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Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg 
ALGEMENE KERKENRAAD 
     

 
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2017 – 2021. 
Concept mei 2016 
 
 

Inleiding. 
 
Dit beleidsplan beoogt richting te geven aan vraagstukken die aan de orde komen in de 
periode 2017 – 2021. Dit als vervolg op het beleidsplan 2012-2016.  
Daarnaast worden in dit document lijnen naar de toekomst uitgezet. 
De besluiten van de algemene kerkenraad (AK) van 27 mei 2010 en 19 mei 2011 zijn 
nog steeds onderdeel van dit beleidsplan en voor de toekomstvisie.  
 
Missie en Visie. 
 
De Protestantse Gemeente Driebergen (PGD)  is een gemeenschap van gelovigen, die 
zich scharen rond Jezus Christus, Heer van de kerk.  
Zij wil een huis voor de ziel zijn, waar mensen zich geestelijk thuis voelen, elkaar 
ontmoeten en elkaar geestelijk inspireren. 
Wij geloven in een kerkgemeenschap, waar het Woord leeft. 
Wij geloven in een kerk, die op diverse wijze de onderlinge verbondenheid stimuleert. 
Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk deze gemeenschap vitaliseert en bij 
haar roeping bepaalt. 
 
Wij geloven, dat God het goede beoogt voor al zijn mensen en heel zijn schepping. In het 
dagelijks leven schept Hij ruimte om te mogen leven voor zijn aangezicht. De kerkelijke 
gemeenschap leeft vanuit deze ruimte en hoedt haar.  
Wij merken, dat God met mensen een heel eigen weg gaat. Dit leidt tot diversiteit in 
geloofsbeleving, zonder dat de onderlinge betrokkenheid verloren gaat. Het beeld van de 
regenboog komt naar voren: verschillende kleuren die een onderlinge verbondenheid 
tonen. 
De AK onderkent, dat deze diversiteit ook de kracht is van onze geloofsgemeenschap. 
De AK voelt zich vanuit die overtuiging geroepen om de veelkleurigheid van onze 
kerkgemeenschap te ondersteunen, door de wijkgemeenten en kerkenraadscommissies 
daarin te stimuleren en te faciliteren. 
Tegelijkertijd wil de AK de onderlinge betrokkenheid tussen de wijken en kleuren 
stimuleren. Begrip en interesse in elkaars beleving en viering is van essentieel belang 
voor de ontwikkeling van de PGD. 
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Wij verwachten, dat de komende generaties ook op andere wijze hun geloof zullen 
beleven en zullen delen. Geloofsontmoeting in kleinere kring zal wellicht meer in 
behoefte gaan voorzien, dan via de reguliere kerkdiensten. De AK wil de 
wijkgemeenten/kerkenraadscommissies daarin faciliteren. 
Wij geloven, dat het evangelie bevrijdend is en van wezenlijke betekenis is voor onze 
levenshouding ten opzichte van onze naaste en de samenleving, waarin wij leven.  
De AK wil samenwerking met andere geloofsgemeenschappen stimuleren; ook via de 
wijkgemeenten/kerkenraadscommissies. Dit geldt ook voor de contacten met de 
burgerlijke gemeente en andere groeperingen, die van belang zijn voor de onderlinge  
cohesie in de samenleving, bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. 
We verwachten, dat nieuwe communicatiemiddelen een steeds grotere rol zullen gaan 
spelen in de onderlinge betrokkenheid en het volgen van diensten. De AK wil daarmee 
rekening houden en daartoe voorzieningen treffen. 
 
 
Organisatie. 
 
De PGD bestaat uit twee wijkgemeenten: Immanuël en 3Wijken.   
Daarnaast zijn er drie kerkenraadscommissies, HGG, Traject24 en De Brug. Deze vijf 
organisatorisch eenheden zijn het hart van de kerk via de erediensten, pastoraal en 
diaconaal. 
Zij worden in de uitvoering van het beleidsplan gelijkwaardig behandeld. 
De AK geeft de organisatorische beleidskaders aan. 
 
