Deze regels binnen halen via door  de gemeente Hollands Kroon op te  
  richten wijkteams. Met deze gegevens actief aan de slag te gaan binnen onze kerkelijke  
  gemeenschap. Afhankelijk van de WMO regels zal er een diaconieteam samengesteld  
  worden voor het bieden van wekelijks / maandelijks ondersteuning aan ouderen en  
  hulpbehoevende mensen In de gemeente. 
Doel:   Daar waar nodig mensen helpen bij het zoeken van oplossingen en mogelijkheden die 
  er zijn om hulp te krijgen.  
Wanneer:  Vanaf 2015 doorlopend. 
Wie:   Diaconie. 

Doelstelling 3 

 

Wat:   Armoede en achterstand. 
Hoe:   Informatie verzamelen wat nodig is aan voedsel bij de Voedselbank. Oproepen van de 

  gemeenteleden om twee keer per jaar producten te geven welke bestemd zijn voor de 

  Voedselbank.  
Doel:   Het ondersteunen en helpen bij het bestrijden van stille armoede in de gemeente. 
Wanneer:  Vanaf 2015. 
Wie:   Diaconie. 

Doelstelling 4 
 

Wat:   Dienst der voleinding. 
Hoe:   Een protocol opstellen voor het herdenken van de gemeenteleden die ons ontvallen  
  zijn.  
Doel:   Een waardige dienst organiseren. 
Wanneer:  Najaar 2015. 
Wie:   Diaconie en Pastorale raad. 

Doelstellingen  

Diaconie 
2015 
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Doelstelling 5 
 

Wat:   Nood in de wereld. 
Hoe:   De gemeente te informeren d.m.v. folders/voorlichting en te collecteren voor deze  
  speciale (nood)situaties. 
Doel:   Projectondersteuning door deze financiële bijdrage uit de gemeente. 
Wanneer:  Vanaf 2016. 
Wie:   Diaconie. 

Doelstelling 6  
 

Wat:   Samenwerking gezamenlijke diaconieën. 
Hoe:   Door twee keer per jaar gezamenlijk te vergaderen. 
Doel:   Met de diaconieën van alle kerken in de Wieringermeer een breder draagvlak krijgen  
  om in 2017 gezamenlijke activiteiten te realiseren.  
Wanneer:  Vanaf 2016. 
Wie:   Gezamenlijke diaconieën. 

Doelstelling 7 

 

Wat:   Mensen/gezinnen in de knel. 
Hoe:   Onderzoeken in hoeverre stichting Present hierin iets betekenen kan voor de diaconie. 
Doel:   Hen ondersteunen/begeleiden en eventueel fysiek helpen van mensen/gezinnen die  
  tussen wal en schip zijn geraakt. 
Wanneer:  Vanaf 2017. 
Wie:   Diaconie. 

2017 

2018 

Doelstellingen Diaconie 

Doelstelling 8 

 

Wat:   Jeugd geïnteresseerd krijgen in de diaconie. 
Hoe:   De jeugdraad benaderen en informeren of er belangstelling is onder de jeugd om 

  “stage” te lopen bij de diaconie. 
Doel:   De jeugd laten meewerken met diverse diaconale activiteiten. 
Wanneer:  Vanaf 2018. 
Wie:   Diaconie. 

2016 
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Doelstelling 1 
 

Wat:   Continueren bezoekwerk. 
Hoe:   Alle contacten één keer per jaar benaderen, huisbezoek of groothuisbezoek. 
Doel:   Contact houden met de gemeenteleden. 
Wanneer:  Gedurende het seizoen: september - juni. 
Wie:   Ouderlingen, wijkbezoekers. 

Doelstelling 2 
 

Wat:   Bezinning over de toekomst van het pastoraat. 
Hoe:   Organisatievorm bedenken en opschrijven, voor de komende vijf jaar. 
Doel:   Hoe willen we als kleinere groep ouderlingen werken. 
Wanneer:  Plan bedenken seizoen 2014/2015. 
Wie:   De huidige ouderlingen groep. 

Doelstelling 3 

 

Wat:   Contacten met de groep 20/40 verder uitbouwen. 
Hoe:   Zes bijeenkomsten organiseren. 
Doel:   Onderlinge betrokkenheid vergroten en ruimte scheppen voor geloofsgesprek. 
Wanneer:  2014-2015. 
Wie:   Jeugdouderlingen. 

