BELEIDSPLAN 2007 van de Gereformeerde Kerk te Krabbendam
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Preambule: klein en open.
De Gereformeerde Kerk van Krabbendam, Warmenhuizen en omstreken is onderdeel van
de Protestantse Kerk Nederland. Als kleine en diverse gemeenschap (ong. 140 leden en
gastleden) in een recreatiegebied, willen we bewust een open gemeente zijn, waarin
plaats is voor gelovigen en zoekers van verschillende pluimage.
We willen een ‘plek’ zijn,
waarin we onszelf en anderen de ruimte bieden
(vrijheid),
om wat ons ten diepste raakt en drijft, te delen en beleven (eigen en gedeelde beleving)
en dit te belichten vanuit de Schriften
(bijbelse orientatie).
Dit gebeurt in het spanningsveld van vrijheid en bewust aanvaarde gebondenheid, die wij
kenmerkend achten voor de wijze waarop de Geest* met mensen bezig is
(inspiratie).
Dit betekent voor alle in het plaatselijk reglement en het beleidsplan gevatte activiteiten,
taken, doelen en plannen dat wij daarvoor willen instaan als Gemeente en/of Kerkenraad
samen; en dat individuele leden altijd de persoonlijke vrijheid behouden zich van een
aktiviteit, taak of handeling te onthouden, indien dit tegen de stem van hun geweten dan
wel gevoelen ingaat.
Positief geformuleerd, beogen wij een geestelijk klimaat te scheppen en in stand houden,
waarin individuele deelnemers aan onze gemeenschap worden geïnspireerd tot
gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid en tot het nemen van initiatieven ten
behoeve van kerk en wereld.
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(* wij bedoelen die Geest, die uitgaat van de God van Israël, die zich door Jezus Christus
heeft laten kennen als Vader van alle mensen en die daarom de Heilige Geest is).
I, Profiel van de gemeente
I,1. Oorsprong
De Gereformeerde Kerk te Krabbendam (voortaan: Kerk) is onstaan in 1841 ten tijde van
de Afscheiding*. In de woelige beginjaren worden de diensten in Krabbendam bezocht
door afgescheidenen, grotendeels (land-)arbeiders en kleine boeren, uit de wijde
omgeving. Vanuit deze gemeenschap worden in 1860-er jaren zelfstandige kerken
geformeerd in Dirkshorn en Schagerbrug, met welke tot 1906 enkele malen gezamenlijk
een predikant wordt beroepen. Sindsdien bestaat de Gereformeerde Kerk te Krabbendam
als zelfstandige gemeente.
In 1846 is een huis annex schuur aan het Kerkpad te Krabbendam aangekocht, dat na
verbouwing en voorzien van gotische ramen heeft dienstgedaan als plaats van
samenkomst en eredienst. Het kerkgebouw is enkele malen aangepast en uitgebreid en
omvat, naast een kosterswoning, tevens accommodatie (onder de naam: ’t Trefpunt) voor
doordeweekse activiteiten. Het geheel staat te boek als een zgn. Schuurkerk en staat op de
lijst van Rijksmonumenten.
(* Voor een meer uitgebreide beschrijving van ontstaan en ontwikkeling, zie het
Gedenkboek Gereformeerde Kerk Krabbendam 1841-1991, uitgebracht ter
gelegenheid van het 150 jarig bestaan.)
I,2. Geografie
De gebruikers van het kerkgebouw komen, net als in de beginjaren, niet alleen uit
Krabbendam, maar uit de min of meer wijde omgeving. Het gebied van de Kerk ligt dan
ook verspreid over de burgerlijke gemeentes Harenkarspel en De Zijpe. Het grootste
aantal gemeenteleden woont thans in Warmenhuizen. Verder behoren tot het ressort van
de Kerk, naast Krabbendam en Warmenhuizen, de woonkernen Schoorldam (ged.),
Eenigenburg, Burgerbrug, SintMaartensvlotbrug en Petten. Maar er wonen ook
gemeente-(voorkeurs-) leden in: Tuitjenhorn, Koedijk, Kolhorn, ‘t-Rijpje en Kalverdijk.
In de na-oorlogse tijd (na 1945) is de streek door ruilverkaveling ingrijpend veranderd.
Ook zijn er in de nabije omgeving verschillende parken ontstaan met vakantiehuizen.
