
 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Protestantse Gemeente Voorburg  2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraf 

Dit beleidsplan is voorbereid door een door de Algemene Kerkenraad (AK) op 15 november 2012 
ingestelde commissie.  Deze commissie bestaat uit: Ank van den Berg (secretaris), Joop Carton, 
Sytse Jousma, Karin Keemink, Jan Keijzer, Judith Nieuwenhuys (voorzitter), Atte Roskam (eerste 
deel), Anneke Vader en Marjan Zebregs. 
Op 17 januari 2013 heeft de AK gesproken over de door de commissie aangeleverde concept 
visie. Op 4 april 2013 heeft de commissie haar voorstel voor een beleidsplan aan de AK 
aangeboden. De hoofdpunten uit het concept voorstel van de commissie Beleidsplan zijn op de 
ambtsdragers dag van16 maart 2013 aan de orde geweest. De AK heeft het voorstel van de 
commissie besproken in zijn vergadering van 18 april 2013. Dit heeft geleid tot enkele inhoudelijke 
veranderingen ten opzichte van het voorstel van de commissie. Na het kennen van de 
Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) heeft de AK op 5 juni 2013 de PGV gehoord over het 
voorlopig vastgestelde beleidsplan en op 16 januari 2014 over de financiële en diaconale bijlage. 
Ook dit heeft geleid tot een aantal veranderingen. Op 20 juni 2013 heeft de AK het beleidsplan 
definitief vastgesteld zonder bijlage 2 en 3 en op 16 januari 2014 heeft de AK de financiële en 
diaconale bijlage definitief vastgesteld.  
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1. Missie en visie 
De Protestantse Gemeente Voorburg wil vanuit haar christelijk geloof inspirerend zijn voor haar 
leden en voor anderen. De PGV beweegt zich daarbij binnen het belijden zoals verwoord in artikel 
1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij de heilige Schrift als enige bron 
en norm wordt erkend.  
 
Missie 
De missie van de PGV is: Ontmoeting en Ontwikkeling.  
Bij ‘ontmoeting’ denkt de PGV aan ontmoeting tussen God en mensen, ontmoeting tussen 
gemeenteleden, ontmoeting tussen kerk en samenleving, ontmoeting in de oecumene, ontmoeting 
tussen wijkgemeenten en ontmoeting van de voormalige wijkgemeenten in de nieuwe 
wijkgemeenten.  
Bij ‘ontwikkeling’ denkt de PGV aan ontwikkeling van gemeenteleden individueel, ontwikkeling van 
de wijkgemeenten, ontwikkeling van de PGV en ontwikkeling van de relatie met de samenleving en 
de oecumene. Deze ‘ontwikkeling’ kan betrekking hebben op verdieping van het geloof, 
overdragen en vergroten van kennis of uitbreiden en versterken van de contacten van de PGV 
intern en extern. 
 
Visie   
De PGV wil een gemeente zijn waarvan de leden zich verbonden weten door het geloof in God. 
Deze verbondenheid vindt vooral plaats in de ontmoeting in de eredienst en bij de verkondiging. 
De gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten, die samen gemeente-van-Christus willen zijn en 
waar mensen zich thuis kunnen voelen. Binnen het grotere geheel van de PGV vormen deze 
wijkgemeenten samenbindende gemeenschappen, waar plaats is voor inspiratie, bezinning en 
rust.  
De wijkgemeenten hebben de vrijheid om het gemeente-van-Christus-zijn op hun eigen wijze in te 
vullen. 
Naar buiten toe stelt de PGV zich open en uitnodigend op. Vanuit haar diaconale en missionaire 
opdracht heeft zij een open oog voor wat er in de samenleving en in de wereld gebeurt. De PGV 
zoekt samenwerking met andere christelijke geloofsgemeenschappen. 
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2. Het besluit van 15 juni 2011 
In vervolg op het AK besluit van 15 juni 2011(bijlage 1) heeft de PGV sinds juni 2012 twee 
wijkgemeenten: De Open Hof (Fonteinkerk – Koningkerk) en de Opstandingskerk-Oude Kerk. De 
PGV wil deze twee nieuwe wijkgemeenten waar nodig ondersteunen in hun ontwikkelingsproces 
en de ontmoeting tussen de twee wijkgemeenten op het niveau van Voorburg stimuleren.  
De wijkgemeenten hebben de inspanningsverplichting om de exploitatie van de nieuwe wijk in 
evenwicht te brengen en in evenwicht te houden. De wijkgemeente De Open Hof heeft een 
beleidsplan vastgesteld en een keuze gemaakt voor één kerkgebouw. Bij de wijkgemeente 
Opstandingskerk-Oude Kerk is het beleidsplan in voorbereiding.  
De AK volgt het besluitvormingsproces in de wijkgemeenten gericht op de naleving van het besluit 
en met name op de keuze voor één kerkgebouw per wijkgemeente uiterlijk vanaf 2017. 

3. Het financiële kader 
De AK heeft op voordracht van het College van Kerkrentmeesters in april 2012 het financiële kader 
voor de PGV voor 2013 – 2017 vastgesteld (bijlage 2). Het financiële kader geeft onder bepaalde 
voorwaarden aan hoe de PGV naar een kostendekkende begroting kan toewerken. De 
belangrijkste conclusie is dat daarvoor afbouw van predikantsformatie, (kerk)gebouwen en 
personeelsformatie nodig is, maar ook de inspanning van wijkgemeenten om een evenwichtige 
wijkbegroting te realiseren. Zo is de predikantsformatie op anderhalve plaats per wijkgemeente 
gesteld. De AK heeft twee posten met financiële middelen ter beschikking om nieuwe activiteiten te 
entameren of te faciliteren. Wanneer zich in de looptijd van dit beleidsplan ontwikkelingen 
voordoen, waarbij die posten voor Nieuw Beleid en Missionair Werk niet toereikend blijken te zijn, 
besluit de AK hierover volgens de daarvoor geldende procedures.  

4. De PGV en de wijkgemeenten  
In de Protestantse Kerk in Nederland ligt de basis voor de geloofsgemeenschap op het niveau van 
de (wijk)gemeenten. Daar vieren we de zondagse eredienst, die de kern vormt van onze 
geloofsbeleving en ons gemeenteleven. De meeste kerkgangers identificeren zich meer met de 
wijkgemeente dan met de PGV. Veel inzet voor ontmoeting en ontwikkeling zal dan ook op het 
niveau van de wijkgemeenten invulling krijgen. De wijkgemeente en de PGV hebben eigen 
verantwoordelijkheden, maar in de praktijk is de grens tussen wijkgemeente en PGV niet simpel 
scherp te trekken, omdat de PGV gevormd wordt door wijkgemeenten. Samenwerking en goede 
onderlinge communicatie vormen dan het uitgangspunt.  

