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1. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
ALGEMENE KERKENRAAD

¢ De drie wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente Woerden zijn
vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad (AK). In de kerkorde staan de taken
en verantwoordelijkheden beschreven, deze zijn:
§ het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en samenwerking van de delen in het

geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de Algemene
Kerkenraad wordt toevertrouwd;

§ het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel;
§ de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
§ datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde

medewerkers.
¢ Daarnaast is een plaatselijke regeling opgesteld waarin staat dat de AK ook

besluiten neemt t.a.v.:
§ het vaststellen van het rooster voor de kerkdiensten voor de Hervormde gemeente;
§ het vaststellen van het collecterooster.

¢ Naast een AK kent de Hervormde Gemeente Woerden ook 3 wijkkerkenraden. De
wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die behoren
bij een kerkenraad, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt
toevertrouwd aan de AK. Dit betekent in algemene zin dat de AK verantwoordelijk is
voor die zaken die de gemeente als geheel aangaan, over afstemmings-vragen tussen
de wijken, de vermogensrechtelijke en personele zaken. De wijkkerkenraden zijn
verantwoordelijk voor de invulling van de eredienst, sacramenten, de missionaire,
diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming.

¢ Dit beleidsplan heeft alleen betrekking op de taken en verantwoordelijkheden die
onder verantwoordelijkheid vallen van de AK. 3
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2. INLEIDING

¢ In het beleidsplan 2013-2017 is het beleidsvoornemen opgenomen om samen met de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente een commissie in te
richten die ‘diverse ontwikkelingen en scenario’s voor ons kerk zijn in 2020 in beeld
brengt en met voortellen komt’. Dit beleidsvoornemen is opgepakt en een concept-
visie op de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden (PGW) is ontwikkeld
door de stuurgroep PGW en is vastgesteld* door de algemene kerkenraden van de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. De mogelijke institutionele
samenwerking heeft een grote impact op de toekomst van de kerk en daarmee met de
beleidsvoornemens voor de komende jaren. Mede hierom is dit beleidsplan een
voortzetting van de beleidsvoornemens van het beleidsplan 2013-1017 met een focus
op de mogelijke inrichting van de Protestantse Gemeente in Woerden.

¢ Doordat dit beleidsplan met name een voortzetting is van het beleidsplan 2013-2017
heeft het ‘waarom wij een kerk zijn’ en ‘waartoe dit leidt’ een beperkte plek kregen in
dit beleidsplan. In het volgende beleidsplan zal dit nadrukkelijk worden beschreven.

¢ Daarbij weten wij ons geroepen om levend uit Gods genade in Jezus Christus onze
opdracht te vervullen om het Woord te horen en te verkondigen, betrokken te zijn in
Gods toewending tot de wereld en ons uit te strekken naar de komst van het
Koninkrijk van God.

(uit art. I van onze kerkorde)

vastgesteld*: op het moment van schrijven loopt het vaststellingstraject nog. Indien de
conceptvisie niet wordt vastgesteld, zal dit tot wijzigingen van het beleidsplan leiden
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3. ONTWIKKELINGEN – LANDELIJK (1)

PKN Nederland heeft in de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ een korte
analyse van onze cultuur openomen en de impact die deze cultuur op de kerk beschreven
met de volgende vijf landelijke ontwikkelingen:

¢ Seculiere samenleving
In een seculiere samenleving is geloof niet verdwenen maar een optie geworden, een
mogelijkheid, naast andere mogelijkheden. Ook al zijn er dorpen waar mensen in meerderheid
christen zijn, nergens is het christelijk geloof een vanzelfsprekendheid. Bijna iedereen komt wel
in aanraking met de aanwezigheid van andere geloven of van niet-geloven. Vooral in bepaalde
media is ‘niet-geloven’ de norm waar het christelijk geloof aan wordt afgemeten. Toch is er in de
huidige seculiere samenleving niet één massief verhaal dat iedereen geacht wordt te accepteren.
Eerder is er een bonte ‘markt van geloven en niet-geloven’. Daarom geven sommigen er de
voorkeur aan om in plaats van over seculiere samenleving te spreken over pluriforme
samenleving.

