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Vooraf 

Geachte lezer,  

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te 
Wormerveer voor de periode van 2021 tot en met 2025. Voordat 

u dit beleidsplan gaat lezen, willen we als beleidscommissie 
enkele woorden tot u richten over het waarom, hoe en waartoe 

van dit beleidsplan. 

Het verwoordt waar wij als kerkelijke gemeente voor staan en 
waar wij de komende jaren aan willen werken. Dit beleidsplan 

biedt het kader voor de begrotingen van het college van 
diakenen en het college van kerkrentmeesters. Hiernaast is het 

een kerkordelijke verplichting binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland dat iedere gemeente moet beschikken over een 
beleidsplan. 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen op initiatief van de 
kerkenraad. In 2020 is er een beleidscommissie benoemd, 

bestaande uit Cora Bus, Iep van Dongen, Han Eelman, 
ds. Christiaan Ravensbergen en Annie Wassenaar. 

Vanwege de coronacrisis heeft het werk van de 
beleidscommissie een jaar vertraging opgelopen, maar op de 
gemeenteavond op 26 oktober 2021 was het mogelijk om met 

gemeenteleden te spreken over de missie en visie van de 
gemeente. Daarnaast hebben verschillende colleges binnen onze 

gemeente - pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters - nagedacht 
over hun werk in de gemeente en het beleid voor de komende 
jaren. Ook individuele leden van de gemeente hebben kunnen 

reageren op een conceptversie van het beleidsplan. Dit alles 
heeft geleid tot een formulering van de missie, de visie en het 

profiel van de gemeente. Daarnaast vindt u in dit beleidsplan 
een beschrijving van de verschillende werkvelden, en van de 
financiële en materiële situatie van de gemeente. Het geheel 

besluit met een aantal beleidsvoornemens.  
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Dit beleidsplan is richtinggevend bij het maken van keuzes in de 
komende jaren, want keuzes zullen er gemaakt moeten worden. 
Dat doen we vol vertrouwen, want ‘Van U is de toekomst, kome 

wat komt’.  

 

De beleidscommissie, Wormerveer, 16 november 2021 

 

  

 
Reageren kan via onze scriba, 

E-mail: scriba@pknwormerveer.nl 
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Protestantse Gemeente Wormerveer 

Missie 

De Protestantse Gemeente te Wormerveer wil een gastvrije en 

verbindende gemeente zijn die geroepen is om gestalte te geven 
aan Gods liefde voor deze wereld.  

Visie 

Als Protestantse Gemeente te Wormerveer willen wij tijd en 
ruimte bieden aan de ontmoeting met God en met elkaar. Vanuit 

ons geloof vieren we iedere zondag de eredienst. Daarin zoeken 
we vanuit de Schriften richting, houvast en inspiratie voor ons 

leven van alledag. Wij willen gastvrij en uitnodigend zijn voor 
wie een plek zoekt in onze gemeente. We vinden het belangrijk 
om open te staan voor elkaar, om elkaar te vertrouwen. Wij 

hechten eraan dat er ruimte is voor het anders-zijn van 
medemensen, om elkaar te respecteren, in leven en geloof. Wij 

vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met elkaar en onze 
omgeving over de uitdagingen van onze tijd. Daartoe willen we 
samenwerken met allen die wij ontmoeten op de weg van 

geloof, hoop en liefde. Wij geloven dat je alleen gemeente kunt 
zijn door om te zien naar onze naaste, dichtbij en ver weg, 

binnen de eigen gemeente en daarbuiten. Wij geloven dat het 
onze opdracht is om de helpende hand te bieden aan een ieder 
die dat nodig heeft. Wij willen ons inzetten voor een wereld die 

rechtvaardig en duurzaam is. We vinden het belangrijk om op 
een verantwoorde manier om te gaan met dat wat wij 

ontvangen hebben, om dit door te geven aan toekomstige 
generaties. Bij dit alles willen we open staan voor vernieuwing 
en verandering, zonder daarbij de waarde van de traditie uit het 

oog te verliezen.  
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Profiel van de gemeente 

Wormerveer is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente 

Zaanstad. Het dorp kenmerkt zich door zijn diversiteit aan veelal 
oude buurtjes: de Zaanbocht, parken, de vele winkels en 
industrie. Wormerveer vindt zijn oorsprong rond 1500. Langs de 

Zaan, bij het veer naar Wormer werden toen de eerste huizen 
gebouwd. In de loop der eeuwen is Wormerveer uitgegroeid tot 

een dorp met ongeveer 11.000 inwoners, ingeklemd tussen 
Zaan, Guisveld en Nauernasche vaart.  

In de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog komen er veel 

nieuwe inwoners naar Wormerveer en de Zaanstreek, vooral 
vanuit het oosten (Urk) en noorden (Friesland en Groningen) 

van Nederland. De laatste jaren is de bevolking van Wormerveer 
verouderd ten opzichte van haar buurgemeenten. Wormerveer 
kent het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van Zaanstad, 

op Zaandam-Zuid en Poelenburg na.  

