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Als wijkkerkenraad van wijkgemeente De Acker beschrijven we in deze be-
leidsnotitie onze beleidsvoornemens voor de periode 2015 – 2020. De ge-

meente wordt ook wel een geestelijk huis genoemd. Wij willen als gemeente
graag een huis zijn met een hart. Een hart voor God en voor mensen. Ons kerk-
gebouw zien we als huis van de gemeente. Speerpunt van beleid de komende
vijf jaar is: missionaire bezinning en actie. 

Vijfjaarlijks, of indien noodzakelijk eerder, zal dit plan worden aangepast in ver-
band met nieuwe ontwikkelingen en speerpunten van beleid.   

1 Onderstaande beleidsvoornemens moeten deels gezien worden als een verdieping en een

verbreding van eerder geformuleerd en ingezet beleid. Zie ‘Beleidsplan 2008-2012’, ‘Profiel-

schets wijkgemeente De Acker van de Hervormde Gemeente te Pijnacker. September 2011’

en ‘Profielschets voor een predikant voor de wijkgemeente De Acker van de Hervormde Ge-

meente te Pijnacker. 12 september 2011’. Hoe één en ander gestalte krijgt binnen de kerkor-

delijke kaders, is verwoord in ‘Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van

Wijkgemeente De Acker van de Hervormde Gemeente te Pijnacker’ d.d. 10 oktober 2011.  

Voorwoord1
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Basisprincipe 

Huis met een hart

Wanneer Mozes vóór zijn sterven de twaalf stammen zegent, zegt hij over
Aser o.a. ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeu-

wige armen’ (Deuteronomium 33, 27; HSV). De eeuwige God wil wonen bij
zijn mensen. In de tijd van het Oude Testament woonde de Heer eerst in de
tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem. De Heer is te groot voor een ge-
bouw. Vanaf Pinksteren woont de eeuwige God door Geest en Woord dan ook
in de gelovigen en in zijn gemeente. Wij mogen thuiskomen bij de God van
Abraham, Izak en Jakob, de Vader van Jezus Christus, onze Heer. Thuis is meer
dan een huis. Thuis is een huis met een hart. 

Doelstelling 
We willen als gemeente graag, een (geestelijk) huis zijn met een hart. Een plek
waar iets merkbaar is van de liefde van Christus (onze Heiland) voor mensen.
We willen graag mensen zijn met hart voor God en voor medemensen. 

Het hart
De zondagse kerkdiensten zijn voor ons het hart, het centrum van geloofs- en
gemeenteopbouw. Hier ontmoeten we de Heer en elkaar. Bij het hart van God
krijgen we oog en hart voor de ander: in de gemeente en daarbuiten. Vanuit
het hart van de gemeente –de eredienst- vinden de andere activiteiten plaats,
zoals kringwerk en pastorale zorg.

Identiteit 
Wijkgemeente De Acker is op 1 april 2001 opgericht als Hervormde Wijkge-
meente. Sinds 1 januari 2013 maakt zij deel uit van de Protestantse Gemeente
te Pijnacker en Delfgauw2. 

Hoofdstuk 1 • Visie en identiteit

2 Het beleid van de Centrale Gemeente is verwoord in ‘Beleidsplan van de Protestantse Ge-

meente van Pijnacker en Delfgauw 2013-2015’. De wijkdiakenen maken deel uit van het (cen-

trale) College van Diakenen. Van de wijkraad van kerkrentmeesters hebben twee leden zitting

in het (centrale) College van Kerkrentmeesters. Vier leden van de wijkkerkenraad maken deel

uit van de Algemene Kerkenraad. Onze wijkpredikant participeert in het Ministerie van Predi-

kanten. Een gezamenlijke activiteit is bijvoorbeeld de jaarlijkse gemeentezondag. 
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De Acker ziet zichzelf als een open-confessionele gemeente: “klassiek-gere-
formeerd”3 met openheid voor de evangelische inbreng. De Woordverkondi-
ging is voor ons belangrijk. Daardoor leren we onze nood (zonde) erkennen en
horen we dat we door het geloof in Christus uit die nood bevrijd worden. Chris-
tus’ komst in de wereld, Zijn (voor)leven, lijden, sterven en opstanding staan
daarin centraal. Daarnaast is er een groeiende aandacht voor persoonlijke be-
leving van het geloof in Jezus Christus door Bijbelstudie en deelname aan “Ge-
meente Groei Groepen”. De plaats van Christus in ons dagelijks leven en de
persoonlijke relatie met Hem, ervaren we als een genadegave.