Door deze ontwikkelingen is steeds sprake geweest van een bescheiden, doch gestage
import van mensen van buiten, die dikwijls éérst vele jaren als vakantieganger of gastlid
kennis maakten met de Krabbendammer Kerk, om zich hier vervolgens definitief te
vestigen. Mede door deze invloed heeft de Kerk te Krabbendam, als een vanouds
traditionele Gereformeerde Kerk, zich ontwikkeld tot een gemeente, die gespitst is op
gasten.
I,3. Ledenbestand
In de eerste eeuw van bestaan, is de Kerk een echte plattelandsgemeente, met leden
vooral afkomstig uit kringen van arbeiders en kleine boeren. Door de bovengeschetste
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ontwikkeling en alsmede door de sterke groei van de dorpen in Harenkarspel en
bijbehorende migratie, is de demografische samenstelling behoorlijk veranderd. De
omgeving is nog steeds te karakteriseren als platteland, maar onmiskenbaar verstedelijkt.
Het ledenbestand is dan ook niet meer overwegend agrarisch – nog slechts één adres
betreft een operationeel boerenbedrijf. De gemeenteleden zijn werkzaam in alle sectoren
van arbeid.
De leeftijdsopbouw wijkt niet opvallend af van elders. Een lichte vergrijzing valt waar te
nemen, maar sinds 2005 is er ook opnieuw gestart met een open, maandelijkse jeugdclub
van 10 tot 13 jaar met een gemiddelde aanwezigheid van 15 deelnemers.
I,4. Organisatie
De organisatie van de kerk is uitgewerkt in het Plaatselijk Regelement. Daarom wordt nu
in dit beleidsplan volstaan met een opsomming van commissies, raden en werkgroepen
enz. Zij keren terug in de volgende paragraaf, waarin wordt ingegaan op concrete
aktiviteiten, waarbij telkens de directe beleidspunten worden aangegeven in schuine
letters (II. Beleid korte termijn).
De organisatie van de Kerk bestaat uit:
a. Kerkenraad
b. College van Kerkrentmeesters (zie IV. Financiën)
c. Diaconie
d. Pastorale Raad
e. Kinder Neven Dienst Commissie
f. Liturgie Commissie
g. Redactie Trefwoord
h. Stichting ’t Trefpunt en Activiteiten Commissie Jeugd en Ouderen
i. Toerusting en Kringwerk (Raad van Kerken)
j. Wat ontbreekt: Jeugd en Catechese?

II. Beleid korte termijn (taken, activiteiten en directe doelen)
II,1. Algemeen
In algemene zin worden alle activiteiten gerelateerd en getoetst aan de vier in het mission
statement genoemde noties, te weten: vrijheid, beleving, bijbelse orientatie en
inspiratie.
De noties fungeren als idealen of ook als criteria in algemene zin. Dat wil zeggen dat de
link van concrete activiteiten met één of meer van de vier noties in sommige gevallen
expliciet is, maar ook impliciet of indirect kan zijn.
a. Kerkenraad
In het licht van de genoemde vier noties wordt het algemeen bestuur geoefend door de
Kerkenraad, die zes maal per jaar vergadert. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend
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door het Moderamen. De Kerkenraad is zo de (eind-) verantwoordelijke instantie, waar
alle lijnen samenkomen en van waaruit initiatieven worden ondersteund of genomen.
Intern, mede om initiatieven te stimuleren, houdt de Kerkenraad voeling met de
verschillende werkgroepen en commissies via directe afvaardiging en/of via consultatie.
Tevens belegt de Kerkenraad tenminste éénmaal per jaar een gemeentevergadering en
éénmaal in de twee jaar wordt een ‘vrijwilligers-ontvangst’ gehouden, de organisten
worden ook apart ontvangen.
Extern draagt de kerkenraad dan wel het moderamen zorg voor de onderhouding van de
contacten naar buiten: met de Classis Alkmaar, de Raad van Kerken Harenkarspel en het
Overleg met de buren (de Ger.Kerk Dirkshorn en de Hervormde Gemeente HarenkarspelWarmenhuizen).
II,2. Per taakgroep
b. College van Kerkrentmeesters
De lijn tussen Kerkenraad en College verloopt via de ouderling-kerkrentmeester(s). Op
het ogenblik (2007) is dat er één, naast twee kerkrentmeesters, die niet ook ouderling
zijn. Via natuurlijk verloop zal de samenstelling van het College worden omgebogen
naar: twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester van buiten de
Kerkenraad.