Sinds 1900 staat Wormerveer bekend als één van de meest 

onkerkelijke plaatsen in Nederland. Er was sprake van ‘donker 
Noord-Holland’ en ‘de rode Zaanstreek’. In het leven van de 
meeste inwoners van Wormerveer speelt geloof en kerk 

nauwelijks een rol. Dat is al heel lang het geval. In de twintigste 
eeuw was er nog wel een opleving onder de rooms-katholieken 

en gereformeerden, wat tot uiting kwam in de bouw van grote 
kerken aan de Marktstraat en in de Wattstraat, maar deze 
opleving bleek tijdelijk te zijn. De Rooms-katholieke parochie en 

de Doopsgezinde gemeente hebben inmiddels de deuren van 
hun kerken moeten sluiten. Naast de Protestantse gemeente 

hebben op dit moment alleen de Molukse gemeente en de Vrije 
Evangelische gemeente de beschikking over een eigen 
kerkgebouw in Wormerveer.  

In 1637 kregen de gereformeerden  toestemming voor een 
eigen kerkgebouw in Wormerveer en in 1639 vond hier de 

eerste kerkdienst plaats. Die gereformeerden gingen zich later 
hervormd noemen. In de 19e eeuw verliet een aantal orthodoxe 
gelovigen de Nederlandse Hervormde Kerk. Zo is er ook in 

Wormerveer een Gereformeerde kerk ontstaan. De Hervormde 
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gemeente was namelijk liberaal-vrijzinnig van karakter. In de 
jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd een hervormde 
evangelisatie met de naam ‘Rehoboth’ opgericht, verbonden aan 

de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk. 
Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de 

Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk samen zijn 
gegaan. Vanaf 1984 vormen wij een “Samen op weg” gemeente 
en vanaf 2009 een Protestantse Gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. Met deze geschiedenis als 
achtergrond, en gezien de weg die zij in de loop van de jaren 

heeft afgelegd, is het niet vreemd dat er in onze gemeente veel 
ruimte bestaat voor verschillende manieren van geloven.  

Ons kerkgebouw stamt uit 

1638. Al eerder stond er in 
Wormerveer op dezelfde 

plaats een kerk. Deze Beatae 
Mariae Virginis Nativitas kapel 
was in 1504 gesticht met 

toestemming van bisschop 
Frederik van Baden en van 

Hertog Philips, en met 
instemming van de pastoor 

van Westzaan, Alfert 
Jacobsen. De inwoners van 
Wormerveer hadden geklaagd 

dat zij te ver van haar 
“Moeder de heilige Kercke” 

woonden, namelijk de kerk in 
Westzaan. In 1574 werd heel 
Wormerveer door Spaanse 

troepen geplunderd en 
platgebrand. Ook de kapel ging toen in vlammen op. In 1638 is 

de huidige kerk gebouwd. Deze bestond toen uit het driezijdig 
gesloten schip. In 1767 werd het schip zuidwaarts uitgebreid. 
Hieraan herinnert een steen in het zuidportaal (hoofdingang). 

Deze steen lag in de vloer maar is in 2014 gelicht, gereinigd en 
gezoet. 
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Bij de restauratie van 1970 bleek onder de houten betimmering 
van de kansel een eikenhouten kansel schuil te gaan. In verband 
met de belasting op eikenhout had men indertijd het eikenhout 

“weggetimmerd”. Voorts kwamen bij het afkrabben van verf van 
de eikenhouten plafondbalken twee door elkaar heen 

geschilderde opschriften tevoorschijn. 

De tekst uit 1640 luidt: 

(’s Heeren huys hier werd) gesticht opdat zijn volck werd 

onderricht 

Int rechte padt der saligheyt dat hier oprecht wordt 

uitgeleyt. 

In 1708 was er doorheen geschilderd: 

(Gods beloften werden) vervult door Jesus en sijn leer. 

De woorden die tussen haakjes staan werden aangevuld omdat 

de oorspronkelijke tekst hier verdwenen of onleesbaar was.  

 

Ook is er nog een rijkversierd doophek in Lodewijk XVI-stijl met 
vazen, palmtakken, linten en quirlandes. Dit is na 1739 in de 

kerk aangebracht. 

Eveneens uit de achttiende eeuw stammen de twee houten 
psalmborden, die aan de linker en rechter muur hangen. Ook de 

koperen lezenaar met ster en de twee koperen doopbogen 
stammen uit diezelfde eeuw. 
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Het orgel is van H. Knipscheer te Amsterdam en dateert van 
1846. Het orgel doet nog steeds dienst in de kerk.  

In 1957 zijn vier nieuwe lichtkronen aangebracht, aangeboden 

door de vrouwenvereniging. Zij dragen de namen van de 
evangelisten. Hiermee werd de oorspronkelijke manier van 

verlichting hersteld. 

