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Inleiding
Het resultaat van de fusiebesprekingen tussen de Hervormde Kerk en
Gereformeerde Kerk te Leimuiden in 2006/2007 werd indertijd vastgelegd in het
Vademecum van de Protestantse Gemeente Leimuiden. ‘Vademecum’ betekent
letterlijk ‘ga met mij’. Het was een handreiking, een leidraad voor het samen
gemeente zijn en is ingebracht als beleidsplan bij de fusie d.d. 18 december 2008.
Dat vademecum wordt nu vervangen door een beleidsplan 2016-2020. De indeling
van 2007 kan grotendeels worden gehandhaafd. De onderdelen die betrekking
hebben op de voorbereiding en onderbouwing van de fusie zijn vervallen.
Op grond van onze omvang en de dalende trend in ledental bij nagenoeg alle
Protestantse kerken in Nederland is er een hoofdstuk bijgekomen, samenwerking
buurgemeenten . Dat gaat over de wijze waarop wij de PG Leimuiden met onze buur
PG’s om willen gaan en hoe we op initiatieven tot samenwerking willen reageren. Dat
gaat over onze PG buren maar ook over onze RK gemeente in Leimuiden
Rijnsaterwoude, de parochiekern Leimuiden Rijnsaterwoude.
De hoofdstukken zijn:
● erediensten
● pastoraat
● vorming en toerusting
● jeugd en kinderen
● diaconaat (inclusief zending en werelddiaconaat)
● samenwerking buurgemeenten

Leeswijzer voor het beleidsplan
De onderwerpen zijn allen vanuit een vaste opbouw benaderd. Aan de hand van een
viertal basisbegrippen of kernwoorden van vieren-delen-dienen-leren zijn de
onderwerpen ondergebracht. Via een doelstelling en terreinverkenning wordt naar
een begaanbare weg (werkwijze/gedrag) toegewerkt. Daarin staat beschreven wat
het feitelijke onderwerp inhoudt in de protestantse gemeente in Leimuiden. Als
laatste wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid.
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Preambule: Gemeenteopbouw
1. Doel van gemeenteopbouw
Een citaat uit De toelichting op de kerkorde van PKN (het citaat werd ook gebruikt in
het verslag van de subwerkgroep Gemeenteopbouw d.d. januari 2005):
“Om de richting die de gemeente heeft te gaan in beeld te krijgen, kan men
haar vergelijken met een ellips met twee brandpunten: de lofprijzing van de
Naam van de Heer en dienst in de wereld. Begenadigd door de Geest is er
liefde tot God en de naaste.
Dit plaatst ons voor de vragen:
- in hoeverre is de levensstijl van de gemeente daardoor gekenmerkt?
- is in het leven en werken van de gemeente herkenbaar wat in het Koninkrijk
van God liefde, vrede en recht is?
- is de gemeente een teken van de aanwezigheid van Christus onder de
mensen?
Hier ligt de grote uitdaging van de gemeente om toe te groeien naar Hem die
ons Hoofd is.”
Een korte uitwerking van bovengenoemde brandpunten:
a. de lofprijzing van de Naam van de Heer – God heeft Naam gemaakt in de
geschiedenis van Israël en in Jezus Christus. Daarover lezen we in de Bijbel.
Lofprijzing is: de Naam vieren, in ere houden, een centrale plaats geven in je
leven. We doen dat in de zondagse erediensten. Maar de omgang met God
gebeurt ook op andere manieren of in kleine groepen: gebedskring,
bijbelkring, thuis e.d.
b. dienst aan de wereld – het gaat in de Bijbel om een relatie tussen God en de
wereld, hemel en aarde. Het gaat om vrede op aarde.
Bij ‘dienst aan de wereld’ denken we in ieder geval aan een diaconale
gemeente. Maar ook aan een ‘missionaire’ gemeente waar de gemeenteleden
op een natuurlijke manier ‘leesbare brieven van Christus’ ofwel christen zijn.
Als de brandpunten niet meer ‘branden’ – de Naam niet meer gekend en de roeping
niet meer verstaan wordt - brokkelt de gemeente af.
2. Vier functies: vieren, delen, dienen, leren
De brandpunten van het gemeente zijn - lofprijzing van de Naam en dienst aan de
wereld – kunnen aangeduid worden met de woorden ‘vieren’ en ‘dienen’. In de
praktijk van het gemeente zijn levert dat twee andere kernwoorden op: ‘delen’ en
‘leren’. Vier functies die elkaar aanvullen en voeden:
Vieren - de lofprijzing, het gebed, dienst van het Woord, vertrouwelijke omgang met
de Heer. Dit kernwoord komt vooral aan de orde bij de Erediensten.
Delen – rond de viering ontstaat een gemeenschap. Mensen hebben met elkaar “een
geheim” gemeen en voelen zich in hun geloofsbeleving én in hun geloofsvragen in
ieder geval op elkaar en daarnaast ook op derden aangewezen. Dit kernwoord komt
vooral aan de orde bij Pastoraat.