Bij veel activiteiten van de ene wijkgemeente zijn leden van de andere wijkgemeente van harte 
welkom. De PGV zorgt  voor die zaken die  op basis van wenselijkheid of noodzaak op het 
bovenwijkse niveau liggen. 

5. Vrijwilligers 
Binnen de PGV zijn er vele vrijwilligers actief op het gebied van pastoraat, diaconaat of beheer. Dit 
betreft ook de ondersteuning en vervanging van professionele medewerkers. De PGV is dankbaar 
voor de inzet van de vele vrijwilligers in de wijkgemeenten en de PGV. De PGV realiseert zich dat 
vrijwilligerswerk veel van mensen kan vragen. De AK streeft naar maatregelen om de belasting 
van vrijwilligers te verlagen door bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans gedeeltelijk via internet te 
organiseren of door vrijwilligers beter te begeleiden. Ook variatie in de duur of de intensiteit van 
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vrijwilligerswerk kan behulpzaam zijn. Bij het nadenken over activiteiten van de PGV is het 
uitgangspunt dat de bijdrage van de activiteit aan het doel van de PGV moet opwegen tegen de 
inzet van de vrijwilligers. 

6. Het College van Diakenen  
De gemeente heeft een diaconale roeping. Het College van Diakenen en de werkgroep Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) hebben hierin een eigen taak binnen de 
missie en visie van de PGV. 
Het besluit van15 juni 2011 noemt diaconie als een bovenwijkse activiteit. 
Het beleidsplan van het College van Diakenen van januari 2014 maakt integraal onderdeel uit van 
dit beleidsplan en is opgenomen als bijlage 3. 

7. De PGV activiteiten  
De PGV vindt het belangrijk dat er binnen de geloofsgemeenschap ontmoeting is tussen de 
verschillende generaties. De PGV vindt het ook belangrijk dat jongeren elkaar in onze 
geloofsgemeenschap kunnen ontmoeten en dat zij hun geloof kunnen ontwikkelen. Voor deze 
ontmoeting en ontwikkeling zijn er nu zowel activiteiten op wijkniveau, als op PGV niveau 
georganiseerd door het Overleg Jeugd Ambtsdragers (OJA) of op incidentele basis via 
jeugddiaconaat. Het besluit van 15 juni 2011 noemt jeugdwerk als een bovenwijkse activiteit.   

De PGV maakt nu geen gebruik van de sociale media, zoals Facebook en Twitter. We denken dat 
sociale media kunnen helpen de ontmoeting tussen (christelijke) jongeren te stimuleren. De 
Protestantse Kerk in Nederland heeft recent een Handboek kerk en sociale media uitgebracht. 
JOP, de jongerenorganisatie van het Landelijk Dienstencentrum, kan gemeenten hierbij 
ondersteunen. De PGV jongeren kunnen met begeleiding van een predikant of een jeugdouderling 
de mogelijkheden en wenselijkheden van het gebruik van sociale media in Voorburg onderzoeken. 
De eventuele kosten voor het maken van een voorstel ‘Sociale media’ komen ten laste van de post 
‘nieuw beleid’. 
De AK stelt in november 2013 een werkgroep ‘Sociale media’ in met als opdracht om voor  
1 juni 2014 aan de AK een voorstel te doen voor de inzet van sociale media in de PGV. In de juni 
2014 zal de AK het beleid sociale media vaststellen.  

� Punt 1   Beleid sociale media 

Het GHZV zomerkamp is gericht op junioren (8 tot 12 jaar) en senioren (13 tot 18 jaar) uit de 
Protestantse Gemeente Voorburg. Ieder jaar doen ook enkele kinderen van buiten de PGV hieraan 
mee, zoals van Vliet en Burgh en Vluchtelingenwerk.     De PGV en het College van Diakenen 
geven een financiële bijdrage voor dit kamp. Deze activiteit draagt sterk bij aan zowel ontmoeting, 
als aan ontwikkeling. 

Voor de geloofsontwikkeling van kinderen vindt de PGV contacten tussen kerk en school 
belangrijk. De wijkgemeenten hebben hierin een sleutelrol bij bijvoorbeeld school- en kerkdiensten. 
De Interkerkelijke Stichting voor godsdienstonderwijs op openbare scholen (IKOS) draagt zorg 
voor het godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Waar nodig, bijvoorbeeld bij dreigende 
bezuinigingen, zal de PGV – bij voorkeur in oecumenisch verband – optreden.  

De ‘middengroep’, mensen met (bijna) volwassen kinderen, werkenden, is een dragende groep in 
onze geloofsgemeenschap. De activiteiten voor deze groep vinden vooral plaats in de 
wijkgemeenten. De PGV weet dat er in de protestantse gemeente Rijswijk onderzoek gaande is 
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naar de behoeften van betrokken en papieren kerkleden in de leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar. Dit 
onderzoek kan ook voor Voorburg waardevolle informatie opleveren. Ook elders in het land en bij 
het Landelijk Dienstencentrum  is hierover nuttige informatie beschikbaar. 
De AK start in november 2014 met nadenken over beleid voor de middengroep in Voorburg. 
Besluitvorming hierover volgt in de AK van juni 2015.  

� Punt 2.  Beleid middengroep 
 
Jaarlijks organiseert het College van Diakenen een vakantieweek voor PGV ouderen. De PGV 
werkt in regionaal verband mee aan SIV vakantieweken voor mensen, die begeleiding nodig 
hebben.  
Het werk voor de oudere gemeenteleden vindt vooral plaats in de wijkgemeenten.  
Dit betreft ook de contacten met de bewoners in de verzorgingshuizen: Het Anker, 
Rustoord/Leilinde en De Sonneruyter van WZH en De Mantel van Florence.  
Daarbij vindt ook contact met de locatiedirecteuren plaats. Voor meer bestuurlijke punten heeft de 
AK sinds 2012, na overleg met de wijkgemeenten, jaarlijks op directieniveau overleg met WZH en 
Florence. Dit biedt de mogelijkheid om mogelijke vraagpunten op locatieniveau in een ander kader 
te bespreken. 
Jaarlijks bespreekt de AK de resultaten van dit overleg in de september vergadering.  

� Punt 3.  Voortzetten overleg met WZH en Florence.  
 
De PGV heeft als één van de weinige gemeenten uit het midden van de Protestantse Kerk in 
Nederland nog elke zondagavond een avonddienst. Hoewel de belangstelling voor deze 
avonddienst is teruggelopen tot een beperkte groep, wil de PGV de wekelijkse avonddienst op een 
vaste tijd en plaats voortzetten. Deze wens is ingegeven door de waardering van de aanwezigen 
voor de avonddienst. Het aantal bezoekers vindt de PGV geen doorslaggevend argument. De PGV 
wil de invulling van een deel van de avonddiensten veranderen, zodat deze diensten bijvoorbeeld 
meer randkerkelijken of meer jongeren aantrekken. 
De AK voert in september 2013 overleg met de Commissie Avonddiensten over de organisatie en 
de invulling van de wekelijkse avonddienst in de Oude Kerk. De gewijzigde invulling begint in 2014. 

