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Inleiding 
 
Na het “dromenplan” in 1997, de toekomstplannen “Geïnspireerd geloven” en “Samen vitaal” 
is dit het vierde toekomstplan (beleidsplan) voor onze gemeente. In het laatste plan hebben 
we getuigd van een kleine, maar vitale gemeente. In de uitwerking van dat plan zijn we met 
de beeldvorming naar buiten aan de slag gegaan, met een nieuw logo en motto: Kerk voor 
het dorp, open en betrokken. Deze lijn met openheid en aandacht voor de samenleving om 
ons heen moeten we zeker vasthouden.  
Dit nieuwe toekomstplan voor de jaren 2018 tot 2022 volgt daarom ook dezelfde structuur 
als het vorige toekomstplan: nl. de vier wegwijzers 1, geloofsverdieping, 2, kerk-zijn 24 uur 
en 7 dagen per week, 3, kerk-zijn voor het dorp en 4, kerk-zijn met anderen. De komende 
jaren zal aan deze wegwijzers gewerkt worden met het oog op de doelstelling van de 
visienota Kerk 2025. Met name op het terrein kerk-zijn met anderen hopen we nieuwe, 
vruchtbare wegen in te slaan. 
 
Hoe is dit toekomstplan tot stand gekomen? 
Om tot dit toekomstplan te komen zijn de volgende stappen genomen:  
- Februari 2017 is met de kerkenraad en de beleidscommissie een brainstormsessie 

gehouden, waarin opnieuw nagedacht is over de sterke en zwakke punten en de punten 
van hoop en zorg;  

- In het gezamenlijke overleg tussen de beleidscommissie en (een deel van) het 
moderamen zijn de contouren en de aandachtspunten van het toekomstplan besproken 
en vastgesteld, mede uitgaande van de uitkomsten van de brainstormavond. Op basis 
daarvan is de beleidscommissie aan het plan gaan werken;  

- Het resultaat is besproken met het moderamen en voorgelegd aan de kerkenraad. Die 
heeft het plan vastgesteld begin 2018 vastgesteld. 

 
De uitspraken van 'Ter Aars Visje' die in dit plan te vinden zijn, zoals de twee hieronder, zijn 
door een groep jongeren van onze kerk gemaakt tijdens de startzondag van september 
2016. 
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Kern van ons geloof 
 
De Gereformeerde Kerk van Ter Aar is een veelkleurige en initiatiefrijke gemeente, waarin 
aandacht voor elkaar belangrijk is. Voordat we als gemeente op weg gaan naar het Nieuw 
Jeruzalem is het goed om te benoemen ‘wie wij zijn’ en ‘wat ons bindt’. In de kern van ons 
geloof  wordt weergegeven welke vijf aspecten voor onze gemeente belangrijk zijn. Deze 
kern van ons geloof is in 2005 geformuleerd en is nog steeds van kracht. 
 
Kern van ons geloof 
Als leden van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar,  

- zijn wij verbonden met de christelijke traditie en de 
Protestantse Kerk in Nederland 

(Belijdend) 

- kiezen wij zelf voor ons geloof, via mensen geroepen 
door God, die leiding en sturing geeft aan ons leven 

(Bijbel als leidraad) 

- vertrouwen wij dat God ons vasthoudt en steunt door 
het leven heen 

(Vertrouwen) 

- zien wij om naar elkaar, zoals Hij ons opdraagt (Omzien naar elkaar) 

- zijn wij betrokken bij de wereld, ver weg en dichtbij (Respect voor de medemens) 

Elk van deze aspecten representeert een deel van ons gemeente-zijn.  
 
Belijdend 
De Gereformeerde Kerk van Ter Aar wortelt in de christelijke traditie. Sinds 1 mei 2004 zijn 
we aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland en daardoor verbonden met de 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent niet dat we met ieder punt 
van de kerkorde per definitie instemmen, maar dat wij vanuit de geest ervan leven. 
 
Bijbel als leidraad 
We kiezen voor geloof en staan op veel momenten in ons leven voor grote en kleine keuzes. 
Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij of zij maakt. We 
proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus, met de Bijbel als leidraad. Wij weten ons in 
deze manier van leven gesterkt door de liefde van God voor alle mensen. 
 
Vertrouwen 
Het vertrouwen dat God ons altijd vasthoudt en ons door het leven draagt geeft ons hoop, 
rust en kracht. God kiest voor ons met al onze beperkingen en tekortkomingen en schenkt 
ons onvoorwaardelijke vergeving. God is er altijd. 
 
