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April 2022 

 

Beleidsplan Protestantse gemeente Leusden 2021 – 2022  

 

In dit beleidsplan treft u een aantal elementen aan: 

- de beleidsvisie van de Protestantse gemeente Leusden (PgL); 

- beleidsvoornemens per werkveld; 

- beleidsaccenten. 

 

De PgL is voor alles een geloofsgemeenschap. Dit brengt met zich mee dat de beleidsmatige keuzes 

waar wij voor staan beantwoord worden vanuit  datgene wat wij geloven.  

Dit beleidsplan begint dan ook met het formuleren waar wij voor staan en waar we door de PKN c.q., 

de classis Utrecht, de andere kerken in Leusden, elkaar als gemeenteleden en de Leusdense 

samenleving op aanspreekbaar zijn. 

 

In de beleidsvisie worden onze kernwaarden en ambities vermeld. 

 

Beleidsvisie Protestantse gemeente Leusden: eenheid en diversiteit. 

 

De wereld verandert en de Protestantse gemeente Leusden verandert mee. Sinds ons vorige visie 

document uit 2018 is er veel in en rond onze gemeente veranderd. Van sommige veranderingen 

kunnen we de reikwijdte (nog) niet overzien. Dat de COVID-19 pandemie gevolgen voor ons 

gemeenteleven gaat hebben is een ding wat zeker is, maar welke is zeker nog de vraag. 

Omdat we mensen van de hoop zijn en de kerk niet van zichzelf is, kijken we met vertrouwen naar de 

toekomst en zijn we dankbaar voor wat er is. 

 

Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven, merken we dat de kerkdiensten in de Marcuskerk 

goed bezocht worden. Bij de Dorpskerk is meer aarzeling om naar de diensten op zondag te komen. 

Online worden de diensten goed bezocht. 

We horen (van ouderen) dat angst voor besmetting hen thuis houdt. 

Dat geldt ook voor andere fysieke ontmoetingsmomenten. 

De periode van sluiting is voor een aantal vrijwilligers de aanleiding geweest om te stoppen met hun 

vrijwilligerswerk. 

 

Diversiteit 

We vormen met elkaar een warme en betrokken geloofsgemeenschap waar binnen veel mensen 

actief zijn. We hebben een kerkenraad die samen met de predikant hun verantwoordelijkheid nemen 

en onze gemeente dienen om tot bloei te komen. 

In onze gemeente voelen vogels van een verschillende theologische en spirituele pluimage zich thuis. 

Dat is te zien in de erediensten in onze kerken en de vormings- en toerustingsactiviteiten die er zijn. 

Onze gebouwen worden niet alleen door leden van onze gemeenten bezocht. Onze mede 

dorpelingen kunnen bij ons terecht voor een scala van culturele activiteiten. 

 

Eenheid 

Hierboven is al veel gezegd over diversiteit. Maar in alle diversiteit gaat de eenheid voorop. Eenheid 

is er in ons belijden als christelijk geloofsgemeenschap. Deze gemeenschap vormen we rond de 

belijdenis dat God betrokken is op onze wereld en dat deze betrokkenheid optima forma zichtbaar is 
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in zijn zoon Jezus waarvan wij geloven dat hij de Christus is. 

Wij willen bewust onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland zijn. We staan achter het 

vernieuwingsproces zoals de landelijk kerk dit inzet en we dit kennen uit het document ‘Van U is de 
toekomst’. 
We zijn ook één met andere kerken in ons dorp. Met hen hebben we een hartelijke 

samenwerkingsrelatie binnen en buiten de plaatselijke Raad van Kerken. 

Vanuit deze eenheid met alle gelovigen binnen en buiten onze kerk willen we een toekomst gerichte 

kerk zijn. We werken naar onze Heer en zijn toekomst toe. 

 

 Het is dan ook niet moeilijk om de kernwaarden van onze gemeente te benoemen. Dat zijn: 

ontmoeten, belijden en dienstbaarheid. 

 

Ontmoeten: 

Blij met: 

We zijn een gastvrije gemeenschap. Gericht op elkaar, ons dorp en de wereld. 

We ontwikkelen in deze tijd nieuwe vormen van ontmoeting en betrokkenheid. 

 

Wij ambiëren: 

Meer aandacht en contact met mensen op de rand of buiten onze gemeente, 

ontmoeting over de generatie grenzen heen, 

verbinding op wijkniveau met anderen dan gemeenteleden, 

een luisterende en aandachtige houding te hebben naar alle mensen die we ontmoeten, 

onze wijze ven leven en geloven interesse opwekt tot het christelijk geloof. 

