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1. Voorwoord 
 

Op weg naar een nieuw beleidsplan….. 

‘Het evangelie verkondigen, zorgen voor de armen en de zieken, en omzien naar elkaar’ 

……dat zou in één zin het beleidsplan voor de kerk kunnen zijn, en dat kon het ook 

eeuwenlang zijn. Maar de wereld wordt ingewikkelder, en we leven in een maatschappij 

waarbij we ons aan regels hebben te houden. Willen wij als Protestantse Gemeente 

Laren een ANBI- status (Algemeen Nut beogende Instelling) houden dan moeten we een 

beleidsplan hebben dat meer is dan bovenstaande zin. We moeten een missie en een 

visie hebben, onze doelen op papier zetten, en ons beleid beschrijven. 

De kerkenraad heeft van deze opdracht een kans gemaakt. Het is goed en nuttig om 

met elkaar goed te praten over wat je belangrijk vindt in een kerk en ook hoe je denkt 

over de toekomst. We zijn als kerkenraad begonnen met een beleidsmiddag in juni 2021 

onder leiding van een deskundige. We hebben intensief met elkaar gesproken en 

daaruit enkele thema’s gedestilleerd om uit te diepen. 

Dat uitdiepen hebben we met zo veel mogelijk mensen gedaan. Zo zijn de thema’s 

Omzien naar elkaar, Ontmoeten, Vieren, Inspiratie en Generaties besproken in de 

gespreksgroepen die we hebben in onze kerk en in een open ontmoeting waar iedereen 

zich voor kon opgeven. In november 2021 hebben we een gemeenteavond gehouden 

waarin alle ideeën, en dat waren er heel wat, uit de gespreksgroepen gepresenteerd zijn, 

en waar ook weer aanvullende ideeën of meningen zijn gegeven. Vanwege de 

omstandigheden moest dat met briefjes op papier, eenvoudigweg omdat de Corona 

omstandigheden ons daartoe dwongen. Gelukkig was de avond ook online te volgen en 

zijn er ook nog heel wat reacties gekomen van mensen die via deze weg de avond 

volgden. Al met al hebben we dus een geweldige oogst aan meningen en ideeën van 

heel veel mensen.  

En dit is het resultaat, het beleidsplan voor onze Protestantse Gemeente van Laren 

Gelderland. 

De beleidsgroep, 

Dirry Heijink, Ben Drogt, Yvonne de Kruijff, kernleden  

Jaap Jonk en Swenne Bijzet, adviseurs. 
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2. Missie en visie 

2.1. Protestantse Kerk Nederland als basis  

 

In het beleidsplan verwoorden we dat wat ons kenmerkt als Protestantse gemeente in 

Laren.  

Het is voor ons vanzelfsprekend wat onze basis is: de identiteit van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). Deze identiteit is de fundering van hoe wij gemeente willen zijn. 

Daarmee is het voor ons vanzelfsprekend en een wezenlijk onderdeel dat wij verbonden 

zijn met God, Jezus, de Heilige Geest en de Bijbel.  

De basis van PKN wordt als volgt verwoord:  

 

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin 

mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. 

"Een vindplaats van geloof, hoop en liefde." 

 

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. 

Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke 

betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn 

aangevuld met experimentele vormen. 

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in 

geloofsbelijdenis, kerkorde en in een visienota. 1 

 

Als kerk willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. 

Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen 

overschrijdt, willen we bestrijden.  

Deze houding willen we in gedragsregels vormgeven voor de organisatie als geheel en 

voor elke professionele en vrijwillige medewerker – ambtsdrager of niet-ambtsdrager.  

We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen 

binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.  

 

 
1 https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/ 

https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/


  

        
 beleidsplan 2022-2026 versie 1.0 4 

 

2.2. Missie  

 

Wat kenmerkt de Protestantse Gemeente Laren?  

Wij zijn een gemeente die verbonden is in Geloof, Hoop en Liefde. 

Een gemeente die in verbinding wil zijn naar binnen, naar buiten en naar Boven.  