Dienen – gericht op de wereld zowel binnen als buiten de gemeente; de wereld als
‘koninkrijk Gods’. Dit kernwoord komt vooral aan de orde bij Diaconaat, dichtbij en
ver weg Werelddiaconaat.
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Leren – inwijding in de geheimen, de kern van het geloof en de doorwerking in het
leven van deze tijd. Dit kernwoord komt vooral aan de orde bij Catechese, Vorming
en Toerusting.
Het spreekt vanzelf dat de functies nooit te scheiden zijn. In een taakgroep is één
kernwoord dominant maar de andere woorden resoneren altijd mee.
Vieren
Tussen de vier woorden kun je een cirkel trekken als een teken dat
leren + delen ze een eenheid vormen en elkaar voeden. De viering is daarbij een
belangrijke bron.
dienen
Die bron wordt in delen en dienen een stroom. Weerstanden kom je
tegen in de stroom, blokkades soms, waar je van kunt en moet
leren. Die leerervaringen werken weer door in de vier kernwoorden,
een altijd levend proces.

3. Profiel van de Protestantse Gemeente te Leimuiden
Het profiel van de gemeente wordt beschreven aan de hand van vier
markeringspunten:
a. eenheid en diversiteit
b. traditie en toekomst
c. exclusiviteit en openheid
d. de gaande en komende geslachten.
Daaruit komt het beeld naar voren van een een pluriforme gemeente. De kerk is hier
een plaats voor open communicatie vanuit de verbondenheid met Jezus Christus. Er
is een dynamiek van geloof en openheid. In de structuur van een pluriforme
gemeente moet ruimte zijn voor verschillende vormen van beleving . Mensen mogen
zich vrij voelen om hun betrokkenheid op eigen wijze vorm te geven.
Als gemeente van Jezus Christus zullen we bereid moeten zijn om dit van elkaar te
accepteren en hiervan ook te leren.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gemeente. Ieder jaar zal hij moeten
nagaan hoe de vier kernwoorden worden ingevuld, ervaren en hoe de gemeente en
haar leden hierin functioneren.
In de wijkcontactavonden in 2014 en in de gemeenteavond in het najaar van 2015
met als onderwerp, onze protestantse gemeente in 2025, is een duidelijke richting
aangegeven door de aanwezigen waar we als gemeente willen staan. De
samenvatting uit die bijeenkomsten verdient een plaats in dit beleidsplan.





Wij, de PG Leimuiden willen een ontmoetingsplaats met God zijn, ter wille van,
voor de mensen.
Wij willen kerk zijn in de lokale gemeenschap. Door het organiseren van
erediensten en ook verschillende andere activiteiten, zoals cursussen,
workshops, open huis met boekspot, gezamenlijke maaltijden e.d.. Het is goed
om te zien hoe ver we daar de afgelopen jaren al in gekomen zijn.
We willen laagdrempelige, sociale activiteiten en bijeenkomsten aanbieden. Ook
voor mensen die behoefte hebben aan een (geloofs)gesprek, ook als die wat
verder van de kerk afstaan. Belangrijk voor ons zijn daarbij:
- leven vanuit de Bron,
- een gastvrije gemeente zijn
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- gemeente zijn naar het dorp toe,
- mensen weten aan te spreken.





Vieren en delen
Een plaats in de lokale gemeenschap zijn waar kan worden gedoopt, getrouwd en
gerouwd.
We zijn blij met elk contact dat we met anderen hebben. We proberen een
verlangen op te wekken, maar het blijkt lastig te zijn om mensen vast te houden.
We willen ervaringen opdoen met andere activiteiten in samenwerking met
anderen van buiten de kerk (co-creatie), zoals concerten in de Dorpskerk.
We zijn een gemeenschapsvorm, en hierin kun je leren omgaan, vormgeven aan
je persoonlijke geloof.

Andere elementen/ervaringen.
 Tijdens de wijkcontactavonden in 2014 is de vraag gesteld: waar geloof je in
als gemeente? Hierop werd geantwoord:
- het samenzijn, het verbinden, de gezamenlijke kracht van ons, de kracht van
het geloof en de gezamenlijke kracht,
- het ontmoeten, het delen met elkaar, elkaar bemoedigen, gastvrij te zijn
richting het dorp, veel kunnen betekenen voor anderen, binnen én buiten de
kerkelijke gemeente.
Dit beeld kwam in alle wijkcontactavonden naar voren.
 Uit de stukken die benut zijn bij onze discussie over de identiteit (waarmee
kunnen we onszelf vergelijken) staat de term “doordrenkt”. Dat geeft aan dat
we doordrenkt zouden moeten zijn van de “marinade”, het gaat vanzelf,
zonder dat we telkens de teksten uit het beleidsplan erbij hoeven te houden.
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Erediensten
Doelstelling
Het doel van de eredienst is de samenkomst van de gemeente rondom Woord en
sacrament. Daarin willen we God eren en naar God luisteren. Daarin kunnen we
Gods grote daden gedenken, en daarmee is de eredienst de dienst van God aan de
mensen die de dienst van mensen aan God oproept, draagt en omvat.
