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Direct na de fusie van onze Gereformeerde Kerk met de Hervormde Gemeente
van Pijnacker tot een Protestantse Gemeente van Pijnacker en Delfgauw was

de behoefte aanwezig om na te denken over het beleid van onze wijkgemeente in
de nieuwe constellatie. Een van de afspraken bij de fusie was, dat elke wijkgemeente
haar eigen identiteit zou kunnen behouden. Onze identiteit was eigenlijk nergens
goed beschreven. 

Een commissie uit de kerkenraad onder leiding van Marien Smits heeft begin 2014
de taak op zich genomen om een beleidsplan te ontwerpen, dat zicht geeft op onze
visie en missie en op de wijze waarop we deze in praktijk willen brengen1. Bij het
opstellen van dit beleidsplan is er regelmatig overleg gevoerd met de leden van onze
kerkelijke gemeente. Al discussiërend kwamen we tot richtinggevende uitspraken
die in het beleidsplan zijn verwerkt. Later is de richting van het beleid neergelegd in
jaarplannen voor activiteiten in het komende seizoen en voor daarna.

Belangrijke opmerkingen in een van de laatste gemeentebijeenkomsten betroffen
het belang van het redeneren vanuit schrift en belijdenis. We zijn het als commissie
hiermee van harte eens en hebben dan ook geprobeerd dit in de tekst tot uitdrukking
te brengen.

Verder hebben we geprobeerd om concrete voorbeelden bij de wat abstracte be-
leidsvoornemens te schrijven. Dit is vooral op onze jaarplannen van toepassing. Daar-
naast blijkt het noodzakelijk, dat een beleidsplan een zeker abstractieniveau bewaart,
omdat het geven van voorbeelden het begrip van de beleidsregels kan verengen.

Tenslotte kregen we de boodschap mee, dat vooral ook dankbaarheid een plaats
moet krijgen. Ook daarmee stemmen we graag in. We zijn dankbaar voor de betrok-
kenheid van veel gemeenteleden bij dit proces van beleidsvorming. Ook zijn we
dankbaar voor de waardevolle opmerkingen, die ons gezamenlijke beeld van de door
ons gewenste gemeente van de Ontmoetingskerk hebben gevormd. Uit deze reac-
tie blijkt het levende geloof en de grote saamhorigheid van onze kerkelijke gemeente.

Wij bidden om de zegen van onze Heer bij de uitvoering van dit beleidsplan

Namens de voorbereidingsgroep,

Ton van der Stoep September 2015 

1 De werkgroep bestond uit Marien Smits (voorzitter), ds. Cor Baljeu, Erik Los, Renate van Keulen
en Ton van der Stoep. Een laatste taalrevisie is gedaan door Marguerite de Ruijter-Feenstra

Voorwoord
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Na het voorwoord en een toelichting op het waarom van dit nieuwe beleids-
plan, geven we eerst een beschrijving van onze wijkgemeente en dan

vooral van onze visie en onze missie: een beschrijving van waar wij voor staan
en waar wij voor gaan.

Vervolgens gaat dit beleidsplan in op het wezen van onze organisatie. 
Natuurlijk besteden we in dit beleidsplan aandacht aan de maatschappelijke
trends en ontwikkelingen. Een kerkelijke organisatie is namelijk ook een maat-
schappelijke organisatie. Dat vereist zicht op maatschappelijke ontwikkelingen
en een visie op meebewegen en koers bepalen.

Aansluitend volgt een beschrijving van onze doelstellingen voor het jaar 2019:
wat willen we in de periode 2015-2019 allemaal bereikt hebben?
Het beleidsplan 2015-2019 eindigt met het Jaarplan 2015-2016: wat gaan we
in dat seizoen realiseren om de langere termijndoelen te bereiken?

Hoe is dit beleidsplan opgebouwd?
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Waarvoor wij staan  -  onze visie
… en waarvoor wij gaan  -  onze missie

Geloof - “Het Licht” 

Als gemeente van Jezus Christus willen wij herkenbaar zijn aan ons geloof
in God. Dat is een heel persoonlijk geloof, een kracht die ons aan en met

elkaar verbindt en die ons inspireert om in beweging te komen.