� Punt 4.  Wijziging invulling wekelijkse avonddienst  
 
In sommige gevallen kan het nodig of wenselijk zijn om activiteiten, die gewoonlijk op het niveau 
van de wijkgemeente gebeuren, op het niveau van de PGV te organiseren. Voor de ontmoeting en 
ontwikkeling van doopouders kan dit bijvoorbeeld een cursus geloofsopvoeding zijn of een 
jaarlijkse activiteit voor jonge kinderen en hun ouders.  
De AK bespreekt vanaf 2014 jaarlijks in september nut en noodzaak van mogelijke extra PGV 
activiteiten. 

� Punt 5.  Nut en noodzaak extra PGV activiteiten 
 
De belangrijke taak van ‘Vorming en toerusting’ (V&T) voor gemeenteleden ligt bij de 
wijkgemeenten. Voor de ‘Vorming en toerusting’ van ambtsdragers en pastoraal medewerkers 
vinden we het niveau van de PGV meer passend, omdat dat meer mogelijkheden biedt voor 
ontmoeting, ontwikkeling en onderlinge ondersteuning. Dit geldt voor nieuwe ambtsdragers en 
pastoraal medewerkers in het bijzonder. Mogelijk kan hierbij gebruik worden gemaakt van de 
cursussen, die de PKN aanbiedt. De kosten hiervan komen ten laste van de begroting. 
Vanaf 2014 stelt de AK op voorstel van het ministerie van predikanten jaarlijks in juni een V&T plan 
vast voor ambtsdragers en pastoraal medewerkers. 

� Punt 6.  V&T jaarplan 
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Om de ontmoeting tussen de predikanten en de beide wijkgemeenten te bevorderen, zal in elke 
wijkgemeente minimaal één keer per kwartaal een predikant uit de andere wijkgemeente 
voorgaan. Dit is vaker dan in de huidige situatie. Dit is vanaf 2015 het uitgangspunt van het 
preekrooster dat de AK in maart vaststelt voor het volgende jaar. Het preekrooster wordt 
voorafgaand aan de vaststelling in de AK besproken in het ministerie van predikanten. 

� Punt 7.   Preekrooster 

 
De PGV steunt van harte de oecumene. De PGV is actief lid van de Raad van Kerken 
Leidschendam-Voorburg en haar werkgroepen. De PGV draagt vooral via de wijkgemeenten bij 
aan activiteiten van de Raad van Kerken. Ook draagt de PGV bij aan het werk van het stilte- en 
aandachtcentrum ‘De Schakel’ in winkelcentrum Leidschenhage De contacten van de PGV met de 
burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg verlopen voornamelijk en bij voorkeur via de Raad 
van Kerken. Een recent voorbeeld hiervan is de rol van de kerk bij rampen. Ook buiten de Raad 
van Kerken onderhouden de PGV en haar wijkgemeenten oecumenische contacten. Daarnaast 
zijn er contacten met andere geloofsgemeenschappen in de regio. Bijzondere vermelding verdient 
de band met de Evangelisch-Lutherse gemeente van de Marktkirche in Halle (Duitsland), die in de 
jaren tachtig is ontstaan.  
De AK zal met informatie van de werkgroep Halle in januari 2014 de huidige vormgeving van deze 
verbondenheid evalueren.  

� Punt 8.  Halle 
 
De PGV is blij met initiatieven uit de gemeente om zowel PGV leden, als rand- en 
buitenkerkelijken te bereiken. De PGV geeft hieraan waar nodig ondersteuning. Dit betreft 
bijvoorbeeld de voorbereiding en uitvoering van een musical over een Bijbels thema. Zo’n musical 
heeft een missionair karakter. In de grote groep betrokkenen vindt veel ontmoeting plaats, ook 
tussen generaties en tussen mensen met verschillende geloofsopvattingen en achtergronden. 
Door het Bijbelse thema draagt de musical op ongedwongen wijze bij aan ontwikkeling door 
kennisoverdracht en ervaring.  
 
De PGV heeft en voelt een missionaire opdracht. Deze is vooral gericht op dialoog in Voorburg. 
Om gemeenten in deze opdracht te ondersteunen heeft het Landelijk Dienstencentrum (LDC) 
dertig missionaire modellen ontwikkeld, waaruit gemeenten een keuze kunnen maken voor een 
voor hen passend model. Het besluit van 15 juni 2011 noemt missionair werk als een bovenwijkse 
activiteit. 
De AK stelt in januari 2014 een missionaire commissie in om - mogelijk met ondersteuning van 
het LDC  - missionair beleid te ontwikkelen voor de PGV. 
De AK besluit hierover in zijn vergadering van september 2014. De eventuele kosten voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het missionair beleid komen ten laste van de bestemmingsreserve 
‘missionair beleid’, zo nodig aangevuld met de begrotingspost ‘nieuw beleid’.  
De PGV kan missionair zijn door  besturen van organisaties op het gebied van sport en cultuur, 
welzijnswerk, kinderopvang, wijkvereniging of belangenbehartiging te benaderen. Door contacten 
op te bouwen met dergelijke organisaties ligt er een basis, waarop voortgebouwd kan worden als 
een organisatie  te maken zou krijgen met incidenten waarbij levensbeschouwelijke vragen een rol 
spelen. Ook kunnen uit deze contacten samenwerkingsprojecten ontstaan. De PGV noemt dit het 
ambassadeursplan. 
De AK geeft de missionaire commissie het idee mee van een ambassadeursplan. 
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� Punt 9.  Missionair beleid, inclusief ambassadeursplan 
 
Nu het aantal mensen met persoonlijke ervaring met een geloofsgemeenschap of een eredienst 
vrij laag is geworden en nu kennis van christelijke feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren 
vermindert, wil de PGV haar geloofsverhalen en geloofsgemeenschap actief uitdragen. De PGV 
kan mensen iets moois bieden, bijvoorbeeld door de Bijbelverhalen, waarin mensen zichzelf 
kunnen ontdekken en God ontmoeten. Ook kan de kerk mensen helpen bij 
zingevingsvragen. Goed doordachte communicatie is daarbij belangrijk. De PGV wil het geloof 
zowel in woord, als in daad uitdragen. Bijvoorbeeld door informatie te geven over kerkelijke 
activiteiten in de plaatselijke kranten en door uitnodigend aanwezig te zijn in de samenleving, zoals 
op het Cultureel zomerfestival Leidschendam-Voorburg. 
Vanwege het belang van communicatie voor de ontmoeting en ontwikkeling op het niveau van 
Voorburg is een communicatiestrategie nodig. Hiervan maken de sociale media, zoals genoemd in 
punt 1, onderdeel uit.  
Het Landelijk Dienstencentrum kunnen ondersteuning bieden bij de opstelling van de 
communicatiestrategie. De eventuele kosten hiervoor komen ten laste van de post ‘nieuw beleid’.  
De AK start hierover in september 2013 overleg met de PGV werkgroep Communicatie. In haar 
vergadering van maart 2014 zal de AK de PGV communicatiestrategie vast stellen. 