De beide wijkgemeenten hebben kerkordelijk, binnen de beleidskaders van de AK, een 
geheel zelfstandige verantwoordelijkheid voor de kerkelijke kerntaken binnen de eigen 
wijkgemeente, zoals het houden van de kerkdiensten, het pastoraat en diaconale 
activiteiten, catechese en jongerenwerk. 
De HGG, Traject24 en De Brug verzorgen, onder verantwoordelijkheid van de AK,  de 
deze kerntaken voor de Hervormd Gereformeerde Gemeenschap, respectievelijk 
Traject24 en de verzorgings- en verpleeghuizen van De Brug.  
 
De organisatie dient in hoge mate flexibel te zijn. Ruimte dient te worden gegeven aan 
doelgroepen en (soms kortstondige) projecten. Veelal zullen hierbij vrijwilligers worden 
ingezet. De coördinatie verdient veel aandacht, zeker indien de activiteiten PGD-breed 
kunnen plaatsvinden. 
Bij het vorm geven aan de activiteiten zal rekening worden gehouden met zogenoemde 
“cirkels van betrokkenheid”, zoals ambtsdragers, vrijwilligers, trouwe kerkgangers, 
incidentele kerkbezoekers, leden die de diensten niet bijwonen, rand-leden en niet-leden. 
 
De (parttime) predikanten hebben periodiek overleg binnen het team van pastores (TvP). 
Zij hebben een taak binnen hun wijkgemeente/kerkenraadscommissie, maar ook PGD-
breed.  
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Het College van Diakenen (CvD) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) fungeren 
beiden PGD-breed,  onder eindverantwoordelijkheid van de AK.  
Het CvD  is verantwoordelijk voor alle diaconale activiteiten binnen de PGD en beheert 
de financiën en overige bezittingen van de Diaconie. 
Het CvK beheert de kerkelijke gebouwen en financiën van de PGD, en zorgt voor de 
ledenadministratie e.d. 
 
De AK wil de betrokkenheid van de leden versterken bij beleid, organisatie en financiën 
van zowel de PGD als geheel, als van de eigen wijkgemeente/ kerkenraadscommissie. 
De wijkkerkenraden/kerkenraadscommissies krijgen meer zicht en verantwoordelijkheid 
met betrekking tot het eigen budget. 
 
Formatie. 
 
De basisformatie is 2,5 Fte predikanten en 0,5 Fte jongerenwerk. Daarnaast worden de 
HGG en Traject24 pastoraal op parttime basis ondersteund. Het pastoraat onder mensen 
met een beperking wordt financieel mede ondersteund door het CvD en Bartiméus in 
Doorn.  
Uitgangspunt/voorwaarde is het besluit van 27 mei 2010, te weten dat de financiële 
positie van de PGD dit toestaat, eventueel aangevuld met fondsen van derden. 
In geval van vacatures zal heroverweging plaatsvinden. 
 
Medewerkers van het kerkelijk bureau behoren eveneens tot de betaalde krachten. 
Kerkmusici worden betaald op basis van optreden en behoren niet tot de vaste formatie. 
 
Financiën. 
 
Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen leveren jaarlijks een 
begroting aan ter vaststelling in de Algemene Kerkenraad. 
Zij organiseren in het begin van elk kalenderjaar de Actie Kerkbalans. 
In de voorbereiding staat centraal dat ‘het gaat om het levend houden van de 
geloofsgemeenschap’. Door intensivering van de communicatie en doelgroepen-
benadering willen wij de kerk en de actie Kerkbalans dichter bij mensen brengen. 
 