¢ Individuele keuze
In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de individuele keuze die mensen maken: ik ben
verantwoordelijk voor mijn leven en mijn eigen geluk; ik heb mijn talenten en daarmee moet ik
woekeren; voor mijn levensproject biedt het verleden weinig houvast. Niet waar je vandaan komt
is belangrijk, maar wat je zelf van de toekomst maakt. Familie, traditie, gewoonte en bestaande
instituten zijn eerder een hindernis dan een stimulans voor vrije ontplooiing. Dat alles maakt het
leven tot je eigen leven. Tegelijkertijd legt het ook een zware druk op mensen.
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3. ONTWIKKELINGEN – LANDELIJK (2)

¢ Netwerksamenleving
De nadruk op de mens als individu betekent niet dat mensen in een isolement leven. We leven in
een netwerksamenleving. In plaats van vaste instituten met vaak hiërarchische verhoudingen
nemen mensen deel aan het leven in open en los-vaste verbanden. Om verder te komen moet je
actief netwerken. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en zelfredzaamheid. Voor velen betekent
dit een open leven dat het bestaan verrijkt. Niet iedereen is echter zo’n gelukkige netwerker.
Zeker bij een terugtredende overheid geeft dat problemen. Er kan gemakkelijk een tweedeling
ontstaan van creatieve en actieve mensen enerzijds, en mensen die niet mee kunnen komen
anderzijds.

¢ Digitale revolutie
De relatie met de wereld en met elkaar verloopt steeds meer digitaal. De digitale revolutie heeft
op veel terreinen van het leven een ingrijpende verandering gebracht. Internet is voor bijna
iedereen letterlijk binnen handbereik. Het heeft onze manier van communiceren radicaal
gewijzigd. Informatie is overal, data zijn oneindig te vermenigvuldigen, en contacten zijn snel
gelegd. Dat opent een rijk aan mogelijkheden. Het roept tegelijk de vraag op naar de ‘leeswijzer’.
Een overmaat aan informatie en prikkels kan van mensen sluizen maken waar veel doorheen
vloeit maar weinig in beklijft.

¢ Globalisering
Ten slotte dient de globalisering genoemd te worden. De wereld is een dorp en de mobiliteit
eindeloos. Wij zijn wereldburger geworden, kosmopolieten. Ons land is in toenemende mate
multicultureel geworden. Grenzen zijn vloeiend en bestaan in veel opzichten nauwelijks. Ook dat
heeft het leven verruimd en verrijkt. Het laat ons leven in een wereld met een open horizon. Die
openheid kan echter ook een gevoel van desoriëntatie geven. Wat moet ik met ‘de hele wereld’?
Overspoelt die niet het gewone ‘hier en nu’? Daarom is er ook een tegenbeweging. Juist in een
grenzeloze wereld wordt de waarde van het lokale en begrensde opnieuw ontdekt: van de eigen
dorpsgeschiedenis tot de groenten uit je eigen stadsmoestuintje.
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4. ONTWIKKELINGEN – WOERDEN (1)
Ontwikkeling aantal belijdende en doopleden*  Hervormd Woerden:

* Naast belijdende en doopleden (zgn. “echte leden”) zijn er de zogenaamde “overige leden”. In Hervormd
Woerden zijn op 1 januari 2017 640 “overige leden” (waren er in 2013 ruim 800). Deze leden zijn in
bovenstaande overzicht buiten beschouwing gelaten.