In de liturgie voelen we ons met elkaar verbonden en kan God ervaren worden.
In de vierslag: Vieren-leren-dienen-delen is hier het vieren de hoofdstroom, wordt er
geleerd en ontdekken we dat we mogen delen.
Terreinverkenning
De liturgie zal stijlvol zijn. De gang door de liturgie is min of meer vast omlijnd. Van
opgang en intrede, naar rondom het Woord en tenslotte de gaven en gebeden. Dit
komt grotendeels overeen met het dienstboek. De huidige invulling zoals die
nagenoeg wereldwijd en oecumenisch wordt toegepast wordt gezien als
diepgeworteld en gegroeid in de traditie van Christus’ kerk. De liturgie moet dan ook
een dragende factor zijn voor de individuele gemeenteleden met een herkenbare
eigenheid voor oud en jong. Daarom zal er naast de gebruikelijke liedbundels (Het
Nieuwe Liedboek en de Evangelische Liedbundel) ook ruimte zijn voor andere
bundels als “Alles wordt nieuw” . Daarnaast is er ruimte voor specifieke liederen,
teksten/gedichten, ondersteund door audio-visuele hulpmiddelen indien een project
of thema daar aanleiding toe geeft. Ook zal er ruimte zijn binnen de reguliere
erediensten voor andere begeleidingsinstrumenten naast het orgel en de piano,
waarbij laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de liederen voorop staat.
Voor diensten met een bijzonder karakter is zowel plaats in de reguliere
ochtenddiensten als op andere tijden van de zondag. Kortom de zondag kan de
gehele dag gebruikt worden voor erediensten. De kindernevendiensten zijn een
belangrijk gegeven, waar we als Protestantse Gemeente van Leimuiden bijzondere
aandacht aan willen geven. Regelmatig willen we dan ook aan de predikanten en
voorgangers vragen hetzelfde thema en dezelfde schriftlezingen te gebruiken en/of
gerichte aandacht te geven aan de kinderen rondom het gaan naar- of het komen
vanuit de nevendienst.
Een begaanbare weg.
Om het geheel van de gemeente erbij te blijven betrekken is het goed dat de
kerkenraad de inhoud en vorm de erediensten in zijn vergadering bespreekt. Indien
gewenst altijd maar in ieder geval twee keer per jaar zal dit punt op de agenda
worden gezet van de kerkenraad.
Een belangrijk ijkpunt blijft ook hoe de jongeren zich opgenomen en aangesproken
weten. Verder zal er blijvende aandacht zijn voor de symbolen en rituelen zoals de
opbouw van het kerkelijk jaar, de Paaskaars en de lantarens voor de nevendiensten,
de kinderen rondom het doopvont en de vieringen van het Heilig Avondmaal (over de
sacramenten is een afzonderlijke notitie geschreven).
Er is ruimte voor vormen van bijzondere vieringen als Tienerdiensten, zangdiensten,
stiltevieringen en wat er aan nieuwe vormen ingevoerd kan worden. Voorts is er
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ruimte in de liturgie voor schriftlezingen gelezen door anderen dan de voorganger,
responsies, beurtlezing, liturgisch bloemschikken. Liturgische veranderingen worden
na overleg met de gemeente ingevoerd.
Verantwoordelijkheid.
De kerkenraad is eindverantwoordelijke voor inhoud van de erediensten. Zeker
wanneer het gaat om de liturgie hecht de kerkenraad eraan dat zij bij veranderingen
hierin eerst gekend wordt. Daarbij is toelichting op en motivatie van het waarom
belangrijk.
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Pastoraat
Doelstelling
In de vierslag “Vieren-Leren-Dienen-Delen” heeft het pastoraat vooral betrekking op
het delen en dienen. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van het “Omzien naar
elkaar” binnen de Protestantse Gemeente van Leimuiden.
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake
van pastoraat. Het is de dienst van mensen aan elkaar met het oog op de beleving
van hun geloof en de zingeving van hun leven. In het pastoraat vindt een vertolking
van het evangelie plaats door aandacht te geven aan:
 Vragen rond zingeving
 Het nemen van verantwoorde beslissingen
 De ontwikkeling van vormen van gemeenschap
Terreinverkenning.
Het bezoekwerk van de Protestantse Gemeente aan de leden gebeurt op een heel
diverse manier. Uiteraard zien we graag dat er een levendig contact is tussen
enerzijds de ouderlingen en de predikant(en) en anderzijds tussen de leden van onze
gemeente. Dat het niet meer gaat op de wijze van voorheen, dat lijkt een open deur.
Aandacht voor gemeenteleden gaat in onze beleving verder dan aandacht voor
mensen die al een poos niet meer de diensten bezocht hebben.