3 “Klassiek gereformeerd” betekent dat wij ons verbonden weten met de Calvijnse traditie,

zoals verwoord in de belijdenisgeschriften, genoemd in artikel I.4. van de kerkorde. Met ‘gere-

formeerd’ wordt dus geen kerk bedoeld, maar een stroming vanuit de Reformatie, namelijk die

van de reformator Calvijn.  
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Vanuit het hart van ons gemeente-zijn is het verlangen gegroeid om kerk in
Pijnacker Noord te zijn: zichtbaar, bereikbaar, maar vooral ook beschikbaar.

Onze missionaire roeping dichtbij moet in deze beleidsperiode handen en voe-
ten gaan krijgen. We willen ons aanleren missionair te gaan denken, de be-
staande activiteiten missionair te doorlichten en, waar mogelijk en nodig,
missionaire activiteiten te ontwikkelen.  

Gebed is cruciaal voor een missionaire gemeente.
Om de gemeente hiervan bewust te maken, is het belangrijk dat er gelegen-
heid gecreëerd wordt om met elkaar te bidden:
• Vrijdag na Pinksteren (in samenwerking met andere wijkgemeenten) de

Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk
• Elke eerste maandag van de maand van 19.15-19.45 uur (voorafgaand aan

de vergaderingen), een moment van gebed. 

Belangrijke missionaire activiteiten vanuit onze wijkgemeente zijn:
• De jaarlijkse Alpha cursus.
• Een jaarlijkse maaltijd georganiseerd door Activiteiten Groep Noord, (AGN). 
• Een missionaire activiteit rond een christelijke feestdag (eventueel in samen-

werking met AGN).

In deze beleidsperiode willen we nadenken over een vervolg cursus op Alpha.

Van onze wijkpredikant verwachten we dat hij een voortrekkersrol vervult bij
onze missionaire bezinning. Hij kan dat niet alleen. Daarom wordt binnen af-
zienbare tijd een missionaire commissie opgericht. Van onze predikant ver-
wachten we tevens dat hij zich op missionair gebied schoolt en bekwaamt. 

Onze missionaire roeping ver weg blijven we op de gebruikelijke wijze uitvoe-
ren. We werken dat hier niet verder uit, omdat het behartigd wordt door de
ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) commissie
van de centrale gemeente.

Als wijkgemeente hebben we een band met de familie Van den Bosch in Ma-
dagaskar. Dit contact verloopt via de ZWO-commissie.

Een speciale band hebben we met ds. Nelly van Kampen-Boot, onze vorige
predikant. Vanuit onze wijkgemeente is zij uitgezonden naar Maleisië. De con-
tacten met haar lopen via haar thuisfrontcommissie. .

Hoofdstuk 2 • Missionair
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Wij vinden het belangrijk dat iedereen (gasten en leden; jong en oud) zich
welkom weet en thuis voelt in onze kerkdiensten. Sommige kerkdien-

sten zijn thema gericht, zoals de Israëlzondag. Andere diensten zijn doelgroep-
gericht, zoals kinderdiensten, gezinsdiensten, jeugddiensten, of een dienst met
anders begaafden. In deze beleidsperiode willen we ons blijven inzetten voor
kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Daarom handhaven we deze opzet en
gaan die, waar mogelijk en nodig,  uitbouwen. Tevens willen we de wenselijk-
heid van laagdrempelige (missionaire) diensten onderzoeken. Missionaire dien-
sten zijn diensten die qua tijdstip en vorm zijn afgestemd op de deelnemers.
Sinds september 2014 zingen we in de dienst ook een kinderlied van de maand.
Dat blijven we doen. Naast bekende liederen willen we de kinderen en de ou-
ders/ouderen vooral ook nieuwe kinderliederen aanleren. Sinds maart 2013
doen we elke eerste zondag van de maand voorbede voor de Vervolgde Kerk.
We volgen daarbij de gebedskalender van Open Doors. Elke derde zondag van
de maand is gereserveerd voor de tekenlijst van Amnesty Internationaal. We
blijven deze praktijk continueren.  

