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‘Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen “Huis van God” is, maar ook een plek waar iedereen zich welkom mag weten en thuis kan voelen.’
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Voorstel aan de kerkenraad 

Het moderamen heeft het Beleidsplan 2014-2018 geëvalueerd en in tabellen samengevat. 

In het beleidsplan worden een aantal hoofddoelen, subdoelen en concrete actiepunten genoemd. De hoofddoelen zijn genoemd in der eerste kolom. 

Per hoofddoel nagegaan wat al is bereikt (kolom 2).  

Vervolgens zijn de doelen en activiteiten bepaald waar we in het resterende deel van de planperiode geen energie meer in zullen steken (kolom 3). Tussen 

haakjes is aangegeven waarom het moderamen dit voorstelt.  

Ten slotte is een overzicht gemaakt van de stappen die in de komende 1,5 jaar gezet moeten worden om het hoofddoel te bereiken (kolom 4). 

Aan de kerkenraad het verzoek om 

- Na te gaan of de opsomming van doelen en subdoelen die we bereikt hebben volledig is (kolom 2); 

- In te stemmen met het voorstel om in een aantal genoemde doelen en acties de geen energie meer te steken (kolom 3); 

- In te stemmen met het voorstel voor het zetten van de volgende stappen (kolom 4). 
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Diakonie 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. De diaconie is aan het einde van 
deze beleidsperiode vooral bezig 
met omzien naar de ander, waar 
voornamelijk gemeenteleden 
actief bij geworden zijn. 

 Actieve inzet gemeenteleden 
 Bezoekersteam compleet en 

actief 
 Op projectbasis samenwerken 

met de twee andere kerken in 
Valkenburg. Dit is o.a. gebeurd 
bij de Dorcas actie.  Op 
structurele en incidentele basis 
samenwerken met organisaties 
als ‘Grip op de Knip’ 

 Herzien structuur diaconie (Hier 
is nu geen noodzaak toe. 
Wellicht na bezinning op 
toekomst van de kerk. 
Wijkindeling valt onder 
‘Organisatie’) 
 

 Goede taakomschrijving 
diakenen (01.09.2016) 

 Visie ontwikkelen op 
doelgroepdiakenen (01.07.2017) 

 

2. activiteiten herzien, ontplooid 
en ondersteund waar de 
aandacht en zorg voor elkaar 
binnen de gemeente gevoed 
wordt. 

 Twee keer in de maand een 
inloophuis  

 Brief gemeenteleden over 
omzien naar elkaar en de 
wijzigingen in het zorgstelsel en 
de WMO. Is geen reactie uit 
gemeente op gekomen. 

  Tweemaal per jaar extra 
aandacht voor diaconaat in 
eredienst:  
o op eerste zondag van 

februari (Zondag Werelddia-
conaat) 

o op zondag in 
oktober/november 

 Jaarlijks kinderzendingsmiddag 
(ad hoc) 

3. ‘vergroening’ van onze kerk   Geen taak diaconie, maar van 
kerkrentmeesters 

 

4. De werkgroep Kerk in Actie (KIA) 
behartigt lokaal de belangen van 
zending en werelddiaconaat. 

 Actie schoolspullen voor Syrié 
 Dorcas 
 Enz 
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Liturgie 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Ruimte scheppen voor 
vernieuwing in de liturgie 

 Invoering Nieuwe Liedboek 
 Digitaal liedboek aangeschaft 

 Dooprol is verplaatst 

 Instellen muziekcommissie 
(veranderen muziek is geen doel 
op zich) 

 Commissie van welkom (taak 
voor iedereen) 

 Websitecie speciaal voor liturgie 
(liturgie wordt vast onderdeel 
website) 

 Predikant voegt liturgische 
bijlage aan draaiboek diensten 
toe (01.09.2016) 

 Predikant maakt basisliturgie 
voor bijzondere diensten 
(01.09.2016) 

 Voorzichtige experimenteren 
met liturgische elementen (ad 
hoc) 

2. Ruimte voor elkaar  Ruimte is er   

3. Samen bouwen aan 
geloofsgemeenschap waar 
iedereen welkom en nodig is. 

 Koffie na de dienst 
 Twee tieners in beamteam 

  Actieve inzet website 
(01.11.2016) 
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Evangelisatie 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Als gemeente present zijn in 
Valkenburg in 2018 

 Open tijdens Mart 
 Present in nieuwbouw via 

incidentele acties (bv acties 
Henk Rijneveld) 

 Welkom in Duyfrak oecumenisch 
opgepakt 

 PKR speelt in op ontwikkelingen 
in dorp via diaconie (bv AZC) en 
predikant. 