� Punt 10.  Communicatiestrategie 
 
In afwachting van de communicatiestrategie verandert de PGV nu niet de opzet of frequentie van 
het PGV kerkblad "KerkWijzer" of van de PGV website http://www.protestantsegemeentevoorburg.nl.  
Jaarlijks doet de werkgroep Communicatie aan de AK voorstellen, waarover de AK besluit. Voor 
PGV communicatie is structureel een eigen post in de PGV begroting opgenomen.  
 
  
  



10 

 

SLOT 
 

Dit beleidsplan bevat een tiental concrete punten. Om een goede uitvoering van het beleidsplan te 
bevorderen zijn deze punten hieronder samengevat. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse 
bespreking van de  uitvoering van het beleidsplan in de september- vergadering van de AK.  

Bij alle besluitvorming in de AK zullen de missie en de visie van de PGV, zoals in dit beleidsplan 
verwoord, de leidraad zijn. 

De PGV bedankt de commissie Beleidsplan voor haar bijdrage aan dit beleidsplan. 

.Nr. Wat Wie  Toelichting  

1 Beleid sociale media Werkgroep sociale media In november 2013 start werkgroep. 

In AK juni 2014 besluitvorming  

2 Beleid middengroep AK met input van o.a. 
Rijswijk  

In november 2014 starten 

In AK juni 2015 besluitvorming  

3 Voortzetten overleg 
directies 
verzorgingshuizen 

AK Resultaten jaarlijks in AK september 
vanaf 2013 

4 Wijziging invulling 
wekelijkse 
avonddiensten 

AK met commissie 
Avonddiensten 

Overleg in september 2013. Invoering 
vanaf 2014 

5 Nut en noodzaak extra 
PGV activiteiten 

AK en wijkkerkenraden Jaarlijks in AK september vanaf 2014 

6 V&T jaarplan 
ambtsdragers 

Ministerie van 
predikanten  

Jaarlijks in AK juni vanaf 2014 

7 Preekrooster Ministerie van 
predikanten 

Jaarlijks in AK maart vanaf 2014 

8 Halle Werkgroep Halle Evaluatie in AK januari 2014 

9 PGV missionair beleid, 
incl. 
ambassadeursplan 

Missionair commissie  In januari 2014 start de commissie  

Besluitvorming in AK september 2014 

10 Communicatiestrategie Werkgroep 
Communicatie  

Overleg in september 2013 

Besluitvorming in AK maart 2014 

 

  



 

Bijlage 1  Besluit AK 15 juni  2011

 

 
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 juni met twaalf stemmen voor en twee 
stemmen tegen het onderstaande besluit over de toekomst van de Protestantse Gemeente 
Voorburg genomen. 
Dit besluit volgt het voorgenomen besluit dat de Algemene Kerkenraad op 26 april 2010 met 
eenparigheid van stemmen had genomen, behalve op het punt van de genoemde termijnen, omdat 
deze niet meer reëel waren door het tijdsverloop als gevolg van het besluit van de Algeme
Kerkenraad van 16 juni 2010 om buitengewone visitatie aan te vragen waren. Het besluit sluit aan 
bij het advies van de visitatoren. 
 
1. De Algemene Kerkenraad vormt twee evenwichtige nieuwe wijkgemeenten vanaf 2012 met 
allebei één wijkkerkenraad gevormd
maakt een beleidsplan 2012-2016, met een financiële paragraaf; deze beleidsplannen moeten voor 
de zomer 2012 gereed zijn om een begroting 2013 voor de Protestantse Gemeente Voorburg te 
kunnen maken; de samenstelling van de nieuwe wijken uit de huidige wijken moet per 1 januari 
2012 bekend zijn; de huidige wijken worden uitgenodigd zelf met elkaar te verkennen wat 
levensvatbare nieuwe wijken zouden kunnen zijn; mochten er op 1 januari 2012 geen 
levensvatbare clusters gevormd zijn, dan zullen de bestaande wijkgemeenten worden opgeheven en 
zullen er twee nieuwe evenwichtige wijkgemeenten worden samengesteld.
2. Alle activiteiten die de Protestantse Gemeente Voorburg bovenwijks kan ondernemen (diacon
jeugdwerk, missionair werk etc.), zal zij bovenwijks aanpakken; de Algemene Kerkenraad maakt 
voor de herfst 2012 een beleidsplan 2012
vinden plaats op centraal niveau, andere activiteiten zijn vo
wijken te versterken. 
3. De te vormen wijkkerkenraden werken toe naar een keuze voor één kerkgebouw; het is in ieder 
geval noodzakelijk om uiterlijk vanaf 2017 
kerkgebouw te kerken. 
4. De Algemene Kerkenraad stelt de formatie voor predikanten op 3,7 te verdelen over de nieuwe 
wijken naar de aantallen leden; dat betekent voor de huidige wijk Fonteinkerk 0,5 predikantsplaats, 
voor de huidige wijk Koningkerk 1,4 predikan
predikantsplaats en voor de huidige wijk Oude Kerk 0,8 predikantsplaats. Deze formatie zal worden 
gerealiseerd bij het vacant zijn of worden van predikantsplaatsen.
5. De AK zal de kosten van personeel red
werkzaamheden gegarandeerd is en het eventueel afvloeien van personeel volgens een goed sociaal 
plan wordt geregeld; het College van Kerkrentmeesters maakt voor eind 2011 een plan om 
kostenreductie vanaf 2013 te kunnen realiseren.
6. De te vormen wijken krijgen meer financiële verantwoordelijkheid binnen de kaders die de 
kerkorde daarbij stelt; de nieuwe wijken hebben met die verantwoordelijkheid de 
inspanningsverplichting om de exploitatie van de nieuwe wijk in
houden. 
7. Het College van Kerkrentmeesters stelt voor eind 2011 een model op om deze financiële 
verantwoordelijkheid vorm te geven.
8. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 voor de uitvoering van het besluit een degelijk 
implementatieplan. 
9. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 een nieuwe Plaatselijke Regeling
en hoort de Protestantse Gemeente Voorburg hierover.
 