In de begroting wordt uitgegaan van de bestaande formatie en kerkelijke situatie.  
De hoofdpunten zijn: 

- twee wijkgemeenten en drie kerkenraadscommissies; 
- bestaande formatie, zoals hierboven aangegeven;  
- bestaande twee kerkgebouwen en twee pastorieën.  
- elke wijkgemeente gebruikt een kerkgebouw. Twee kerkenraadscommissies ( 

HGG en Traject24) maken eveneens gebruik van deze kerkgebouwen.  
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De diensten door de kerkenraadscommissie De Brug vinden plaats in de 
verzorgingstehuizen. 

 
De AK wil budget ter beschikking stellen voor cursussen/opleiding van vrijwilligers. 
 
Zoals gebruikelijk bereidt het CvK de begroting voor, zodat in het najaar de Algemene 
Kerkenraad deze kan vaststellen.  
Van groot belang is dat er voor de PGD als geheel een sluitende meerjarenbegroting 
voor de periode 2017-2021 tot stand komt. Deze is als bijlage 2 toegevoegd. 
 
Na afloop van het exploitatiejaar stellen het CvK en het CvD de financiële jaarrekening 
op ter vaststelling in de Algemene Kerkenraad. 
 
Ter zake van het vermogen heeft de AK in oktober 2014 beleid geformuleerd. 
Hoofdlijnen hiervan zijn: 
-bij verkoop van een gebouw, vindt géén vrijval plaats van de onderhoudsreserve; 
-om de continuïteit  van de PGD te waarborgen, is een weerstandsvermogen van 
 € 1 miljoen nodig. 
-i.v.m. het gebruik van HL door de wijkgemeente Imanuël, worden lagere huurinkomsten 
 verwacht; ter dekking van exploitatie-tekorten is in 2014 € 100.000 gereserveerd. 
-t.b.v. vitaliseringsactiviteiten is in 2014 een bestemmingsreserve van € 100.000  
 gereserveerd. 
-legaten komen t.g.v. het vermogen van de PGD. In geval een specifieke bestemming is 
aangegeven, zal de AK daarmee zoveel  mogelijk rekening houden. 
 
Het CvK zal in het kader van fondswerving, de mogelijkheden van legaten onder de 
aandacht brengen. 
 
 
Gebouwen. 
 
Uitgangspunt voor de gebouwen is het besluit van 19 mei 2011 (zie bijlage 1). 
De Grote Kerk en ’t Hoge Licht worden gebruikt voor de erediensten van de beide 
wijkgemeenten  en twee kerkenraadscommissies   
De wijkraad De Brug verzorgt op zondagochtend diensten in zowel Nassau Odijckhof als 
in Sparrenheide. 
Het kerkgebouw Immanuëlkerk  zal worden verkocht. 
De vergaderzalen van Grote Kerk/Nieuw Salem en ’t Hoge Licht worden gebruikt voor 
kerkelijke activiteiten. Externe verhuur van deze zalen wordt verzorgd door de Stichting 
Exploitatie Kerkgebouwen (SEKG). Uitgangspunt is, dat kerkelijke activiteiten voorrang 
houden. 
De ambitie is: handhaving van deze gebouwen. Haalbaarheid is steeds afhankelijk van 
de gestelde financiële kaders. Met betrekking tot het wel/niet handhaven van ’t Hoge 
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Licht voor de erediensten, zal expliciete  besluitvorming nodig zijn, gelet op de eerdere 
besluiten van 2011 (bijlage 1) en 2013 (’t Hoge Licht beschikbaar gesteld voor de 
wijkgemeente Immanuël). 
De PGD heeft 2 pastorieën in eigendom. Eén wordt tijdelijk verhuurd aan derden. De 
andere functioneert als pastorie. 
 
Diaconale activiteiten. 
Zie bijlage 2. 
 
Communicatie. 
 
De communicatie met de gemeente vindt tot nu toe plaats via: 

 De Website van de PGD, met links naar de websites van de beide wijkgemeenten 
en kerkenraadscommissies. Hierop wordt algemene informatie beschikbaar 
gesteld. 