Doelstelling 4 
 

Wat:   Toerusting organiseren voor ouderlingen, samen met de ouderlingen van de   
  Poldergemeenten. 
Hoe:   Organiseren van bezinningsavonden en/of ouderlingen cursus. 
Doel:   Vergroten van de vaardigheden voor het wijk werk. Vergroten van de samenwerking  
  tussen ouderling groepen. Gebruik maken van elkaars kennis en mogelijkheden. 
Wanneer:  In voorjaar 2015 organiseren, uitvoeren in seizoen 2015-2016. 
Wie:   Voorzitters pastorale raden / predikant. 

2015 

Doelstellingen  

Pastoraat 
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Doelstelling 5 
 

Wat:   Toerusten gemeenteleden. 
Hoe:   Thema-avond organiseren, bespreekbaar maken in kringen. 
Doel:   Toerusting gemeenteleden vergroten, en thema’s bespreekbaar maken. 
Wanneer:  Voorjaar 2015. 
Wie:   Toerustingscommissie pastoraatsgroep. 

Doelstelling 6  
 

Wat:   Toerustingsprogramma afstemmen in polderverband en waar mogelijk samenwerken. 
Hoe:   Programma maken en in het volgend seizoen uitvoeren. 
Doel:   Elkaar beter leren kennen. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 
Wanneer:  Voorbereiden voorjaar 2015, uitvoeren seizoen 2015-2016.  

Wie:   Toerustingscommissie pastoraatsgroep. 

Doelstelling 7 

 

Wat:   Dienst der voleinding. 
Hoe:   Het herdenken van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn.  
Doel:   Een waardige dienst organiseren. 
Wanneer:  Najaar 2015. 
Wie:   Pastorale raad en Diaconie. 

Doelstellingen Pastoraat 

2015 
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2016 

Doelstelling 8 
 

Wat:   Evalueren doelstellingen 2015. 
Hoe:   Agenderen op eerste vergadering pastoraat. 
Doel:   Bijstellen of nieuwe doelen stellen. 
Wanneer:  September 2015. 
Wie:   Pastorale raad. 

Doelstelling 9 
 

Wat:   De doelstelling 2 (2015) vaststellen. 
Hoe:   Protocol schrijven. 
Doel:   Werkwijze pastoraat komende jaren duidelijk vastleggen. 
Wanneer:  Voorjaar 2016. 
Wie:   Pastoraat groep. 

Doelstelling 10 
 

Wat:   Verhogen contacten met randkerkelijken. 
Hoe:   Minimaal 30 procent randkerkelijken bezoeken. 
Doel:   Contact leggen. 
Wanneer:  Seizoen 2015-2016. 
Wie:   Wijkteams. 

Doelstelling 11 
 

Wat:   Verhogen contacten leden 20-40 jaar. 
Hoe:   Minimaal één keer persoonlijk contact hebben gehad. 
Doel:   Contact leggen. 
Wanneer:  Seizoen 2015-2016. 
Wie:   Wijkteams. 

Doelstellingen Pastoraat 
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Doelstelling 12 
 

Wat:   Kringwerk uitbreiden. 
Hoe:   Minimaal één kring meer starten dan vorig jaar. 
Doel:   Contacten onderling verstevigen, weten wat er leeft en toerusting verhogen. 
Wanneer:  Seizoen 2015-2016. 
Wie:   Toerustingscommissie pastoraat. 

Doelstelling 13 
 

Wat:   Gezamenlijke bezinningsmoment in de polder. 
Hoe:   Organiseren toerustingsavond polder breed. 
Doel:   Verhogen contacten en groeien naar samenwerken. 
Wanneer:  Voorjaar 2016. 
Wie:   Toerustingscommissie pastoraat. 

Doelstelling 14 
 

Wat:   Evalueren doelstellingen 2016. 
Hoe:   Agenderen op eerste vergadering pastoraat. 
Doel:   Bijstellen of nieuwe doelen stellen. 
Wanneer:  September 2016. 
Wie:   Pastorale raad. 

2017 

Doelstellingen Pastoraat 

2016 
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Doelstelling 1  
 

Wat:   Kerk structureel vier keer per jaar beschikbaar stellen voor maatschappelijke  
  activiteiten. 
Hoe:   In overleg met diaconie, pastorale raad en jeugdraad kijken welke faciliteiten ingezet  
  kunnen worden t.b.v. huttenbouwen, nacht zonder dak, ontmoetingsmiddagen /  
  avonden, etc. 
Doel:   Invulling geven aan de rol als kerk buiten de erediensten om. 
Wanneer:  2016. 
Wie:   CvK. 