 
 
Besluit toekomst PGV 11 06-15 def.doc   

Besluit AK 15 juni  2011  

Veenkade 4 2271 VW Voorburg

secretaris@protestants

Voorburg, 17 juni 2011

De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 juni met twaalf stemmen voor en twee 
stemmen tegen het onderstaande besluit over de toekomst van de Protestantse Gemeente 

lgt het voorgenomen besluit dat de Algemene Kerkenraad op 26 april 2010 met 
eenparigheid van stemmen had genomen, behalve op het punt van de genoemde termijnen, omdat 
deze niet meer reëel waren door het tijdsverloop als gevolg van het besluit van de Algeme
Kerkenraad van 16 juni 2010 om buitengewone visitatie aan te vragen waren. Het besluit sluit aan 

 

1. De Algemene Kerkenraad vormt twee evenwichtige nieuwe wijkgemeenten vanaf 2012 met 
allebei één wijkkerkenraad gevormd uit de op te heffen huidige wijkkerkenraden; elke nieuwe wijk 

2016, met een financiële paragraaf; deze beleidsplannen moeten voor 
de zomer 2012 gereed zijn om een begroting 2013 voor de Protestantse Gemeente Voorburg te 

aken; de samenstelling van de nieuwe wijken uit de huidige wijken moet per 1 januari 
2012 bekend zijn; de huidige wijken worden uitgenodigd zelf met elkaar te verkennen wat 
levensvatbare nieuwe wijken zouden kunnen zijn; mochten er op 1 januari 2012 geen 
evensvatbare clusters gevormd zijn, dan zullen de bestaande wijkgemeenten worden opgeheven en 
zullen er twee nieuwe evenwichtige wijkgemeenten worden samengesteld. 
2. Alle activiteiten die de Protestantse Gemeente Voorburg bovenwijks kan ondernemen (diacon
jeugdwerk, missionair werk etc.), zal zij bovenwijks aanpakken; de Algemene Kerkenraad maakt 
voor de herfst 2012 een beleidsplan 2012-2016, met een financiële paragraaf; sommige activiteiten 
vinden plaats op centraal niveau, andere activiteiten zijn vooral geschikt om de te nieuw te vormen 

3. De te vormen wijkkerkenraden werken toe naar een keuze voor één kerkgebouw; het is in ieder 
geval noodzakelijk om uiterlijk vanaf 2017 - of zoveel eerder als kan - per nieuwe wijk in één 

4. De Algemene Kerkenraad stelt de formatie voor predikanten op 3,7 te verdelen over de nieuwe 
wijken naar de aantallen leden; dat betekent voor de huidige wijk Fonteinkerk 0,5 predikantsplaats, 
voor de huidige wijk Koningkerk 1,4 predikantsplaats, voor de huidige wijk Opstandingskerk 1,0 
predikantsplaats en voor de huidige wijk Oude Kerk 0,8 predikantsplaats. Deze formatie zal worden 
gerealiseerd bij het vacant zijn of worden van predikantsplaatsen. 
5. De AK zal de kosten van personeel reduceren zolang de uitvoering van noodzakelijke 
werkzaamheden gegarandeerd is en het eventueel afvloeien van personeel volgens een goed sociaal 
plan wordt geregeld; het College van Kerkrentmeesters maakt voor eind 2011 een plan om 

e kunnen realiseren. 
6. De te vormen wijken krijgen meer financiële verantwoordelijkheid binnen de kaders die de 
kerkorde daarbij stelt; de nieuwe wijken hebben met die verantwoordelijkheid de 
inspanningsverplichting om de exploitatie van de nieuwe wijk in evenwicht te brengen en te 

7. Het College van Kerkrentmeesters stelt voor eind 2011 een model op om deze financiële 
verantwoordelijkheid vorm te geven. 
8. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 voor de uitvoering van het besluit een degelijk 

9. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 een nieuwe Plaatselijke Regeling
en hoort de Protestantse Gemeente Voorburg hierover. 
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Preses: Mw. M. Zebregs 

Scriba: J.A. Stoop 
Veenkade 4 2271 VW Voorburg 

070 3851681/ 06 43152091 
secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl 

Voorburg, 17 juni 2011 

De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 juni met twaalf stemmen voor en twee 
stemmen tegen het onderstaande besluit over de toekomst van de Protestantse Gemeente 

lgt het voorgenomen besluit dat de Algemene Kerkenraad op 26 april 2010 met 
eenparigheid van stemmen had genomen, behalve op het punt van de genoemde termijnen, omdat 
deze niet meer reëel waren door het tijdsverloop als gevolg van het besluit van de Algemene 
Kerkenraad van 16 juni 2010 om buitengewone visitatie aan te vragen waren. Het besluit sluit aan 

1. De Algemene Kerkenraad vormt twee evenwichtige nieuwe wijkgemeenten vanaf 2012 met 
uit de op te heffen huidige wijkkerkenraden; elke nieuwe wijk 

2016, met een financiële paragraaf; deze beleidsplannen moeten voor 
de zomer 2012 gereed zijn om een begroting 2013 voor de Protestantse Gemeente Voorburg te 

aken; de samenstelling van de nieuwe wijken uit de huidige wijken moet per 1 januari 
2012 bekend zijn; de huidige wijken worden uitgenodigd zelf met elkaar te verkennen wat 
levensvatbare nieuwe wijken zouden kunnen zijn; mochten er op 1 januari 2012 geen 
evensvatbare clusters gevormd zijn, dan zullen de bestaande wijkgemeenten worden opgeheven en 

2. Alle activiteiten die de Protestantse Gemeente Voorburg bovenwijks kan ondernemen (diaconie, 
jeugdwerk, missionair werk etc.), zal zij bovenwijks aanpakken; de Algemene Kerkenraad maakt 

2016, met een financiële paragraaf; sommige activiteiten 
oral geschikt om de te nieuw te vormen 

3. De te vormen wijkkerkenraden werken toe naar een keuze voor één kerkgebouw; het is in ieder 
per nieuwe wijk in één 

4. De Algemene Kerkenraad stelt de formatie voor predikanten op 3,7 te verdelen over de nieuwe 
wijken naar de aantallen leden; dat betekent voor de huidige wijk Fonteinkerk 0,5 predikantsplaats, 

tsplaats, voor de huidige wijk Opstandingskerk 1,0 
predikantsplaats en voor de huidige wijk Oude Kerk 0,8 predikantsplaats. Deze formatie zal worden 

uceren zolang de uitvoering van noodzakelijke 
werkzaamheden gegarandeerd is en het eventueel afvloeien van personeel volgens een goed sociaal 
plan wordt geregeld; het College van Kerkrentmeesters maakt voor eind 2011 een plan om 

6. De te vormen wijken krijgen meer financiële verantwoordelijkheid binnen de kaders die de 
kerkorde daarbij stelt; de nieuwe wijken hebben met die verantwoordelijkheid de 

evenwicht te brengen en te 

7. Het College van Kerkrentmeesters stelt voor eind 2011 een model op om deze financiële 

8. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 voor de uitvoering van het besluit een degelijk 

9. De Algemene Kerkenraad maakt voor eind 2011 een nieuwe Plaatselijke Regeling 

 2011-06-17 
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Bijlage 2   Financieel kader/meerjarenbegroting   
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Toelichting bij de financiële meerjarenbegroting 

Inleiding 

 

Bij het opstellen van het beleidsplan heeft de uitwerking in een meerjarenplan geen gelijke tred 
kunnen houden met de tekst van het beleidsplan zelf.  

