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Geactualieerd Beleidsplan Badhoevedorp-Lijnden jan 2023 
 
Opdracht 
Door de kerkenraad werd aan de werkgroep beleidsplan de volgende opdracht verstrekt met het 
oog op een op te stellen beleidsplan voor de periode 2021 – 2025: 
 
“Wat voor gemeente willen en kunnen we zijn?” 

En wat betekent dit voor onze behoefte aan beschikbare (professionele) capaciteit? 
En wat betekent dit voor onze behoefte aan beschikbare ruimte(n)? 
En hoe past dit alles binnen de kaders van de ons beschikbare financiële middelen om een 
“duurzame toekomst” te realiseren? 

 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep beleidsplan bestond uit: Mw. H(annie) Blank; Mw. M(arieke) Jonker; Dhr. H(arry) den 
Arend; Dhr. F(rank) Bentschap Knook; Dhr. H(enk) Kamerman; Dhr. K(ick) Koldewijn; Dhr. P(ieter) de 
Vries; Ds. J(ohan) van Holten/interim-predikant (coördinator). 
 
Samenstelling gemeente 
In februari 2021 telde de gemeente 732 leden van wie 351 ouder dan 70 jaar (48%); tussen 50 en 70 
jaar 208 leden (28%). tussen de 20 en 50 jaar 113 leden (16%). 55 leden waren toen jonger dan 20 
jaar (8%). De gemiddelde leeftijd was op dat moment 62,1 jaar. 
Vergelijken we deze data met 2011 en 2015 dan zien we de volgende demografische ontwikkeling: 
 
 2011 2015 2021 

> 70 jaar 359 39% 327 41% 351 48% 

50 – 70 jaar 247 27% 232 29% 208 28% 

20 – 50 jaar 213 23% 151 19% 113 16% 

< 20 111 12% 95 12% 60 8% 

       

Totaal 930 100% 805 100% 732 100% 

       

Gem. leeftijd 57,1 jr.  58,1 jr.  62,1 jr.   

 
In het kerkbezoek zijn deze verhoudingen overigens duidelijk anders, waarbij opvalt dat de groep 
jongeren ondervertegenwoordigd is. 
 
Kijken we specifiek naar de verdeling van de jongeren van de gemeente tot 20 jaar dan zien we het 
volgende: 

2021 

0 - 5 7 

6 - 10 12 

10 - 15 16 

16 – 20 25 

Totaal 60 

 
Typering 
De PG Badhoevedorp-Lijnden is een pluriforme gemeenschap met een diversiteit aan 
geloofsbelevingen die in principe open staat voor mensen van buiten. Deze veelkleurigheid wordt 
door de meeste gemeenteleden gezien als een verrijking en vormt voor de werkgroep beleidsplan 
een gegeven dat als uitgangspunt dient. 
 
Missie 
De missie van de gemeente geeft antwoord op de vraag: waarom doen we wat we doen? Oftewel: 
waarom hebben wij er als gemeente bestaansrecht? Waar staan we voor? Uitgaand van de Kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland beschouwen wij als kerndoelen van gemeente-zijn het 
bevorderen van 1. de relatie met God; 2. de gemeenschap onderling en 3. de dienstbaarheid aan de 
samenleving in ‘Woord en daad’. 
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Situatieschets anno 2021 
De tijd waarin we anno 2021 leven, stelt onze kerkgemeenschap voor een aantal uitdagingen. We 
noemen de voortgaande secularisering en individualisering. Met als gevolg een verdergaande 
vergrijzing, afname van het aantal (actief bijdragende en kerkdiensten bezoekende) leden met als 
direct gevolg ook minder inkomsten. Een ontwikkeling die naar verwachting versterkt wordt door de 
beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie waar we bij het opstellen van dit 
conceptbeleidsplan nog volop mee te maken hebben. Als werkgroep hebben we ervoor gekozen om 
een kort en bondig beleidsplan te formuleren waarin wij onze focus hebben gericht op de aspecten 
van het gemeente-zijn waarvan wij denken dat daar iets in moet veranderen. Zaken die daaraan 
ondersteunend zijn laten we ongemoeid, zoals bijvoorbeeld het werk van de diaconie en het CvK. De 
reeds in gang gezette structuurwijziging van de kerkenraad, alsmede het streamen van kerkdiensten 
wordt om deze reden niet genoemd. Als vertrekpunt voor het beleid voor de komende vier jaar 
formuleren we de volgende visie van onze gemeente: 
 
Onze Visie 
De protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden wil een gemeente zijn die geïnspireerd door Jezus 
Christus open staat naar de omgeving waarin zij als christelijke gemeenschap functioneert. Zij wil 
actief de ruimte bieden aan allen, die God zoeken en die met elkaar een gemeenschap van vrede en 
gerechtigheid willen nastreven. 
 