De bron van ons geloof is God, Zijn verbond en plan met mensen, Zijn goedheid
en heil en Zijn koninkrijk. De bron van ons geloof is ook: het leven en de liefde
van Jezus, Zijn lijden en Zijn opstanding èn de stimulans die uitgaat van de Hei-
lige Geest. Het is soms moeilijk te zeggen wie God is. Hij blijft voor ons soms
ook een mysterie, een “goddelijke energie” als bron van het geloof.

Geloof is, behalve dat het een kracht is die we gemeenschappelijk delen en
voeden, ook heel persoonlijk. Het geloof is voortdurend in ontwikkeling. Soms
is er twijfel, soms vertrouwen. De tijd waarin we leven, de leeftijdsfase waarin
iemand verkeert en de ervaringen die we opdoen, kleuren het geloof. 

Het geloof vinden we soms moeilijk te verwoorden en aan anderen uit leggen.
Daarom willen we ons geregeld oefenen in het getuigen van het geloof en in
het praten met elkaar over het geloof. 

Wij erkennen dat er verschillende kenmerkende elementen van geloofsbele-
ving zijn: mogen leven naar Gods beeld en tot Zijn eer; naastenliefde betonen;
het geloof tot leven laten komen in de omgang met mensen; de ervaring dat
God naar je luistert als je bidt; emoties waardoor je bezield raakt; geloof dat
rust geeft en tot bezinning leidt; het geloof dat vreugde geeft en een positieve
houding; het geloof als een leidraad voor het leven; geloof dat troost.

En daarom… gaan wij ervoor dat onze kerkgemeenschap een plaats is waar
het geloof geoefend en onderhouden kan worden. Dit willen wij onder meer
bereiken door:
• De wekelijkse eredienst
• De bijbel en de bezinning daarop
• Verhalen waaraan we inspiratie ontlenen en handvatten voor het leven
• Onderwijzing, gespreksgroepen, catechese, leerhuis
• Emoties en bezieling
• Geloofscommunicatie met de andere wijkgemeenten en andere plaat-

selijke geloofsgemeenschappen

Wie zijn wij?
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• Variatie in erediensten en activiteiten
• Overdenkingen, muziek en zang
• Verhalen voor jongeren en kinderen die aansluiten bij het dagelijks leven

op school en daarbuiten
• Vaste rituelen
• Sociaal actief zijn
• Het geloof ook door de week uitdragen
• Beelden ter ondersteuning.

Geloofsgemeenschap - “Het Huis”
De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn,
met ruimte voor iedereen. Begrippen als gemeenschap en pluriformiteit staan
centraal en daarbij zoeken wij tegelijk wat ons verbindt.

Als geloofsgemeenschap willen wij een thuisgevoel voor elkaar en voor ande-
ren creëren, betrokken zijn op elkaar. Kernbegrippen zijn gastvrijheid, samen
vieren, ontmoeten, helpen, gemeenschap en geloof. Daarbij hoort openheid
voor verandering en afwijzing van dogmatisme. Wij zijn in liefde verbonden in
God en met de medemens. Een hechte geloofsgemeenschap kan geen kerk
van individuen zijn. Er is gemeenschapszin, leiderschap en goed begeleid vrij-
willigerswerk nodig om een geheel te vormen. Wij willen het gevoel van geza-
menlijke verantwoordelijkheid bevorderen en gelegenheid geven tot
uitwisseling van ervaringen. 

Om ruimte te bieden aan iedereen, kiezen we bewust voor pluriformiteit zonder
het gemeenschappelijke en verbindende uit het oog te verliezen. We streven
ernaar om verscheidenheid en eenheid op goede en opbouwende wijze te laten
samengaan. God heeft ons heel verschillend geschapen. Met een verschillend
uiterlijk en met verschillende gaven en talenten. Wij verschillen in leeftijd. En
toch zijn wij allemaal Gods kinderen. Pluriformiteit blijft, binnen de kaders van
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de bandbreedte
van dit beleidsplan, in beweging. 

Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van gemeenteleden en leeftijdsgroepen.
Wij erkennen de verschillen en zien deze als verrijking en niet als bedreiging.
Wij gaan problemen niet uit de weg, maar zien deze als kans om te groeien.
Wij luisteren naar elkaar en blijven respectvol met elkaar in gesprek. Wij willen
van elkaar blijven leren. Wij zoeken naar vernieuwing, zonder het verleden uit
het oog te verliezen. Doopleden en belijdende leden hebben dezelfde rechten.



In onze kerk is ook inzegening mogelijk van andere levensverbintenissen dan
het klassieke huwelijk van man en vrouw. Wat ons bij alle verscheidenheid
bindt, is het geloof in God. En daarom is deel zijn van onze geloofsgemeen-
schap niet vrijblijvend. 

Dit alles is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Onze gemeente is
vele talenten rijk. Iedereen is welkom om mee te werken.

En daarom… gaan wij ervoor dat alle leeftijdsgroepen zich thuisvoelen in de
Ontmoetingskerk, de kinderen, de jeugd, de middengroep en de ouderen.
Jongeren geven wij de ruimte voor hun eigen beleving en manier van geloven.
Kinderen brengen wij op een gepaste manier in contact met de Bijbelse
verhalen en rituelen. Zij doen ook mee aan het Heilig Avondmaal.
Als kerkgemeenschap moeten we de middengroep ruimte geven voor ver-
antwoordelijkheid nemen, voor vernieuwing mogelijk maken, voor het in-
zetten van hun netwerken; ruimte geven om de energie die zij in onze
gemeenschap investeren, voor hen ook energie en kracht te laten opleve-
ren. Wij moeten hen ondersteunen bij hun kenmerkende dragende positie
in onze gemeenschap.
De ouderen blijven wij bij onze gemeenschap betrekken. Zij hebben vanuit
hun rijke schat aan geloofs- en levenservaring een wezenlijke inbreng in
onze gemeenschap.
Vanuit dit alles zoeken wij een evenwicht tussen vernieuwing en traditie. 
Onze gastvrije gemeente presenteert zich als een open huis, waar allen te-
recht kunnen met hun geloofs- en levensvragen. Nieuwkomers laten wij
snel deelnemen aan ons gemeenteleven. 

Een naar buiten gerichte blik  -  “De Weg” 
Als kerk willen we, in de voetsporen van Jezus, maatschappelijke verantwoor-
delijkheid dragen, invulling geven aan onze zorg voor de schepping, van toege-
voegde waarde zijn in de maatschappij en zichtbaar zijn. Dit doen wij op basis
van gelijkwaardigheid, in dienstbare verbinding met de omgeving, met als uit-
gangspunt de waarden en normen van het christelijk geloof.

En daarom… voeren we op actieve wijze de opdracht van Jezus uit. Wij ge-
tuigen van ons geloof in ons dagelijks leven, in woorden en daden. Wij ver-
tellen de boodschap van Jezus.
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We hebben oog voor mensen binnen onze gemeenschap, maar ook voor men-
sen daarbuiten. We zien het als onze opdracht om, waar nodig en gevraagd,
gepaste ondersteuning te bieden. Wij zijn op diverse platforms aanwezig en
bieden op diverse manieren ondersteuning. Wij leggen niets op, maar verwoor-
den in daden wat wij waardevol vinden in het geloof. Wij beschouwen het als
onze verantwoordelijkheid om in maatschappelijke kwesties onze stem te laten
horen.