 De driewekelijkse uitgave van Kerknieuws. Deze is bestemd voor de PGD-leden 
en de Nederlandse Protestanten Bond. 
Hiermee wordt actuele informatie verspreid, zoals de  kerkdiensten, pastoraal 
nieuws en dergelijke. Een digitale versie wordt verstuurd naar de leden, die zich 
daarvoor aangemeld hebben. Een papieren versie wordt verstuurd naar leden, die 
daarom hebben gevraagd. 

 Per wijkgemeente/kerkenraadscommissie wordt op de wekelijkse liturgie 
aanvullende informatie verstrekt. 
Zo nodig worden tijdens de kerkdienst nog mededelingen gedaan. 

 De kerkdiensten van de wijkgemeenten worden ondersteund d.m.v. een beamer. 

 De kerkdiensten van de wijkgemeenten worden live uitgezonden. Ook zijn deze 
achteraf af te luisteren. Informatie daaromtrent wordt via de verschillende media 
gegeven. 

 E-mail wordt gebruikt voor de uitwisseling van vergaderstukken en het 
ontvangen/verzenden van correspondentie. 

 De sociale media, zoals Facebook e.d., worden tot nu toe vooral in het 
jongerenwerk benut.  

 In de lokale kranten, Nieuwsbode en Stichtse Courant, wordt informatie over de 
kerkdiensten vermeld.  
Daarnaast worden berichten geplaatst omtrent bijzondere diensten en activiteiten. 

 Een PGD-jaarkalender met daarin alle voorgenomen activiteiten. 
 
Beoogd wordt om te gaan werken langs de lijnen van de eerder genoemde “cirkels van 
betrokkenheid” en doelgroepen, zoals jeugd/jongeren, gezinnen met kinderen, ouderen, 
etc.   
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           Bijlage1. 
Besluit Herstructurering Protestantse Gemeente Driebergen. 
 
Op 19 mei 2011 heeft de Algemene Kerkenraad een nader besluit genomen aangaande de 
herstructurering van de Protestantse Gemeente Driebergen. 
Basis hiervoor was het voorgenomen besluit van 31 maart 2011. 
 
 

- beide wijkgemeenten wordt gevraagd op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan, om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn te komen tot één wijkgemeente, waar diversiteit in 
activiteiten gewaarborgd is; 

- voor genoemd onderzoek een periode van maximaal twee jaar te gebruiken; 
- thans te kiezen voor de Grote Kerk als de ene kerk voor de Protestantse Gemeente Driebergen 

met de mogelijkheid om tijdens de transitieperiode de Immanuëlkerk tijdelijk te gebruiken voor 
de kerkdiensten van de wijkgemeente Immanuëlkerk. 

 
Aansluitend hebben gemeente avonden plaatsgevonden, waar de twee wijkgemeenten gekend en 
gehoord zijn. Voornoemd onderzoek heeft brede steun ontmoet. Met name binnen de wijkgemeente 
Immanuëlkerk bestaat breed bezwaar om thans reeds te besluiten de Immanuëlkerk af te stoten. 
Een visie op gemeente zijn en daarna de keuze voor een gebouw is een belangrijke factor. Adequate 
huisvesting voor jongeren en jong volwassenen, alsmede tijdsdruk spelen mede een rol bij de 
bezwaren. 
 
Besluit. 
 
Op grond hiervan stelt het moderamen voor, met als uitgangspunt het besluit van 27 mei 2010, het 
onderzoek of er mogelijkheden zijn te komen tot één wijkgemeente aan te vangen en binnen de 
gestelde periode van maximaal twee jaar hierover te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad. Hiertoe 
zal een stappenplan worden opgesteld, voorbereid gedurende de zomerperiode door een commissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de twee wijken, zodat in de eerste vergadering van de Algemene 
Kerkenraad na de zomervakantie dit stappenplan kan worden vastgesteld. De voortgangsrapportage zal 
in iedere vergadering van de Algemene Kerkenraad worden besproken. 
 