Het gebouw waarin de gemeente samenkomt wordt zeer 
gewaardeerd en met veel zorg en aandacht onderhouden. 
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Eredienst 

In het kerkelijk leven van de gemeente neemt de zondagse 
eredienst een belangrijke plaats in. Het is een bijzonder moment 
in de week waarin wij samenkomen rond de Schriften en rond 

brood en wijn. Het licht van de Paaskaars brandt, de Bijbel 
wordt geopend, er wordt gebeden en gezongen, er klinkt een 

prediking, er staan bloemen, het orgel speelt, de gaven worden 
gedeeld en gegeven, en nog veel meer. Als gemeente vinden wij 
het belangrijk dat verschillende mensen een bijdrage aan de 

dienst leveren. Bij de deur van de kerk wordt iedereen 
persoonlijk welkom geheten. In de dienst heet een ambtsdrager 

mensen welkom namens de kerkenraad. De kinderen steken de 
kaarsen op de tafel aan. Er zijn lectoren die uit de Schriften 
lezen. Er is een moment met de kinderen en een 

kindernevendienst. We vieren de Tafel van de Heer. 

De kerkdiensten kennen een vaste orde van dienst. In 

voorkomende gevallen kan daarvan afgeweken worden. Dat 
gebeurt in bijzondere diensten, bijvoorbeeld met mensen met 

een verstandelijke beperking. Maar ook op andere momenten is 
er alle ruimte voor bijzondere bijdragen. Wij vinden het vooral 
belangrijk dat iedereen, hoe verschillend ook, zich thuis kan 

voelen in de dienst. 

Een kerkdienst biedt niet alleen ruimte voor de ontmoeting met 

God, maar ook met elkaar. Voor en na de dienst is er alle 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het koffiedrinken na de 
dienst in de Kosterij wordt als waardevol en samenbindend 

ervaren. 

De ontwikkelingen van de laatste tijd roept een aantal vragen 

op. In de coronatijd zijn de kinderen bijna niet in de kerk 
geweest. Voor die tijd waren er bijna altijd kinderen in de kerk, 
ook al was hun aantal beperkt. Dat roept vragen op. Hoe zien 

wij de toekomst? Wordt onze gemeente steeds meer een 
gemeenschap van ouderen?  
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Sinds 10 april 2020 (Goede Vrijdag) worden de kerkdiensten uit 
onze kerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Audio 
uitzendingen waren er al heel veel langer, eerst via de PTT, in de 

60er jaren, en later via de sIKN (kerkomroep.nl). Er is nu voor 
kerkdienstgemist.nl gekozen vanwege goede support voor 

beelduitzendingen. Door de komst van het coronavirus in 2020 
bleek deze voorziening blijvend. Veel mensen, ook van buiten de 
eigen gemeente, volgen de kerkdiensten vanuit onze kerk online 

en zijn daar zeer tevreden mee. Dit kan tot gevolg hebben dat 
er minder mensen naar de kerk komen. Hoe een en ander zich 

zal ontwikkelen is nog niet duidelijk, maar het laat zich aanzien 
dat hier wel beleid op gemaakt moet worden.  
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Pastoraat 

Pastoraat is de herderlijke zorg voor de leden van de gemeente 
en voor hen, die van buiten de gemeente een beroep op ons 
doen of geestelijke zorg kunnen gebruiken.  

Zij die een pastorale taak op zich hebben genomen, lopen een 
eindje mee op de levensweg van anderen en ondersteunen hen 

op deze weg door middel van bezoek, gesprek en gebed. Dit 
gebeurt met name rond kernmomenten in het leven, zoals bij 
geboorte en doop, trouwen, overlijden en rouw en in tijden van 

ziekte. Zo belichamen zij in hun werk de zorg die God als Herder 
voor mensen heeft en zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. 

Tegelijkertijd is het goed om zich te realiseren, dat pastoraat 
een taak blijft van de hele gemeente en dat ook naar hen, die 
werkzaam zijn in het pastoraat, wordt omgekeken.  

Opbouw pastorale team en hun taken 

Predikant 

De predikant bezoekt gemeenteleden op eigen initiatief en op 
aanvraag van gemeenteleden, ambtsdragers, pastoraal 

medewerkers of van mensen buiten de kerk. De pastorale taak 
van de predikant bestaat in het bijzonder uit het begeleiden van 

mensen op kernmomenten van het leven, zoals rouw- en trouw, 
doop, geboorte en ziekte. Ook kunnen mensen van buiten de 
kerk een beroep doen op de predikant, bijvoorbeeld voor een 

uitvaart, als de agenda het toelaat. Daarnaast werkt de 
predikant mee aan de vorming en toerusting van hen die in het 

pastoraat werkzaam zijn. 
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Ouderlingen 

De ouderlingen hebben hun eigen wijk, waarin zij een aantal 

adressen bezoeken en waarin zij worden bijgestaan door 
pastorale medewerkers.  

Ze houden nauw contact met de predikant wat betreft pastorale 

nood en hebben zitting in  

de kerkenraad, waarin zij de stem van het pastoraat vertolken. 

Ook vertegenwoordigen de ouderlingen de kerkenraad bij rouw- 
en trouwdiensten.  

Pastorale medewerkers 

Pastorale medewerkers worden in een team in een bepaalde wijk 
ingezet om een aantal mensen te bezoeken. Zij worden daarbij 

aangestuurd door een coördinator. 

Andere pastorale activiteiten  

• kerkbalans: deze wordt persoonlijk langs gebracht en 
opgehaald. 