Gedurende het proces van opstellen en vaststellen van het beleidsplan bestond er een reëel 
perspectief op een sluitende begroting aan het einde van de planperiode.  Medio 2013 werd echter 
duidelijk dat de opbrengsten van kerkbalans en collecten significant zouden achterblijven bij de 
begroting. In nauw overleg met de moderamina van de AK en de wijken is er voor gekozen om 
eerst de lopende herstructurering van de wijken uit te voeren om pas daarna te kijken naar 
vervolgacties in het kader van het nu kenbaar geworden financiële gat. Het meerjarenplan is 
aangepast aan de nieuwe informatie om zoveel mogelijk het werkelijke beeld te tonen.  

Gevolg van deze keuze is dat de tekst van het beleidsplan en de cijfers niet in elkaars verlengde 
meer liggen. Waar de tekst spreekt over een streven naar een sluitende begroting maakt het 
meerjarenplan dat niet meer zichtbaar. De PGV zal zich het komende jaar op deze situatie 
beraden. 

Het meerjarenplan is doorgerekend met een aantal uitgangspunten die hieronder zijn 
weergegeven. Hierbij is rekening is gehouden met de grote besluiten (gebouwen, 
predikantsformatie) zoals die door de AK in het verleden zijn genomen, en grote ontwikkelingen 
zoals die zich voordoen: terugval vrijwillige bijdrage en collecte, verwachte inflatie en 
renteontwikkelingen e.d. Allerlei kleinere beleidsintensiveringen uit het beleidsplan zijn niet direct 
zichtbaar in dit meerjarenperspectief. Om dat te realiseren zou een meerjarenraming met de 
diepgang van de jaarrekening moeten worden gemaakt.1  Zowel qua capaciteitsbeslag als qua 
voorspellende waarde is dit niet als een zinvolle activiteit te zien. 

                                                           

1 Zo is bijvoorbeeld in de jaarrekening 2012 een bestemmingsreserve voor missionair werk zichtbaar (ca €8.000), die in 

deze vooruitblik niet getoond wordt. 
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Uitgangspunten 

 

o Exploitatieverwachting 2013 en Begroting 2014 conform Begroting 2014 
o Vanaf 2015 

o Vrijwillige bijdragen 
� Aantal leden en aantal bijdragers daalt met 3,5% per jaar (trend 2005-2013). 
� Gemiddelde bijdrage per bijdrager stijgt met 0,5% per jaar (trend 2005-

2013). 
o Collecten: blijven op het niveau van 2014, met lichte afname in 2017 
o Huuropbrengsten 

� 2015: wegvallen opbrengst Fonteinkerk (wegens afstoten gebouw) 
� 2017: wegvallen helft gezamenlijke opbrengst OpK-Ouk 

o Rente 
� Geldmarktrente stijgt vanaf 2015 stringenter beleid ECB (bestrijden 

inflatiegevaar wegens voorzichtige economische groei) 
• 2015: gem. opbrengst naar 2,5% 
• 2017: gem. opbrengst naar 3,0% 

� Vermogen PGV stijgt in 2015 en 2018 wegens verkoop kerkgebouwen. 
� Vermogen PGV daalt door: 

• Opvangen exploitatietekorten 
• Inhaaleffect onderhoud aan gebouwen (t.l.v. onderhoudsreserve) 

o Predikantsplaatsen 
� 2015: formatie terug naar 3,0 fte (1,5 fte voor elke wijkgemeente) 

N.B. In begroting 2014 is al gerekend met kosten beroepingswerk. 
� Traktementstijging gem. 1,5% per jaar (blijft achter t.o.v. inflatie) 

o Personeel 
� Loonstijging gem. 1,5% per jaar (blijft achter t.o.v. inflatie) 
� Geen wijzigingen, omdat OpK-OuK al in 2013 organist en koster heeft 

ingeleverd 
� Geen rekening gehouden met effecten andere opzet Kerkelijk bureau na 

pensionering huidig personeel (vooral verschuiving, weinig verandering in 
omvang kosten) 

o Exploitatiekosten gebouwen 
� Inflatie 2,5% per jaar. 
� 2015: wegvallen kosten Fonteinkerk 
� 2018: wegvallen 50% van kosten OpK-OuK 

o Onderhoud gebouwen 
� Uitgangspunt vernieuwd MJOP (verwacht formeel akkoord in herfst 2013) 
� 2015: wegvallen kosten Fonteinkerk 
� 2018: wegvallen 50% van kosten OpK-OuK 

o Overige lasten: blijven in lijn met kosten begroting 2014. 
Grootste onzekerheden: 

o Ontwikkeling ledental en vrijwillige bijdragen 
o Aanvullend beleid door Algemene Kerkenraad 
o Inflatie(verwachting) 
o Toekomstig monetair beleid ECB 
o Ontwikkeling (mondiale) kapitaalmarktrentes 

 

Januari 2014  
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Bijlage 3    BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKEN EN 
  
 

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN  

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG 

Inleiding 

Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-
2017 met het thema “Ontmoeting en Ontwikkeling” en is een specifieke uitwerking op het terrein 
van de diaconie.  
In het beleidsplan van het College van Diakenen gaat het om het hebben van oog voor de eigen 
gemeenteleden, de samenleving en de wereld. Wij willen daarbij ook zichtbaarheid van de kerk 
nastreven en laten zien dat de kerk ook een “doe-kerk“ is, waar mensen zich inzetten voor hun 
medemens. 

Uitgangspunten : 
Als Protestantse Gemeente van Voorburg binnen de PKN worden we vanuit de Bijbel opgeroepen 
om te zien naar elkaar. Volgens de kerkorde van de PKN is de gemeente  geroepen tot de dienst 
aan het Woord van God  in het diaconaat. Zij vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de 
wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven 
geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar 
onrecht geschiedt. Ook ligt er een taak op het terrein van rentmeesterschap. Daaruit vloeien de 
volgende kerntaken voort: 

• het betrachten van onderling dienstbetoon, 
• het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, 
• het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, 
• het signaleren van knelpunten in de samenleving, 
• het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 

 
Hieruit blijkt al dat de werkzaamheden en aandacht van de diaconie breder zijn dan alleen de 
dienstbaarheid aan de eigen kerkleden, maar dat het gaat over iedereen die hulp nodig heeft. Dat 
betekent dus ook dat het gaat over de inwoners van Voorburg in algemene zin, voor ieder die onze 
hulp nodig heeft. 

De “zichtbaarheid” van de PGV in de burgerlijke gemeente wordt daarbij vergroot. Hierdoor weten 
mensen beter waar ze terecht kunnen, maar kan de kerk ook op een herkenbare wijze haar 
diaconale taak uitoefenen. 