Ten aan zien van de gebouwen wordt besloten: 

-  Grote kerk: te handhaven ten behoeve van de PGD; 
- Maranatha - Morgenster: met de organisatie die belangstelling heeft getoond de mogelijkheden 

na te gaan voor afstoting, met de mogelijkheid voor een ruimte geschikt voor kerkelijke 
activiteiten; 

- ‘ t Hoge Licht: op korte termijn zicht op vereist rendement; anders afstoten; 
- Immanuëlkerk: besluit tot afstoting, tenzij per 1 september 2013 blijkt dat het exploitatieresultaat 

voor de Protestantse Gemeente Driebergen als geheel, over de periode 2013-2018 een positief 
saldo toont. 

-  gezocht wordt naar een oplossing voor de huisvesting van jongeren en jong volwassenen. 
 
Dit besluit zal in samenhang met het besluit van 27 mei 2010 worden gepubliceerd. In verband met 
vakanties zal publicatie niet eerder kunnen plaatsvinden dan eind juni.  
 
Algemene Kerkenraad 
Hans.Gortemaker, voorzitterCees van der Hoog,scriba. 
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           Bijlage 2 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Driebergen 
Rijsenburg 
DIACONAAL BELEID 2016 e.v. in kort bestek. Het diaconaal beleid wordt ieder jaar tegen 
het licht gehouden en beschreven in het diaconaal beleidsplan. 
Kerkorde Artikel X lid 2 
De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst 
van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te 
helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht 
geschiedt. 

a. LOKAAL 
Betrokken bij armoede beleid in dit dorp en deze gemeente 
Armoedebeleid:  
In aanvulling op het gemeentelijk beleid (sociale dienst) wordt hulp geboden aan mensen die 
even een steuntje nodig hebben, of tussen wal en schip zijn geraakt. Dat kan in de vorm van 
een gift of een renteloze lening. 
Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met gemeente, sociale dienst, Dorpsteams. 
Er is een betrokkenheid bij de WMO. Onze diaconie is actief betrokken bij het Platform Stop 
Armoede Heuvelrug. 
Zowel financieel als in menskracht heeft dit hoge prioriteit. 
2013 is het project Schuldhulpmaatje opgestart, in samenwerking met andere diaconieën in 
onze gemeente. Via Schuldhulpmaatje kan ook verwezen worden naar de Voedselbank. 
Onze diaconie onderhoudt daarmee nauwe betrekkingen. 
In de jaarlijkse oogstdienst wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank. 
Er is geld vrijgemaakt voor de verwerving van een ‘diaconaal’ pand in combinatie met het 
“gehandicaptenwerk”.  
 Betrokken op mensen met een beperking 
De diaconie participeert financieel in het bijzonder pastoraat voor gehandicapten met een 
jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden sommige activiteiten van de werkgroep “samen 
geloven – gewoon doen” gesubsidieerd. 
Betrokken op Ouderen. 
De diaconie is nauw betrokken bij de Interkerkelijke  Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, 
indertijd is deze stichting (en de drie eronder ressorterende huizen) geïnitieerd door de 
diaconie. Na een fusie met een soortgelijke instelling, wil de diaconie nadrukkelijk betrokken 
blijven bij de huizen. Nu de criteria voor opname in een verzorgingshuis sterk verhoogd 
worden, klemt de zorg voor mensen, die langer thuis blijven wonen. De diaconie is 
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe servicepunten 
In dat kader worden ook maandelijks maaltijden gehouden onder het motto: Eet mee met 
de kerk. 
Dienst aan de tafel des Heren. 
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst aan de Tafel van de Heer. Dat is startpunt 
voor diaconaal werk. 
Vakanties mogelijk maken 
Er wordt gewerkt aan een vakantieaanbod voor kinderen, die nooit op vakantie kunnen. 
Daarnaast een maaltijd en eventueel een uitstapje voor ouderen. 
Er wordt bemiddeld voor mensen, die een vakantie willen meemaken van het PSDV 
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In het komende jaar zal weer een vakantieweek in het Roosevelthuis worden georganiseerd 
onder  de naam Prinsheerlijk, onder auspiciën van de diaconie. 
Kerstgiften. 
In december krijgen mensen, die daarvoor in aanmerking komen een bijdrage voor de 
feestdagen, te regelen door opgave uit de wijkraden. Deze giftenronde wordt gedaan samen 
met de parochiële Caritas. Wellicht kan deze samenwerking breder worden getrokken. 
Vluchtelingenhulp 
De diaconie behoorde bij de initiatiefnemers van de Vluchtelingenwerkgroep in Driebergen, 
inmiddels Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug. 
De diaconie ondersteunt het noodfonds van de plaatselijke afdeling van Vluchtelingen Werk.  
Er zijn contacten met de Wereldwinkel. 
Begeleiding van nieuwe Nederlanders is een punt van aandacht waarvoor meer menskracht 
nodig is. “Adoptie” van een dergelijk gezin of persoon kan een oplossing bieden. Hiervoor 
moet menskracht worden gevonden. 
Duurzaamheid en fairtrade 
De diaconie hoorde bij de initiatiefnemers van de plaatselijke Wereldwinkel. 
Bij  kerkelijke activiteiten wordt het gebruik van fairtrade producten gestimuleerd. 
In de aankomende periode zal een werkgroepje worden gevormd met als taak het onder de 
aandacht brengen van duurzaamheid en fairtrade. 
 Presentie in de samenleving. Jongeren. 
De diaconie zal een bijdrage geven in het salaris van de jongerenwerker, voor zover het 
diaconale activiteiten betreft.  
Diaconaal pand 113 
Met dit pand kan en wil de diaconie / de kerk present zijn in de samenleving: met 
inloopmogelijkheden, koken met doelgroepen, ruimte voor vrijwilligersactiviteiten op 
gebied van coaching en GGZ/ jeugdwerk. 