Wij zijn actief binnen en buiten ons kerkgebouw, in de wijk en daarbuiten. Wij
zijn herkenbaar aanwezig in onze gemeente en leggen en onderhouden relaties
met de andere kerken en geloofsgenoten en met andere religies èn maatschap-
pelijke organisaties binnen onze gemeente. Wij zoeken de dialoog en de sa-
menwerking met mensen die zich door dezelfde maatschappelijke vragen en
opdrachten laten aanspreken als wij. We dragen bij aan activiteiten die open-
staan voor mensen en organisaties buiten onze kring. 
We zoeken onze inspiratie om maatschappelijk actief te zijn en bij te dragen
aan een wereld van vrede en gerechtigheid in verkondiging, bijbelstudies, ge-
spreksgroepen, themavonden, programma’s voor Vorming en Toerusting, mu-
ziekkeuzes.

Vanuit onze verantwoordelijkheid om maatschappelijk actief en toegankelijk te
zijn, willen we ons gebouw openstellen op meer dagen in de week dan alleen
de zondag. Ook stellen we ons open voor maatschappelijke organisaties die,
vanuit een andere inspiratiebron, vergelijkbare maatschappelijke doelen nastre-
ven. 

We luisteren naar (en doen zo mogelijk ook iets met) de kritiek van hen die ons
(lijken te) gaan verlaten of ons reeds verlaten hebben.

Vanuit deze missie en visie werken wij aan onze doelen voor de beleidsperiode
2015-2019. Deze staan in de volgende hoofdstukken beschreven.



Beleidsplan 2015-2019 13

Een kerkgemeenschap is een gemeenschap die grotendeels draait op lief-
dewerk, betrokkenheid, gemeenschapszin, vrijwilligers.

Doel voor 2019 is dat de commissies en de diverse leeftijds- en doelgroepen
vertegenwoordigd zijn in de Kerkenraad. Deze heeft een samenstelling die re-
presentatief is voor de diverse generaties en denominaties van de gemeente.
Alle commissies zijn op sterkte.

Het bestuur van de wijkgemeente wordt vereenvoudigd. 
Het moderamen vergadert maandelijks en bestaat uit predikant, scriba, voor-
zitter, diaken en kerkrentmeester. Jeugdouderlingen en andere beleidsouder-
lingen schuiven aan als dat nodig is.
De diaconie, de pastorale raad en de kerkrentmeesters vergaderen zo vaak als
nodig, maar in principe eenmaal per twee maanden op wijkniveau.
De wijkkerkenraad, waarbij alle ambtsdragers welkom zijn, vergadert zes keer
per jaar over beleidszaken. Het moderamen handelt organisatorische zaken af.

Administratieve activiteiten worden ondergebracht bij een kerkelijk bureau.

Organisatie
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De samenleving is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. Het aantal ac-
tieve kerkleden is kleiner geworden. De rol en positie van de kerk en van

het christelijk geloof in onze samenleving zijn meegenomen door en meege-
gaan in deze verandering. De algemene opvatting is dat zij aan belang en rele-
vantie hebben ingeboet. Het is voor de kerk een grote uitdaging om aan te
blijven sluiten bij de huidige vormen van communicatie, beeldvorming en soci-
ale verbanden. Het is voor de kerk ook een grote uitdaging om aantrekkelijk te
zijn en te blijven; en om gezien te worden als maatschappelijk van belang; en
interessant. 

Ondanks dat er in onze samenleving een groeiende interesse is voor religieuze
zaken, filosofie, spiritualiteit en zingeving, zien we dat ook in onze kerk de be-
trokkenheid afneemt. De zondagse kerkgang is voor velen niet vanzelfsprekend
meer. Men beleeft nog wel genoegen aan het gemeenschapsleven, maar over
de inhoud van het persoonlijke geloof wordt  minder gesproken.

De huidige maatschappij kenmerkt zich door korte (spannings)bogen. Wat nu
in is, is over een jaar weer uit. Het is voor maatschappelijke organisaties een
constant zoeken naar een balans tussen wendbaarheid en koersvastheid. Dit
geldt ook voor de kerk en onze gemeente.

De taal van vandaag en de taal van jongeren is niet de taal van de kerk. Het is
een enorme uitdaging voor kerken en religieuze organisaties om taal te vinden
die (jonge) mensen aanspreekt die de traditionele taal en communicatievorm
van de kerk niet hebben meegekregen.

