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Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg 
ALGEMENE KERKENRAAD 
     

 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2022-2026    

  
 

INLEIDING 

 
Dit beleidsplan van de Algemene Kerkenraad (AK) beoogt een kader te geven voor de 
ontwikkeling van beleid en richting van zowel het geheel van de Protestantse Gemeente 
Driebergen als ook voor de wijkgemeenten in de periode 2022-2026. 
 

MISSIE EN VISIE 
 
De Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) is een gemeenschap van gelovigen, die zich 
scharen rond Jezus Christus, de Heer van de Kerk. Zij wil een geestelijk en gastvrij huis zijn, 
waar mensen elkaar rondom het geloof in God ontmoeten, gevoed worden door het Woord en 
elkaar inspireren tot dienst aan elkaar en in de wereld. Wij geloven in een kerk die als lichaam 
van Christus de diversiteit van geloofsbeleving en -visie erkent en tegelijkertijd de onderlinge 
verbondenheid stimuleert. Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk wezenlijk is voor 
de gemeenschap van de kerk en deel is van haar roeping in de wereld. 
 
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 die ruimte rondom Jezus Christus als haar Heer, waar mensen in al 
hun verscheidenheid samenkomen en de wereld ingaan.  
 
We beschouwen de pluriformiteit van geloofsbeleving en –visie als een mogelijkheid om van 
betekenis te zijn voor zowel de huidige samenleving als ook voor verschillende generaties. 
Onze gemeente biedt daarom ruimte aan de verschillende wijkgemeenten en aan een 
kerkenraadscommissie die binnen het geheel van de PGD hun eigen plaats innemen, in een 
voortgaand proces hun visie ontwikkelen en concretiseren. Op punten waar bundeling van 
kracht en potentie geboden is, willen wij zoveel mogelijk de gezamenlijkheid zoeken. Zo willen 
wij als PGD een weg naar de toekomst zoeken, onder leiding van de Geest van Christus.  
 
Duurzaamheid  
Een concreet voorbeeld van die gezamenlijkheid is de werkgroep Duurzame kerk. 
Klimaatverandering en duurzaamheid zijn actuele maatschappelijke thema’s. Ook in onze 
gemeente maken vele leden zich zorgen over de wijze waarop we met de schepping omgaan. 
We maken daarbij gebruik van ideeën en materiaal van de landelijke beweging Groene 
Kerken.  
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DE KOMENDE TIJD TOT 2026 – MOMENTEN VAN EVALUATIE 
 
Niet zonder reden wordt er in de inleiding gesproken van ontwikkeling van beleid en richting. 
Wij bevinden ons als AK met de wijkgemeenten in een situatie dat wij stapsgewijs moeten 
bepalen wat de mogelijkheden, grenzen en behoeften van elke wijkgemeente zijn. Waar ligt 
hun kracht, hun mogelijkheid tot groeien en samenwerken, hun vermogen om bij te dragen aan 
het geheel van de Protestantse gemeente Driebergen en het getuigenis vorm te geven van het 
leven voor het aangezicht van God binnen onze burgerlijke gemeente?  
In het seizoen van 2020-21 zijn de eerste stappen gezet om de eigenheid te formuleren. Elke 
wijk kent een eigen profiel in identiteit, samenstelling, zwaartepunt van missie of diaconaat.  

 
Het geheel overziende lijken zich twee stromen binnen de PGD aan te dienen, de ene met een 
meer pluriform protestants, de andere met een meer evangelisch-protestants profiel. In de 
komende periode zal moeten blijken hoe de wijken zich met hun idealen en doelen 
ontwikkelen, waar samenwerking wordt gerealiseerd en wat toekomstbestendig is.  
 

➢ Op die vragen zal in de komende periode een antwoord moeten komen. Wij 
nemen ons daarom voor de voortgang in visie, ledenparticipatie, behoefte aan 
faciliteiten (gebouwen, menskracht) en de beschikbaarheid van financiële 
middelen met regelmaat in ogenschouw te nemen en daarvoor drie 
evaluatiemomenten te bepalen, namelijk juni 2022, juni 2023, en juni 2024. 

 
➢ De genoemde evaluatiemomenten zijn onder meer van belang voor het bepalen 

van de formatie voor de wijken en voor de facilitaire voorziening in de vorm van 
gebouwen en ruimte. Het eerste evaluatiemoment is observerend, attenderend en 
initiërend, het tweede moment is anticiperend en richtingbepalend, het derde is 
evaluerend en bijstellend ten aanzien van de koers die in juni 2023 is bepaald. 
 

➢ Bij dit proces wordt externe begeleiding ingezet. En de wijkkerkenraden en 
gemeenteleden worden hierbij betrokken. 

 

• Zo beoogt wijkgemeente Catharijne een gemeenschap te zijn die zich kenmerkt door 
pluriformiteit van geloofsopvattingen en inclusiviteit waar het gaat om geaardheid. Ze wil een 
plek zijn waar ieder zich thuis voelt en waar diaconaat en aandacht voor mensen met een 
beperking hoog in het vaandel staat.  
 