• gastheer/vrouw op zondag: iedere bezoeker van de eredienst 

wordt verwelkomd op zondagochtend. Gastvrijheid een 
belangrijk aspect is van ons gemeente-zijn. 

• allen die werkzaam zijn in het pastoraat komen één maal per 
jaar bijeen. 
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Toekomst 

Gezien het aantal ouderen is het van groot belang dat we 
onderling naar elkaar blijven omzien. Dit is een taak voor allen 

en niet alleen voor de pastorale medewerkers, ouderlingen of 
predikant. Dat vraagt van gemeenteleden misschien een meer 
betrokken opstelling en houding dan voorheen. Was men 

voorheen gewend, dat zonder duidelijk verzoek, de ouderling, 
pastorale medewerker of predikant op bezoek kwam, nu zal men 

meer zelf of anders voor elkaar moeten aangeven dat men prijs 
stelt op een bezoek. 
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Diaconaat 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het 
betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de 
kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen 

van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door 
dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij 

en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse 
boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, 
maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen 

te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods 
bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De 

kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen 
en voeten aan. 

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij 

gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap 
heeft de uitwerking dat steeds meer mensen geraakt worden: 

mensen die anderen, de meest kwetsbaren, willen dienen, door 
te helpen en voor hen op te komen. Behalve het diaconaat, de 

hulp aan mensen dichtbij, plaatselijk en in de regio, is er ook het 
werelddiaconaat: hulp aan mensen elders in de wereld. 

Gedurende het jaar verrichten wij als diaconie onder meer de 

volgende taken: 

• Zorgdragen voor alle diaconale collectes; elk jaar kiest de 

diaconie een doel uit om bijzondere aandacht te geven en 
waarvoor maandelijks gecollecteerd wordt 

• Voorbereiden van het Heilig Avondmaal 

• Het coördineren van de kerktaxi, koffie schenken na de 
dienst, het seniorenpastoraat en het verzorgen van een 

kerstattentie voor onze senioren in kersttijd 
• Het verzorgen van kerstpakketten, in samenwerking met 

stichting Present, voor gezinnen in Wormerveer 

• Het organiseren van de diaconale dag in februari, het ene jaar 
in Wormerveer en het andere jaar in Wormer. 

• Het versturen van een Paasgroet aan gevangenen in binnen- 
en buitenland.  
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Vorming & Toerusting 

De gemeente is niet alleen een vierende, dienende en delende 
gemeente, maar ook een lerende gemeente. In de uitleg van de 
Schriften zit dit element, maar ook op andere momenten is er 

aandacht voor dit aspect. Hierbij moet vooral gedacht worden 
aan het activiteitenprogramma van onze gemeente en die uit de 

Zaanstreek. Vorming en toerusting is wel meer dan alleen leren. 
Het wordt wel gezien als het versterken van het geloofsleven en 
de kennis daaromtrent, én het versterken van de sociale band. 

Een gemeenteavond hoort hier nadrukkelijk ook bij.  

Onze gemeente kent een aantal vaste activiteiten waarin geleerd 

wordt. Zo is er bijvoorbeeld de Morgenstercantorij, waarin 
repertoire wordt ingestudeerd dat in de diensten ten gehore 
wordt gebracht. Een andere activiteit is de 

vrouwengespreksgroep “Eén ding is nodig”. Door met elkaar een 
onderwerp te bespreken worden de leden aangezet tot 

nadenken.  

Met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren is ook de insteek 

van de leerhuizen die bijna ieder jaar worden aangeboden. 
Hierin worden gedeelten uit de Bijbel besproken. Deze 
leerhuizen vallen onder de incidentele activiteiten van onze 

gemeente. Wie hier interesse in heeft, die kan hier aan 
meedoen. Er zijn binnen de eigen gemeente meer activiteiten 

met een vormend of lerend karakter, zoals bijvoorbeeld de 
muziekavonden in de passietijd of een serie avonden over Maria.  

Aan het activiteitenprogramma van onze gemeente wordt door 

de deelnemers veel waarde gehecht. Niet alleen omdat zij graag 
iets willen leren, maar ook omdat deze activiteiten een 

samenbindende functie hebben.  

Omdat de eigen predikant beperkt inzetbaar is voor deze vorm 
van kerk-zijn, is het voor onze gemeente aantrekkelijk om te 

participeren in het regionale vormings- en 
toerustingsprogramma van de Samenwerkende Protestantse 

Gemeenten Zaanstreek. 
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Een enkele keer is er een groep jongvolwassenen 
bijeengekomen. De vraag is of er meer aandacht moet zijn voor 
specifieke groepen binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld 

nieuw binnengekomen kerkleden of ouderen.  
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Jeugdwerk 

Vanuit ons geloof vormen wij een gemeenschap, waarin jong en 
oud zich moet kunnen thuis voelen. Als jeugdraad streven wij 
ernaar met alle jeugd in gesprek te blijven en te binden aan 

onze gemeente. We willen ze een plaats geven waar ze zich 
thuis voelen. Dit willen wij bereiken door activiteiten te 

ondernemen, maar meer nog door de jongeren zelf de ruimte te 
geven het initiatief te nemen om activiteiten te ontplooien voor 
hun eigen leeftijdsgroep, maar ook voor activiteiten, die verder 

reiken dan hun eigen leeftijdsgroep.  