 Bezinning op wat we willen 
bereiken via workshop 
kerkenraad 2015 en jaarthema 
2015/2016  

 Verspreiden literatuur Kerst en 
Pasen 

 Voortzetting Vrouwentijd 
 Instellen Missionair Platform 

met 3 prot. kerken 
 Goed contact stichting PIEK 

 Jaarlijkse dauwtrapwandeling 
Hemelvaartsdag 

 Stimuleren Alphacursus 
(oppakken als gelegenheid zich 
voordoet) 

 Presentje basisscholen (waarde 
niet duidelijk) 

 Gemeenteavond missionair werk 
(najaar 2016) 
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Financiën en beheer 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Goed functionerende 
beheersorganisatie 

 Groot onderhoudsplan 
opgesteld en aan gemeente 
gepresenteerd 

 ‘Grote zaal is opgeknapt‘ 

 Multifunctioneel maken kerkzaal 
(voorlopig te duur) 

 

2. Bouwen aan gezonde financiële 
toekomst 

 Website ANBI-proof   Evaluatie exploitatie. Hierbij  
rekening houden met de nieuwe 
faciliteiten in Valkenburg, zoals 
Het Dorpshuis en Herberg 
Welgelegen en maak een plan 
(o.a. vraag naar ruimte, tarieven, 
promotie ed.) (01.11.2016) 

 Leden actief wijzen op fiscaal 
voordeel giften (01.09.2016) 

3. Samenwerking andere kerken 
(financiën en beheer) 

   Goede financiële beheersing 
gezamenlijke activiteiten 
(01.09.2016) 

4. Mogelijkheden groene energie 
zijn onderzocht  

   een project ‘groene kerk’ starten 
olv een enthousiast deskundig 
gemeentelid onder 
verantwoordelijkheid van 
kerkrentmeesters (01.09.2016) 

5. Website ontwikkeld    Zie Organisatie en bestuur 



7 
 

 

Jeugd 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Richten op jeugd 12-20 jaar  Inrichten ‘Jeugdkwartet’   Met predikant, aantal 
gemeenteleden en aantal 
jongeren (12-20 jaar) een plan 
ontwikkelen voor eigen 
persoonlijke geloofsontwikkeling 
en –beleving en daar vormen en 
ruimte voor vinden (31.12.2016)  

2. ‘Veilige’ plek voor jeugd zijn    Onderzoeken concrete behoefte 
aan en mogelijkheden tot 
samenwerking met kerken in de 
regio (01.09.2016) 

3. Jongeren accepteren zoals zij zijn   Jongeren accepteren zoals zij zijn 
(geen apart punt, wordt 
meegenomen bij 1) 
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Organisatie en bestuur 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Aanpassen werkwijze PKR en 
wijkteams 

 Vergaderstructuur geëvalueerd 
en aangepast 

 Teams hebben alle ruimte 
werkwijze zelf in te vullen 

 Kleinere kerkenraad (geen doel 
op zich) 

 Aanpassen activiteiten 
wijkteams binnen wijk 

 Discussie met gemeente hoe wij 
kerk/gemeenschap willen zijn. 
Structuur volgt daar uit 
(01.07.2017) 

2. Communicatie binnen gemeente 
verbeteren 

   Website ontwikkeld 
(01.09.2016)  

 Beeldstreaming kerkdiensten 
(01.09.2016) 

3. Samenwerking kerken binnen 
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 
KRV 

 Bestuurlijk overleg, nog geen 
samenwerking 

  

4. Overlap uit werk halen   Overlap uit werk halen (Geen 
overlap gevonden) 

 

5. Herbergfunctie ondersteunen   Herbergfunctie ondersteunen (is  
opgenomen in de huidige 
werkwijze) 
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Pastoraat 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. De Goede Herder zal over 5 jaar 
een herberg voor meer inwoners 
van Valkenburg zijn 

 Kerkenraad heeft duidelijker 
beeld over herberg  

 Wijkteams bepalen naar eigen 
inzicht contactvormen in de 
wijken 

 Pastoraat taak voor ieder 
gemeentelid 

 Terugbrengen aantal wijken 
(geen doel op zich; zie ook 
organisatie en bestuur). 

 Betere mix jong en oud in 1 wijk 
(wijkindeling is geografisch, mix 
kan via activiteiten) 

 Met gemeente spreken over 
herbergfunctie en gevolgen 
daarvan (01.07.2017) 

 

Vorming en toerusting 

Wat hebben we bereikt op 1 
september 2017? 

Wat hebben we inmiddels bereikt? Waar gaan we geen energie in 
steken? 

Wat is de volgende stap? 

1. Geloofsopvoeding  jaarlijkse workshop voor 
kerkenraadsleden met externe 
begeleiding 

 op incidentele basis organiseren 
van V&T activiteiten 

 Gezamenlijk programma met De 
Rank en Open Hof 

  

2. Zaken die spelen in het publieke 
domein 

  Via diaconie overleg kerken en 
gemeente Katwijk 

 Samenwerking Grip op de knip 

  

 