Omzien naar elkaar 
Wij vormen een gemeenschap, waarin we aandacht voor elkaar hebben, elkaar bijstaan en 
bemoedigen. Vanuit onze overtuiging van liefde voor elkaar, streven we naar respect voor 
elkaar en aanvaarding van elkaars geloof. Geloof is de bindende factor in onze gemeente.  
 
Respect voor de medemens 
Als gemeenschap maken wij deel uit van de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. Wij 
kijken soms met lede ogen naar de gebeurtenissen in deze wereld. Gods onvoorwaardelijke 
liefde maakt dat wij ons in trouw aan God, onszelf en anderen, gastvrij op willen stellen en 
vreugde en leed willen delen met hen die daarvoor open staan. Daarbij beseffen we dat we 
niet de hele wereld kunnen verbeteren, maar proberen op kleine schaal ons steentje bij te 
dragen. 
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Onze gemeente 
 
De Gereformeerde kerk van Ter Aar straalt vitaliteit en wilskracht uit, hebben we in het 
vorige toekomstplan benoemd. Dat kenmerkt onze gemeente nog steeds: Gemeenteleden 
krijgen de ruimte om met eigen ideeën aan de slag te gaan. De mogelijkheden die mensen 
zelf zien worden volop benut. 
 
Onze gemeente telt circa 300 leden, waarvan er zo’n 80 tot 100 actief zijn. Op zondag 
bezoeken tussen de 50 en 80 mensen de eredienst, waarmee de kerkzaal ongeveer voor een 
kwart bezet is. Waar zijn we als gemeente goed in? Wat kan beter? Het is goed om 
regelmatig in de spiegel te kijken om een antwoord te kunnen geven op deze vragen. 
 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe onze gemeente georganiseerd is om daarna de 
sterke en zwakke punten van onze gemeente te benoemen. Deze punten zijn tijdens een 
brainstorm met de kerkenraad in februari 2017 benoemd. 
 
Organisatie 
Op grond van de kerkorde van de PKN zijn het bestuur van de kerk en de leiding van de 
gemeente aan de kerkenraad toevertrouwd. Dat wil zeggen dat de kerkenraad de 

verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die voor of 
namens de gemeente plaatsvinden. Taken die in ieder geval 
moeten worden uitgevoerd zijn: 
o pastoraat 
o catechese 
o diaconaat 
o zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
o eredienst 
o evangelisatie 
o beheer en financiën 
o vorming en toerusting 
Het werk dat hieruit voortvloeit, is echter geen zaak van de 
kerkenraad alleen. Voor de uitvoering van bepaalde taken zijn 
commissies ingesteld die de kerkenraad veel werk uit handen 
nemen. Op de website is te vinden welke commissies er zijn. 
Daarnaast kunnen er voor projecten tijdelijke werkgroepen 
worden opgezet. 
 

Gemeente-zijn is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente en niet alleen van 
ambtsdragers en commissies. Het is noodzakelijk dat ieder gemeentelid inbrengt wat hij/zij 
aan gaven en mogelijkheden heeft. De komende jaren zal dit waarschijnlijk beter 
georganiseerd kunnen worden, mede door de ingezette koers van de PKN vanuit de visienota 
Kerk 2025. Wat dit inhoudt, wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 
 