Het accent in onze erediensten ligt op: 
Leren: het initiatief voor de ontmoeting tussen God en zijn gemeente ligt bij
Hem. Daarom staat luisteren naar en leren van de Bijbel op de eerste plaats. 

Viering: De gemeente reageert op het Woord met lofprijzing en (dank)gebed.
We streven naar een goede muzikale begeleiding daarbij door orgel, piano of
andere instrumenten. Zes maal per jaar viert de gemeente het heilig avondmaal
en van tijd tot tijd worden er doop- en belijdenisdiensten gehouden. 

Dienen: De dienst aan de wereld en aan elkaar krijgt gestalte in de voorbeden
en de gaven, waarbij van tijd tot tijd informatie over diaconale doelen een plek
heeft in de dienst. De diakenen nemen regelmatig de taak van de voorbede op
zich. Elke week worden de bloemen na de dienst als groet van de gemeente
gegeven, bij voorbeeld aan een zieke.

Delen: De gemeenteleden geven wekelijks een financiële offergave aan God
als dank voor hetgeen zij van God ontvangen hebben. 

De orde van dienst wordt samengesteld door de predikant. Deze wordt onder-
steund door de Commissie Eredienst, die geregeld de diensten mede voorbe-
reidt en evalueert. 
In de verkondiging wordt het kerkelijk jaar gevolgd. Het is aan de voorganger

Hoofdstuk 3 • Erediensten
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Wijkgemeente De Acker12

om zich al of niet aan het lezingenrooster te hou-
den. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV
2004).

We zingen uit  Liedboek ‘Zingen en bidden in huis
en kerk’ en de ‘Evangelische Liedbundel’. Elke
maand is er een lied van de maand, dat vooraf-
gaand aan de dienst gezongen wordt. 
Leden van de welkomstcommissie begroeten bezoekers bij binnenkomst. 
De ouderling van dienst heet namens de wijkkerkenraad aan het begin van de
dienst ieder welkom.

Bij de doop wordt een doopkaars aangestoken. 

In de Stille Week en op bijzondere zondagen wordt gebruik gemaakt van litur-
gische bloemstukken. 

Het avondmaal vieren we in twee grote kringen rond de  avondmaalstafel: zit-
tend en staand. 
In geval van langdurig ziek zijn, is het ook mogelijk het avondmaal thuis of in
het ziekenhuis te vieren. 

Elke zondag is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
In elke dienst krijgen de kinderen apart aandacht voor hun vertrek naar de ne-
vendienst. Er is in twee groepen kindernevendienst: van 5 t/m 9 jaar en van 10
t/m 12 jaar. In de nevendienst volgen we het rooster van ‘Vertel het maar’. In-
clusief het kerst- en paasproject. De projectverbeelding krijgt dan een plaats in
de kerkzaal.  

Na afloop van de ochtenddienst is er ruimte voor ontmoeting tijdens het kof-
fiedrinken. Als wijkgemeente sturen we kaarten aan langdurig zieken als teken
van meeleven. Bij het koffiedrinken na de dienst worden de gemeenteleden
uitgenodigd de kaarten te tekenen.

Alle diensten in De Acker kunnen via kerktelefoon en internet worden beluis-
terd (www.kerkomroep.nl).
In de diensten brandt een paaskaars als teken dat Jezus het Licht der wereld
is en uit de dood verrezen is.
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Als geestelijk huis met een warm hart, nodigen we gasten en leden (kinde-
ren, jongeren en ouderen) uit met ons de weg van het geloof te gaan. Via

vieren, leren en dienen, rusten we elkaar toe om leerlingen van Jezus Christus
te worden of te zijn. In de doopcatechese blijven we de betekenis van de chris-
telijke opvoeding onderstrepen en geven daarin praktische toerusting. In de
kindernevendienst zoeken we het hart van de kinderen. We blijven de leiding
van de nevendienst toerusten om daartoe optimaal gebruik te kunnen maken
van het materiaal van ‘Vertel het maar’. De jongeren die de nevendienst verla-
ten, nodigen we uit om als ontkiemers deel te nemen aan de kerkdiensten en
de catechese. In de jongvolwassenen catechese4 wordt het leeftijdsverschil
te groot. Daarom moet in de nieuwe beleidsperiode zo snel mogelijk begonnen
worden met tienercatechese. Tevens moeten we (jonge)gemeenteleden blij-
ven stimuleren om belijdeniscatechese te volgen.  