Voor een verdere beschrijving van het kerkrentmeesterlijk beleid, zie IV. Financiën.
c. Diaconie
De diaconie bestaat uit 2 of 3 diakenen. In 2003 werd de taakverdeling tussen
ouderlingen en diakenen erg onduidelijk bevonden. Ieder kerkenraadslid had wel de
nodige taken en taakjes, zó dat er feitelijk geen duidelijke afbakening was. Diakenen
zagen niet zoveel verschil met ouderlingen en vroegen zich af: ben ik als diaken wel
genoeg met diaconaat bezig?
Het betrof hier dus in ruimere zin de organisatie en taakverdeling in de Kerkenraad.
Sindsdien heeft de Kerkenraad daaraan gewerkt. Onder leiding van de toen nieuwe
predikant zijn alle taakgroepen en geledingen geconsulteerd, hetgeen in 2004 heeft geleid
tot implementering van de beleidsnotitie “Structuur en Werkwijze Kerkenraad /
Beheersraad” (dec. 2003).
Dit heeft geresulteerd in een herziene taakverdeling, waarbij de specifieke taken weer
zijn geconcentreerd. Vervolgens is de diaconie op zoek gegaan naar enkele herkenbare en
zo mogelijk langer durende projecten, hetgeen geleid heeft tot twee concrete zaken:
Ten eerste heeft de diaconie gedurende drie opeenvolgende jaren, in samenwerking met
de KND, deelgenomen aan de Vasten-/40dagentijd-projecten van Kerken in Actie.
Het beoogde doel hierbij is drieledig: het aanbieden van een vorm voor
gemeenteleden om actief en doelmatig aan “vasten” te doen (1), het hierin betrekken
en integreren van kinderen (2), het bezig zijn met (wereld-)diaconaat door
gemeenteleden (3).
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Ten tweede heeft de diaconie gezocht naar een overzichtelijk project, waar we als
gemeente een langer durende relatie mee kunnen opbouwen. Dit was nog niet zo
gemakkelijk, contact met een Inloophuis in Alkmaar gaf niet de gewenste wisselwerking.
In 2006 heeft de diaconie contact opgenomen met de Stichting Balimaya, opgericht door
een Nederlander en zijn Malinese vrouw. De Stichting zet zich op zeer kleinschalige
wijze in voor basisonderwijs aan kinderen in Mali. Sindsdien zijn de initiatiefnemers van
de Stichting twee keer tijdens en na de zondagse viering op bezoek geweest om het werk
van de stichting toe te lichten en er iets van te laten zien.
Het beoogde doel bij dit project en het aangaan ervan, is niet alleen het bieden van
hulp (bijeenbrengen van geld), maar niet minder het actief betrekken van mensen-hier
bij mensen-daar. Het eigenlijk doel kan worden omschreven als: Gaven delen –
wederzijds: ook wij willen iets ( inspiratie) ”ontvangen”, al is het alleen al uit en in
de verhalen van ginds en uit de concrete aanwezigheid in ons midden van iemand, die
zelf uit Mali afkomstig is en er van binnenuit over kan vertellen.
Het blijkt dat een dergelijk concreet project als vanzelf verdere activiteiten oproept, zoals
een “fancy fair” in juni 2007. Dergelijke laagdrempelige festiviteiten dragen niet alleen
financieel bij aan het project, maar zijn ook leuk en activerend voor gemeenteleden,
randleden én mensen van buiten de gemeente.
De diaconie heeft zich medio 2007 gecommitteerd tot zomer 2010 om jaarlijks garant
te staan voor het onderwijs aan 15 kinderen (ongev.€900/jaar). Medio 2009 worden
afspraken gemaakt voor na 2010: uitbreiding, continuering of afbouw.
d. Pastorale Raad
De reeds genoemde reorganisatie binnen de kerkenraad heeft ook geleid tot precisering
en verheldering van de taakstelling van de twee (wijk-)ouderlingen. Zij vormen samen
met vier contactpersonen de Pastorale Raad. De gemeente is verdeeld in vier wijken. Elke
wijkouderling heeft twee wijken onder haar pastorale zorg. Deze zorg wordt gedeeld met
één contaktpersoon per wijk. (Er is een 5e “wijk” voor gastleden, die eenmaal per jaar
voor een bijeenkomst worden uitgenodigd).