Onze kerk en Kerk 2025 
In 2016 is de visienota Kerk 2025 opgesteld door de toenmalige scriba van de PKN ds. Arjan 
Plaisier. Kort samengevat pleit deze visienota ervoor om, nu de kerken krimpen met alle 
gevolgen van dien, terug te gaan naar de kern. Waar gaat het nu eigenlijk om in de 
Protestantse Kerken? “Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de 
opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel 
sandalen voor onderweg (Marcus 6: 7-9)”, zo begint de nota. In dat licht wil de synode de 
komende jaren een hoop ballast overboord gooien. Twee belangrijke gevolgen zijn zichtbaar. 
In mei 2018 gaan we terug van 74 naar 11 classes en elke classis krijgt een classispredikant, 
die het contact onderhoudt met de gemeentes. Er hoeven dus veel minder afgevaardigden 
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naar de classes toe. Het is wel de bedoeling dat gemeentes binnen (delen van) de huidige 
classes ringen vormen, en elkaar binnen zo’n  ring ontmoeten, elkaar steunen, en dingen 
met elkaar delen. Ten tweede verandert de kerkorde, waardoor gemeentes meer ruimte 
krijgen om adem te halen. Een kerkenraad mag kleiner worden. Meer taken kunnen bij 
mensen komen te liggen die niet in de kerkenraad zitten. Ook ‘vrienden’ van een plaatselijke 
kerk kunnen kerkenraadslid worden. Dit alles met als doel dat er voor plaatselijke gemeentes 
tijd vrijkomt om zich bezig te houden met waar het werkelijk om gaat; lichaam van Christus 
zijn en het evangelie van een God die zich toewendt naar ons mensen, voor te leven en door 
te geven. 
Voor onze kerk betekent dat concreet dat wij bij de classis Zuid-Holland Noord gaan horen. 
Wij zijn al begonnen met gemeenteleden een functie toe te bedelen, die voorheen bij een 
kerkenraadslid hoorde. We hopen zo meer gemeenteleden in te schakelen voor kleine, 
afgepaste taken. De kerkenraadsvergaderingen zijn met twee teruggebracht en we hebben 
geen gemeenteberaad in december meer, waarin we de begrotingen voor het jaar daarop 
presenteren. Vanwege de noodzaak tot transparantie zal deze wel ter inzage liggen en 
kunnen gemeenteleden de kerkenraad daarop aanspreken. Deze veranderingen geven ook 
onze gemeente de ruimte om bezig te zijn met de kern van kerk-zijn. 
 
Sterke punten 
Het mooie van sterke punten is dat je daar geen extra energie in hoeft te steken. Dat geeft 
ons de tijd (en geld?) om zwakke punten aan te pakken. Hierbij is het wel belangrijk om 
keuzes te maken. Je kunt tenslotte niet alles tegelijk. 
 

Sterke punten 

Open naar buiten toe 

Aandacht voor elkaar binnen de gemeente 

Actief als kleine gemeente 

Lef voor nieuwe initiatieven (die aantrekkelijk kunnen zijn voor een breed publiek) 

Betrokkenheid van mensen voor 'korte' projecten (het lukt iedere keer weer om wat te 
organiseren) 

Inzet van mensen voor rommelmarkt en oud papier (zorgt voor stabiele financiën) 

Financiën blijven goed 

Open voor samenwerking met andere kerken 

Preekrooster altijd gevuld met goede gastpredikanten 

 
De vitaliteit in onze kleine gemeente zit in het enthousiasme van individuele of groepen 
gemeenteleden en de spontaniteit waarmee dingen soms gebeuren. Van nature zijn we sterk 
in het omzien naar elkaar, maar verliezen de wereld om ons heen niet uit het oog. Een goed 
voorbeeld is het ontstaan van ‘Wat de pot schaft’. Naast een voedzame maaltijd voorziet dit 
vooral in behoefte aan ontmoeting en meer onderling contact binnen het dorp.  
  
Enthousiasme en betrokkenheid bindt mensen. Soms is die verbondenheid tijdelijk. Bij 
musicalprojecten en rommelmarkt zijn ook mensen van buiten de gemeente betrokken. Op 
dat moment is die verbondenheid er. Dat mogen we koesteren. Als mensen ruimte krijgen 
om in de gemeenten iets te doen met hun eigen inspiratie en talent werkt dat verbindend. 
 
Naast dit enthousiasme voor eigen initiatieven, zijn we de laatste jaren actief geweest met 
zoeken van samenwerkingsvormen met andere gemeenten. Dat werkt goed, maar is 
momenteel nog erg activiteitgericht, behalve de jarenlange samenwerking met de 
Hervormde gemeente in het jeugdwerk. Zo zijn met de Hervormde Gemeente gezamenlijke 
slotactiviteiten geweest, hebben we met jongeren uit Aarlanderveen gezamenlijk aan 
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Sirkelslag meegedaan in 2017. Een initiatief uit onze eigen gemeente is weer de Kinderkerk, 
wat ook kinderen trekt buiten onze gemeente. En niet te vergeten het succesvolle 
Pinksterfeest aan het Meer in Alphen a/d Rijn dat in 2017 voor het eerst heeft 
plaatsgevonden. 
 

Zwakke punten 
Een blik in de spiegel geeft ook punten die verbeterd kunnen worden. Deze noemen we 
gemakshalve maar zwakke punten. 
 