Binnen Vorming en Toerusting nemen de Gemeente Groei Groepen een be-
langrijke plaats in. Gemeenteleden stellen hun huis beschikbaar en de deelne-
mers worden uitgenodigd hun hart te openen voor God en voor elkaar. De
Gemeente Groei Groepen hebben een brede doelstelling: verdieping van het
geloof, samen bidden, een oefenplek van gemeenschap, getuigenis en dienst.
In de beleidsperiode blijven we gemeenteleden uitnodigen om deel te nemen
aan de Gemeente Groei Groepen. Tevens zullen we de doorstroom van deel-
nemers blijven bevorderen. De kringleiders blijven we uitdagen te werken aan
realisatie van de brede doelstelling van de Gemeente Groei Groepen. 

Vorming en toerusting vindt verder plaats via de startzondag, gemeenteavon-
den, sobere maaltijden tijdens de 40dagentijd, een themakring en gaventest,
als ook de vrijdagmiddagontmoetingen.

De commissie Vorming en Toerusting blijft zich er voor inzetten dat het kring-
werk inhoudelijk en praktisch de gemeenteleden helpt christen te zijn in een
niet-christelijke wereld. 

4 Tot voorkort werd deze catechese Tienercatechese genoemd. De jongeren waarmee we deze

catechese zijn begonnen zijn inmiddels jongvolwassenen geworden. Vandaar dat we de huidige

catechesegroep gaan aanduiden met ‘Jongvolwassenen catechese’. De Jongvolwassenen ca-

techese is voor jongeren vanaf 15 jaar. De nieuw te vormen groep met jongere kinderen krijgt

de naam ‘Tienercatechese’. Deze is voor jongeren van 12-14 jaar.    

Hoofdstuk 4 • Leerling worden en blijven
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Als geloofsgemeenschap willen we graag mensen zijn met oog en hart voor
elkaar. Dat krijgt voor een groot gedeelte gestalte binnen het pastoraat.

Het georganiseerde pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant, de pastoraal
ouderlingen en de pastoraal medewerkers. Ten dienste van het pastoraat is de
wijkgemeente opgedeeld in een aantal gebieden. Elk gebied staat onder leiding
van een wijkouderling of een pastoraal medewerker. Ten behoeve van het con-
tact met de wijkgemeente is elk gebied vervolgens opgedeeld in secties. In
elke sectie is een contactpersoon werkzaam. Een contactpersoon5 is het oog
en het oor, de hand en de voet van de wijkgemeente in de straat. De contact-
personen bieden een kaart aan bij geboorte en verjaardagen en een bloemetje
bij huwelijksjubilea. Tevens bezorgen zij bij hun contact- adressen uitnodigingen
voor gemeentelijke activiteiten, als ook de kerstattentie en de kerkbalans. Pas-
toraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen ontmoeten el-
kaar twee keer per jaar voor ontmoeting en toerusting.      

In deze beleidsperiode zal deze structuur ook toegepast worden op de nieuw-
bouwgebieden. De pastorale netwerkteams (ouderling of pastoraal werker met
een aantal contactpersonen) zullen worden gestimuleerd tot meer overleg, af-
stemming en eigen initiatieven. 

Wij kennen in onze gemeente verschillende soorten van huisbezoek. Naast het
gewone pastorale huisbezoek brengt de ouderling of pastoraal medewerker
ook op bepaalde speciale momenten een bezoek aan gemeenteleden:
• Ter gelegenheid van de verjaardag van gemeenteleden die 80 jaar of ouder

worden. 
• Bezoek ter voorbereiding op een huwelijksdienst.
• Bij een huwelijksjubileum, (25, 40, 45, 50, 55 of 60 jaar huwelijk).
• Bezoek bij geboorte of adoptie. 
• Bezoek ter voorbereiding op een doopdienst.
• Condoleance- en nabestaandenbezoek.
• Bezoek van nieuw ingekomen gemeenteleden. Aan nieuw ingekomenen

wordt een kaars en een folder van de wijkgemeente gegeven.
• Groothuisbezoek.