7

% %
1999-2012 2012-2017

Totaal 7.606 5.478 5.348 4.841 4.599 4.476 -36% -8%
Centrum-Oost 2.948 2.196 2.220 2.090 2.005 2.003 -29% -4%
West 2.988 1.976 1.842 1.549 1.453 1.381 -48% -11%
Noord 1.670 1.306 1.286 1.202 1.141 1.092 -28% -9%

2017Wijkgemeente 1999 2007 2009 2012 2014
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4. ONTWIKKELINGEN – WOERDEN (2)

Ontwikkeling aantal leden Hervormd Gemeente Woerden:

¢ De kwantitatieve benadering laat een ontwikkeling zien die parallel loopt
aan de landelijke ontwikkeling.

¢ Gedurende de periode 1999-2017 groeide het aantal bewoners in de
burgerlijke gemeente Woerden van 37.640 naar 51.622 (inclusief de
omringende plaatsen).

¢ De stad Woerden had eind 2011 35.716 inwoners, waarvan 13,6% lid is van
de Hervormde Gemeente Woerden en eind 2015 36.858 inwoners,
waaronder 12,4% hervormde leden.

¢ Sinds 1992 bestaat de regeling van “perforatie van gemeentegrenzen”.
Hierdoor zijn tussen de hervormde wijken binnen Woerden en vanuit
omliggende hervormde gemeenten naar Woerden substantiële aantallen
leden overgeschreven.

¢ De AK heeft om pastorale redenen in 2012 besloten om vanuit alle wijken
proactief aan te sturen op overschrijven naar de wijk waarmee men
meeleeft.

¢ Sinds 2016 zijn de wijken Centrum en Oost samengegaan tot één wijk
Centrum-Oost. 8
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4. ONTWIKKELINGEN – WOERDEN (3)

Financiën: Aktie Kerkbalans 2005-2017
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4. ONTWIKKELINGEN – WOERDEN (4)

Financiële ontwikkelingen:

¢ Het totaal aantal leden dat bijdraagt lijkt – na jaren van teruggang – te
stabiliseren. Er is een trouwe kern die goed is voor 80% of meer van de
opbrengst Actie Kerkbalans:
� In 2006 brachten 773 leden ± 80% van de vrijwillige bijdrage op.
� In 2012 brachten 816 leden 83% op en
� in 2017 waren 742 leden goed voor 86% van de opbrengst.

¢ Deze leden geven meer dan € 200,= per jaar. Het aantal ‘groot-gevers’
(> € 900,=) blijft ongeveer gelijk.

¢ De opbrengst van de collectes loopt structureel geleidelijk terug, mede door
afnemend kerkbezoek.

¢ De meerjarenbegroting t/m 2023 laat een gezond beeld zien. Met name
diverse maatregelen aan de uitgavenkant zijn hier debet aan.

¢ In 2018 wordt zo’n 65% van de uitgaven besteed aan ‘Pastoraat’.
¢ De Hervormde Gemeente Woerden heeft een gezonde financiële balans met

adequate reserves en liquide middelen.
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4. ONTWIKKELINGEN – WOERDEN (5)

¢ Samenwerking:
� De onderlinge verhoudingen en de samenwerking tussen de hervormde wijken en tussen

de drie PKN-kerken in Woerden zijn de afgelopen 10 jaren sterk verbeterd. In alle
verscheidenheid is er sprake van een grotere eensgezindheid, “samen in de naam van
Jezus”.  Met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente wordt
serieus gekeken naar de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden.

¢ Verdeling budgetten betaald pastoraat:
� In 2017  zijn door de Algemene Kerkenraad de verdeelsleutels voor de pastorale

budgetten voor de jaren 2017 – 2020 vastgesteld. Die verdeling is vooral gebaseerd op de
ledenaantallen en het aantal pastorale eenheden per wijk. Het totale budget voor de
genoemde jaren is € 384.000.  De verdeelsleutel is 47% voor wijk Centrum-Oost, 31%
voor wijk West en 22% voor wijk Noord. Voor wijk Noord is voor de jaren 2018 en 2019
een overgangsregeling vastgesteld.