Doelstelling 2 
 

Wat:   Polder breed overleg CvK’s. 
Hoe:   CvK’s van Slootdorp en Middenmeer uitnodigen tot een gezamenlijke vergadering. 
Doel:   Kennismaken en brainstormen over toekomst van de PKN in de Wieringermeer. 
Wanneer:  2015. 
Wie:   Secretaris van de CvK. 

Doelstelling 3 

 

Wat:   Kerk beschikbaar stellen als noodopvanglocatie bij grote calamiteiten en een zorgtaken 
  aanbod creëren. In geval van calamiteiten kan b.v. pastorale zorg verleend worden. 
Hoe:   In overleg met de gemeente Hollands Kroon heldere afspraken maken wat De  
  Samenstroom kan betekenen en welke faciliteiten er geboden kunnen worden. 
Doel:   Invulling geven aan de maatschappelijke positie, die de kerk in de samenleving  
  inneemt. 
Wanneer:  September. 
Wie:  Voorzitter van de CvK. 

Doelstelling 4 
 

Wat:   Publicatie jaarverslag in de media. 
Hoe:   Jaarverslag maken en versturen naar redacties lokale en regionale kranten. 
Doel:   Invulling te geven aan de wens tot meer transparantie door open te zijn over de  
  kerkelijke huishouding. 
Wanneer:  December. 
Wie:   Voorzitter en secretaris CvK. 

2015 

2016 

Doelstellingen  

Kerkrentmeesters 
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2017 

Doelstelling 5 
 

Wat:   Jaarlijks structureel vier culturele evenementen c.q. concerten organiseren in de kerk. 
Hoe:   Overleg met (oud) huurders en de Cultuurschuur om een concertagenda op te stellen. 
Doel:   De drempel van de kerk lager maken. 
Wanneer:  Maart, mei, oktober, december. 
Wie:   CvK. 

Doelstelling 6 
 

Wat:   Onderzoek naar plaatsen zonnepanelen c.q. nokturbines. 
Hoe:   In overleg met installateurs en energiemaatschappijen. 
Doel:   Het verbeteren van de financiële huishouding en het leveren van een bijdrage aan de  
  vermindering van CO2-uitstoot. 
Wanneer:  Voorjaar. 
Wie:   Onderhoudsgroep CvK. 

Doelstelling 7 
 

Wat:   Realiseren 10% betaalde bezetting van de gebouwen. 
Hoe:   Actieve acquisitie om de beschikbare (kantoor) ruimten te verhuren. 
Doel:   Het verbeteren van de financiële huishouding. 
Wanneer:  2018. 
Wie:   CvK. 

Doelstelling 8 
 

Wat:   Het organiseren van een jaarlijks instuderen van een oratorium o.i.d. o.l.v. een 

  professionele dirigent. 
Hoe:   Het CvK betaalt de dirigent/muzikale ondersteuning. 
Doel:   Passiviteit doorbreken door meer actie en onderlinge band in de kerk brengen. 
Wanneer:  Jaarlijks. 
Wie:   CvK. 

2018 

2019 

Doelstellingen Kerkrentmeesters 
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Doelstelling 9 
 

Wat:   Bloemschikken met een thema. 
Hoe:   O.l.v. capabele mensen, sponsor voor bloemen zoeken. 
Doel:   Contact maatschappij/kerk/thema. 
Wanneer:  Herfst. 
Wie:   CvK i.s.m. Liturgische werkgroep, andere bekwame mensen uit de kerk. 
Waar:  Centrum/jeugdhonk, afhankelijk deelname. 

Doelstelling 10 
 

Wat:   Organiseren van een motortoertocht voor iedereen. 
Hoe:   Pitstop bij kerken. Eerste jaar b.v. tien deelnemers en latere jaren steeds meer.  
  Inschrijfgeld mede voor een goed doel. Afsluiten met BBQ bij de kerk. 
Doel:   De kerkdrempel voor andere groepen (jongere) mensen lager maken en zo laten zien  
  dat dit ook 'kerk zijn' kan zijn. Gerichte PR. 
Wanneer:  Jaarlijks in september bijvoorbeeld. 
Wie:   CvK staat garant voor startkapitaal. Organisatie door meerdere mensen. 

Doelstelling 11 
 

Wat:   Organiseren van avonden met muziek hart en ziel lijsten en daar eerst twee, later drie 
  of vier open kerkdiensten mee organiseren (alternatief voor evangelisatiedienst hoewel 
  die er ook bij zou kunnen). 
Hoe:   Mensen geven aan welke muziek zij het mooist vinden en in welke van de categorieën:  
  kerkelijk, klassiek, pop en/of wereldmuziek. Daar een persoonlijk, spiritueel verhaal bij  
  vertellen en eventueel een Bijbelgedeelte.  
Doel:   Mensen die de kerk anders links laten liggen erbij betrekken. Gerichte PR. 
Wanneer:  2020. 
Wie:   CvK staat garant voor het benodigde budget en de apparatuur. 