De Pastorale Raad vergadert vier maal per jaar o.l.v. de predikant. Tussendoor vindt
gericht ad hoc overleg plaats, worden pastoralia doorgegeven en gesignaleerd. Op de
plenaire bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en werkafspraken gemaakt. En
vooral vindt er bezinning plaats op het doel van het pastoraat en wordt gedaan aan
pastoraatstraining met het oog op verschillende ‘typen’ van contact: pastoraat bij ziek en
zeer, met randkerkelijken, sympathisanten op afstand, oude-getrouwen, gehandicapten,
“leuk dat je komt, maar niet over de kerk”-gesprekken enz.
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De Pastorale Raad stelt zich ten doel om jaarlijks met ieder ‘adres’ een
contactmoment te hebben, teneinde immer een verbindingslijntje in takt te houden.
Dit is bewust met een lage pretentie geformuleerd. Mensen hebben doorgaans een volle
agenda, zijn aktief in allerlei kringen en netwerken, waarvan de kerk er één is. Een
contactmoment kan een invoelend geloofsgesprek zijn, maar ook het persoonlijk afgeven
van een flyer over een bijzondere aktiviteit. Vaak blijken laagdrempelige contacten
zonder te hoge pretentie het plaveisel te vormen voor contacten later.
e. Kinder Neven Dienst Commissie
Buiten de grote of zomervakantie is er in de regel op elke zondag Kindernevendienst voor
de kinderen van de basisschool, waarbij gewerkt wordt met Kind en Zondag. Ongeveer
eenmaal in de zes weken is er een zgn. gezinsdienst, die wordt voorbereid door de
predikant buiten de KND-leiding om, mede om deze te ontlasten. De kinderen hebben
dan, alleen tijdens de preek, een zgn. Kinderwerkplaats, waar zij op hun eigen wijze aan
de slag gaan met het thema van de dienst. De Werkplaats staat onder leiding van één of
twee personen, die de gezinsdienst samen met de predikant hebben voorbereid.
Bij een reguliere Kindernevendienst verlaten de kinderen de kerk na het gebed voor de
zondag of het gebed om de Heilige Geest en keren terug tijdens de kollekte. De
Nevendienst is dan ook echt een kleine “dienst” of “viering”, waar gebeden wordt, het
verhaal verteld en verwerkt en wordt gecollecteerd voor een eigen gekozen doel.
Het doel van de KND is om kinderen op hun eigen niveau met de verhalen bekend te
maken en het evangelie te laten vieren en verwerken.
Enkele malen per jaar houden de kinderen een speciale actie om de opbrengst van hun
eigen collectedoel te verhogen of een daarvan losstaande actie voor een ander doel, zoals
b.v. de Schoenendoosactie. Tijdens de Vastentijd doen de kinderen mee met het
Vastenproject. Ze ontvangen een vastenspaarpot, waarin ze thuis de, gedurende de
40dagentijd door hen uitgespaarde, gelden kunnen bewaren totdat ze deze op Eerste
Paasdag mogen meenemen.
Bij alle activiteiten en acties richt de KND-leiding zich in principe tot alle kinderen
der gemeente, ook tot hen, die in de regel niet de kerk- en/of kindernevendienst
bezoeken.
Met name bij de Vastenactie en op Eerste Kerstdag, wanneer voor alle kinderen een
kerstattentie is verzorgd, leidt dit tot een opvallend grote participatie en aanwezigheid,
ook van normaal niet kerkgaande kinderen en gezinnen.
Deze consequente benadering van álle kinderen heeft in 2005 geleidt tot het opzetten van
een jeugdclub
(zie: h. Stichting ’t Trefpunt en Activiteiten Commissie Jeugd en Ouderen).
f. Liturgie Commissie
De Liturgie Commissie of Werkgroep bereidt samen met de predikant enkele bijzondere
diensten voor: de “Nieuwjaars”-viering op de eerste zondag in januari, de Stille Week en
op een ander moment als daar aanleiding toe wordt gevoeld.
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Het doel van de Liturgie Commissie is om actieve participatie van gemeenteleden in
de viering te bevorderen door het zoeken en aanwenden van eigen creatieve vormen,
muziek, woorden, gebaren enz.
g. Redactie Trefwoord
Het op A4 formaat uitgegeven periodiek van de Kerk, Trefwoord, verschijnt 9 maal per
jaar. De redactie bestaat uit 4 personen, onder wie de scriba van de Kerkenraad.