Maar niet alleen voor de mensen direct om ons heen ligt er een diaconale taak, ook voor mensen 
ver weg. Die taak ligt in Voorburg bij de ZWO commissie, een zelfstandige werkgroep van het 
College van Diakenen. 

De laatste kerntaak, het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping, kan gestalte 
gegeven worden door de aanstelling van een of meer milieudiakenen, zoals in de wijkgemeente 
Open Hof de afgelopen periode heeft gezien. Maar ook op andere manieren kan de gemeente 
bewust worden van en betrokken worden bij de zorg voor het behoud van de schepping. 
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Relatie College van Diakenen (CvD) en wijkraden van  diakenen 
Het College van Diakenen (CvD) bestaat uit vier diakenen van de beide wijkdiaconieën (waaronder 
de beide voorzitters). Daarnaast zijn er een voorzitter, scriba en penningmeester van het CvD. Zij 
vormen het moderamen en bereiden de vergaderingen van het CvD voor. Drie  leden van het CvD 
zijn lid van de AK en onderhouden de contacten over en weer. Beslissingen worden genomen in 
de vergadering van het CvD. 

Daarnaast is een niet stemgerechtigde vertegenwoordiger aanwezig namens de Vereniging van 
Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg. 

Tussen het College van Diakenen en de wijkraden van diakenen is een globale taakverdeling.  

Het CvD richt zich o.a. op: 

� het beheer van de diaconale gelden en collecten, 
� het jaarlijks opstellen van jaarverslag, financiële verantwoording (jaarrekening), het 

collecterooster en de begroting mede ten behoeve van de rapportage en verantwoording 
aan AK en gemeente, 

� de voorlichting aan de gemeenteleden over diaconale onderwerpen, 
� de ondersteuning van de wijkdiaconieën en bevordering van de onderlinge samenwerking, 
� de coördinatie van gemeenschappelijke activiteiten, zoals de jaarlijkse vakantieweek voor 

ouderen, 
� het samenwerken met en het aanspreken van de plaatselijke overheid op haar sociaal-

maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar mogelijk in overleg met de Raad van Kerken, 
� zending en ontwikkelingssamenwerking via de werkgroep ZWO. 
 

De wijkraden richten zich vooral op: 

� de bewustmaking van de gemeente dat zij een diaconale gemeente is, 
� de verzorging van de collectes tijdens de dienst en de afdracht hiervan aan het Kerkelijk 

Bureau, 
� de verzorging van de dienst aan de Tafel van de Heer, 
� het mede voorbereiden van de voorbeden, 
� het verlenen van (financiële) bijstand (binnen de daartoe gegeven kaders van en 

daarbuiten in overleg met het CvD), verzorging of bescherming van hen die dat behoeven; 
het gaat hier ook om zorg en aandacht voor ouderen en eenzamen, 

� het verzorgen van de diaconale activiteiten specifiek voor de eigen wijkgemeente. 
� de ondersteuning en uitvoering van het door het CvD ingezette beleid en het aanleveren 

van beleidssuggesties aan het CvD. 
 
De plannen voor de wijkdiaconieën maken deel uit van de beleidsplannen van de wijkgemeente. 
De wijkdiaconieën rapporteren over hun activiteiten aan het CvD. Deze activiteiten worden vermeld 
in het jaarverslag van de CvD. Een aantal voorbeelden zijn: het organiseren van koffie-ochtenden 
of dagtripjes voor senioren, het ondersteunen van de allerarmsten bij de Eglise Evangélique, steun 
aan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van gemeenteleden uit de eigen wijk. 

Vanuit de eerder genoemde uitgangspunten en met het oog op de uit te voeren kerntaken zijn 
verschillende onderdelen van het werk van het CvD hieronder verder beschreven. 

Voorlichting en informatieverstrekking 
De gemeenteleden worden  via de afkondigingen in de kerkdienst en in de KerkWijzer 
geïnformeerd over de bestemmingen van de collecten in de erediensten. Voor bijzondere collecten 
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kan ook de hulp worden ingeroepen van een deskundige om toelichting te geven over het doel van 
de collecte. Bij een oproep vanuit Kerk in Actie voor noodhulp wordt vanuit het CvD in 
samenwerking met de ZWO-commissie besloten over het al dan niet houden van een extra 
inzameling. Er is hiervoor een speciaal protocol ontwikkeld. 

Wijkdiakenen en gemeenteleden worden geïnformeerd over landelijke diaconale acties en 
ontwikkelingen. 

Het signaleren van knelpunten zal de komende tijd extra aandacht vragen vanwege de 
veranderingen die plaats zullen vinden in wet- en regelgeving vanuit de overheid en de 
decentralisering van een aantal van de taken van de overheid naar gemeentelijk niveau.  

Over deze veranderingen zullen diakenen en andere gemeenteleden die in de wijk bezoekwerk 
doen moeten worden ingelicht. 

Naar de gemeente toe zal, in ieder geval via de Raad van Kerken (in het gesprek met de 
betrokken wethouder) en het bestuur van het Sociaal Fonds, worden gerapporteerd over eventuele 
zorgen over de uitwerking van het nieuwe beleid op dit terrein van de gemeente. 
 
Beheer diaconale gelden 
De collectegelden en de gelden van de extra inzamelingen worden – zo snel mogelijk –  
rechtstreeks overgemaakt naar het doel waarvoor is gecollecteerd. 

Voor de lopende uitgaven gebruikt de diaconie mede de rente van het vermogen. Waar nodig 
wordt een deel van het vermogen gebruikt voor investeringen in diaconale projecten of voor 
individuele hulp. 

Het CvD is verantwoordelijk voor het overleg en de overdracht van kennis van zaken omtrent het in 
bezit hebben van de gronden van de diaconie. Dat geldt ook voor de voortgang van het akkoord 
van de grond voor de nieuwbouw van “Rustoord”. Eind 2014 zal duidelijk worden wanneer de 
nieuwbouw van Rustoord zal plaatsvinden en wanneer daarvoor de grondoverdracht van de 
diaconie zal plaats vinden. In de loop van 2014 zal het CvD meer concrete plannen ontwikkelen 
over hoe de middelen die door de verkoop van een deel van de grond van Rustoord worden 
verworven ingezet zullen worden voor diaconaal werk.  

Collecten 
Bij de samenstelling van het collecterooster worden de diaconale collecten verdeeld over collecten 
voor de eigen uitgaven, plaatselijke en landelijke diaconale doeleinden, werelddiaconaat en 
zending en het diaconaal-missionair aandeel van Kerk In Actie. 

Indien er in het collecterooster ruimte is, zullen collecten voor derden vooral bestemd worden voor 
instellingen die bijdragen aan diaconale thema’s. 