We leven in een maatschappij waarin allerlei producten en diensten, commu-
nicatie en nog veel meer verschijnselen tijd- en plaatsonafhankelijk beschikbaar
zijn. In aansluiting daarop moeten ook kerkelijke uitingen overal en 24/7 zicht-
baar en aanwezig zijn. 

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen
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Eredienst
We hebben in 2019 een mix van kwalitatief hoogstaande erediensten en van liturgi-
sche vormen, die mensen van verschillende leeftijden en geloofsbelevingen aan-
spreken en/of raken.

We onderscheiden ons met een breed scala aan kerkmuziek. We maken veel gebruik
van de rijkdom die het Nieuwe Liedboek biedt, we variëren in het gebruik van het
orgel, de piano en andere instrumenten. Onder leiding van (semi-)professionele kerk-
musici komen de amateurmusici in de gemeente (jongeren en ouderen) tot bloei.

In 2019 is er een vernieuwd concept voor het gebruik en de indeling voor het gebruik
van de kerkzaal klaar. Een indeling die aansluit bij de wijze waarop wij veelkleurigheid
en muziek willen vormgeven en die ook gezamenlijkheid geeft in de vieringen (bij-
voorbeeld kringviering bij avondmaal).

Pastoraat
In 2019 verzorgen wij als gemeente een “levensfase gericht” pastoraat aan jongeren,
de middengroep en aan de ouderen. We doen dit door pastorale vormen die aansluiten
bij de diverse leeftijdsgroepen, geloofsopvattingen en -belevingen.
In 2019 worden pastorale activiteiten integraal uitgevoerd. Bij deze aanpak worden
meerdere disciplines binnen onze wijkgemeente (zoals bijvoorbeeld de Kinderkerk, het
Jeugdwerk en Vorming & Toerusting) betrokken. Ook werken we hierbij samen met
de andere wijkgemeenten van de protestantse gemeente in Pijnacker en Delfgauw.

Diaconie
In 2019 betrekt de Diaconie, vanuit de gedachte van "missionaire gemeente zijn", zo
veel mogelijk gemeenteleden bij de uitvoering van de diaconale taken. Zo geven we
concreet gestalte aan de Bijbelse opdracht om dienstbaar te zijn aan mensen en aan
de samenleving, dichtbij en ver weg. De Diaconie breidt bestaande activiteiten naar
maatschappelijke behoeften uit met nieuwe activiteiten zoals die in het jaarplan zijn
beschreven.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De huidige doelen en activiteiten van ZWO zijn in 2019 nog steeds actueel of ze wor-
den aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. We continueren het huidige beleid en
de activiteiten die, meestal vanuit een PKN-brede context, plaatsvinden.

Vorming & Toerusting (V&T)
In 2019 krijgen mensen door de activiteiten van V&T middelen aangereikt om hun

Onze doelen voor 2019
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eigen talenten, kracht en roeping te ontdekken en te ontwikkelen om als kind van
God tot bloei te komen. Dat wordt op verschillende manieren gedaan - binnen en
buiten de kerkdiensten voor de gehele gemeente, voor de verschillende leeftijdsca-
tegorieën en geloofsbelevingen. De activiteiten worden georganiseerd onder coör-
dinatie van V&T; ze worden opgezet vanuit een samenwerking tussen diverse
commissies van de wijkgemeente en in de breedte van de protestantse gemeente
van Pijnacker en Delfgauw.
In 2019 hebben het Pastoraat en V&T beleid en activiteiten ontwikkeld voor mensen
om laagdrempelig (in een “light-versie”) mee te doen (bijvoorbeeld alleen koffie
komen drinken na de dienst).