We proberen te stimuleren dat de jeugd onze gemeente kent, 

maar ook dat onze gemeente onze jeugd leert kennen. Het is 
van groot belang dat de aandacht voor en betrokkenheid met de 
jeugd niet alleen vanuit de ouders, mensen in het jeugdwerk en 

de predikant komen, maar dat deze gemeentebreed worden 
gedragen. We zijn blij dat basisschool De Toermalijn drie maal 

per jaar gebruik maakt van ons kerkgebouw. In de Vredesweek, 
rond Kerstmis en rond Pasen komen er zo’n 220 kinderen uit 

Wormerveer in de kerk. 

Bij het jeugdwerk wordt onderscheid gemaakt tussen het 
werken met kinderen en met tieners.  

Iedere zondag wordt er een crèche en een kindernevendienst 
aangeboden. Dit wordt verzorgd door de 

kindernevendienstcommissie. Deze commissie draagt ook zorg 
voor de projecten die in de tijd van Advent en in de 
Veertigdagentijd uitgevoerd worden. Dit zijn vaak grotere 

projecten, waar alle kinderen en hun ouders actief bij betrokken 
worden. Door middel van een appgroep houden ouders elkaar op 

de hoogte van de activiteiten voor kinderen.  
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Het aantal tieners is beperkt. Zo nu en dan wordt er een 
tienerdienst georganiseerd, op zondagmorgen, naast de 
kerkdienst. Een maal per jaar is er een bijzondere kerkdienst 

voor jong en oud. Deze wordt voorbereid door de tieners. Tot nu 
toe namen enkele tieners deel aan de catechisatie in 

Krommenie. Nieuw is de rol die verschillende tieners op zich 
hebben genomen bij het online uitzenden van kerkdiensten.  

Het is de vraag hoe wij de activiteiten met kinderen en tieners in 

de toekomst willen vormgeven. Hierbij zal ook gedacht moeten 
worden aan de samenwerking met omliggende gemeenten. 

  



Beleidsplan 2021-2025 PKN Wormerveer Blz. 21 van 36 

Samenwerking 

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Wij vallen onder de classis Noord-Holland. Samen 
met de andere protestantse gemeente in de omgeving behoren 

wij tot de ring Zaanstreek. 

De afgelopen jaren is er samengewerkt met gemeenten in het 

noordelijke gedeelte van de Zaanstreek, maar sinds kort 
participeren ook Zaandam en Oostzaan in een 
samenwerkingsverband dat de naam Samenwerkende 

Protestantse Gemeenten Zaanstreek heeft gekregen. In dit 
verband komen vertegenwoordigers van de verschillende 

gemeenten bijeen om invulling te geven aan een 
activiteitenaanbod. Eén van die activiteiten is de gezamenlijke 
kerkdienst in de Oostzijderkerk te Zaandam op de eerste zondag 

na Pinksteren.  

Onze gemeente werkt zo nu en dan samen met de Protestantse 

Gemeente te Wormer. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de diaconie 
en door de predikanten in het activiteitenaanbod. Op 

Hemelvaartsdag en Oudejaarsdag zijn er gemeenschappelijke 
kerkdiensten.  

Naast deze samenwerking met gemeenten uit dezelfde kerk zijn 

er ook oecumenische verbanden. Op regionaal niveau is er Hart 
voor Zaanstad. In Wormerveer maakt onze gemeente deel uit 

van de Gezamenlijke Kerken Wormerveer (oecumenische 
werkgroep ‘GKW’). Hierin zijn de meeste kerken van 
Wormerveer vertegenwoordigd. Op deze manier onderhouden 

wij contact met de andere christelijke kerken en ontwikkelen 
activiteiten met een oecumenisch karakter. Vanouds wordt er 

een kerstsamenzangdienst georganiseerd. Een andere activiteit 
is de Sport & Spel Middag voor kinderen in de zomer.  
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Ook ‘De Steeg’ viel onder deze 
werkgroep. Iedere woensdagmorgen 
is er een inloop voor koffie/thee. 

Sinds de sluiting van de Rooms-
katholieke kerk wordt deze activiteit 

in De Kosterij gehouden onder de 
naam ‘De Nieuwe Steeg’. 

Naast de samenwerking met partijen 

op kerkelijk gebied, is er ook de 
samenwerking met mensen en 

organisaties in de buurt, het dorp, de 
stad en de streek. Zo zijn veel 
gemeenteleden bijvoorbeeld actief in 

de Vereniging De Bloesem in 
Wormerveer-Noord. 