Trefwoord wordt bezorgd bij alle leden van de Kerk en bij anderen, die daar prijs op
stellen. Traditioneel wordt het Kerstnummer in Krabbendam ook huis aan huis bezorgd.
De doelstelling van het orgaan is gericht op informatie uitwisseling (van zowel
kerkelijke als persoonlijke aard) en het vormen van een platform voor persoonlijke of
spirituele bijdragen, die men wil delen met anderen. Hierbij wordt ook bewust over
de kerkgrenzen heen gekeken, zoals in de rubriek “Van Hart tot Hart”, waarin
aansprekende personen uit de directe leefomgeving worden geïnterviewd en aan het
woord gelaten.
h. Stichting ’t Trefpunt en Activiteiten Commissie Jeugd en Ouderen
De Stichting ’t Trefpunt is ingesteld om het Trefpunt, zijnde het (bij-)gebouw van de Kerk
in zo ruim mogelijke zin te benutten als centrum van ontmoeting, niet alleen voor de
kerkleden, maar ook voor de dorpsgemeenschap en naaste omgeving.
Met hetzelfde doel is in 1998 de Aktiviteiten Commissie Krabbendam opgericht,
bestaande uit drie kerkleden en drie niet kerkelijke dorpsgenoten. De ACK heeft tot 2005
jaarlijks een programma verzorgd bestaande uit culturele avonden, lezingen en
tentoonstellingen. Deze ‘markt’ werd echter tamelijk vol en daarom heeft deze
Commissie zijn aktiviteiten beëindigd.
Wat gebleven is, is de goedlopende, jaarlijkse Kerstin voor ouderen: een kerstbroodmaaltijd met muzikaal programma. In 2006 was er een deelname van 36 ouderen uit
Krabbendam, Warmenhuizen en omgeving, een gemengd publiek van protestanten,
katholieken en mensen van buiten een kerk.
Daarbij is sinds eind 2005 begonnen met een Jeugdclub voor de leeftijd van ongeveer 10
tot 13 jaar. Kinderen van de Kerk mochten zelf vriendjes meenemen. De belangstelling
hiervoor was boven verwachting met bijeenkomsten van gemiddeld 15 kinderen (met
uitschieters naar 9 en tot boven de 20). De clubavonden worden eens in de maand
gehouden, zijn voor het grootste deel gericht op gezelligheid en gezamenlijk spel, met
een halfuurtje “Even Serieus”. Het is een moment waarop “iets inhoudelijks” wordt
gedaan met de kinderen, variërend van “Een kaarsje branden” of “Valentijnsdag” tot “Wat
vieren we met Pinksteren?”. Zo heeft het einde van de ACK het ontstaan ingeluid van de
Aktiviteiten Commissie Jeugd en Ouderen.
Het doel van zowel de Kerstin als de Jeugdclub is om in een open houding, over de
kerkgrenzen heen, ouderen respectievelijk kinderen te ontmoeten en bijeen te brengen
en om de drempel van de Kerk en het ‘tTrefpunt zo laag mogelijk te maken.
i. Toerustingswerk – Raad van Kerken Harenkarspel
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De Kerk participeert in de Raad van Kerken Harenkarspel, tesamen met de drie
Katholieke Parochies resp. van Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen; de Hervormde
Gemeente Harenkarspel-Warmenhuizen en de Gereformeerde Kerk Dirkshorn.
Hoewel het oecumenisch klimaat, voor zover beïnvloed vanuit de bisdommen, niet echt
overeenkomt met de opwarming der aarde, zijn er toch enkele duidelijke vormen van
oecumenische samenwerking, te weten de jaarlijkse Dienst van de Eenheid in januari,
welke traditioneel gehouden wordt in de Katholieke Kerk Jacobus de Meerdere in
Tuitjenhorn, de jaarlijkse gezamenlijk Adventsvesper op de eerste zondag van Advent en
het toerustingswerk.
De sectie Vorming en Toerusting van de Raad stelt jaarlijks een programma op van
kringen, gespreksgroepen en lezingen, waarvoor alle lidkerken een bijdrage leveren,
zowel qua onderwerp als menskracht. Hiermee wordt van de nood (van te kleine
aantallen apart) een meervoudige deugd gemaakt: ten eerste ontstaan er op deze wijze
werkbare groepen van voldoende deelnemers, ten tweede vindt er ontmoeting en
interactie plaats tussen mensen van de verschillende kerken en parochies; ten derde
hebben belangstellenden in Harenkarspel een gevarieerd aanbod om uit te kiezen.