In woord en beeld is dit de missie van onze Protestantse Gemeente Laren:  

 

 

 

 

 

In bijlage 1 staan alle woorden die hiervoor gebruikt zijn  
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2.3. Visie 

 

Omzien naar elkaar 

Wij willen als kerk van God midden in de maatschappij staan, alert zijn voor wat er in 

onze kerkgemeente speelt maar ook in de wereld (vlak) om ons heen, en via onze 

diaconale en pastorale zorg ons hiervoor actief inzetten. Vanuit Gods omzien naar ons 

willen wij omzien naar de ander. 

Onze kerkgemeente in Laren Gelderland is een plek waar vele mensen zich verbonden 

voelen met elkaar en met de kerk. Het is een plek voor zowel nieuwe inwoners van het 

dorp als inwoners wiens voorouders hier ook al woonden. 

Omzien naar elkaar, waarbij vanuit de gemeenteleden gevraagd is om in het bijzonder 

aandacht en oog te hebben:  

• Voor zowel ouderen, midden-generatie als jongeren 

• Om generaties met elkaar verbinden 

• Voor wat actueel is  

• Voor scholen 

• Voor hen die eenzaam zijn 

• Voor hen die worstelen met effecten van de veranderingen in de agrarische sector 

• Armoede 

 

Zowel in het contact (pastoraal) als in het bieden van hulp en ondersteuning willen we 

naar elkaar omzien. Oog voor elkaar, wederzijds, met respect voor jezelf en de ander. Je 

als mens gewaardeerd mogen voelen. 

Omzien naar elkaar met alle vrijwilligers die samen onze gemeenschap vormen.   

We willen een open kerk zijn in èn met het dorp in ontmoeten en vieren.  

 

Ontmoeten 

We willen waardevolle ontmoetingen stimuleren en faciliteren. Ontmoeten is niet-

moeten, het is mogen, het geeft vrijheid en openheid.  

Daarbij is er nu al veel en is er variatie in wat er is wordt op prijs gesteld door de 

gemeenteleden. Waardevolle ontmoetingen als vrijwilliger, waardevolle ontmoetingen in 

gespreksgroepen, maar ook muziek speelt een rol. 
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Kerkdiensten en andere samenkomsten kunnen we op dit moment op een kwalitatief 

goede manier online uitzenden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt: circa 60-80 

schermen per kerkdienst. Online aanbieden is de toekomst en we willen deze 

mogelijkheid zeker behouden en waar nodig verder ontwikkelen. 

Het is belangrijk om ruimte te blijven bieden voor ontmoetingen en nieuwe 

mogelijkheden zoals we dat ook nu al zien. In verbondenheid met God, de ander en 

jezelf. 

Vieren 

We willen naast de "gewone” zondagse viering ruimte geven aan andere vormen van 

vieringen om recht te doen aan de veelkleurigheid van onze gemeente. Er is in Laren 

ruimte voor verschillende ideeën en die ruimte willen we graag blijven houden. We zijn 

een gemeente met mogelijkheden, daardoor is er een gevarieerd aanbod en dat wordt 

gewaardeerd. Ruimte voor muziek, ruimte voor verhalen van gemeenteleden.  

Belangrijke onderdelen van een viering zijn (in willekeurige volgorde): samen zingen, 

gebed, het Woord en de uitleg daarvan, muziek, zegen, collecte en ontmoeting.   

 

Inspiratie 

Onze kerk is een plaats waar je kunt denken, spreken en horen over de dingen die je 

ergens anders niet hoort. Vanuit ons eigen fundament van geloof, hoop en liefde 

hebben we oprechte belangstelling voor de a(A)nder, voor God en voor de medemens. 

We verlangen naar heelheid en zoeken samen naar zin. 

We worden geïnspireerd door God, Jezus en de Heilige Geest, door muziek, een lied, de 

preek, door een gesprek of samen iets doen. Zo is in alle facetten van het 

gemeenteleven de inspiratie aanwezig.  