¢ Pioniersplekken, Het Baken & Twintigers:
� December 2011 is het kerkelijk centrum Het Baken geopend in Snel & Polanen /

Waterrijk. Het vormen van een missionaire geloofsgemeenschap is een van de doelen van
deze ontwikkeling.

� Vanuit de Hervormde Gemeente Woerden is €21.000 beschikbaar voor de kerkelijk
werkers voor de genoemde twee pioniersplekken.  Daarnaast zijn hiervoor middelen
beschikbaar gesteld vanuit de Gereformeerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente
en een landelijke PKN-subsidie..

¢ Overige ontwikkelingen:
� Breed wordt ervaren een cultuur van trage besluitvorming binnen en tussen de

geledingen van onze gemeenten en kerken.
� Het is vaak moeilijk om vrijwilligers te vinden voor het kerkenwerk.
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5. CONCLUSIES

¢ De Hervormd Gemeente Woerden heeft, gelijk aan de landelijke ontwikkelingen, te
maken met secularisatie en teruggang in het aantal leden. De verwachting is dat deze
trend zich de komende jaren zal voortzetten.

¢ Vanaf 2013 zijn de inkomsten (actie kerkbalans en collecten) licht dalend. Een
voorzichtige conclusie mag zijn dat de inkomsten meer en meer onder druk komen te
staan.

¢ De kerkenraden hebben de missie en visie van de mogelijk op te richten Protestantse
Gemeente Woerden vastgesteld. De komende periode zal duidelijk worden of en hoe een
Protestantse Gemeente Woerden vorm krijgt.

¢ De Hervormde Gemeente Woerden maakt op beperkte schaal gebruik van de digitale
communicatie.

¢ De activiteiten en diensten vanuit Het Baken voorzien in een behoefte.
¢ De voortgang van de subsidie m.b.t. het project ‘twintigers’ is op dit moment

twijfelachtig.
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6. BOUWSTENEN

Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende bouwstenen
voor het toekomstig beleid :

A. De Protestants Gemeente Woerden
B. Digitale communicatie
C. Geloofsgemeenschap Het Baken
D. Pilot ‘Twintigers en de Protestantse Kerk’
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7. BOUWSTENEN VERTAALD IN BELEIDSVOORNEMENS (1)

A. De Protestantse Gemeente Woerden
Beleidsvoornemen:

Uiterlijk in 2020 is onderzocht of en zo ja, op welke wijze de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Woerden zijn opgegaan
in de Protestantse Gemeente Woerden.

B. Digitale communicatie
Beleidsvoornemen:

Uiterlijk in 2021 wordt de digitale communicatie w.o. het gebruik van de website en
Social Media van de Hervormde Gemeente Woerden / Protestantse Gemeente Woerden
effectief ingevuld conform een vastgesteld communicatiebeleidsplan.
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7. BOUWSTENEN VERTAALD IN BELEIDSVOORNEMENS (2)

C. Geloofsgemeenschap Het Baken
Beleidsvoornemen:

Uiterlijk in 2022 is in samenspraak met de Gereformeerde Kerk, de Evangelisch-
Lutherse Gemeente en het kernteam ‘Het Baken’ in een beleidsplan vastgelegd op welke
wijze ‘Het Baken’ toekomstbestendig inhoud geeft aan het gemeente-zijn en welke status
hierbij hoort.

D. Pilot “Twintigers en de Protestantse Kerk”
Beleidsvoornemen:

Uiterlijk in 2022 is de pilot ‘twintigers en de Protestantse Kerk’ in samenspraak met de
Gereformeerde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Gemeente geïntegreerd in het reguliere
domein van de genoemde kerken of de Protestantse Gemeente Woerden.
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Wij weten ons geroepen om levend uit Gods genade in
Jezus Christus onze opdracht te vervullen om het Woord
te horen en te verkondigen, betrokken te zijn in Gods
toewending tot de wereld en ons uit te strekken naar de
komst van het Koninkrijk van God.
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