Los van deze participatie in de Raad van Kerken organiseert de Kerk van Krabbendam
voor eigen leden toerustings- of gespreksavonden ad hoc - dat wil zeggen: indien daar
aanleiding toe bestaat. Zo is in 2006 een viertal studie- en bezinningsavonden belegd
rondom de “inzegening van alternatieve relaties”, ter voorbereiding op een verantwoorde
beslissing met betrekking tot de betrokken passage in het Plaatselijk Reglement.
j. Wat ontbreekt: Jeugd en Catechese?
Sinds 2001 heeft er geen teener-catechese plaatsgevonden in Krabbendam, vanwege het
simpele feit dat gedurende enkele jaargangen jongeren vrijwel geheel ontbreken.
(voor de enkele jongere die er wel was, is met de Ger.Kerk te Dirkshorn
overeengekomen dat men kon deelnemen aan het aldaar gehouden catecheseproject
“Provider”, hetgeen in één geval ook tot daadwerkelijke deelname heeft geleid).
Sinds 2005 is er weer een (aankomend) groter aanbod van kinderen, zoals impliciet reeds
naar voren is gekomen in de punten e. (KND) en h. (A.C. Jeugd en Ouderen).
Terugziend kan worden vastgesteld dat er enerzijds van structureel jeugdbeleid geen
sprake is geweest, dat er anderzijds wel initiatieven zijn genomen met het oog op de
toekomst.
Ten eerste is dat de reeds onder h. genoemde Jeugdclub (10-13). Dit initiatief is
voortgekomen uit de KND-leiding. Zij (de leidsters) signaleerden als eersten het feit dat
er weer bescheiden aantallen kinderen per jaar afscheid nemen van de KND/basisschool.
Ten einde in een follow-up te voorzien, is in 2005 de jeugdclub gestart voor kinderen,
eerst vanaf 9 jaar. Met het opschuiven van de leeftijd, komt zo ook de teener-leeftijd
weer in beeld.
Door de clubleiding wordt voortdurend nagedacht over zinvolle en werkbare
initiatieven voor de langzaam weer groeiende groep 13+. Ook wordt regelmatig
gerapporteerd aan de Kerkenraad en de Gemeente. Maar het blijft experimenteren.
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Structureel Jeugdbeleid is vooral het telkens ad hoc inspringen op mogelijkheden, die
zich, veelal ongepland, voordoen. De Kerkenraad ondersteunt het werk en heeft
jaarlijks (beleids-)overleg met de KND-leiding en Club-leiding met het oog op
verdere initiatieven.
Een tweede initiatief, genomen vanuit Krabbendam en uitgevoerd in samenwerking met
de Herv.Gemeente Harenkarspel-Warmenhuizen en de RK Parochie Warmenhuizen,
leidde tot een KERK-SCHOOL-viering in 2006. Het betrof een Vertel-theater viering, die
werd voorbereid met één van de twee katholieke basisscholen in Warmenhuizen. De
viering werd grotendeels uitgevoerd, uitgespeeld eigenlijk, door verschillende groepen
kinderen, terwijl in het verbindende element werd voorzien door een predikant. Het
betrof een tegelijk kindvriendelijke en tevens oecumenische viering: voorbereid met een
katholieke school, plaatsvindend in een hervormde (de Oude Ursula-) kerk en onder
leiding van een gereformeerde predikant. De kerk was vol.
In overleg met de in aanmerking komende scholen, hebben de Kerk, de Gemeente en
de Parochie een volgende Kerk-School viering gepland in november 2007. In
principe is met alle betrokkenen afgesproken om te streven naar een jaarlijkse viering
voorbereid met telkens één van de beide scholen en onder inhoudelijke leiding van
één van de beschikbare pastores.

III. Beleid lange termijn
Vanaf de 1980-er jaren was het Samen op Weg proces tussen de Gereformeerde Kerk
Krabbendam en de Hervormde Gemeente Warmenhuizen (thans: HarenkarspelWarmenhuizen) tamelijk ver gevorderd, zij het dat de samenwerking niet altijd
harmonisch verliep. Een en ander leidde ertoe dat het proces in 1998 is beëindigd.