 

Generaties 

We zijn samen kerk, met alle leeftijden. We willen dat alle generaties zich thuis kunnen 

voelen bij de kerk. Dat is voor iedereen anders, maar belangrijk is voor ieder mens dat je 

je gehoord en gezien mag voelen, dat weet dat je welkom bent. Dat je iets mag komen 

halen, maar ook inbreng hebt. Het saamhorigheidsgevoel ervaren. 

We willen als gemeente betrokken zijn bij alle generaties en tegelijk beseffen we ons dat 

dat een uitdaging is. Het vraagt veel van wat hierboven al beschreven staat, namelijk: 

open en eerlijke ontmoetingen, oog hebben voor elkaar, ook de ander buiten je eigen 



  

        
 beleidsplan 2022-2026 versie 1.0 7 

 

kringetje en generatie, interactie, met elkaar in gesprek gaan en blijven, oprechte 

interesse in de ander.  

In vieringen, samenkomsten, bezoeken en projecten willen we aandacht hebben voor de 

verschillende generaties en ook werken aan het verbinden van de generaties. Elke 

generatie heeft zijn eigen kracht en wijsheid. Daarom kunnen we van elkaar leren en zo 

samen onderweg zijn. Samen het leven en het geloof onderzoeken, samen leerling zijn. 
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3. Taakgroepen 
In dit hoofdstuk volgt per taakgroep een nadere inkleuring van de kernwoorden.  

 

3.1. Taakgroep Pastoraat 

 

Aandachtspunten pastoraat voor de komende jaren: 

Omzien naar elkaar 

Omzien naar elkaar is de basis van het pastoraat.  Het pastoraat bestaat uit de 

predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. 

De predikant en de kerkelijk werker coachen de ouderlingen in hun taak. De ouderlingen 

onderhouden zelf contact met de mensen in hun wijk, samen met hun 

wijkmedewerkers.  

Daarnaast zijn er vanuit de diaconie de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente 

Dienst (PGD) met wie zij contact onderhouden. Deze vrijwilligers bezoeken de mensen 

vooral met het doel om de contacten levend te houden. De ouderlingen bezoeken de 

mensen ook om het contact te onderhouden, maar ook formeel ‘namens de kerk’.  

De persoonlijke contacten worden als het meest waardevol ervaren en hebben de 

grootste betekenis. De groepscontacten komen wat beleving betreft op de tweede 

plaats. 

 

Ontmoeten  

We willen investeren in een cursus over pastorale gespreksvoering. De individuele 

ontmoetingen zijn belangrijk maar de gespreksgroepen ook. We blijven aandacht geven 

aan bestaande gespreksgroepen en willen met name zoeken naar mogelijkheden voor 

nieuwe groepen voor jongere- en middengroepen. 

 

Vieren  

We hebben geleerd van de online vieringen dat veelkleurigheid belangrijk en inspirerend 

is. De veelkleurigheid in de liturgie mag wat ons betreft blijven. 

Muziek is een belangrijk onderdeel van de viering. We willen daar meer tijd en middelen 

aan besteden.  

In vieringen mogen (ervarings-)verhalen van mensen de aandacht krijgen. 
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Inspiratie  

We hebben ‘inspiratie’ samen gekozen als een belangrijk facet van ons kerk-zijn. De 

groep die zich nadrukkelijk bezighoudt met ‘inspiratie’ is ‘Ontmoeting & Inspiratie’. Deze 

groep kan wat ons betreft een zelfstandige taakgroep worden. 

 

Generaties 

Bij pastorale bezoeken (bijvoorbeeld bij welkom en jubilea) moet er ook aandacht zijn 

voor de jongere gezinsgenoten en jongere mensen in de wijk. 

Als er projecten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld de rommelmarkt is het een 

goed idee om daar ook jongeren bij te vragen om mee te helpen bij de organisatie en 

uitvoering. 

 

3.2. Taakgroep Jeugd & Jongeren 

 

Aandachtspunten jeugd & jongeren voor de komende jaren per kernwoord: 

 

Omzien naar elkaar 

Als taakgroep willen we aandacht geven aan de kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 

We willen naar ze om blijven kijken, samen met vele vrijwilligers in het jeugdwerk. De 

groepen zijn: de kinderkerk (4-12 jaar), Eat&Meet (12-16 jaar), jeugdclubreünie (16+), 

gespreksgroepen voor dertigers en moeders en we willen in 2022 starten met een 

gespreksgroep voor twintigers.  