Een begaanbare weg
Veel werk in het pastoraat kan gedaan worden vanuit het groepsgewijze werken via
wijkcontactavonden en gemeenteavonden, kringen en groepen, enzovoorts waardoor
er ruimte komt voor groeien naar elkaar. In de publicaties van het kerkblad (Op weg)
kan duidelijk gemaakt worden wat er geboden wordt en kan ook door de gemeente
worden aangeven wat zij verwacht. In de uitwerking ervan kunnen er in het verlengde
van elkaar activiteiten ontplooid worden door de wijkteams. Daarin participeren de
wijkcontactpersonen, ouderlingen en diaconie. De jeugdouderling en, jongerenwerker
(jeugd), eventueel pastoraal werker en de predikant(en) kunnen verdere
ondersteuning verlenen. Hulpmiddelen zijn de bestaande zaken als contactmiddagen
voor ouderen, catechese en clubwerk, koffieochtenden en wat er aan Vorming &
toerusting wordt aangeboden .
Specifieke aandacht krijgt daarin de groep jongeren, jongvolwassenen en ouders met
jonge kinderen mede door de inzet van onze jongerenwerker.
In het pastoraat zoeken we ernaar hoe we de ander van dienst kunnen zijn door
onze wijze van aandacht en betrokkenheid, dat is een opdracht aan alle
gemeenteleden. Ten aanzien van de vorm van het pastorale gesprek hebben we het
voorbeeld van de Emmaüsgangers. Een geloofsgesprek hoeft niet de aanleiding of
inhoud te zijn van een contact. Mensen hebben daar niet altijd als eerste behoefte
aan. Een mogelijkheid, als er een kans of een probleem is, is een eindje meelopen,
maar uiteindelijk weer loslaten.
Verantwoordelijkheid.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente.
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Met betrekking tot het pastoraat zijn daarbij de ouderlingen een eerste
aanspreekpunt/verantwoordelijkheid. In hun wijken werken zij met bezoek- of
wijkteams.
In het wijkteam wordt minstens eens per halfjaar overlegd over het verloop van de
activiteiten in de wijk. Wie verdient aandacht en in welke vorm, gekoppeld aan
activiteiten van V&T, de erediensten en de verschillende doelgroepen zoals
bijvoorbeeld jeugd, jong volwassenen De kerkenraad zet één keer per seizoen het
pastoraat als bezinningsonderwerp op haar agenda om daardoor zicht te houden op
de activiteiten, het effect en de wenselijke veranderingen.
Het verdient aanbeveling, om (meer) gebruik te maken van cursussen over
pastoraat, en ambtsdragers aansporen deze te volgen. Gegeven de omvang van de
nu nog afzonderlijke kerken is het belangrijk te volgen en wellicht breder te
communiceren wat er verder in de classis Alphen kan en gebeurt in dit kader.
Motivatie voor die inzet is dat pastoraat werkelijk zorg voor de ziel is en dat in dat
verlengde, overal waar mensen elkaar bijstaan in de naam van Christus, er sprake is
van pastoraat.
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Vorming en Toerusting
Doelstelling
In de Protestantse Gemeente Leimuiden is de vierslag “vieren-leren-dienen-delen”
typerend voor het denken over gemeenteopbouw.
De lerende gemeente staat niet los van haar traditie maar wil tegelijk ook betrokken
zijn op de tijd waarin we leven met het oog op de toekomst van Gods Koninkrijk.
Daarom geloven we ook als kerk, als gemeente die ‘ontstaat’, ‘gebeurt’, steeds
opnieuw, door de Geest rondom de twee brandpunten van vieren en dienen.
Terreinverkenning.
Met de activiteiten van Vorming & Toerusting begeeft de gemeente zich op het
snijvlak van kerk en wereld, Woord (bijbel) en cultuur. Juist in de wisselwerking
daarvan ervaren we ons geloof als krachtig, relevant en eigentijds. Daar willen we
ons met onze activiteiten dan ook op richten. Zo, al doende, leren als een continu
proces. Dat we het daarin steeds weer verwachten van de inspiratie van de Heilige
Geest is evident. Dat de vragen vanuit onze cultuur, historie en vanuit de
maatschappij ons op steeds andere sporen zet, is evenzeer aan de orde. Daarbij is
het van belang dat we als geloofsgemeenschap ook mensen erbij betrekken, die
direct ‘belanghebbenden’ zijn, zoals bijvoorbeeld scholieren/studenten, agrariërs,
ondernemers, werknemers, gepensioneerden.
Een begaanbare weg.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leimuiden voorziet in Vorming en
toerusting door het benoemen van een werkgroep. De werkgroep Vorming &
Toerusting (VT) bestaat in ieder geval uit een predikant en (kerkenraads)leden. Zij
geeft de werkgroep de gerichte opdracht mee een programma per jaar te maken,
waarin de cultuurvragen alsmede de hoofdissues uit het pastoraat vertaald worden in
kortlopende programma’s als bezinningsavonden, themabijeenkomsten, creatieve
uitingen e.a. mogelijke zaken. Verder is de werkgroep VT mede verantwoordelijk
voor de bijbelkringen in de gemeente. Voorts zal de werkgroep VT periodiek
onderzoeken of een leerhuis wenselijk is. Voor de komende jaren wordt een initiatief
tot het in een korte periode lezen van de gehele bijbel uitgewerkt. Dit initiatief wordt
ook met de buurgemeenten gedeeld zodat ook daar gemeenteleden of derden
geïnteresseerden mee kunnen doen.