Kinderen & Jeugd
Kinderen en jongeren hebben in 2019 een eigen (vaste) rol in de kerk, tijdens de ere-
dienst en ook gedurende de week. De kinderen en jongeren krijgen de bagage mee
waarmee zij in hun volgende levensfase inhoud kunnen geven aan hun geloofsleven.
In de leeftijdsgroepen van de jeugd vullen we de beleving op diverse manieren in,
passend bij de ontwikkeling van het kind , waarbij we regelmatig de relatie met de
andere leeftijdsgroepen leggen. Bij de ontwikkeling betrekken en ondersteunen we
de ouders (of andere familieleden).

In 2019 bieden we ouders van kinderen en jongeren één of meer bijeenkomsten
per jaar aan rond het thema geloofsopvoeding en levensvragen. Behalve een inhou-
delijk doel, willen we met deze bijeenkomsten ook een sociaal netwerk van/voor
deze ouders tot stand brengen, zodat er contacten blijven tussen ouders en ze elkaar
weten te vinden, zich thuisvoelen bij elkaar en in de kerk. We organiseren veilige
omgevingen (“thuissituaties”) waar vrijuit over het geloof gesproken kan worden.

Organisatie, communicatie, betrokkenheid•
In 2019 sluiten we wat betreft organisatie en communicatie aan bij de huidige tijd
door:

• andere/nieuwe communicatievormen
• kortere (dienst)verbanden 
• betere organisatie en begeleiding van het vrijwilligerswerk
• activiteiten organiseren voor vrijwilligers

Voor de continuïteit van het vrijwilligerswerk is er in 2019 vrijwilligersbeleid ontwik-
keld en beschreven. Hiervoor stellen we aan het begin van de beleidsperiode een
portefeuillehouder aan.

Er is in 2019 een gedegen en continu geactualiseerde vrijwilligersadministratie.



Financiën & Beheer
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In 2019 kent de wijkgemeente een gezonde financiële huishouding. We zetten actief
in op geldwerving en doen dat in overleg met de andere wijkgemeenten. 

De Ontmoetingskerk is een duurzame kerk, die inzet op het verstandig en spaarzaam
omgaan met energie en op andere aspecten van duurzaamheid. In 2019 is het kerk-
gebouw energie en CO2 neutraal. 

Het kerkgebouw zetten we zowel voor erediensten in, als voor andere door de week
te houden activiteiten. De kerk is zoveel mogelijk geopend, waarbij eventuele huur-
opbrengsten ten goede komen aan het gebouw, de erediensten en andere activitei-
ten van de wijkgemeente en de protestantse gemeente van Pijnacker en Delfgauw
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Op de pagina’s hiervoor staat waar wij in 2019 willen staan. Hieronder be-
noemen we de doelen voor het jaar 2015-2016. Voor het uitwerken van

de doelen zijn de diverse commissies verantwoordelijk. Een en ander gebeurt
onder regie van de kerkenraad.

Commissie Eredienst
1. De commissie is qua samenstelling voldoende bemenst en is uitgebreid

met een jongere.
2. De doelen tot 2019 zijn geformuleerd in het werkplan.
3. Er zijn door de commissie drie experimenten voorgedragen aan de kerken-

raad en uitgevoerd.

Pastoraat
1. Het pastoraat voeren we wijkgericht uit.
2. De vacatures binnen het pastoraat zijn vervuld.
3. Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de geloofsbeleving en het kerkzijn

van de leden van de Ontmoetingskerk.
4. Er is een plan van aanpak opgesteld rond het thema “kerkverlating” en “bin-

ding van randkerkelijken” aan onze kerk.
5. Het gemeenteprofiel wordt bijgesteld.
6. Er is gericht pastoraal beleid ontwikkeld en ingevoerd.
7. De rol van de predikant in het pastoraat is helder..

Diaconie
1. De diaconie is op voldoende sterkte.
2. Er zijn vormen van jeugddiaconaat ingevoerd. We betrekken de jeugd actief

bij het jeugddiaconaat en doen dat samen met de jeugdouderlingen.
3. Het predicaat Fair Trade-kerk is in samenwerking met de kerkrentmeesters

behaald.
4. De tekst op de website over de diaconie in de wijk is up-to-date.
5. Er is een open koffieochtend voor wijkbewoners in de kerk voorbereid en

gehouden.