In het pastoraat willen we elkaar geestelijk tot steun zijn via het gesprek over ge-
loofs- en levensvragen en via het gebed. In aanwezigheid van predikant, een ou-
derling en een diaken kan, op verzoek van de zieke, ziekenzalving worden
toegepast als bevestiging van het gebed om genezing en als teken van de nabij-
heid van de Geest in het ziek-zijn.

Hoofdstuk 5 • Pastoraat
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De wijkpredikant draagt zorg voor crisispastoraat. Gedacht kan worden aan: 
• Ziekenbezoek: thuis, in de ziekenhuizen of de verpleeghuizen. 
• Stervensbegeleiding en rouwpastoraat.
• Begeleiding bij relatieproblemen in huwelijken, familieverbanden etc.

Tevens heeft de wijkpredikant een coördinerende functie naar ouderlingen en
pastoraal medewerkers. Ook de pastoraal ouderlingen kunnen betrokken zijn
bij het crisispastoraat. Elke eerste maandag van de maand komt het pastorale
team (pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant) bijeen. In
deze vergadering vindt afstemming van het bezoekwerk plaats. Ook één van
de diakenen is aanwezig tijdens deze vergaderingen. De diakenen onderhouden
regelmatig contact met de kerktelefoonluisteraars en kunnen ingaan op hulp-
vragen van diaconale aard die via het pastoraat naar voren komen. Binnen de
vergaderingen van het pastorale team is ruimte voor bezinning op thema’s die
tijdens de pastorale werkzaamheden naar voren komen. Voor de samenstelling
van de wijkkerkenraad en het pastorale team streven we naar een evenwich-
tige participatie van mannen en vrouwen.

5 Wat van de contactpersonen wordt verwacht, is beschreven in ‘Informatieboekje Contactper-

sonen. Maart 2012’   
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De kinderen en de jongeren horen bij de gemeente. Binnen de gemeente vor-
men ze een groep met ook eigen aandachtspunten en benadering. In het

jeugdwerk proberen we aan hun behoefte tegemoet te komen om ergens bij te
horen. Tevens proberen we hun ook zicht te geven op Gods plan met deze we-
reld. We stimuleren jongeren leerling te worden van Jezus Christus. Opdat ze
meer houvast ervaren in hun leven met God, willen we hun op een nieuwe en
relevante manier onze kerkelijke traditie uitleggen, onze rituelen en bronnen. We
stimuleren onze jongeren om verantwoordelijkheid te nemen: in kerk en samen-
leving. Persoonlijke verhalen en ervaringen van levende gelovigen uit de oudere
generaties doen er toe. Daarom nodigen we ouderen uit een bijdrage te leveren
aan het leerproces van jongeren. Ouderen kunnen ook van jongeren leren.
Daarom gaan kerkenraad en jeugdleiders zich inzetten voor activiteiten met jon-
geren en ouderen (intergeneratief).

De werkers in het jeugdwerk binnen onze wijkgemeente6 stimuleren en hel-
pen we de kinderclub Bijbel en Bende en de tienerclub DROPPinG7 uit te bou-
wen. Het clubwerk is er op gericht dat kinderen en jongeren in een ontspannen
sfeer gemeenschap ervaren en hun geloof leren delen en vieren. Tijdens de
clubbijeenkomsten proberen we relevante antwoorden te vinden op hun vra-
gen. Een antwoord dat hun houvast biedt. Op onze clubs zitten ook niet-kerke-
lijke kinderen. Daarom zoeken we naar methoden en werkvormen die het hart
van alle kinderen en jongeren op de clubs raken. De jeugdleiders en de wijk-
predikant gaan in deze beleidsperiode een beleidsplan schrijven voor het jeugd-
werk in onze gemeente, inclusief een catechetisch  leerplan en activiteiten voor
jongvolwassenen. 

De ‘FF-andersdagen’ (in de herfstvakantie) en het kinderkerstfeest vanuit de
samenwerkende kindernevendiensten ondersteunen we positief.