Nadrukkelijk heeft de kerkenraad de werkgroep gevraagd aandacht te hebben voor
de gemeenteleden in Leimuiden, die minder aan (bepaalde) activiteiten in het
kerkelijk leven meedoen. Zo kan ook vorming en toerusting de samenhang van het
gemeente zijn bevorderen, daar een rol in spelen tussen eredienst en pastoraat.
Verantwoordelijkheid.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor vorming & toerusting. Voor deze taken
kan zij een deel van de verantwoordelijkheid delegeren aan de werkgroep VT. Zij
biedt ook de materiële ruimte om de uitvoering ervan mogelijk te maken. Daarbij
vindt de kerkenraad het van belang dat bij nieuwe initiatieven buiten het
jaarprogramma om er een overleg plaatsvindt met de Kerkenraad.
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Samenvatting: de Kerk moet openstaan voor eenieder en midden in de maatschappij
kunnen staan. Daarmee willen we in onze activiteiten rekening houden.
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Diaconaat
Doelstelling
De diaconie wil namens en door de gemeente in Leimuiden een helper zijn waar
geen helper is. Zij helpt mensen in nood dichtbij, in de eigen gemeente of omgeving,
in ons land of over de grenzen (zie hoofdstuk Werelddiaconaat). De diaconale
aandacht uit zich in een veelheid aan activiteiten door zowel diakenen als
gemeenteleden , die beschreven zijn in het beleidsplan diaconie. Bij alles wordt
omgekeken naar de medemens, zoals ons in bijvoorbeeld de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan wordt geleerd. Kernwoorden daarbij zijn: barmhartigheid
(geraakt worden van binnen en daar handen en voeten aan geven) èn gerechtigheid
(doen = de ander recht doen in gelijkwaardigheid)èn dienen in de zuivere zin van het
woord.
Terreinverkenning
De kerkorde. biedt de diaconie een bruikbaar handvat. Een belangrijk liturgisch
element in de diaconale taken is de dienst aan de tafel van het Heilig Avondmaal (zie
het desbetreffende hoofdstuk). Daarnaast is de voornaamste taak van de diaconie
om te zien naar hen die in nood zijn en daar waar nodig vervolgens “te getuigen van
de gerechtigheid van God waar onrecht geschied”. Daar waar sprake is van sociaalmaatschappelijke noden, en vragen, waarin niet of onvoldoende op andere wijze
(bijvoorbeeld door de overheid) in voorzien wordt of kan worden is de diaconale
aandacht op haar plaats. Vanwege de aandacht voor gerechtigheid zal de diaconie
zoeken naar participatie in de samenleving, speciaal ook wanneer het gaat om onze
houding ten aanzien van de schepping. Het komt in de praktijk menigmaal voor dat
de noden en vragen zich niet beperken tot het materiele. In die gevallen wordt
afstemming gezocht met het pastoraat.
Heel de gemeente is overigens geroepen tot dienstbetoon. Daarom ziet de diaconie
het mede als haar opdracht de gemeente bewust te maken van haar eigen diaconale
verantwoordelijkheid en daarbij mogelijkheden aan te reiken. Daarom wil de diaconie
de leden van onze gemeente oproepen (en voorleven) tot omzien naar allen die
aandacht en hulp nodig hebben. Zo krijgt het diaconaat gestalte in het dagelijkse
leven van de gemeente in haar geheel.
Tenslotte heeft de diaconie tot taak de gaven van de gemeente in te zamelen, deze
gericht te verdelen.
Werelddiaconaat
De invulling van het werelddiaconaat wordt gezien als een zuivere en reguliere
diaconale taak. Door middel van financiële steun verleent de diaconie natuurlijk op
die plaatsen waar acute nood is incidenteel hulp. Maar vooral wordt als taak en zin
gezien het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten die tot structurele verbeteringen
ter plaatse leiden, opdat de plaatselijke bevolking, waar ook ter wereld, zichzelf kan
helpen (geef ze een hengel en leer ze vissen).
Zending
Het doel van zending is om het Woord van Jezus Christus uit te dragen in andere
landen of daadwerkelijke betrokkenheid bij een project of een uitgezonden
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veldwerker. De nadruk ligt daarbij op faciliteren / financiële steun. Maar ook morele
ondersteuning voor de veldwerkers is daarbij onontbeerlijk.
Materieel kader
Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden om materiele bijstand te bieden daar
waar nood en gebrek is, praktisch bepaald worden door de middelen die voorhanden
zijn, c.q. jaarlijks bijeengebracht kunnen worden. De diaconie in Leimuiden mag zich
gelukkig verheugen in een gezonde vermogenspositie, waardoor er jaarlijks een
substantieel budget beschikbaar is voor diaconale doeleinden. De diaconie wil helder
zijn in haar bestedingen. De hierboven beschreven doelstelling is nader uitgewerkt
en geconcretiseerd in het diaconaal beleidsplan en de bijbehorende
meerjaren)begroting. Uiteraard wordt daarbij het bepaalde in de kerkorde in acht
genomen. Het beleid is primair gericht op kwaliteit en structurele aanpak van de
noden. Dit beginsel geldt zowel voor plaatselijke, landelijke als mondiale bijstand.