ZWO
1. Er wordt bij het werk voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikke-

lingssamenwerking) uitvoering gegeven aan de driejarige cyclus van de PKN.

Vorming & Toerusting
1. Er is een inventarisatie uitgevoerd van en bekendheid gegeven aan het po-
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tentieel van bestaande gespreksgroepen, bijbelstudiegroepen en werkgroe-
pen. Deze zijn op de website gepubliceerd per groep (doel, frequentie, con-
tactpersoon). 

2. Twee of drie van de werkgroepen presenteren zich tijdens een kerkdienst
en leveren een bijdrage aan de eredienst.

3. De behoeften van de gemeenteleden aan vorming en toerusting zijn verder
geïnventariseerd.

4. Minimaal één persoon vanuit de Ontmoetingskerk is actief in het leiden van
een Gemeente-groei-Groep als lid van V&T.

5. Samenwerking met andere kerken voor wat betreft de Alphacursus is ge-
realiseerd.

6. Scopus en activiteiten voor de ouders zijn verder uitgebreid en breder be-
kend gemaakt.

7. In het jeugd- en kinderwerk organiseren we activiteiten met andere wijkge-
meenten en in de breedte van de burgerlijke gemeente van Pijnacker.

Kinderen
1. De Kinderkerk wil samen met de scholen een lijst samenstellen van liederen

die de kinderen op school leren en zingen. Deze liederen gebruiken we in
de Kinderkerk en worden tijdens de projecten, zoals advent en de 40-dagen
tijd, wekelijks in de kerk gezongen. Het is de bedoeling om wekelijks in de
dienst een lied te zingen dat bekend is bij de kinderen. 

2. Integratie van Speelkerk-Kinderkerk en Jongerenkerk. We beginnen met de
Jongerenkerk. Er komt een rooster en kinderen kunnen eenvoudiger binnen
de groepsverdeling "schuiven". Dit is al afgestemd met de jeugdouderling.

3. De Kinderkerk organiseert een speelmiddag voor de ouders en kinderen
van onze kerk met het nadrukkelijke verzoek om vriendjes (ook niet-kerke-
lijke) mee te nemen. Doel van deze dag is om vriendjes kennis te laten
maken met onze gemeente en met de ouders in gesprek te zijn over het
programma van de kinderkerk. 

Jeugd
1. Er is een eigen ruimte in "De Verdieping", waar catechese en andere activi-

teiten kunnen plaatsvinden.
2. Er is begonnen met de organisatie van een diaconale reis. Zo’n reis zorgt

voor een mooie verbinding tussen mensen binnen de eigen gemeente en
anderen.

3. Er komen twee extra op zichzelf staande jongerenactiviteiten, waarmee  de
contacten onderling verstevigd kunnen worden.

4. Er is een eerste ouderbijeenkomst voor doopouders gehouden.
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Vrijwilligers
1. Er is een vrijwilligerscommissie ingesteld.
2. Er is een projectleider voor de vrijwilligerscommissie aangesteld.
3. De kerk stelt vrijwilligersbeleid op.
4. Het communicatiebeleid voor organisatie, communicatie en betrokkenheid

is opgesteld.

Kerkrentmeesters
1. De Ontmoetingskerk beschikt over het predicaat Fair Tradekerk.
2. De Ontmoetingskerk is gecertificeerd als “Groene Kerk”.
3. Jongeren worden actief betrokken bij het thema Groene Kerk.
4. Bij onderhoud en beheer maken we milieubewuste keuzes.
5. Energie en CO2-verbruik zijn gevisualiseerd en openbaar gemaakt.
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Ontmoetingskerk

Klapwijkseweg 91
2642 RA Pijnacker
tel. 3693826
Predikant: 
ds. Cor Baljeu
De Kolk 17
2642 KR Pijnacker
tel. 2155608
ds.cor.baljeu@kpnmail.nl