Gezien de ontwikkelingen in onze en de omliggende gemeenten 
ligt het voor de hand dat er de komende jaren gekeken gaat 
worden hoe er meer en nauwer samengewerkt kan worden.  
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Kerkrentmeesters 

Het College van Kerkrentmeesters probeert de randvoorwaarden 
te scheppen, zowel qua financiën als qua gebouwen, waarbinnen 
allerlei kerkelijke- en niet kerkelijke activiteiten kunnen 

plaatsvinden en heeft als taak: 

• het werven en beheren van de financiële middelen ten 

behoeve van de kerk; 
• het beheren van de gebouwen, zorg voor exploitatie en 

onderhoud; 

• de administratie van de kerk: zorg voor de financiële 
administratie, ledenadministratie en archivering; 

• het faciliteren bij activiteiten in en rond onze gebouwen. 

Het belangrijkste doel dat het college voor zichzelf ziet is het in 
stand houden van de kerk, zowel ten aanzien van de gebouwen 

en middelen maar zeker ook de samenhang en saamhorigheid 
binnen de gemeente. In de huidige turbulente tijden kan dit 

gelukkig worden gerealiseerd door de inzet van beschikbare, 
moderne technologieën.  

Financiële middelen 

Op dit moment is de vermogenspositie toereikend en laat het 
exploitatie resultaat een heel kleine plus zien. Wij verwachten 

dat het exploitatieresultaat in de toekomst verder zal afnemen 
waardoor wij onze vermogenspositie zullen moeten gaan 

aanspreken. Om de kosten te beperken wordt onderhoud van 
onze gebouwen zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd maar 
grote klussen worden uitbesteed. Doordat kerk en kosterij 

monumenten zijn, zijn veel kosten subsidiabel. Voor aanvraag 
van subsidies wordt gebruik gemaakt van een externe partij die 

ons hierbij helpt en adviseert. Dit is noodzakelijk omdat 
specifieke kennis hierover binnen het college ontbreekt. 
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Het is plezierig vast te stellen dat veel gemeenteleden positief 
reageren als er op hen een beroep wordt gedaan om mee te 
helpen bij bepaalde klussen. Aan de inkomsten kant zijn we 

grotendeels afhankelijk van de vrijwillige bijdrage. Het is daarom 
van groot belang voor de gemeente dat andere bronnen blijven 

bestaan, zoals de verhuur van de bijgebouwen, de rommelmarkt 
en dergelijke. Waar mogelijk moeten deze activiteiten worden 
uitgebreid.  

Ook het verhuren van de pastorie is een bron van inkomsten, als 
deze niet nodig is voor de huisvesting van een eigen predikant. 
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Opbouw en samenstelling van de gemeente 

Om een plan voor de komende jaren gestalte te kunnen geven is 

het van belang een beeld te krijgen van de samenstelling van de 
gemeente. Daarbij is het ledenaantal van belang met daarbij ook 
de leeftijdsopbouw. Hiermee kan een prognose worden gegeven, 

onder andere ten aanzien van de toekomstige financiële 
middelen. 

Ledenaantal 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verloop van het 
totale ledental van de afgelopen jaren. Tevens wordt getracht 

een schatting te maken van het ledental in de komende jaren. 
Het ledenaantal tot en met september 2021 is conform onze 

ledenadministratie, vanaf daar is het een prognose. 

 

De afgelopen jaren is het ledental van onze gemeente duidelijk 

afgenomen. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
is niet te verwachten dat deze trend zal worden doorbroken. 
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Het is waarschijnlijker dat de trend van de afgelopen periode 
zich zal voortzetten en dat onze gemeente binnen een aantal 
jaren uit minder dan 250 leden zal bestaan. 

Leeftijdsopbouw 

Als we de verdeling van alle leden relateren aan hun leeftijd 

ontstaat het beeld van de onderstaande grafiek. De opbouw tot 
en met september 2021 is conform onze ledenadministratie, 

vanaf daar is het een prognose. 

 

De tabellen tonen dat de grootste groep leden ouder is dan 

60 jaar. Hoewel de opbouw niet is onderverdeeld in actieve en 
passieve leden, leert een eenvoudige waarneming dat actieve 

leden vooral in deze groep moeten worden gezocht. De 
komende jaren zal dit beeld zeer waarschijnlijk niet veranderen. 
Eerder zal de groep leden van 60 jaar en ouder een steeds 

groter deel uit maken van onze gemeente. Met andere woorden, 
onze gemeente veroudert. 
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Ontwikkeling van de kerkelijke bijdrage 

Voor onze inkomsten zijn wij voor een groot deel afhankelijk van 

de vrijwillige bijdrage. Deze laten echter een dalende trend zien. 
Het is daarom van groot belang voor de gemeente dat er ook 
andere bronnen blijven bestaan, zoals verhuur van gebouwen en 

de rommelmarkt, en waar mogelijk deze worden uitgebreid. 

De Vaste Vrijwillige Bijdragen zijn weergegeven in onderstaand 

overzicht. Tot en met 2020 zijn deze bekend, de bijdragen van 
de jaren daarna zijn gebaseerd op een statistische extrapolatie. 