Daar waar dit uit het beleidsplan voortvloeit wordt in beginsel via “Kerk in Actie”
aansluiting gezocht bij landelijke diaconale doelen.
Onverminderd de vermogenspositie wordt vastgehouden aan een voldoende
regelmatige inzameling voor diaconale vragen, instellingen en organisaties. Daarmee
blijft onze gemeente diaconaal bewust. Wij leven als gemeente van de genade van
God en mogen daarvan uitdelers zijn in voorbede en daadwerkelijk dienstbetoon.
Een begaanbare weg
Zoals al genoemd heeft de diaconie in de liturgie een in het oog springende taak
rondom de viering van het Heilig Avondmaal. Daarnaast is er de reguliere inzameling
van de gaven door de diakenen als symbool en daad ter leniging van de nood van
onze naasten. Naast deze “vaste” elementen zal in de diensten inhoudelijk aandacht
worden geschonken aan het diaconaat. Dit kan bijvoorbeeld door een korte uitleg in
de diensten over beoogde of lopende projecten en de rol van de onze gemeente
daarin, aandacht in de prediking of door het organiseren van een themadienst.
Er zijn ook vaste zondagen (landelijk vastgesteld), waarin de diaconie de
mogelijkheid krijgt in een dienst wat van haar werk te laten zien. De diaconie kan zich
profileren. Zowel in het Kerkblad/Op Weg, als in de diensten via de voorbede en het
gebruik van de beamer voor onderbouwing met beeld en geluid.
Voor wat betreft de diverse binnen de gemeente te ontplooien activiteiten zal door
diaconie en pastoraat natuurlijk een beroep kunnen worden gedaan op
gemeenteleden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan (het organiseren van)
thema-avonden, workshops en acties voor concreet te ondersteunen doelen.
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Kinderen en jongeren in de gemeente
Doelstelling
Voor de Protestantse Gemeente Leimuiden is het uitgangspunt dat we groot belang
hechten aan het geloof bij de jongeren brengen. Dat kan doordat zij zich blijvend wil
verdiepen in de thema’s en vragen die bij jongeren leven. Alleen in die lijn
verwachten we dat jongeren zich ook bij de kerk betrokken voelen. We willen werken
vanuit het vertrouwen dat God ook met hen een weg zal gaan. Door hun doop zijn ze
lid van de gemeente, een kind van God. De jongeren behoren, samen met de
ouderen, tot de kerk van vandaag en morgen. In de jongeren zien we dat traditie en
toekomst elkaar ontmoeten.
Terreinverkenning
Door de doopbelofte ziet de gemeente het als haar taak de jongeren hun doop te
leren verstaan en ook voor te leven hoe daaruit te handelen. Hiertoe kunnen
(basis)catechese en kindernevendienst bijdragen. Het “vieren” en “delen” vinden we
vooral terug bij het clubwerk en jeugddiensten. Hier komen jongeren samen om te
praten over geloofsvragen maar ook het “samen zijn” is van grote waarde, zodat
invulling wordt gegeven aan het omzien naar elkaar of elkaar de helpende hand
bieden als daar aanleiding toe is. In de verschillende activiteiten die voor de kinderen
en jeugd beschikbaar zijn, wil de kerkenraad bijdragen door voorwaarden te
scheppen waarbij de jeugd zich thuis kan voelen bij de kerk in Leimuiden en haar als
vanzelfsprekend onderdeel van hun leven ziet.
Een begaanbare weg
Voor de verschillende aspecten die een rol spelen bij jeugd- en jongerenwerk kunnen
we ondermeer denken aan:
De kindernevendienst: Daarbij is van belang dat er enerzijds een zichtbare
verbinding is met wat er in de erediensten plaatsvindt, vooral het onderwerp van de
prediking. Anderzijds kan juist vanuit de kindernevendienst nagedacht worden over
de relatie met gezin en school: de plaatsen waar geloofsopvoeding ook tot uitvoering
gebracht wordt. De kindernevendienstcommissie maakt een plan van aanpak wat
vervolgens na goedkeuring door de kerkenraad, tot uitvoering wordt gebracht.
Basiscatechese: de kerkenraad is van mening dat de basiscatechese een belangrijk
onderdeel van de kindernevendienst kan zijn.. De wijze waarop hieraan gestalte
wordt gegeven wordt jaarlijks uitgewerkt in overleg tussen jeugdouderling,
jongerenwerker en predikant. Na afstemming in de kerkenraad vormt dit een kader
voor een seizoen.
Catechese: In de traditionele vorm is catechisatie een middel om de jongeren van de
kerk te onderwijzen in de leer van het geloof en van de kerk. Omdat ook in het
onderwijs er veel meer gewerkt wordt met ervaring en met beleving wordt de
catechisatie veel meer thematisch ingevuld, waarin de zingevingvragen van de
jongeren en hun spiritualiteit gevoed en beantwoord worden. Wanneer daarbij een
koppeling aangebracht wordt met clubwerk en de eredienst zal dat de betrokkenheid
van de jongeren alleen maar vergroten.