Zwakke punten 

Kerkbezoek op zondag 

Leeftijdsopbouw van de gemeente 

Weinig jeugd, lastiger om dingen te organiseren (betrokkenheid) 

Geen lerende gemeente, weinig vorming & toerusting 

Geen PKN in onze naam 

Financiën voor groot bedrag afhankelijk van rommelmarkt en oud papier (risico voor 
langere termijn) 

Minder mensen voor alle (langere termijn) taken 

Mensen persoonlijk benaderen om deel te nemen/een bijdrage te leveren (roofbouw 
in vitaliteit) 

Meenemen van 'starre' groep mensen die minder mee willen in vernieuwende 
initiatieven (bv. Pinksterviering in Alphen) 

 
De genoemde zwakke punten zijn op te delen in het aflopend ledenaantal, voortkomend uit 
vergrijzing in combinatie met relatief beperkte aanvulling door jongeren die de kerk trouw 
blijven, en de daaruit op den duur resulterende verzwakking van de financiële situatie. 
 
Daarnaast dreigt onze gemeente te verzwakken, doordat te weinig wordt gezocht naar 
vernieuwing. Dit komt doordat we meer een ‘doe’-gemeente zijn waardoor we minder 
behoefte hebben aan toerusting. 
 
Ledenaantal 
In 2010 is na een uitgebreide analyse een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het 
ledenaantal. Deze informatie is in het vorige toekomstplan verwerkt. We zijn inmiddels een 
aantal jaren verder. In onderstaande grafiek is de werkelijke ontwikkeling tot en met 2015 
uitgezet tegenover de prognose uit 2010. Eind 2015 stond de teller op 335.  
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Binnen het ledenbestand is ook te zien hoe de afname van het ledenaantal zich verdeelt over 
de verschillende leeftijdscategorieën. Deze grafiek is hieronder weergegeven, eveneens tot 
en met 2015. 

 
 
In deze grafiek is duidelijk te zien dat het aantal oudere leden licht toeneemt, terwijl het 
aantal jeugdleden en leden tussen 20 en 60 duidelijk afnemen. Je zou dit vergrijzing van 
onze gemeente kunnen noemen, een fenomeen dat ook in de samenleving speelt, maar 
binnen onze kerkelijke gemeente is dit effect groter omdat minder jongeren en volwassenen 
tot 60 jaar zich aangetrokken voelen tot de kerk. Er is overigens nog wel degelijk 
betrokkenheid van jongeren bij de kerk, maar die vertaalt zich minder in lidmaatschap en/of 
bezoek van de erediensten, maar vooral in deelname aan andere activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de rommelmarkt. 
 
Door de afname van het ledental moet hetzelfde werk, met name bestuurswerk, door steeds 
minder mensen worden gedaan. 
Om de bestuurslast te verminderen is aansluiting bij het rapport Kerk 2025 cruciaal. Zoals 
aangegeven legt de centrale PKN hierin het fundament om de organisatie zodanig aan te 
passen dat de bestuurslast weer past bij de actuele en verwachte omvang van de kerk, 
zodat er weer meer ruimte is voor inhoudelijke zaken, waaronder het bedenken en oppakken 
van nieuwe initiatieven. 



 

 
Toekomstplan 2018-2022  9 
 

 
Eén van die initiatieven zou het wijzigen van de naam kunnen zijn. Binnen de gemeente is 
behoefte om het enigszins beladen begrip “gereformeerd” achter ons te laten en ons met 
een nieuwe naam te presenteren. 

  
Financiële situatie 
In het vorige toekomstplan is beknopt weergegeven wat de belangrijkste analyse en 
conclusies waren van de uitgebreide financiële analyse en prognose uitgevoerd in 2010. 
Hierbij zijn de belangrijkste inkomstenbronnen en kostenposten inzichtelijk gemaakt, 
respectievelijk de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en collecte en de kosten voor predikanten 
en gebouw. De analyse van de jaarrekeningen tot en met 2016 van deze onderwerpen levert 
onderstaande grafiek op. 
 

 
 

Belangrijkste conclusie is dat kosten en inkomsten lijken te stabiliseren. Daarbij moeten wel 
een aantal opmerkingen gemaakt worden: 

 De predikantskosten zijn gestegen vanwege wijziging van het afdracht systeem aan 
de PKN. De overgangsregeling is afgelopen, waardoor deze kosten nu stabieler zullen 
blijven; 

 Groot onderhoud aan de gebouwen (de piek in 2010 en 2011) is grotendeels 
afgedekt door subsidies; 

 Inkomsten uit rommelmarkt en oud papier vormen een belangrijke pijler om de 
financiën op peil te houden. Deze bedragen samen gemiddeld ongeveer € 20.000 per 
jaar bij. 