Sindsdien hebben beide toenmalige partners zich weer op een voortbestaan op eigen
kracht gericht. Sinds eind 2005 is er weer aarzelend toenadering gezocht en bevinden
beide “geliefden” zich opnieuw “on speaking terms”. In de beide volgende onderdelen
komen afzonderlijk aan de orde het zelfstandig voortbestaan (III,1) en opnieuw mogelijke
samenwerking of samengaan met de genabuurde Gemeente en/of Kerk (III,2)
III,1. Intern (zelfstandig voortbestaan)
De Gereformeerde Kerk Krabbendam stond er na het vastgelopen S.o.W.-proces in 1998
(vgl. III,2) weer alleen voor. Aangeslagen door de mislukte liefde, kwamen er
onvermoede krachten los vanuit het besef dat “wie zich niet weet te redden, het niet
waard is verlaten te zijn”.
De boven (zie II,2,i) genoemde ACK werd opgericht, de KND opnieuw opgezet, de
kerkinrichting aangepakt, het inmiddels fameuze paasontbijt (2007: >70 couverts) werd
aangericht, kortom, niet zonder stuwende kracht van de toenmalige predikant werd op
diverse fronten het gemeente zijn met élan en met succes nieuw leven ingeblazen,
hetgeen door verschillende mensen toch wel als een klein “wondertje” is ervaren.
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Als in 2002 de predikant vertrekt, slaat evenwel bij velen de twijfel toe. Redden we het
wel? Krijgen we wel wéér een dominee?
Maar binnen een jaar is er een beroep aangenomen door een volgende predikant, die aan
de Kerk is verbonden van 2003 tot 2007. De beschrijving van de Kerk, de activiteiten en
doelen van deze periode tot op heden zijn boven beschreven.
Enkele gegevens op een rij:
De Kerk telt ongeveer 140 leden en gastleden;
beschikt over een goed onderhouden kerkgebouw,
heeft een bescheiden vermogen van rond de twee ton,
heeft gedurende de laatste 12 jaar een predikant in dienst voor 50%;
heeft gedurende die zelfde tijd immer een sluitende jaarafrekening kunnen vaststellen,
zonder in te teren op het vermogen (zie hiervoor: IV. Financiën (College van
Kerkrentmeesters)
De zondagse vieringen worden bezocht door aantallen tussen de 25 en 80, gemiddeld
rond de 35 a 40 personen.
Kortom, er is alle reden om met een gepast zelfbewustzijn de toekomst tegemoet te
treden en om het toch vaak aan de oppervlakte komende “underdog-gevoel” te
overstijgen. De Kerk heeft niet, zoals vaak gezegd “nog steeds bestaansrecht …, maar
gewoon bestaansrecht”.
Het hebben van “zelfstandig bestaansrecht” betekent niet dat er dus over
samenwerking of zelfs samengaan met vroegere of nieuwe partners niet hoeft worden
gedacht:
In tegendeel: “zelfstandig bestaansrecht is een voorwaarde en zelfs stimulans om op
volwassen en creatieve wijze het gesprek over samenwerking/-gaan met anderen aan
te gaan.
De Kerkenraad heeft op dit punt dan ook gekozen voor een duidelijk tweesporenbeleid,
te weten: enerzijds werken aan de sturing en voortgang van het (zelfstandig) Kerk-zijn,
zoals dat in dit beleidsplan is neergelegd;
anderzijds het in alle openheid voortzetten van en inzetten op (de) gesprekken
met de potentiële, toekomstige partner gemeente en partner kerk (zie III,2).
Met het oog op beide sporen van beleid, stelt de Kerkenraad zich voor de tweede helft
van 2007 als eerste doel om een predikant te beroepen, die de Kerkenraad en de Kerk
van Krabbendam langs beide sporen van beleid kan ondersteunen.
III,2. Extern (samenwerking/-gaan met de “buren”)
Zoals boven is opgemerkt zijn er sinds 2005 weer schuchtere toenaderingspogingen. Er
heeft een eerste gesprek met de voormalige partnergemeente plaatsgevonden en een
volgend treffen staat op de agenda.
De situatie is evenwel danig veranderd en mogelijk vergemakkelijkt.
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De Hervormde Gemeente Warmenhuizen is inmiddels gefuseerd met de Hervormde
Gemeente Harenkarspel (Dirkshorn) tot de Hervormde Gemeente HarenkarspelWarmenhuizen. Te Dirkshorn bestond al een zekere samenwerking met de
Gereformeerde Kerk Dirkshorn. Tussen de Ger.Kerken van Dirkshorn en Krabbendam
bestaan al oude banden (zie I,1. Oorsprong).