De inzet van bijzondere collecten in de wijken voor een eigen project gebeurt in overleg met en op 
basis van toestemming vanuit het CvD. Hierbij zal een basisbedrag vanuit het CvD beschikbaar 
worden gesteld ter compensatie van het dan vervallen oorspronkelijke doel. Dit basisbedrag wordt 
jaarlijks vastgesteld aan de hand van gemiddelde collecte-opbrengst. De penningmeester houdt in 
de begroting rekening met maximaal twee collecten per jaar per wijk die moeten worden 
gecompenseerd.  
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Jeugddiaconaat 
De vormgeving van het jeugddiaconaat vraagt extra aandacht en inspanning. In het 
jeugddiaconaat gaat het er om jongere gemeenteleden bewust te maken van de noden in de 
samenleving en hen actief te betrekken bij de hulpverlening in deze noden. Binnen de 
wijkgemeenten is het aanstellen van een jeugddiaken daarom van groot belang. Binnen het 
Overleg Jeugdambtsdragers (OJA) speelt de jeugddiaken een rol en kan samen met de andere 
leden van het OJA de betrokkenheid van jongeren bij kerk en maatschappij vergroten. 

De jaarlijkse bijdrage aan het zomerkamp GHZV kan beschouwd worden als een bijdrage aan het 
jeugddiaconaat. Dit vooral vanuit het oogpunt om jongeren die niet voldoende kunnen bijdragen 
deel te laten nemen aan dit kamp. 

Diaconaat t.b.v. ouderen 
In de beide wijken wonen veel ouderen, waarvan een deel in de verzorgingstehuizen. Het werk 
voor ouderen vindt plaats binnen de wijk. De wijken organiseren derhalve het werk dat door de 
diaconie binnen de verzorgingstehuizen gebeurt. 

Ook aan mensen die eenzaam zijn, probeert de diaconie aandacht te geven. Dit gebeurt vooral op 
wijkniveau, bijvoorbeeld door het bezoekwerk in de verschillende verzorgingstehuizen. Op 
plaatselijk niveau probeert de diaconie daar waar mogelijk aan te sluiten bij en op de hoogte te 
blijven van initiatieven in de gemeente. 

Vanuit het CvD is tot nu toe elk jaar een vakantieweek voor ouderen georganiseerd. Deze 
vakantieweek is bedoeld voor ouderen die graag op vakantie willen, maar dat niet meer zo goed 
zelf kunnen organiseren. Het is niet bedoeld voor mensen die veel zorg nodig hebben; zij kunnen 
beter meegaan met de vakantieweken van SIV. Een zelfstandige commissie namens het CvD 
organiseert deze reis, zorgt voor communicatie en programma. Vanwege de terugloop in  
belangstelling wordt bezien of de vakantieweek op een andere manier moet worden georganiseerd 
dan voorheen.  

De diaconie is nauw betrokken bij de Stichting SIV (samenwerkingsverband invaliden 
vakantieweken). In de Raad van Toezicht is een lid als vertegenwoordiger namens het CvD. Het 
CvD brengt de activiteiten van deze stichting onder de aandacht van gemeenteleden, die voor 
deelname in aanmerking komen. Daarnaast zal de diaconie zich inspannen om gemeenteleden op 
te roepen aan deze activiteiten hun medewerking te verlenen. 

Ondersteuning bij financiële problemen 
Mensen, die onder of op het bestaansminimum moeten leven, mogen rekenen op bijzondere 
aandacht. Daarbij kunnen gemeenteleden, ouderlingen en diakenen in hun omgeving een 
signalerende functie vervullen, opdat in geval van nood een helpende hand geboden kan worden. 

De diaconie staat gelukkig niet alleen in deze hulpverlening en het is dan ook van belang dat de 
diakenen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die bijvoorbeeld vanuit de gemeente, 
verschillende fondsen of Vluchtelingenwerk worden geboden. Maatschappelijk werk kan hierbij ook 
vaak raad geven. Hulp kan op allerlei verschillende manieren geboden worden, van een luisterend 
oor, of hulp bij het zoeken naar een oplossing tot een gift of lening. Inzet van middelen boven € 
250,--  gebeurt altijd in vertrouwelijk overleg met het moderamen van het CvD. Kleinere bedragen 
kunnen door de wijkdiaconie worden gegeven, soms als cash, maar vaak ook in de vorm van 
bonnen of een klein voedselpakket. 
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In samenwerking met de gemeente en de andere kerken in Leidschendam-Voorburg neemt de 
diaconie deel aan het Sociaal Fonds. Het Sociaal Fonds is opgericht om mensen die buiten de 
boot vallen in de reguliere hulpverlening (bijstand of bijzondere bijstand) te helpen. 

Daarnaast is de stichting Arm in Arm opgericht onder auspiciën van de Raad van Kerken en het 
voormalige platform Andere Kant van Leidschendam-Voorburg. De diaconie is betrokken geweest 
bij de oprichting van deze stichting. De stichting Arm in Arm is de plaatselijke variant van het 
project Schuldhulpmaatje, dat er voor zorgt dat gecertificeerde schuldhulpmaatjes mensen helpen 
die nog net niet in of net uit de schuldhulpverlening zijn. De opleiding van de vrijwilligers wordt 
betaald door de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

Het beleid van kerstgiften en vakantiegiften aan mensen die wat extra’s kunnen gebruiken wordt 
voortgezet. Met de wijkdiaconieën en wijkpredikanten is daarover overleg. Ook wordt dit afgestemd 
met de partijen die deelnemen aan het Sociaal Fonds. 

Aan de voedselbank – stichting Buren- geeft de diaconie extra ondersteuning via een collecte en 
door de inzameling van goederen. Dit wordt afgestemd met de verschillende diaconieën van de 
diverse Protestantse- en Rooms Katholieke kerken in Leidschendam-Voorburg. 

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerkin g (ZWO) 
De taken van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd door de 
commissie ZWO. Deze commissie legt de projecten ter goedkeuring voor aan het college van 
diakenen en rapporteert jaarlijks aan het college. De commissie kiest de projecten uit de projecten 
van Kerk in Actie of uit contacten van betrokken gemeenteleden met projecten op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking.  Het college neemt de financiële verantwoording op in zijn 
jaarrekening en begroting.  

Samen met het CvD draagt de ZWO commissie zorg voor noodhulp na een oproep daartoe door 
Kerk in Actie (zie bij Collecten). 

Diaconie en de zorg voor de schepping 
De zorg voor de schepping staat op dit moment nog niet erg centraal in de activiteiten van de 
diaconie. In de wijkgemeente Open Hof was de afgelopen periode een milieudiaken actief. Het zou 
goed zijn als ook aan dit onderwerp meer aandacht zou worden besteed op wijkoverstijgend 
niveau. Te denken valt aan een meer actieve vorm van bewustwording van de zorgen om de 
schepping. Ook kan gedacht worden aan adviezen over duurzaam beheer van de kerkgebouwen. 
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