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Aan het begin van 2015 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015. De kerkenraad heeft besloten het 
verslag en jaarplan te schrijven voor het kalenderjaar.  
De kerkelijke activiteiten concentreren zich in de perioden van herfst, winter en najaar, te 
beginnen met de startzondag. Dit verslag betreft dan ook de periode vanaf september 
2013 tot eind 2014. Hiermee worden de activiteiten van het laatste kwartaal van het 
voorafgaande jaar bij het verslag betrokken. 
Dit jaarverslag wordt gevolgd door het jaarplan 2015. Aan de hand van ontwikkelingen en 
van de nog openstaande activiteiten van de afgelopen periode wordt in het jaarplan 
geformuleerd wat ons te doen staat. 
 
In het voorjaar van 2013 werd de visie- en beleidsnota 2013-2018 „Aan grenzen voorbij” 
vastgesteld. De Protestantse Gemeente Oostvoorne biedt haar gemeenteleden en overige 
bewoners van de regio een ontmoetingsplaats voor bezinning op levens- en geloofsvragen 
en van activiteiten gericht op bevordering van de leefbaarheid van onze omgeving.  
Geïnspireerd door de Bijbel en vanuit de joods-christelijke-humanistische traditie wil de 
Protestantse Gemeente Oostvoorne (PGO) herkenbaar zijn als een gemeenschap die het 
leven viert met allen die zich bij de PGO betrokken voelen. Hierop werden en worden de 
activiteiten gebaseerd. 
 
In de zomer van 2013 werd ds. Nita van der Horst-Kattenberg door de PGO beroepen als 
predikant (1 FTE).  
De Protestantse Gemeente Oostvoorne wil prioriteit leggen bij het verbindend aanspreken 
van de jongeren en jonge volwassenen. Hiertoe werd in april 2014 een pastoraal 
medewerker in de persoon van Barbara Broeren aangetrokken voor 0,2 FTE. Zij heeft als 
aandachtsgebied de leeftijdsgroep van 20 tot 40-jarigen. 
 
De PGO ontplooit haar activiteiten vanuit een houding die gekenmerkt wordt door de 
kernwaarden inspirerend, betrokken, open, trouw en ondernemend. 
 
Inspirerend 
De zondagse erediensten vinden plaats in onze mooie Dorpskerk.  
Met de instelling van een Werkgroep Vieringen wil de PGO bouwen aan het aanbieden 
van vieringen die verschillende leeftijdsgroepen en belevingen kunnen aanspreken. Deze 
groep kan nog aanvulling gebruiken. Daarnaast overweegt de kerkenraad een werkgroep 
Liturgie in te stellen. 
Als voorbeeld van een bijzondere dienst wordt genoemd de gedachtenisdienst op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een najaarszendingsdienst (2013) stond in het teken 
van 'zorgen voor dichtbij’, i.c. de Zorgboerderij Op Aarde. 
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Het pastoraal team organiseerde het programma voor het winterwerk: bijeenkomsten ter 
inspiratie en ontmoeting. In de loop van het jaar is de Werkgroep Vorming en Toerusting 
ingesteld die deze taak is gaan overnemen. 
Voorts zijn tienerdiensten opgezet en peuterdiensten gehouden. 
 
Betrokken 
De predikant en de ouderlingen worden in de pastorale wijkbezoeken bijgestaan door een 
groep enthousiaste wijkbezoekers. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met deze groep 
niet-ambtsdragers. 
Tweemaal per jaar vindt een gemeenteavond plaats. 
Zes maal per jaar is op zondag de Herberg geopend als gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
In de Dorpskerk worden onder de naam Verbeelden en Ontmoeten bijeenkomsten 
georganiseerd waarin de PKN-brochures met betrekking tot de symbolische schikkingen 
voor de Adventstijd en Kerst en de Veertigdagentijd en Pasen worden gepresenteerd.  
Voor de ontmoeting in oktober worden de nieuw ingekomen leden uitgenodigd. Het 
pastoraal team is dan aanwezig voor uitleg en vragen.  
Tevens werden in het kader van ontmoeting aansluitend aan de startdienst, een 
fietspuzzeltocht georganiseerd, voorts een oudejaars inloopochtend en een meditatieve 
Pinksterwandeling.   
Naast de reguliere activiteiten, zoals het inzamelen en afdragen van de (lokale en 
landelijke) collectes en het verzorgen van de bloemen, heeft de diaconie van de PGO zich 
gericht op een aantal specifieke projecten. Te noemen vallen Badisa (Zuid-Afrika), 
Alzheimer Project Oekraïne, Philadelphia Weeskinderen Project, Lilianefonds, de Nood op 

de Filippijnen, Out of Area (Bosnië) en Syrië en voorts het Ned. Bijbelgenootschap, 
Diaconaal Havenproject en Vluchtelingenwerk Nederland.  
Vanuit de diaconale taak van de PGO fungeert de commissie Kerk in Actie met als motto 
"omkijken naar de medemens”. Naast het organiseren van verschillende schrijfacties 
(Paasgroetenactie) en het onder de aandacht brengen van diverse zending- en 
evangelisatieactiviteiten  werden ook weer de jaarlijkse Sam’s kledingactie voor stichting 
Mensen in Nood, de sobere maaltijd en de voedselbankactie in de supermarkten 
georganiseerd. Diverse gemeenteleden hebben hierbij geholpen. We kunnen in het 
algemeen steunen op een grote groep vrijwilligers, die allerlei activiteiten ontplooit. 
Door gebrek aan belangstelling moest CJV worden opgeheven. 
 