Helaas zijn er in 2020 en 2021 door Corona veel minder ontmoetingen en contacten 

geweest dan we zouden willen. We merken dat de lijntjes die er waren doordoor dunner 

zijn geworden. We willen daarom in de komende jaren de contacten met de kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen intensiveren en we hopen dat de band op die manier 

weer mag groeien. 

 

Ontmoeten  

De ontmoetingen zoals die er nu zijn in de verschillende groepen willen we vasthouden 

en waar kan uitbreiden. De taakgroep werkt mee aan het faciliteren en stimuleren van 

deze ontmoetingen. 
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Speciale aandacht moet er zijn voor het online ontmoeten. Veel mensen kijken naar de 

onlinediensten, ook mensen uit de jongere generaties (25-45 jaar). We zouden graag 

meer interactie met alle kijkers willen organiseren. Hoe dit precies moet weten we nu 

nog niet, maar we weten wel dat aanwezig zijn in de digitale ruimte belangrijk is en dat 

we juist als kerk daar ook aanwezig willen zijn.  

 

Vieren  

Gedurende het kerkelijk jaar zijn er een aantal diensten speciaal op jeugd gericht. Denk 

hierbij aan doopdiensten, het heilig avondmaal voor kinderen, afscheid kinderkerk, de 

startdienst en gezinsdiensten met Pasen, Pinksteren en Kerst. Dit is belangrijk om als 

kerk bij jeugd en gezinnen betrokken te blijven. Tegelijk zijn gezinsdiensten er voor de 

hele gemeente, dus voor alle generaties. Daarom is het mooi dat in deze diensten alle 

generaties samen in de kerk zitten. In de gezinsdiensten is er een plek voor iedereen. 

Het zijn laagdrempelige diensten en we doen ons best dat iedereen zich er welkom 

voelt.  

Door de voorbereiding samen te doen met de leiding van de jeugdgroepen en dit elke 

keer te evalueren kunnen we dit goed doen. Bij een aantal gezinsdiensten worden ook 

ouders betrokken bij de voorbereidingen en dit zijn mooie contacten. Samen met 

vrijwilligers, ouders, (jeugd-)ouderlingen en voorgangers diensten voorbereiden is 

verrijkend en stimulerend voor iedereen.  

Een nieuwe vorm van vieren en kerkzijn is de kliederkerk. Hier gaan ouders en kinderen 

met elkaar een Bijbelverhaal ontdekken en zijn daar samen creatief en spelenderwijs 

bezig. In 2019 en 2020 zijn er een paar kliederkerkvieringen geweest. We zijn 

enthousiast over deze vorm en horen ook goede berichten van ouders en kinderen. We 

willen dit dus zeker voortzetten.  

 

Inspiratie  

We willen kinderen en jongeren in aanraking brengen met het Bijbelse verhaal. In de 

ontmoetingen, kerkdiensten en online kunnen we zaadjes planten over God, geloof, 

zingeving en kerk. Soms is een ontmoeting met jongeren ‘alleen maar’ een gezellig 

samenzijn, maar ook dat zijn zaadjes die geplant worden. Als de ontmoetingen goed zijn, 

de band met en tussen kinderen en jongeren groeit, kan er gezaaid worden. Wij mogen 

zaaien, de oogst is later. En wat die oogst precies is leggen we in Gods handen. Zoals 

ook tijdens doopdiensten de namen van de kinderen in het boek in Gods handen 

worden geschreven. 
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Om jeugd te kunnen bereiken met het Bijbelse verhaal moet het naar het heden 

gebracht worden, naar het hier en nu.  