Hoofdstuk 6 • Jeugdwerk

6 Het jeugdwerk wordt niet of nauwelijks meer aangestuurd vanuit de centrale gemeente. Het

wordt vooral vanuit de afzonderlijke wijken (decentraal) aangestuurd en uitgevoerd.    
7 Deze twee clubs zijn in september 2014 gestart. Bijbel en Bende is voor kinderen van 9-13

jaar. DROPPinG voor jongeren vanaf 14 jaar.  
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Vrijdag 6 februari was het zo ver: Bowlen
met de kinderen en jongeren van de Acker. 

Van 19.30 tot 20.30 werd bowlingbaan Dek-
ker onveilig gemaakt door 28 kinderen en
jongeren van DROPPinG en de B&B. Een
goed begin van het weekend en iedereen
had er veel zin in. Het was zo gezellig dat
ook diverse ouders er bij bleven.

Op zes banen werd gestreden met de bal-
len en er flink op los gegooid. Gejuicht bij
strike en spares en geroepen als die laatste
pionnen toch net niet omvielen. 

Diverse technieken werden gebruikt, van
heel secuur mikken tot ingewikkelde band
gebruik bij de banen voor de B&B club. Na-
tuurlijk zijn er altijd gelukvogels en mensen
met pech, maar uiteindelijk ging iedereen
tevreden naar huis.

De groepsfoto zijn we vergeten, maar die
volgt de volgende keer. Want zo’n uitje is
zeker voor herhaling vatbaar!
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Het (centrale) College van Diakenen heeft voor zijn werk een beleidsplan op-
gesteld. Uit dit beleidsplan zijn de volgende punten relevant voor onze wijk-

gemeente:

In de eredienst:
• Enkele malen per jaar het uitspreken van voorbede door een diaken.

In de wijkgemeente:
• Het verzachten van het sociaal isolement van ouderen door:

o de organisatie van de kerktelefoon
o waar nodig, zorgen voor vervoer naar de kerk voor de kerkdienst
o het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet uit de Acker
o het bloemetje van de maand (gericht op de “mantelzorgers” in onze ge-

meente)
o het maken en verspreiden van een kerstattentie
o desgewenst bemiddeling voor (landelijke) kerkelijke vakantieweken.
o open ‘oog en oor’ van voorganger, ouderlingen en pastoraal medewerkers

voor latente nood tijdens (huis) bezoeken.
• Verborgen armoede
• Ondersteuning van groepen die aan de rand van de samenleving verkeren

(voedselbank, verslaafden, vluchtelingen en asielzoekers)

Nederland:
• Diverse projecten op advies van o.a. de Protestantse Kerk in Nederland. Dit

via het Landelijk Diensten Centrum te Utrecht. 

Wereld:
• Werelddiaconaat 

Hoofdstuk 7 • Diaconaat
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We hebben ook in deze beleidsperiode veel vrijwilligers nodig. We ver-
wachten dat we door de veranderingen in het zorgstelsel en onze mis-

sionaire presentie meer mensen een beroep gaan doen op onze wijkgemeente.
Daarom gaan we ons inzetten voor een efficiëntere manier van werken en voor
het werven van vrijwilligers. Dat doen we in het besef dat gemeenteleden be-
reid zijn om zich in te zetten voor de wijkgemeente, maar dat ze dat in toene-
mende mate gaan doen voor overzichtelijke, afgebakende taken of projecten.
Dit gegeven kan er tevens toe leiden dat het moeilijk blijft of nog moeilijker
wordt om in de toekomst ambtsdragers te krijgen. De wijkkerkenraad zal zich
er in de beleidperiode voor blijven inzetten om binnen de kerkordelijke kaders
te zoeken naar een haalbaar evenwicht tussen ambtsdragers (aan de ene kant)
en gemeenteleden met een functie/taak (aan de andere kant). We blijven onze
vrijwilligers omringen met aandacht en waardering. Tevens blijven we ons in-
zetten voor een goede toerusting (intern of extern) van onze vrijwilligers8.     