Open 
Elke woensdagmorgen is er een inloopochtend waar ook mensen van buiten de PGO 
welkom zijn. Op de zaterdagavond voorafgaand aan de gedachtenisdienst werd in 2013 
de Dorpskerk opengesteld voor mensen van buiten de PGO. In 2014 is dit verplaatst naar 
2 november. 
Er is een start gemaakt met de instelling van een Werkgroep Communicatie en PR. Een 
nota bevindt zich nog in de conceptfase. Er is inbreng van de drie colleges. 
In samenwerking met zes andere gemeenten op het eiland werd tussen Hemelvaartsdag 
en Pinksteren een tentoonstelling van kunstwerken georganiseerd in het kader van het 
Feest van de Geest. 
 
Trouw 
Elke vrijdag vind een weeksluiting plaats in de Leemgaarde. Als bijzondere dienst vindt 
daar ook een gedachtenisdienst plaats, in de kersttijd een Kerstviering. 
Voor leden die in zorginstellingen verblijven of om andere redenen is het op verzoek  
mogelijk om thuis avondmaal te vieren. 
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Zoals gebruikelijk worden gesprekken gevoerd rond huwelijkssluiting, doop en overlijden.  
Jaarlijks  houdt een commissie zich bezig met de verspreiding van de  Advents- en 
Veertigdagenkalender. 
 
Ondernemend 
Alle leden van de PGO hebben een brief ontvangen met het verzoek  om hun gegevens in 
de ledenadministratie te controleren. De antwoorden zijn verwerkt in LRP, het 
ledenadministratiesysteem van de PKN. 
Het vermogen is gespreid over verschillende banken ondergebracht. De ontwikkeling van 
de (lage) rentestand is een punt van aandacht.  
De opbrengst van de kringloopwinkel ‘Het Vervolg’ is stabiel tot stijgend. Het bestuur van 
de kringloopwinkel heeft een overzicht ontvangen van de bestedingen aan onderhoud van 
de Dorpskerk. 
Het College van Kerkrentmeesters voert met het bestuur van de stichting Onderhoud en 
Restauratiefonds Dorpskerk overleg over het beheer en besteding van een aanzienlijk 
legaat dat aan de stichting is geschonken met als last het onderhoud en restauratie van de 
Dorpskerk.    
In 2014 zijn de leden van de PGO benaderd voor hun bijdrage aan Missionair Diaconaal 
Aandeel, Kerkbalans, Kerkblad en Solidariteitskas. 
In de Dorpskerk met consistorie aan Kerkplein 1 vinden alle kerkelijke activiteiten plaats. 
Daarnaast wordt de kerk, op verzoek, gebruikt voor huwelijksinzegeningen en 
begrafenissen. Bovendien wordt het gebruikt voor interkerkelijke activiteiten. Hiervoor 
wordt, in overleg met gebruikers, al of niet een vergoeding gevraagd.  
De vervanging van de stoelen in de kerkzaal is in gang gezet. De commissie O&I 
(Ontwerp en Inrichting) heeft met hulp van een deskundige de beste combinatie van 
kleuren voor de stoelen voorgesteld. Dit voorstel is door de kerkenraad overgenomen. 
De installatie van de beamers in de kerkzaal is gereed.  
Het doophek is ca. 40 cm naar voren geplaatst om de predikant iets meer ruimte te geven 
achter het katheder.  
De drempel tussen de kerk en de consistorie is aangepast om toegankelijkheid voor 
rolstoel gebruikers te verbeteren.  
De kerk is van binnen en van buiten geschilderd. 
Het Plan van Eisen voor de consistorie is vastgesteld na consultatie van diverse groepen 
die van de consistorie gebruik maken. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat bij het 
realiseren van een aanbouw aan de consistorie er ‘archeologisch vriendelijk’ gebouwd 
dient te worden. De kaders die de gemeente Westvoorne hanteert voor een uitbreiding 
geven ook beperkingen. De architecten hebben een ontwerp gemaakt waarin alle wensen 
en beperkingen gerealiseerd zullen worden.. 
De woning aan Hoflaan 29 is als pastorie in gebruik. 
De woning aan Koekoekslaan 1 wordt verhuurd aan een particulier. 
Het schoolgebouw en de grond  aan de Van der Meerweg is verhuurd aan de Gemeente 
Westvoorne. 
Het Kerkgebouw aan de Rialaan 22 is afgebroken. Het bestemmingsplan van de grond 
aan de Rialaan is gewijzigd naar bouwgrond voor 2 woningen. Helaas is de verkoop van 
één van de percelen op het laatste moment niet door gegaan, de beide percelen staan nu 
weer te koop. 
De engel (windvaan) van het torentje van de kerk aan de Rialaan heeft een plek gekregen 
op het orgelbalkon van de Dorpskerk. 
Het beheer van de pachtgronden is extern ondergebracht. 
Om voor de veiligheid van de leden, de bezoekers en de medewerkers van de kerk te 
zorgen is er een EHBO/BHV organisatie opgezet. Er zijn materialen voor de eerste hulp 
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aangeschaft, een groot aantal mensen wordt getraind en er is een EHBO/BHV plan 
gemaakt. 
  