Generaties 

Wij voelen ons betrokken bij de jongere generaties en willen bij hen betrokken blijven 

door contacten met hen te leggen op een moderne manier. We stellen dus niet de 

vraag: hoe krijgen we de jeugd bij de kerk, maar we draaien dit om: hoe kunnen wij als 

kerk en als gemeenteleden betrokken zijn bij de jeugd? Er zijn geen pasklare 

antwoorden op deze vraag, maar we gaan wel in hoop en vertrouwen op weg, samen 

met kinderen, jongeren en jongvolwassenen.  

 

3.3. Taakgroep Diakenen 

 

Aandachtspunten diaconie voor de komende jaren per kernwoord: 

 

Omzien naar elkaar 

De kerntaak van de diaconie is: omzien naar elkaar. Wij helpen en ondersteunen daar 

waar nodig, mogelijk en haalbaar: dichtbij, regionaal en ver weg. Hierin past 

bijvoorbeeld onze participatie in de Stichting Hulpverlening Lochemse 

Geloofsgemeenschappen (SHLG) en ook onderhouden we een goede relatie met de 

Protestantse Gemeente Dienst (PGD) die de contacten in de wijk verzorgt. Ook kan 

worden gedacht aan specifieke acties om geld bijeen te brengen voor goede doelen, 

zoals we in 2021 acties hebben gehouden voor het containertransport van ingezamelde 

schoolmaterialen voor Gamrupa en voor kind-vluchtelingen. 

 

Ontmoeten  

Om ontmoetingen rond de kerkdienst te faciliteren verzorgt de diaconie het vervoer 

voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Daarnaast denken we aan 

het organiseren van thema-avonden rondom diaconale zaken die aandacht vragen. Ook 

de deelname aan de tweejaarlijkse inzamelingsactie voor Sam’s kledingactie zorgt voor 

ontmoeting.  
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Vieren  

In de vieringen informeert de diaconie de gemeente over de collectedoelen met 

aansprekende informatie. Wij ondersteunen bij de diensten waarin het Heilig 

Avondmaal wordt gevierd waarbij we aandacht hebben voor een goed verloop in de 

kerk, maar ook voor betrokkenheid en deelname voor de online bezoeker. Samen met 

de werkgroep Jeugd en Jongeren worden eenmaal per jaar ook de kinderen actief 

betrokken bij de dienst met het Heilig Avondmaal. Samen met de voorganger geven we 

invulling aan de jaarlijkse dienst op Zondag Werelddiaconaat. 

 

Inspiratie  

Zorgen voor een aantrekkelijk, inspirerend en gevarieerd collecterooster met doelen die 

de diaconale zorg veraf en dichtbij weerspiegelen. Daarbij geven we ook aandacht aan 

deze doelen in de wekelijkse nieuwsbrief, het kerkblad Kerkklanken en tijdens de 

kerkdiensten. 

 

Generaties 

We willen jong en oud betrekken bij diaconale acties. Denk daarbij aan het onderwerp 

‘vluchtelingen’ waaraan samen met de werkgroep Jeugd en Jongeren invulling is gegeven 

om zowel het de problematiek onder de aandacht te brengen bij de gemeente als ook 

de kinderen te betrekken bij de uitvoering van de projectweken.  

 

3.4. Taakgroep Kerkrentmeesters 

 

Aandachtspunten kerkrentmeesters voor de komende jaren per kernwoord: 

 

Omzien naar elkaar 

We hebben aandacht voor de vele vrijwilligers die voor de Protestantse Gemeente Laren 

hun steentje bijdragen. Om dit in te kaderen willen we een vrijwilligersbeleid opstellen. 

Tegelijkertijd merken we dat de wijze waarop vrijwilligers zich willen inzetten aan het 

veranderen is. Veel mensen zijn van harte bereid taken op zich te nemen maar willen 

zich niet voor langere tijd committeren. Hoe gebruiken we deze verandering ten gunste 

van onze kerkelijke gemeente waarmee men zich verbonden blijft voelen op een voor 

hem of haar passende wijze?  
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Ontmoeten  

We hebben aandacht voor medewerkers en vrijwilligers tijdens de kerkelijke activiteiten 

en willen vooral ook waardering uitspreken voor hen allen. Zo wordt op de telavond van 

Kerkbalans een gezellige avond aangeboden voor alle vrijwilligers die op welke manier 

dan ook hun steentje bijdragen.  