b. REGIONAAL 
Actieve betrokkenheid bij TIMON: bestuurlijke betrokkenheid , jaarlijkse financiële bijdragen 
uit collecte opbrengsten. 
Betrokkenheid bij het inloophuis van Exodus in Utrecht. 
Financiële steun aan het Groene Sticht. 
Jaarlijks overleg met diaconieën in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft dit 
overleg de status van Diaconaal Platform gekregen. 

c. NATIONAAL 
De landelijke kerk neemt missionaire initiatieven, initieert project Schuldhulpmaatje, 
verzorgt een armoedemonitor, steunt landelijk jeugdwerk,  behartigt belangen (bijvoorbeeld 
van vluchtelingen), verzorgt pastoraat aan militairen etc. Wij steunen het werk van kerk in 
actie. 

d.  MONDIAAL 
De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) valt onder 
de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen. De aandacht spitst zich toe op de 
werkterreinen in het buitenland van Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie stimuleert de gemeenteleden om over grenzen 
heen te kijken, om te zien naar minder kansrijke groepen in de wereld, verstrekt informatie 
en verdeelt verkregen financiële middelen voor ZWO doelen.  
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Het sluit aan bij de activiteiten van Kerk in Actie/ICCO en Luisterend Dienen waarvan via 
collectes en giften projecten worden gesteund, maar verleent ook steun aan projecten 
waarbij gemeenteleden zich betrokken voelen.  
 
Financieel 
De kern van het werk wordt gefinancierd met opbrengsten van collectes en kerkbalans en 
met de opbrengst uit vermogen. 
Beleid is: het op peil houden van vermogen. Daarbij wordt het vermogen daar waar 
verantwoord is, ingezet voor diaconale en maatschappelijke taken. 
 