• Wijkgemeente Traject24 kent een evangelisch-protestants profiel met naar vorm en inhoud 
grote aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke geloofsopbouw en missionaire uitstraling.  

 
• Wijkgemeente Immanuël omschrijft zich als een gastvrije gemeente met respect voor wat de 

protestantse traditie en de kerk van eeuwen haar aanreikt en is tegelijkertijd nadrukkelijk 

open voor wat de Heilige Geest wil geven in vernieuwingsbewegingen.  
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DE PGD EN DE ANDERE KERKEN EN RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN 

 
De wijkgemeenten die samen de PGD vormen hebben alle drie vertegenwoordigers in de 
Raad van kerken in Driebergen. De verschillende kerken houden elkaar op de hoogte van 
ontwikkelingen in eigen kring. En er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten waaraan alle of 
een deel van de aangesloten kerken meedoen. Voorbeelden hiervan zijn de Vredesweek in 
september met een afsluitende oecumenische viering, de Night of Light waarbij de kerken 
present zijn op de jaarlijkse kerstmarkt en de Week van Gebed in januari. 
 
Vanuit de Raad van kerken Driebergen zijn er ook contacten met de islamitische 
geloofsgemeenschappen in Driebergen, vertegenwoordigd in de moskeeën. 
 
➢ Wij geloven dat we als PGD onderdeel zijn van het lichaam van Christus, dat 

gestalte krijgt in kerken wereldwijd. Daarom hechten wij aan de oecumene en 
spannen we ons in om deze lokaal te bevorderen.  

 
DE PGD IN DE BURGERLIJKE SAMENLEVING 
. 
Aparte aandacht verdient de vraag van de plaats van de PGD in de bredere burgerlijke 
samenleving. De contacten met de burgerlijke gemeente en met andere 
geloofsgemeenschappen en groeperingen, die een rol spelen in het weefsel van de 
samenleving zullen actief onderhouden moeten worden.  
 
➢ Met het oog daarop worden bestaande contacten en netwerken met de burgerlijke 

gemeente en andere organisaties onderhouden en waar nodig verder uitgebreid. 
 

➢ Naast het participeren in netwerken en uitvoering samen met anderen, is het 
eigen diaconale centrum een plek waar de verbinding met de bredere 
samenleving concreet wordt door verschillende diaconale activiteiten. De 
invulling van deze diaconale presentie is nader uitgewerkt in het beleidsplan van 
het College van Diakenen. 

 
 

Verbinding tussen de wijken wordt gezocht ten aanzien van jeugd- en jongerenwerk, 
thema-avonden, duurzaamheid en kerk naar buiten. Goede interne en externe 
communicatie is hierbij van groot belang (zie voor nadere uitwerking en invulling 
hieronder onder het kopje communicatie). 
 
Geloofsontmoeting en geloofsopbouw in kleinere kring zal een grotere rol gaan spelen 
dan enkel via de reguliere kerkdiensten. De noodzaak om middengroepen en 
jongeren/jongvolwassenen te bereiken is een zorg die in de wijkgemeenten gedeeld wordt 
en om gezamenlijkheid vraagt. 
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ORGANISATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als bovenwijks college tracht de AK de drie wijkgemeenten (Catharijne, Immanuël, Traject24) 
en de kerkenraadscommissie Silverein elk in hun eigenheid èn gezamenlijkheid te 
ondersteunen en te faciliteren. Zij functioneert als een platform waar vertegenwoordigers uit de 
wijken en de kerkenraadscommissie elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen. De AK is 
tevens het college waar het beleid wordt bepaald dat voor het grotere geheel noodzakelijk is. 
 

De kerkenraadscommissie Silverein verzorgt o.a. de kerkdiensten en contacten in de tehuizen.  
 

Het College van Diakenen (CvD) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) functioneren 
beide als bovenwijkse colleges. 
 

De predikanten zijn aan een wijk verbonden. In het Team van Pastores vervullen zij een aantal 
wijk-overstijgende taken. 
 

Ten aanzien van het pastoraat worden verschillende doelgroepen onderscheiden. Een 
voorbeeld is het pastoraat aan mensen met een beperking, dat PGD-breed actief is. De 
verantwoordelijkheden voor deze vorm van pastoraat zijn onder gebracht bij de kerkenraad 
van wijkgemeente Catharijne. 
 

Het ouderenwerk en het jongerenwerk zijn wijkgebonden, maar kennen ook dwarsverbanden 
en PGD-brede activiteiten.  
 