Interne en externe ontwikkelingen  
 
Er zijn stappen gezet in de versterking van de organisatiestructuur.  
De aanpak van de Werkgroep Vorming en Toerusting kan worden voortgezet, met name 
ten aanzien van het ‘winterwerk’.  
De Werkgroep Vieringen zou zich meer kunnen profileren in de taak te bouwen aan 
inspirerende diensten die de gemeente in haar veelkleurigheid aanspreken. De 
erediensten kunnen meer diversiteit krijgen in vorm, inhoud en muziek. En dat hoeft niet 
allemaal in één en dezelfde dienst. Deze werkgroep heeft behoefte aan versterking. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de liturgie. Het moderamen besluit over het voorgaan 
van een voorganger zonder preekconsent in het uitzonderlijke geval een predikant of een 
voorganger met preekconsent niet beschikbaar is. 
De Werkgroep Communicatie en PR dient nog ingesteld te worden. Een visienota is in 
bewerking. 
 
Het pastorale team behoeft versterking. 
 
Met omliggende PKN-gemeentes zijn oriënterende besprekingen gestart om te komen tot 
samenwerking. Hierbij wordt gezocht naar ondersteuning van zwakke kanten en gebruik 
maken van elkaars sterke kanten. De insteek is samenwerking te zoeken op het gebied 
van het betrekken en betrokken houden van de jongeren. Voorts zoeken we 
samenwerking wat betreft het winterwerk. 
 
Zoals boven vermeld 
heeft de 
ledenadministratie het 
aantal leden 
geïnventariseerd.  
Van de 1640 
aangeschrevenen 
hebben 841 mensen 
nog niet gereageerd. 
Ook de gegevens van 
deze leden zijn 
opgenomen in 
nevenstaand diagram, 
maar volgens de 
gegevens van vóór de 
inventarisatie.  
Eén van de eerste 
vraagstukken die in 
2015 moeten worden opgepakt is te besluiten hoe we verder om moeten gaan met de 
minder of niet meelevende leden. Vanuit onze kernwaarden zullen we proberen ook deze 
leden (nog) aan ons te binden.  
Tegelijkertijd is in samenhang hiermee ook relevant, dat het ‘levend geld’, waarvan de 
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opbrengsten van de vaste vrijwillige bijdragen het grootste deel vormen, elk jaar in 
omvang afneemt.  
 
De kerkenraad zal een commissie instellen die uitvoering zal geven aan de PKN-notitie 
van oktober 2012: ‘Jaargesprekken tussen de kerkenraad en predikanten en kerkelijk 

werkers in de plaatselijke gemeente’.  
In november 2014 heeft de voorzitter van de kerkenraad zich genoodzaakt gezien terug te 
treden. De redenen hiervoor zijn in de kerkenraadsvergadering van 17 december 2014 
besproken. Gelet op het vertrouwelijke karakter wordt hier in dit verslag niet verder op 
ingegaan. Insteek is, dat de kerkenraad in de huidige samenstelling blijft en eensgezind en 
zorgvuldig verder gaat. Er zal een nieuwe voorzitter worden aangezocht, in verband 
waarmee een profielschets zal worden opgesteld. De assessor neemt tijdelijk het 
voorzitterschap waar. 
 
Plan van aanpak 2015. 
Op grond van bovenstaande ontwikkelingen is de kerkenraad van plan in het jaar 2015, 
naast de reguliere taken, de volgende activiteiten te ondernemen: 
 
Activiteit  

Kerkvisitatie op 22 januari 2015  

Instellen team ‘Jaargesprekken’ 

Aanzoeken voorzitter kerkenraad 

Protocol uitschrijven: van wie echt niet meer bij PGO wil horen 

Onderzoek en overleg over huidige Organisatiestructuur Kerkenraad vs moderamen 

Versterken werkgroep Vieringen 
Instellen commissie liturgie 

Afronden Visienota Communicatie en PR 

Versterken/ondersteunen pastoraal team 
• Afronden van de Notitie structuur pastoraat  

Continueren samenwerking in kader SAGE, overleg met omringende gemeenten over samenwerking op 
deelgebieden 

Samenwerking winterwerk o.a. met Dorpskerk Rockanje 

Lectorentraining  

Training/cursus tienerleiding 

Vaststellen van wie een Verklaring omtrent gedrag (VOG) verlangd mag worden 

Ledenadministratie verder opschonen  

In samenwerking met jeugdouderling de jeugd betrekken bij een diaconaal project  

Aanschaf nieuwe stoelen voor de kerkzaal  

Verbouwing van de consistorie  

 