 

Vieren  

Het online uitzenden via kerkradio of kerkdienstgemist.nl is een blijvende (nieuwe) vorm 

van vieren waar we aandacht voor hebben.  

Enerzijds voor de technische middelen, anderzijds voor de vrijwilligers die zich hiervoor 

inzetten iedere zondag, maar ook bij afscheidsdiensten en trouwdiensten of speciale 

online uitzendingen zoals het Verhaal achter het lied. 

Tijdens of na de zondagse kerkdienst wordt ook gecollecteerd voor de kerk of voor 

specifieke kerkelijke doelen. Vanwege de pandemie de afgelopen twee jaar is er veel 

veranderd, zo ook de trouwe wijze waarop gegeven wordt tijdens de viering voor de 

ander (diaconie) en de kerk (kerkrentmeesters). We denken na over de vraag wat dit 

voor ons betekent en welke (alternatieve) mogelijkheden we hier zien. 

 

Inspiratie  

De voorgangers van onze gemeente zijn belangrijk in het inspireren van mensen. 

Daarnaast is de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie heel actief. De kerkrentmeesters 

vinden het van belang hier ruimte voor te bieden.  

 

Generaties  

De inkomsten voor de kerk komen grotendeels via de Actie Kerkbalans: de jaarlijkse 

landelijke actie waarin leden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage. Hier zie je over 

het algemeen een begrijpelijk verschil in geven tussen jong en oud. De uitdaging is om 

mensen te blijven binden aan onze gemeente en het van meerwaarde te laten zijn. Dit 

doen we door inzicht te geven in hoe de kerk aan inkomsten moet komen en waar de 

kerk haar geld aan uitgeeft. Hierbij benadrukken we dat we het samen moeten doen. 
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Tenslotte, de kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën en vanuit het 

beleidsplan is duidelijk dat aandacht nodig is voor pastoraat. Het pastoraat heeft zo’n 

belangrijke rol in de gemeente dat de kerkrentmeesters ook vanuit de financiën hier 

aandacht voor hebben en in willen investeren.  

 

3.5  Specifieke aandachtspunten 

 

Op basis van de uitwerking per taakgroep hierboven destilleren wij de volgende 

onderwerpen die we zeker de aandacht willen geven om op te pakken. 

Omzien naar elkaar 

• Goed inzetten op omzien naar elkaar en het pastoraat de ruimte bieden hier goed 

invulling aan te geven. 

• Bij pastorale bezoeken (welkom, jubilea etc.) aandacht voor de jongere 

gezinsgenoten en jongere mensen in de wijk. 

• Als er projecten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld de rommelmarkt ook 

jongeren te vragen mee te helpen organiseren.  

• We hebben aandacht voor de vele vrijwilligers die voor de Protestantse Gemeente 

Laren hun steentje bijdragen. Om dit in te kaderen willen we een vrijwilligersbeleid 

opstellen. Tegelijkertijd merken we dat de wijze waarop vrijwilligers zich willen 

inzetten aan het veranderen is. 

 

Generaties 

• Contacten met jeugd en jongeren intensiveren, aandacht hebben om weer een band 

op te bouwen.  

• Onderzoeken, eventueel samen met andere kerken, hoe we als kerk ook online 

ontmoetingen en contacten kunnen hebben met jeugd en jongeren.  

• Kliederkerk voortzetten. 

 

Financiële raming 

• Het beleidsplan en financiën meer met elkaar verbinden. 
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4. Grafieken 
 

4.1 Ledenaantallen 

 

Leden per 30 november 2021 
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Leden per 31 december 2014 
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Ledenaantallen verloop 2014-2021 
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4.2 Vrijwillige bijdragen Kerkbalans 

 

Vrijwillige bijdragen Kerkbalans - totaal toezeggingen per leeftijdscategorie 
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Vrijwillige bijdragen Kerkbalans - gemiddelde toezegging per leeftijdscategorie 
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