2020 

Doelstellingen Kerkrentmeesters 
2019 
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W 

 ater is vaak in beweging; dan  
 stroomt  het, golft het, bruist het of  
 meandert het door de velden. Water  
 geeft leven, het lest de dorst of het 

draagt ons naar onze bestemming. Water is een 
bron en voorwaarde voor het leven. Soms is  
water ook heel rustig: wateren met diepe  
gronden als spiegel voor de ziel. 
 

Stroom staat voor energie en voor dynamiek. 
Voor het mogelijk maken van actie, voor het  
maken van licht, voor het geven van warmte. En 
dat is de plaats die dit gebouw in de polder wil  
vervullen: een plaats om samen te stromen en te 
overdenken of te herdenken. Maar ook een  
podium voor spetterende activiteiten.  
Samenstromen kun je niet in je eentje en  
daarom staat onze kerkdeur voor iedereen open.  

Onze kerkdeur staat voor iedereen open! 

Epiloog  

De Samenstroom 
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       Pastoraat 

 

 

         Moderamen 

                Kerkenraad 

 

 

 

      Jeugdraad 

 

 

College van  

Kerkrentmeesters 

 

 

 

        Diaconie 

• Liturgiewerkgroep 

• Wijkteams 

• Liturgisch Bloemschikken 

• Toerusting 

• Gemeente Groeigroep 

• Preekvoorziening 

• De Cantorij • Jeugdkerk 

• Contact Het Baken 

• Juniordienst 

• Crèche 

• Meet en Greet 

• Oudere jeugd huisbezoek 

• Kring 

• Club 

• Beamteam 

• Geluidsgroep 

• Marketing en PR commissie 

• Organist 

• Kerkelijk bureau 

• De Ontmoeting 

• Kerkgebouw / verhuur 

• Boekhouding 

• Bloemendienst 

• Avondmaaldiensten Lelypark 

• Internetdiensten 

 

Organogram 
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-  de Schrift en de traditie als uitleggingsgeschiedenis van de Bijbel; 
-  de geschiedenis van de gemeente, haar ontstaan en ervaringen met verandering in het recente verleden; 
-  onze samenleving als bron van invloed en inspiratie (cultuur, economie, politiek, wetenschap, onderwijs etc.). 

Bronnen Beleidsplan 
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Begroting 2015 
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O 

m een solide meerjarenbegroting op te stellen, dienen de uitgangspunten helder geformuleerd te zijn 
en het toekomstperspectief redelijk vastomlijnd. Het formuleren van de uitgangspunten is niet zo  
ingewikkeld, het toekomstperspectief van onze gemeente is echter minder duidelijk. Zo wordt in dit 
beleidsplan uitgesproken dat we de komende jaren ons gaan bezinnen op de toekomst van de PKN 

in de Wieringermeerpolder. Het moge duidelijk zijn dat de begroting als zelfstandige gemeente er anders uitziet 
dan een begroting waarbij we bijvoorbeeld een predikant of kerkelijk werker zouden delen met Middenmeer 
en /of Slootdorp of in het meest verregaande geval zouden gaan fuseren.  
 

Hoe wij denken over de toekomst van onze plaatselijke kerk, zullen we als gemeente zorgvuldig moeten  
bespreken. Het geeft dan ook geen pas dat we een meerjarenbegroting baseren op één van de genoemde  
scenario’s, zonder dat het gesprek daarover binnen de gemeente heeft plaatsgevonden. Daarom hebben we 
besloten alleen de begroting voor 2015 op te nemen. Als we - los van beleidskeuzes - de ontwikkeling van de 
begroting in de afgelopen jaren als uitgangspunt nemen zien we de volgende ontwikkeling van het resultaat: 

 

2015         €   1.120,00 

2016  - / -  €   2.560,00 

2017  - / -  €   5.645,00 

2018  - / -  €   8.637,00 

2019  - / -  € 11.539,00 

2020  - / -  € 14.354,00 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: een predikantsplaats van 0.8 fte; handhaving van 
onderhoud en betaalde krachten (koster, organist e.d.) op huidig niveau en een structurele daling van de vaste 
vrijwillige bijdrage met 3% per jaar. 

Financiële paragraaf 