Wij willen aan deze visie invulling geven door een focus aan te brengen op de volgende vier pijlers: 
 
1. Pastoraat 

Wij stellen ons ten doel het pastorale klimaat in de onze kerk te bevorderen. Hierbij stellen wij 
de volgende drie aandachtspunten centraal: 

1) Het gestalte geven aan onderling pastoraat. Het uitgangspunt in onze gemeente is dat 
het pastoraat vraag-gestuurd is. Daarnaast zal het pastoraat in een aantal gevallen een 
actief aanbod doen. Te denken valt hierbij aan het bezoeken van 80+ leden of indien er 
een concrete aanleiding bekend is. Elk gemeentelid is zich ervan bewust dat het 
vanzelfsprekend is vanuit het geloof met elkaar mee te leven. 

2) Het verwelkomen van gasten en nieuwe leden in de kerk. Wij willen met elkaar het 
geloof belijden, maar ook de buitenwereld verwelkomen in onze gemeenschap. 

3) Het waarderen van vrijwilligers in brede zin. Wij willen zorgen dat iedereen die zich 
vrijwillig inzet ook daarvoor gewaardeerd wordt. 

Deze drie aandachtspunten zijn verder uitgewerkt door de werkgroep pastoraat. In de 
opgestelde uitwerking wordt in meer detail aangeven hoe deze aandachtpunten zullen worden 
uitgevoerd. (Zie bijlage 1) 

 
2. Jeugdwerk 

Het jeugdwerk bestaat uit een maandelijkse activiteit voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar, 

een maandelijkse activiteit voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 16 jaar en ten minste vier grotere 

evenementen per jaar.  

1) De kinderdienst (4 t/m 12 jaar)  

Deze leeftijdsgroep komt bij elkaar in een kinderkerkdienst. De invulling van deze 

kinderkerkdiensten is thematisch en uitdagend. De kinderkerkdiensten sluiten aan op de 

beleving van de kinderen. Hierbij wordt verdieping gezocht in het op verschillende 

manieren aanbieden van de Bijbelverhalen. Er wordt in contact met de commissie 

erediensten gekeken hoe en wanneer er aangesloten wordt bij de erediensten maar de 

kinderdiensten staan in principe los van de erediensten. De kinderkerkdiensten zullen 

gemiddeld twaalf keer per jaar zijn. Daarnaast is er voor kinderen in de leeftijd van 10 

t/m 12 jaar basiscatechese door de week. Bij de basiscatechese ligt de nadruk op 

verdieping in de Bijbelse verhalen, de zogenaamde vorming en toerusting. 

2) De jeugdkapel (12 t/m 16 jaar) 

Deze leeftijdsgroep komt in dezelfde vorm als hierboven bij de kinderdienst beschreven 

bij elkaar, maar dan voor de groep 12 t/m 16 jaar als Jeugdkapel. 
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3) De evenementen 

Naast bovenstaande vaste bijeenkomsten worden er minimaal vier evenementen 

georganiseerd voor de jeugd binnen- en/of buiten de kerk. Te denken hierbij valt aan: De 

levende kerststal, kamp/ musical weekend, schoolkerkdienst, startweekactiviteit, e.d. 