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Clubwerk. Ook hier geldt: de wil jongeren samen te brengen rondom geloofsvragen
en uiting geven aan de missie van de kerk is een belangrijke reden om clubwerk te
organiseren en te initiëren. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij diaconaal werk en
zending. Dit dient jaarlijks in nauw overleg met de leiding van het clubwerk concreet
uitgewerkt te worden.
Jeugddiensten. De kerkenraad staat open voor initiatieven vanuit het clubwerk en de
catechese om speciale diensten te beleggen, waar de thema’s uitgewerkt worden of
een speciale activiteit zoals bijvoorbeeld bezoek aan de “Passion” of een musical. Zo
kan de eenheid bevorderd worden en kunnen jongeren zich binnen de gemeente
thuis voelen. Uiteraard blijft de kerkenraad ook verantwoordelijk voor deze diensten,
zie verder het hoofdstuk van de erediensten.
Verantwoordelijkheid
De kerkenraad heeft binnen haar team een jeugdambtsdrager opgenomen die
samen met de andere ouderlingen en de jongerenwerker en de predikant
verantwoordelijk is voor het pastoraat en dus ook de kinderen en jeugd binnen de
gemeente.
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Kerkbestuur
Doelstelling
De kerkenraad heeft tot doel het leiden van de gemeente in alle facetten. De door de
gemeente gekozen ambtsdragers geven leiding aan de gemeente. De kerkenraad
inspireert de gemeente vanuit het gezamenlijk beleefde geloof. Daarbij schept zij de
voorwaarden voor alle activiteiten die vanuit de kerk plaatsvinden. Zij houdt toezicht
op het uit te voeren beleid en evalueert de activiteiten en beleidsplannen.
Terreinverkenning
In de protestantse gemeente van Leimuiden wordt uitgegaan van een heldere en
voor iedereen inzichtelijke structuur. Dat betekent dat de verantwoordelijkheden voor
een ieder duidelijk zijn. De uitvoering van het werk van de kerkenraad wordt
ondersteund door een aantal werkgroepen. Een jaarplanning is een leidraad voor
een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen kerkenraad
enerzijds en werkgroepen anderzijds. Allen zijn dienstbaar in de context van de
geloofsgemeenschap. Voor alle werkgroepen wordt een contactpersoon in de
kerkenraad aangewezen, zodat er wederzijds een goede communicatie ontstaat.
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 13 personen (1 predikant, 1 ouderling/voorzitter,1
ouderling-scriba, 3 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 diakenen en 3 ouderlingkerkrentmeesters), zij formuleren gezamenlijk het beleid en komen minimaal 6 keer
per jaar bij elkaar.
De kerkenraad kiest uit alle geledingen een moderamen die de agendapunten voor
de vergaderingen voorbereidt. Het moderamen heeft geen beslissingsbevoegdheid.
Zij draagt er zorg voor dat de jaarplannen van de ouderlingen, diaconie en
kerkrentmeesters en werkgroepen jaarlijks geagendeerd en geëvalueerd worden.
Jaarlijks zal er een gemeentevergadering worden gehouden waarin de gemeente
zich over de financiën en het beleid kan uitspreken.
Werkgroepen
Naast kerkenraad zullen een aantal werkgroepen actief zijn in de gemeente. Zij
hebben tot doel om het gemeentewerk te activeren, dat kan op allerlei terreinen zijn.
Een begaanbare weg
De kerkenraad, de gekozen ambtsdragers en de predikant zijn verantwoordelijk voor
het uitoefenen van hun ambt zoals in de kerkorde is beschreven. Zij hebben tot taak
om het beleid te bepalen in hoofdlijnen, zij coördineren de activiteiten van de
werkgroepen en oriënteren zich binnen en buiten de kerk. Zij zijn uiteindelijk
verantwoordelijk voor al het kerkelijke werk en zijn daarop aanspreekbaar. De
jaarlijkse plannen worden aan de gemeente kenbaar gemaakt.
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Cultuur en omgangsvormen
Doelstelling
Een gemeente die naar haar wezen ruimte wil geven aan verschillende vormen van
geloofsbeleving.
Terreinverkenning
Een belangrijke exponent van de plaatselijke cultuur is de wijze waarop met elkaar
wordt omgegaan en gecommuniceerd. Positieve voorbeelden hiervan zijn een goed
overleg vooraf, goed luisteren naar elkaar, tijdige terugkoppeling naar de kerkenraad
en respect voor elkanders meningen en standpunten. Een kerkenraad heeft een
voorbeeldfunctie binnen de gemeente.
Een begaanbare weg
Om gestalte te geven aan de doelstelling is het allereerst van belang dat we elkaar
vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden
door goede afspraken te maken en vervolgens aan elkaar te laten zien dat we ons
daaraan houden.