 

Belijden 

blij met: 

wij elkaar kunnen vinden rond de belijdenis dat we God kennen als de levende, door Jezus, 

wij in onze activiteiten binnen en buiten onze gemeente laten leiden door hoop, geloof en heel veel 

liefde. 

 

Wij ambiëren: 

lef en flair in ons contact met de wereld om ons heen, 

ons geloof leren verwoorden in de taal van vandaag, 

ons niet te laten bepalen door de gedachte aan krimp. 

 

Dienstbaarheid 

Blij met: 

heel veel diaconale activiteiten en betrokkenheid heel dichtbij en heel ver weg, 

ideeën en daden in het kader van de Groene Kerk, 

veel vrijwilligers voor kleine klusjes, 

onze samenwerking met de burgerlijke gemeente en de welzijn en zorg instanties. 

 

Wij ambiëren: 

betekenis vol aanwezig te zijn in ons dorp rond het levenseinde, 

beter zichtbaar te worden in ons dorp. 
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Beleidsvoornemen per werkveld 

Het betreft hier de volgende werkvelden: 

- Pastoraat; 

- Diaconie; 

- Eredienst; 

- Jeugd en jongeren; 

- Oecumene; 

- Vormingswerk; 

- Beheer. 

 

Pastoraat 

Pastorale zorg wordt op heel veel verschillende manieren gevormd. In de drie pastorale teams 

(Noord, Midden, Zuid) door het bezoekwerk aan nieuw ingekomen gemeenteleden, aandacht voor 

jonge gezinnen, doop-,trouw- en rouwgesprekken, bezoek van zieke of kwetsbare gemeenteleden. 

Via de bezoekteams hebben we apart aandacht voor de oudere gemeenteleden. 

De continuïteit van dit werk garanderen, vraagt veel van de predikant, ouderlingen en vrijwilligers. 

 

Al langer bestaat de wens om meer wijkgericht te gaan werken (mogelijk aansluiting bij de 

wijkcentra) en om weer met groepspastoraat in de vorm van groothuisbezoeken aan het werk te 

gaan. 

 

Een lang gekoesterde wens uit het verleden is te streven naar een intergeneratief aspect in het 

pastoraat.  

 

Gezien de demografische opbouw van onze gemeente verdient de leeftijdsgroep tussen 35 en 50 

meer aandacht. Het zijn de gezinnen met opgroeiende kinderen en drukke agenda’s. 
 

Door corona wordt er nu door de voorgangers pastoraal gewandeld. 

 

Het bezoekwerk gaat weer langzaam van start. 

 

Diaconie 

In onze gemeente is de diaconie zeer actief. De diaconie kent drie hoofdactiviteiten: ZWO, het 

Gemeentediakonaat (de k is een overblijfsel uit de jaren ’70) en ABCD commissie (interventiefonds). 
Het beleid van de diaconie bestaat uit een drietal concentrische cirkels. Diaconaat aan onze 

gemeenteleden, diaconaat voor onze dorpsgenoten en diaconale betrokkenheid op de noden 

nationaal en internationaal. 

 

Regelmatig zet de diaconie zich in voor grotere projecten in 2021 en 2022  dat hulp aan Syrische en 

Oekraïense vluchtelingen. 

Gezien de hoge energieprijzen is de diaconie een project gestart  om huishoudens met weinig 

inkomen te helpen om hun energierekening te betalen. 

De diaconie participeert (bestuurlijk) in het bestuur van het hospice i.o. in Leusden. 

 

Er is een jeugddiaken. 

 

De diaconie heeft een eigen beleidsplan.  
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Eredienst 

De diversiteit van de PgL wordt direct zichtbaar in onze erediensten. Beide vierplekken hebben een 

eigen karakter. Er wordt ruimte gevraagd om meer diversiteit in de eredienst mogelijk te maken. Niet 

alleen het orgel en niet alleen het liedboek. Vlak voor de uitbraak van Corona is besloten om de 

Taakgroep Liturgie op te heffen en na te denken over een vervolg. Dit is, gezien het vreemde seizoen 

wat we hebben, nog niet geeffectueerd. In 2022 – 2023 moet dit voornemen gerealiseerd worden. 