 

De dalende trend in de vrijwillige bijdrage wordt veroorzaakt 

door een afnemend ledental. Waar de bijdrage per lid van onze 
gemeente gelijk blijft of zelfs iets stijgt, verwachten wij dat door 
een afnemend ledental het totaal aan ontvangen vrijwillige 

bijdragen zal dalen. 
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Faciliteren bij activiteiten 

Een steeds grotere taak van het college wordt het faciliteren van 

activiteiten. Bijvoorbeeld bij verhuur van een van onze 
gebouwen moet iemand van onze gemeente aanwezig zijn bij 
openen en/of sluiten. Maar ook bij de zondagse kerkdiensten is 

ondersteuning nodig, denk bijvoorbeeld aan beeld en geluid.  

Hiervoor kunnen wij gelukkig terugvallen op vele vrijwilligers, 

zoals kosters en bedieners van de camera. Het is goed om te 
zien dat ook vele van onze jeugdige gemeenteleden hieraan 
meehelpen. 

Gebouwen 

De gemeente beschikt over een aantal gebouwen. In de eerste 

plaats is dat het monumentale kerkgebouw. Naast deze kerk 
staat De Kosterij. Deze is bij het samengaan van de 

Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente eind jaren ‘80 van 
de 20ste eeuw volledig verbouwd en doet nu dienst als 
ontmoetingsruimte. Verder beschikt de gemeente over een 

pastorie, gelegen achter de Kosterij.  

Toekomst 

De ontwikkelingen hierboven beschreven zijn niet van de laatste 
jaren maar zijn al langer zichtbaar. Op financieel gebied zijn wij 
gezond en hebben we voldoende financiële buffers om tekorten 

in de nabije toekomst op te vangen.  

Het college ziet echter op de kortere termijn een groter 

probleem in het vervullen van alle taken die nodig zijn om de 
gemeente op een goede manier draaiend te houden. Op den 

duur kan dit de continuïteit van onze gemeente in gevaar 
brengen. 
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AVG 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming is er door de Kerkenraad een privacy-statement 
opgesteld. Dit statement is bedoeld om kerkleden en externen te 
informeren hoe er door de gemeente met gevoelige (persoons)-

gegevens wordt omgegaan. Het privacy-statement is 
gepubliceerd op de website van de kerk. Het privacy beleid, 

inclusief het privacy-statement, wordt door de kerkenraad elke 
twee jaar geëvalueerd. 

Calamiteitenplan 

De gemeente beschikt over een calamiteitenplan. Dit plan is 
bedoeld als houvast als er tijdens een kerkdienst een calamiteit 

optreedt, zoals het onwel worden van een gemeentelid, het 
uitbreken van brand, enzovoorts.  

Rampenplan  

In de komende jaren willen we een protocol/draaiboek opstellen 
waarin we aangeven hoe we om willen gaan met een calamiteit. 

Hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van de 
Kerk en de Kosterij voor opvang bij rampen in de omgeving van 

Wormerveer-Noord, daar hiervoor weinig mogelijkheden zijn. 
Het gaat er dan om hoe de kerk in zo’n geval pastoraal aanwezig 
kan zijn, bijvoorbeeld door de kerk open te stellen voor 

bijeenkomsten of mogelijkheden tot een gesprek. We gaan 
ervan uit dat deze activiteiten georganiseerd worden in overleg 

met, en wellicht op verzoek van de gemeente Zaanstad. 
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Communicatie 

Om iedereen die betrokken is bij de Protestantse Gemeente te 
Wormerveer op de hoogte te houden van activiteiten en 
ontwikkelingen is informatievoorziening van groot belang. In het 

verleden werd dit voor een belangrijk deel ingevuld door het 
maandelijkse kerkblad KerkNieuws en de mededelingen 

voorafgaande aan de wekelijkse kerkdienst. In de huidige tijd is 
informatie veel vluchtiger geworden. In onze gemeente zien we 
dan ook een aantal initiatieven om informatie sneller bij de 

gemeente te brengen, met name door gebruik te maken van 
digitale middelen. Naast de interne communicatie is er ook 

externe communicatie. 

KerkNieuws en KerkPlus 

Het maandelijkse kerkblad van onze gemeente heet KerkNieuws. 
Hierin is ruimte voor inhoudelijke bijdragen, spirituele teksten, 
aankondigingen van activiteiten, persoonlijke dankwoorden en 

nog veel meer. Het bevat ook informatie over komende 
kerkdiensten, zoals de namen van mensen die hieraan 

meewerken en de bestemmingen van de collecten. Naast dit 
kerkblad is er iedere week ook een nieuwsbrief, de KerkPlus. 
Hierin staat actuele informatie, zoals een inleiding op het thema 

van de dienst van die zondag, zaken die betrekking hebben op 
lief en leed, en informatie over activiteiten in de week die volgt. 