Kortom: er zijn in de burgerlijke gemeente Harenkarspel nu d r i e “spelers”, die
mogelijk samen iets moois kunnen gaan doen, te weten:
- de Hervormde Gemeente Harenkarspel-Warmenhuizen
- de Gereformeerde Kerk Dirkshorn
- de Gereformeerde Kerk Krabbendam
Tot nu toe hebben louter bilaterale contacten plaatsgevonden in alle mogelijke
combinaties en de wens is uitgesproken om tot een open driehoeksoverleg te komen.
Het bevindt zich allemaal nog in een zeer pril stadium, maar er wordt in alle
voorlopigheid weer nagedacht over Samen op Weg, nu met het oog op heel Harenkarspel.
De Kerkenraad stelt zich ten doel om in deze mogelijkheid van samenwerking/samengaan
van de genoemde drie partners zelfbewust én con amore te investeren.
Mogelijk dat de gesprekken vernieuwende perspectieven te zien zullen geven, zoals b.v.
het ontstaan van een Streekgemeente met twee centra van gemeente zijn.

IV. Financiën (College van Kerkrentmeesters)
IV,1. Beschrijving van de (financiële) status quo
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IV,2. Toekomstvisie
IV. 1. De kerk financieel
De financiële positie van de kerk vertoont over de afgelopen jaren een dalende tendens.
Waar de uitgaven zich als een vrij constante, licht stijgende, stroom kenmerken,
ontwikkelen de inkomsten zich niet in gelijke mate. Dat betekent dat er per jaar een
gemiddeld tekort resteert van € 3.800. Met dat bedrag loopt de financiële positie van de
kerk jaarlijks achteruit. Overigens is de terugloop minder dan dat we jaarlijks (bij de
begroting) verwachten.
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De inkomsten nader bekeken
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34%

Zoals eerder aangegeven ontwikkelen de inkomsten zich niet op dezelfde wijze als de
uitgaven. Dit vindt zijn oorzaak in de samenstelling van de inkomsten. Een groot deel
(53%) bestaat uit inkomsten die over de jaren redelijk gelijk blijven. Het betreft hier de
vrijwillige bijdrage en de collecteopbrengsten.
Een ander deel van de inkomsten (34%) schommelt nogal over de jaren. De hoogte van
deze opbrengsten is niet zeker.
Zo zijn we, bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebruik (voor feesten en partijen) van
het Trefpunt, de ontwikkeling van de papierprijs (om over het ophalen maar te zwijgen)
en de ontwikkeling op de beurzen (effecten).Tot slot is het aandeel giften in de totale
opbrengst 13%. Het is moeilijk voor de kerk om zichzelf te bedruipen.
Om een sluitende begroting te krijgen, zal het op alle fronten mee moeten zitten. Dat dit
niet onmogelijk is toont onderstaande grafiek over de jaren 2003 tot en met 2006.
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Het beeld is niet alleen maar negatief, aan de inkomstenkant zijn ook wat positieve
ontwikkelingen te verwachten. Om te beginnen is er een papiercontainer geplaatst op de
Rekere. Dit zal een positief effect hebben op de oudpapier inkomsten. Naast de
toneelvereniging van Krabbendam maakt ook de vereniging van Burgerburg vanaf dit
jaar gebruik van het Trefpunt. Tenslotte is het CvK in overleg met de Rabobank om te
kijken of een wat dynamischer beheer van de portefeuille effecten bij kan dragen aan een
hoger rendement handelend volgens de statuten.
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IV. 2. Prognose/toekomstvisie

prognose ontwikkeling eigen vermogen
€200,000.00
€180,000.00
€160,000.00
€140,000.00
€120,000.00
o.b.v. begroting
o.b.v. realisatie

€100,000.00
€80,000.00
€60,000.00
€40,000.00
€20,000.00
€2009

!

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Op basis van de resultaten over de afgelopen jaren is er ook een prognose te maken.
Bovenstaande grafiek toont de resultaten van deze prognose, zowel op basis van de
begroting als op basis van de realisatie. Het eigen vermogen laat in beide gevallen een
gestaag dalende lijn zien. Tot een acuut financieel probleem komt het echter niet. Op
langere termijn is deze werkwijze echter niet haalbaar en zijn maatregelen gewenst.

Gereformeerde Kerk PKN Krabbendam.
Voorjaar 2008.
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