 

De PgL heeft er voor gekozen om te investeren in de muzikale kwaliteit van de erediensten. Daarom 

heeft de PgL een gekwalificeerde organist en een gekwalificeerde cantor. De beroepsorganist geeft 

leiding aan de vrijwillige organisten. In de vrijwillige organisten wordt geïnvesteerd via opleidingen 

die hen worden aangereikt. 

 

De cantor begeleidt de cantorij. De cantorij levert met name in de Marcuskerk een bijdrage aan de 

diensten. Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden van de cantorij, moet er in de nabije toekomst 

na worden gedacht over de inzet van de cantorij. 

 

Jeugd en Jongeren 

De afgelopen jaren is er bewust geïnvesteerd in het jeugd en jongerenwerk. Met de komst van de 

nieuwe predikant gaan we daarmee door. Zijn of haar ambitie met betrekking tot jeugdwerk zal de 

aanvulling en inspiratie zijn voor de vrijwilligers die het jeugdwerk dragen. 

 

Op grond van de demografie van onze gemeente is er in de Dorpskerk een kinderneven- en 

oppasdienst. (Mede door de komst van een nieuwe wijk: De Takbaksteeg.) 

We werken voor de allerkleinsten met ‘kerk op schoot’.  Er is een jeugdkerk in de Marcuskerk. 
Het catecheseprogramma richt zich op kinderen aan het einde van de basisschool.  

Voor de tieners is er een apart tienerprogramma onder de naam ‘Jong en Kerk’.  
De jeugdouderling stuurt de vrijwilligers aan die het jeugdwerk dragen en uitvoeren. 

Het gaat niet om grote aantallen jongeren.  

Corona heeft met name de kindernevendienst geen windeieren gelegd. Op een hele inventieve en 

innovatieve manier is er een online versie van de kindernevendienst ontwikkeld. 

De predikanten leveren allemaal een aandeel aan het jeugdwerk. 

 

Oecumene 

Met de oecumene gaat het in Leusden goed en slecht.  

Goed omdat we met onze zusterkerken en vruchtbare samenwerking hebben. Dit geldt zowel voor 

de Gereformeerd Vrijgemaakt als Rooms Katholieke kerk in ons dorp. Met de plaatselijke Evangelie 

gemeente hebben we een goede relatie. We werken samen met betrekking tot de Groene Kerk, kerk- 

en school diensten, St Maartenviering, vespers in de veertig dagen en adventsperiode en de 

Pinksterviering. 

 

Een aantal jaren geleden heeft Leusden een crisisopvang voor vluchtelingen gehad. De kerken van 

ons dorp hebben daar samen heel veel werk verzet. Dat heeft de oecumene zeker geen slecht 

gedaan. Diaconaal gezien werken we met de RK Parochie en GVK samen (voedselbank, 

interventiefonds, De Huiskamer, opvanghuis, dagbestedingsprogramma’s voor de huidige 
vluchtelingen). 

 

De lokale Raad van Kerken ondervindt een doorstart. De Evangelie gemeente heeft geen vrijwilligers 

(meer) die een aandeel aan de RvK kunnen leveren. 
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De RK parochie heeft drietal mensen bereid gevonden deel te nemen aan de RvK. Naast de PgL is de 

Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk actief in de RvK. 

Als PgL kiezen we er bewust voor om in de praktische samenwerking met onze zusterkerken te 

investeren en deze lijn de komende jaren niet los te laten. 

 

Met de andere kerken vullen we maandelijks een pagina in de Leusderkrant. 

 

Vormingswerk 

Gedurende het winterseizoen is er een aanbod van vormingsgerichte activiteiten. De meeste hebben 

de vorm van een gespreksgroep. Er is een preekvoorbereidingsgroep. Lectio Divina is een relatief 

nieuwe activiteit. De ouderenmiddagen in de beide kerkgebouwen hebben ook een cultureel, 

educatief element. 

Al deze activiteiten proberen nauw aan te sluiten op de behoeften van gemeenteleden. 

Mede door Corona gaan we vormingsactiviteiten verplaatsen naar de zomer. 

 

Naast deze activiteiten zijn er verschillende groepen die ‘zelf voorziend’ zijn. Het gaat om 
Bijbelstudie- en gebedsgroepen.  

 

De predikanten gaven in het verleden te kennen dat zij een voortrekkersrol willen vervullen waar het 

gaat om het vergroten van de pastorale vaardigheden van de vrijwilligers en het vormingswerk voor 

de ambtsdragers (om hen beter toe te rusten voor hun taak). 

Aan die rol houden we vast. 

 

Iedere vergadering van de kerkenraad begint met een vormende activiteit. 