Onderdeel daarvan is ook dat we elkaar open en eerlijk tegemoet treden en elkaar
(durven te) vertellen wat we denken. Niet op een kille manier, maar met warmte en
begripvol voor de manier waarop we ons (meer of minder makkelijk) elk op onze
eigen wijze (kunnen) uiten.

Samenwerking buurgemeenten
Eerder is in dit document gewezen op de afnemende omvang en vergrijzing van ons
ledenbestand. Dat gegeven vormde reden om in de afgelopen jaren contacten te
leggen met de protestantse gemeenten in Oude wetering, Rijnsaterwoude en de
parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude waar vergelijkbare processen spelen.
Voor een aantal gemeenten betekent deze ontwikkeling dat hun omvang te gering
wordt om volwaardig, dit betekent in dit verband, zelfstandig instaat om
zelfvoorzienend te zijn in activiteiten en inzet van professionals zoals pastores,
predikanten en medewerkers met een specifieke taak.
De Protestantse gemeente te Leimuiden heeft in het verleden de gesprekken
gevoerd vanuit de gedachte dat je elkaar moet kennen, en elkaars problemen moet
kennen, om de mogelijkheden voor samenwerking te zien bij het benutten van
kansen of oplossen van problemen.
Recent zijn die gesprekken weer gevoerd met de Protestantse gemeente
Rijnsaterwoude met als resultaat dat wederzijds de bereidheid is uitgesproken de
ideeën die bestaan voor samenwerking te concretiseren in onderwerpen, acties en
waar nodig ook de inzet van professionals. Met de parochie is in het laatste overleg
afgesproken de komende jaren gezamenlijke diensten in de vorm van Taizee
diensten uit te werken en uitwisseling van jeugdactiviteiten.
Met de protestantse gemeenten in de gemeente Kaag en Braassem is op initiatief
van de kerkenraad van de PG Hoogmade naar aanleiding van de rapportage van de
PKN, “Kerk 2025”, een aanzet gedaan om verdere samenwerking te onderzoeken.
Daar zou wat de PG Leimuiden betreft het onderwerp “Kerk 2025” geagendeerd
moeten worden met de focus op kleine gemeenten, kerken met een geringe omvang.
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Dat zal waarschijnlijk ook gevolgen krijgen in vormen van samenwerking bij vragen
van buiten bijvoorbeeld richting diaconieën en het vluchtelingenvraagstuk.
Onze intentie is daar waar mogelijk en nodig onze inbreng te leveren zodat kansen
worden benut en problemen worden opgelost. Investeren in samenwerken kan en
moet ons ook helpen de ook voor onze gemeente komende kritische ondergrenzen
bij activiteiten of afspraken met beroepskrachten zo te benaderen dat samenwerken
onze mogelijkheden vergroot.
Missionair werk Leimuiden
De uitdaging
Het Missionair Team van de Protestantse gemeente Leimuiden wil graag de
uitdaging aangaan om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Om dat wat van binnen zit – het
geloof – naar buiten te brengen en dat op zo’n manier dat het aantrekkingskracht
heeft op anderen. Missionair gemeente-zijn noemen we dat.
Activiteiten
Het team houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen en verbeteren van
bestaande activiteiten en initieert nieuwe verbindende en inspirerende activiteiten
waarmee:
• de kerkelijke gemeente mensen van binnen en buiten de gemeente welkom kan
heten en aanspreken;
• mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie;
• het evangelie zichtbaar wordt gemaakt in de straat, buurt of dorp.
Gezonden
Wat bedoelen we precies met ‘missionair’? Missionair heeft te maken met ‘missie’.
We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld.
Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht,
in getuigenis en dienst. In woord en daad. De boodschap van het Evangelie is te
kostbaar om voor jezelf te houden.
Gericht op …
Samengevat ondersteunt het missionair team de gemeente om gericht te zijn op een
gastvrije gemeente die leeft vanuit de Bron en er is voor het dorp.
Activiteiten van het Missionair Team
• Muziekprojecten initiëren en organiseren
• Instellen en inroosteren van gastheer/gastvrouw/lector elke kerkdienst
• Workshopavonden en lezingen organiseren over uiteenlopende geloofsverdiepende
thema’s
• Participeren met geloofsverdiepende cursussen
• Publiciteit verzorgen van missionaire activiteiten (o.a. jaarlijks programmaboekje
voor het hele dorp)
• Organisatie Open huis/Boekspot iedere woensdagochtend 10.00 – 11.30 uur
• Organisatie Boekspot iedere zondagmorgen. 1x per 6 weken nieuwe collectie
christelijke boeken en cadeau artikelen.
• Organisatie filmavonden in De Ontmoeting 4x per jaar
• Stand bemannen bij de jaarlijkse kerstmarkt en zomerbraderie
• Meedoen met open monumentendag
• Contact onderhouden tussen missionair werk (landelijk en regionaal) en de
plaatselijke kerkenraad.
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• Participatie in regionale missionaire werkgroep
• Organisatie van jaarlijkse groepsreis met Bijbelse bestemmingen en jaarlijkse
Religieus Erfgoed Excursiedagroute
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