3. Liturgie en kerkdiensten 
Het werk van een inmiddels opgeheven liturgiecommissie heeft onder meer geleid tot de 
samenstelling van een vernieuwde uitgave van ‘Orden van dienst’ (2017). Daarin staan drie 
verschillende orden van dienst.  
De beleidsplancommissie is van mening dat deze orden van dienst onvoldoende inspelen op de 
verschillende doelgroepen. Het huidige uitgangspunt is een vaste liturgieviering waaraan in de 
loop der tijd verschillende onderdelen zijn toegevoegd. Het is niet meer van deze tijd om 
bijvoorbeeld het kindermoment tijdens de dienst te doen, waarna de kinderen naar hun eigen 
dienst gaan. Passend bij de huidige tijd en cultuur opteert de commissie voor het 
experimenteren met een verschillende invulling van kerkdiensten door te variëren in vier stijlen 
waarin uitdrukkelijk gefocust wordt op verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, 
jonge gezinnen, ouderen etc. Als voorbeelden denken we aan: dialoogdiensten, muziekdiensten, 
theaterdiensten, Johannes-de-Heer-diensten maar ook diensten zoals deze nu gebruikelijk zijn. 
Afhankelijk van de gekozen invulling kan dan bepaald worden of er alleen liederen uit het 
Nieuwe Liedboek (met orgelbegeleiding) gezongen worden, of dat er ook uit een breder 
repertoire gekozen wordt met begeleiding van andere instrumenten dan het orgel. Wat de 
liedkeuze betreft biedt de beamer volop mogelijkheden. Daarbij zou – afhankelijk van op welke 
doelgroep een viering is afgestemd – ook gevarieerd kunnen worden in de aanvangstijd van een 
kerkdienst. 

 
4. Projecten 

Naast de bovenstaande pijlers van onze kerk willen wij meer aandacht gaan geven aan korte 
projecten. Deze projecten lopen dwars door alle geledingen van de kerk heen en staan ook open 
voor mensen van buiten onze gemeente. Voor deze korte projecten dient een tijdelijke 
projectgroep in het leven te worden geroepen om dat project te realiseren. Deze projectgroepen 
ontstaan uit het idee dat veel mensen in onze gemeente graag meedoen met een tijdelijk 
project zonder een langere verplichting aan te moeten gaan. Voorbeelden van dit soort 
projecten zijn: 

- Top 2000 dienst 
- Levende kerststal 
- Schoolkerkdienst 
- Startweekactiviteiten 
- Kerkelijke speurtocht 
- Gemeenschappelijk diner met spreker 
- Kerkcafé 
- Seniorenbijeenkomst 

 
Om deze vier pijlers uit te kunnen voeren dient de gemeente de volgende drie stappen te nemen: 
 
A. Het beroepen van een predikant voor ongeveer 0,5 FTE 

We willen de ontstane vacature vervullen door het beroepen van een halftime predikant die zich 
voornamelijk gaat richten op de volgende kerntaken: 
- Iemand die de mensen in de gemeente voorgaat in het dienen van elkaar en de 

maatschappij waarin zij gemeente is. 
- Iemand die mensen kan inspireren en mogelijkheden kan scheppen om nieuwe wegen in te 

slaan naar de toekomst. 
- Iemand die ondersteuning geeft aan het pastorale team en het pastoraat zelf vooral beperkt 

tot crisispastoraat. 
- Iemand die het jeugdwerk kan stimuleren en daarbij een voortrekkersrol kan spelen. 
 

B. Samenwerking onderzoeken met wijkgemeente Sloten/Osdorp en kerkelijke gemeenschappen 
in Badhoevedorp-Lijnden 
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Momenteel heeft de gemeente niet het idee om te fuseren met een andere gemeente. Zij ziet 
echter wel veel raakvlakken met de wijkgemeente Sloten/Osdorp en wil zeker op het onder 4 
genoemde focusgebied van de projecten graag onderzoeken of er animo is om gezamenlijk een 
aantal projecten te gaan oppakken. 
In het kader van de oecumene staat onze gemeente positief ten opzichte van samenwerking met 
kerkelijke gemeenschappen in Badhoevedorp-Lijnden. Uitgangspunt hierbij is een gelijkwaardige 
positie tussen deze kerkelijke gemeenschappen. 
 

C. Benodigde ruimte 
De gemeente is voornemens om door te gaan als zelfstandige gemeente. Zij realiseert zich 
echter dat het huidige complex van gebouwen te groot en te duur is geworden voor haar 
doelstellingen. Daarom is reeds de werkgroep gebouwen ingesteld. Deze groep dient op basis 
van dit beleidsplan verder te onderzoeken hoe de gebouwen zo efficiënt mogelijk kunnen 
worden geherstructureerd om de doelstelling van de gemeente te verwezenlijken. Op basis van 
dit beleidsplan onderschrijft de beleidscommissie de conclusie van de werkgroep gebouwen om 
naar een kleiner gebouw te gaan. 
 

Badhoevedorp 
7 mei 2021 
 
 
 
 