 
 
 
 

De wijkgemeenten hebben kerkordelijk, binnen de beleidskaders van de AK, een 
geheel zelfstandige verantwoordelijkheid voor de kerkelijke kerntaken binnen de 
eigen wijkgemeente, zoals voor de kerkdiensten, het pastoraat, de diaconale 
activiteiten, de catechese en het jeugdwerk.  
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FORMATIE 

 
De huidige formatie omvat 3,1 fte, waarvan een deel tijdelijk is (zie in het kader hieronder). 
Een ander deel wordt gefinancierd vanuit de diaconie (PGD) en Bartimeus. Dit betreft 0,4 fte 
voor het pastoraat onder de mensen met een beperking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ De ontwikkeling en verdeling van de beschikbare formatie is afhankelijk van een 
aantal factoren. Bespreking en weging van deze factoren zal plaatsvinden in het 
proces van beleidsvorming en de evaluatiemomenten, zoals hierboven 
beschreven. 

 

➢ Het streven is om het pastoraat voor mensen met een beperking op het huidige 
peil te behouden, ook na 1 oktober 2024. Waarbij de financiering op dezelfde 
manier gevonden wordt, of uit andere externe bronnen. 

 
FINANCIËN 
 
Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen leveren jaarlijks een begroting 
aan ter vaststelling in de Algemene Kerkenraad. Deze begroting is gebaseerd op het beleid 
van de PGD in zijn geheel en de beleidsvoornemens van de wijkgemeenten. 
 
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 doelgroepenbenadering willen wij de 

kerk en de actie Kerkbalans dichter bij mensen brengen. 
 

➢ Voor de toekomst van de PGD is het van groot belang om het gesprek te blijven 
voeren over de ontwikkeling van de financiële positie en de gevolgen daarvan. 
Deze ontwikkeling heeft direct invloed op de keuzes die gemaakt dienen te 
worden ten aanzien van onder meer de formatie en gebouwen. Om dat gesprek 
goed te kunnen voeren en onderbouwde keuzes te kunnen maken, zorgt het 
College van Kerkrentmeesters jaarlijks voor een geactualiseerde 

Formatieverdeling (stand van zaken per 1 dec. 2021): 
 

• Catharijne: 1,6 fte. (1,3 fte. voor onbepaalde tijd en 0,3 ft. tijdelijk tot 1-10-2024)  
 

• Immanuel: 0,8 fte. (voor onbepaalde tijd) 
 

• Traject24 heeft 0,3 fte. (0,2 fte voor onbepaalde tijd. De uitbreiding van 0,2 naar 0,3 geldt 
tot 2026)  
 

• Pastoraat voor mensen met beperking: 0,4 fte. (tot 1 oktober 2024 gefinancierd door de 
diaconie (PGD) en Bartimeus) 
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meerjarenbegroting waarin de reëel te verwachten ontwikkeling van de financiën 
zichtbaar wordt. 

 
GEBOUWEN 
 
De PGD beschikt over twee kerkgebouwen, de Grote Kerk en ’t Hoge Licht. Daarnaast is er 
het zalencentrum Nieuw Salem dat aan de Grote Kerk gebouwd is. Deze gebouwen worden 
gebruikt voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.  
 
De exploitatie van de gebouwen voor gebruik door derden is ondergebracht in de SEKG 
(stichting exploitatie kerkelijke gebouwen). 
 
Voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in de verpleegtehuizen van Silverein wordt 
in overleg ruimte beschikbaar gesteld door Silverein. 
 
De PGD heeft twee pastorieën in eigendom welke verhuurd worden aan de predikanten. 
 
➢ Het beleid is erop gericht dat er in de komende jaren ruimte beschikbaar blijft 

voor de kerkdiensten en andere activiteiten van de drie wijkgemeenten. Op welke 
manier dat haalbaar is, zal onderdeel zijn van het voortgaande gesprek zoals 
hierboven beschreven. 

 
➢ Het voornemen van de AK is om in 2022 de verhouding tussen verhuur en 

kerkelijk gebruik en de voorwaarden voor verhuur te herijken in overleg met het 
College van Kerkrentmeesters en de Stichting Exploitatie Kerkelijke Gebouwen 
(SEKG). 

 
COMMUNICATIE 
 
Goede communicatie, zowel naar binnen als naar buiten is essentieel voor de kerk die leeft 
van het vertolken van het goede nieuws van Jezus Christus. Hiermee stemmen we allemaal in. 
Over wat dan goede communicatie is en welke middelen daarbij gebruikt worden, lopen de 
meningen meer uiteen. Op dit moment zijn er verschillende interne en externe 
communicatiemiddelen die de PGD gebruikt.  
 
➢ Op basis van een gevraagd extern advies neemt de AK zich voor om een 

communicatieregieplan te maken, waarbij de verschillende middelen in kaart 
worden gebracht en op elkaar worden afgestemd. Hiertoe wordt een werkgroep 
communicatie gevormd waaraan vertegenwoordigers vanuit de verschillende 
wijken en colleges deelnemen. 

 
➢ In een proefperiode van een jaar (2022) zal onderzocht worden of vervanging van 

het huidige (digitale) kerkblad, door een gedrukt blad haalbaar is en meerwaarde 
met zich meebrengt. 

 