 

De diaconie heeft een eigen vormingsprogramma voor diakenen en neemt actief deel aan de 

landelijke diaconale dag. 

 

Beheer 

Door de demografie van onze gemeente wordt de PgL op den duur een kwetsbare gemeente. Na 

2025 zullen we een nieuw meerjarenbeleid met een bijpassende begroting moeten formuleren. 

Dit wordt ook ingegeven door het feit dat we qua predikantsformatie er voor gekozen hebben om op 

een iets te grote voet te leven. 

Door het vertrek van twee predikanten gaan we het gesprek hierover in 2022 al aan. NU wordt er 

gezocht naar een voltijds predikant. Over de tweede vacature (0,75 fte) gaat de kerkenraad vanaf 

mei in beraad. 

 

Tot dat moment is er een stabiele situatie. De twee kerkgebouwen zijn goed onderhouden en goed 

geoutilleerd.  Samen met de betaalde beheerder wordt er een actief verhuurbeleid gevoerd voor de 

kerkelijke centra. 

De kerkrentmeesters werken aan een stichting ‘Vrienden van de Dorpskerk’ om voor dit gebouw een 
nieuwe financieringsstroom te generen. 

 

De actie Kerkbalans gaat uit van een integrale benadering van gemeenteleden waar het gaat om 

fondswerving. Naast beheersdoelen wordt ook aandacht gegeven aan diaconale doelen en kent het 

aspecten gericht op jongeren. 

 

Tot ieders vreugde halen we ieder jaar weer onze inkomstenbergroting. 



6 

 

Beleidsaspecten 

 

Missionaire gemeente 

Een aantal jaren terug heeft de gemeente tijdens een gemeenteavond de wens geformuleerd om, als 

geloofsgemeenschap, meer naar buiten te treden. In oktober 2020 is er aan ieder werkveld gevraagd 

concreet met een missionair gerichte activiteit aan de slag te gaan. 

De twee predikanten die vertrokken zijn droegen in een belangrijke mate het missionaire werk. Met 

hun vertrek en de beperkende maatregelen is dit werk tot stailstand gekomen en moeten we van 

voren af aan beginnen. 

 

De PgL en met name één van de predikanten en de diaconie zijn nauw betrokken bij het tot stand 

komen van een hospice in Leusden.  

 

Relatie met de burgerlijke gemeente 

De RvK organiseert al jaar en dag een ‘Prinsjesdag ontbijt’.  Als PgL nemen we daaraan deel. 
Mede door de komst van vluchtelingen naar Leusden hebben we een werkverband ontwikkeld 

waarin de burgerlijke gemeente, de uitvoeringsinstantie met betrekking tot de WMO en Werk en 

Inkomen (De Lariks), de RvK en SMBL (stichting maatschappelijke begeleiding Leusden) participeren. 

Dit initiatief is geformaliseerd en in een project ‘De Huiskamer van Leusden’.  Het project is gericht 
op het koppelen van hulpvragen van Leusdenaren, die niet in het normale circuit opgelost kunnen 

worden, aan vrijwilligersorganisaties in het dorp. Het gaat met name om oplossen van hele 

praktische hulpvragen. In het web van WMO, Bijstandswet, en UWV speelt de PgL een actieve rol. 

 

Op dezelfde manier werken we samen met en in de ‘coalitie tegen eenzaamheid’. We gaan dit ook 
doen in een gemeentelijk initiatief wat zich richt op mantelzorgers. 

 

Cultuur 

In onze kerkelijke centra vinden veel cursussen en activiteiten plaats die een cultureel karakter 

hebben. Dit gaat op basis van het huren van een ruimte. Veel Leusdenaren kennen de kerk van 

binnen omdat zij deelnemen aan een schilder- of taalcursus. 

Daarnaast nemen we deel aan een intercultureel maaltijdproject. 

 

We dragen het Zincafé. Het is een initiatief van de RvK. Onder het motto ‘slijpsteen van de Geest’ 
gaat men in gesprek met een gast uit de wereld van de wetenschap, kunst, cultuur of politiek. 

Werving 

De PgL is een kerkelijke gemeente met ambitie.  Er zijn veel activiteiten en iedereen vindt dat die 

moeten blijven. We willen ook een andere koers varen met missionair gemeente zijn. We merken 

wel dat het steeds lastiger wordt om (kader) vrijwilligers te werven en te mobiliseren. Dat brengt met 

zich mee dat we de komende jaren moeten kiezen welke activiteiten we echt willen handhaven. 

 