We beseffen dat onze wijkpredikant de nieuwe missionaire taken er niet zo-
maar even bij kan doen. Er zal een herschikking van zijn taken moeten plaats-
vinden. Daarbij zullen we rekening moeten houden met het feit dat, vanwege
de continuïteit van het gemeentewerk, van vrijwilligers gevraagd zal worden
nieuwe taken op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld het leiden van begrafenis-
sen. Tevens is het denkbaar dat er zich situaties gaan voordoen waarin het ge-
wenst is (tijdelijk) specifieke deskundigheid in te huren.

Sinds het ontstaan van onze wijkgemeente in 2001, maken we dankbaar ge-
bruik van het gebouw aan Park Berkenoord. In de beleidsperiode willen we
(overeenkomstig onze visie en missie) ons er voor inzetten dat dit gebouw (De
Acker en De Poort) een gastvrij huis blijft of wordt voor eigen gemeente en
voor anderen. Exterieur en interieur zijn gedateerd. Daarom gaan we ons te-
vens inzetten voor een upgrade van in- en exterieur. Gedetailleerde gebruikers-
wensen zijn opgenomen in het document ‘Wensen ten aanzien van het gebruik
van het Ontmoetingscentrum De Acker’.    

Ten aanzien van de PR. In aansluiting op de voorstellen vanuit de commissie
‘Communicatie’9 zal in deze beleidsperiode het gebouw De Acker voorzien
worden van het logo van de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens zal het
briefpapier worden aangepast en de website vernieuwd. 
In samenwerking met de archivarissen van de centrale gemeente (dhr. Weij-
gertse en dhr. Tak) blijven we werken aan een goed archief: schriftelijke docu-
menten, beeldmateriaal en voorwerpen. 

Hoofdstuk 8 • Mensen en middelen
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Het meeste werk in de wijkgemeente wordt kosteloos door de vele vrijwilligers
gedaan. Toch is het niet mogelijk om het gemeentewerk zonder kosten uit te
voeren. Voor de financiering van de wijkactiviteiten dient de wijkkerkenraad
jaarlijks een voorstel voor de wijkbegroting in bij het College van Kerkrentmees-
ters. Het financiële beleid van wijkgemeente De Acker wordt in feite bepaald
op het niveau van de Centrale Gemeente, namelijk de Algemene Kerkenraad
en het College van Kerkrentmeesters. Ten aanzien van de kerkrentmeesterlijke
zaken staan wij als wijk een beleid voor dat gericht is op versobering, verbete-
ring en vernieuwing. 

8 De toerusting van kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers vindt, naast het pastoraal over-

leg, ook plaats via twee toerustingsavonden per jaar, en één keer in de twee jaar een toerus-

tingsweekend.        
9 Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt ten dienste van de Cen-

trale Gemeente.  
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Twee keer per jaar nodigen we de leerlingen van de bovenbouw van de
christelijke basisschool ‘de Schatkaart’ (voorheen Willem Alexander-

school) uit voor een bezoek aan De Acker. De ene keer krijgen ze uitleg over
kerk en kerkdienst, de andere keer over christelijke symbolen. Vieringen zijn,
vanwege de religieuze diversiteit van de leerlingen en hun ouders,  voor de
school niet meer haalbaar. Daarom is gezocht naar nieuwe contactmomenten.
Onze wijkpredikant bezoekt de maandopeningen en is aanwezig bij de team-
vergaderingen wanneer die over de identiteit van de school gaan. In deze be-
leidsperiode blijven we die lijn volgen.    

Via het Beraad van Kerken blijven we de bestaande oecumenische contacten
onderhouden. Meer dan voorheen zoeken we zelf ook het contact met de evan-
gelische gemeente ‘Morgenstond’ en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘Het
Kruispunt’.  

Hoofdstuk 9 • Contacten naar buiten
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‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen’
(Deuteronomium 33, 27; HSV). In De Acker, een (geestelijk) huis met

een hart, weten we ons niet alleen gezien en geliefd door de eeuwige God,
maar ook door Hem gedragen en gesterkt. Zo willen we ons werk op Gods
akker blijven doen: tot eer van God, tot zegen van onszelf, elkaar en elk ander. 

Hoofdstuk 10 • Slotopmerking
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De Acker
Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
tel. 3696060
Predikant:
ds. J. de Jong
Spaerwoude 8
2641 RZ Pijnacker
tel. 3611613
j.de-jong@hetnet.nl