Beide informatiebronnen zijn op papier beschikbaar, maar 
worden ook digitaal verspreid. Er bestaat een overlapping tussen 
KerkNieuws en KerkPlus. In de komende tijd zal gekeken worden 

wat er met deze informatiebronnen moet gebeuren.  
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Website, e-mail en whatsapp 

Op de website van de gemeente staat veel informatie. Voor een 

deel zijn dat stukken die niet of weinig aan verandering 
onderhevig zijn, zoals de beschrijving van de geschiedenis van 
onze kerkelijke gemeente en het kerkgebouw. Daarnaast staat 

er op de website ook veel actuele informatie, zoals de digitale 
versies van KerkNieuws en KerkPlus. Een belangrijk onderdeel 

van de website, zeker ook voor mensen van buiten de eigen 
gemeente, is de agenda. Bezoekers van de website zien in één 
oogopslag wat er de komende tijd te gebeuren staat in de 

gemeente, zoals bijvoorbeeld de zondagse kerkdienst en 
kerkelijke activiteiten in de eigen gemeente en de Zaanstreek. 

Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen als 
e-mail en whatsapp. Het e-mailadressenbestand van de KerkPlus 
wordt bijvoorbeeld gebruikt om te informeren over een 

overlijden. In het jeugdwerk wordt veel gebruik gemaakt van 
communicatie via whatsapp. De vraag is of er ook gebruik 

gemaakt moet worden van andere sociale media.  

KerkdienstGemist 

De kerkdiensten in ons kerkgebouw waren altijd al op afstand 
mee te maken. Op verzoek kon een audioverbinding worden 
verkregen om vieringen mee te beleven en was achteraf een 

audio-opname beschikbaar. Door de toenemende digitalisering 
en door de coronacrisis is het nu ook mogelijk om de vieringen 

live en ook achteraf mee te beleven via het internet op 
smartphone, tablet, computer of (smart)televisie. Veel mensen, 
ook van buiten de eigen gemeente, doen dat. Deze voorziening 

vraagt wel om de inzet van meer vrijwilligers. Omdat deze 
ontwikkeling redelijk nieuw is, zal er in de komende tijd gekeken 

moeten worden hoe wij dit communicatiemiddel het beste 
kunnen inzetten.  
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Agenda 

Als wij naar de leeftijdsopbouw van onze gemeente kijken, zien 

we dat de helft van de gemeenteleden ouder is dan 60 jaar. Niet 
iedereen beschikt over alle vormen van digitale communicatie. 
In de komende jaren zal goed bekeken moeten worden hoe 

oudere vormen van informatievoorziening gecombineerd kunnen 
worden met nieuwe vormen. Hierin zit het gevaar dat er een 

veelvoud van informatiebronnen gaat ontstaan. Het kost veel 
energie om al deze bronnen te onderhouden en van de juiste 
informatie te voorzien. Dit raakt het punt van het beperkt aantal 

inzetbare vrijwilligers. Hiernaast is er de communicatie met 
externe partijen. Op dit moment is er niemand verantwoordelijk 

voor de communicatie van onze activiteiten met de media. 
Wanneer het gaat om communicatiemiddelen en de inzet van 
vrijwilligers zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 
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‘Van U is de toekomst’ 

 

Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland in 2021-
2022 is ‘Van U is de toekomst’. Uit dit thema spreekt 

vertrouwen. Uiteindelijk ligt onze toekomst in de handen van 
God. Wat er ook gebeurt, het zal goed komen. Wanneer dit het 

kader is waarbinnen wij vorm geven aan ons kerkelijk leven, dan 
hoeven wij ons geen zorgen te maken.  

Ondertussen weten wij ook dat het aan ons is om gestalte te 

geven aan Gods liefde voor deze wereld. Die nieuwe wereld van 
God komt er niet vanzelf, daar zullen wij ons voor moeten 

inspannen. Alles wat in dit beleidsplan genoemd wordt, is daarop 
gericht. Daarom is het goed om eens in de vijf jaar een nieuw 
beleidsplan op te stellen. Dan worden wij gedwongen om ons de 

vraag te stellen of wij nog steeds goed bezig zijn. Moeten we 
doorgaan op de oude manier, of is het beter om nieuwe wegen 

in te slaan? Een beleidsplan in een instrument dat helpt bij de 
bezinning op het eigen functioneren.  

In de tekst, bij de verschillende werkvelden, staan allerlei ideeën 
vermeld. Hieronder staat een aantal beleidsvoornemens. Dat 
zijn zaken met prioriteit. Wil dit beleidsplan goed functioneren, 

dan is het goed om ieder jaar dit lijstje met beleidsvoornemens 
langs te lopen. Dan wordt het beleid van onze gemeente 

jaarlijks geëvalueerd en kunnen daar acties aan verbonden 
worden.  
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Beleidsvoornemens 2021-2025 

• Bezinnen op kerk-zijn in en na coronatijd. 
• De functie van digitale kerkdiensten evalueren. 
• Meer samenwerken, zowel lokaal als regionaal. 

• Mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking met andere 
Protestantse gemeenten onderzoeken 

• Adequate vormen van jeugdwerk vinden, met aandacht voor 
het samenwerken met omliggende gemeenten 

• Een slimme en creatieve oplossing vinden voor het probleem 

van het beperkt aantal vrijwilligers 
• Bezinning op de organisatie van het pastoraat, nu er minder 

vrijwilligers beschikbaar zijn 
• Inventarisatie maken van de behoeften aan Vorming & 

Toerusting  

• Een keuze maken uit de veelheid aan communicatiemiddelen 
en bewust aandacht geven aan de externe communicatie 
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