 
Een andere interessante ontwikkeling om de financiële situatie van de gemeente inzichtelijk 
te maken, is de ontwikkeling van de reserves. Dit is in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Belangrijkste conclusies hieruit zijn: 

 De algemene reserves blijven stabiel; 
 De reserve voor onderhoud loopt behoorlijk leeg. 

 
Wellicht is het laatste verklaarbaar doordat de begroting voor onderhoud overeenkomstig is 
verlaagd, gezien het achter de rug zijn van een aantal belangrijke groot onderhoudszaken. 
Er kan worden overwogen om de reserve voor onderhoud niet meer apart inzichtelijk te 
maken en in de toekomst te rekenen met uitsluitend de algemene reserve. 
 
Onze financiële situatie is een aantal jaren stabiel. Een belangrijke bijdrage daarbij spelen de 
opbrengst van de rommelmarkt en het oud papier. Dat er mensen het hele jaar druk zijn om 
dit ook zo te houden is fantastisch. Er zit op de achtergrond veel werk in. En de 
rommelmarkt brengt veel mensen op de been, van zowel binnen als buiten onze kerk. Het 
verbindt.  
Aan beide activiteiten kleeft een risico, waardoor de continuïteit van de activiteit en daarmee 
ook de financiële bijdrage in gevaar zou kunnen komen. Voor het oud papier zijn we voor 
een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage van de gemeente. Mocht het beleid rondom 
het oud papier veranderen, kan dit negatieve gevolgen hebben. Voor de rommelmarkt moet 
er rekening mee worden gehouden dat de opslagruimte die al jaren gebruikt wordt, niet lang 
meer beschikbaar is. Er moet tijdig een alternatief worden gevonden. 
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Ontwikkelingen in de samenleving (Om ons heen) 
 
 
Kerk en samenleving horen bij elkaar. In de voorgaande toekomstplannen zijn 
ontwikkelingen en trends geschetst in de samenleving waar we als plaatselijke kerk mee te 
maken hebben. Zo schetsten we in het eerste toekomstplan Druk, druk, druk en 
Consumentisme. In het volgende toekomstplan spraken we over de behoefte aan zingeving 

en het op zoek gaan naar verbinding. Het laatste 
toekomstplan spraken we over de vitale dorpskerk. In dit 
toekomstplan gaat het onder meer over ‘kerk-zijn met 
anderen’. 
 
Zo zijn plaatselijke kerkelijke gemeenten volop bezig met de 
vraag naar hun verantwoordelijkheid en rol in de samenleving. 
De noodzaak daarvan is nog vergroot door de nieuwe 
wetgeving die de overgang wil bevorderen van 
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Door deze 
nieuwe wet zijn burgerlijke gemeenten sinds 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een 
chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale 
problemen. Waar voorheen bijna als vanzelfsprekend rechten 
bestonden op verlening van zorg, worden mensen nu veel 
meer aangesproken op eigen kracht en zelfredzaamheid. Voor 
een grote groep mensen valt deze verandering niet mee. 

 
Hier liggen voor de kerken kansen. De kerken kunnen zich immers richten op de centrale 
begrippen: barmhartigheid en gerechtigheid. Het past bij de ontwikkeling waar de kerken 
doorheen gaan: meer naar buiten gericht, missionair actief. Het gaat hierbij niet om het 
werven van nieuwe leden, maar om bijdragen aan het stichten van gemeenschap. Het biedt 
een prachtige mogelijkheid om als kerk present te zijn in de samenleving ten dienste van de 
samenleving en niet ten dienste van de kerk zelf! 
 
Zorg en Hoop 
Ieder jaar, ieder moment zijn er veranderingen in ons leven. Dit geldt voor ons als 
kerkgemeente, alsook voor het dorp en de wijde omgeving. Deze ontwikkelingen in de 
samenleving kunnen wij vaak niet beïnvloeden, wel kunnen -en wellicht moeten- wij hier 
onze ogen voor open houden. We hebben deze ontwikkelingen, zowel de zorgelijke als de 
hoopgevende, samengevat in onderstaande tabellen. 
 

Zorg 

Minder ontmoeten op zondag (kerkdienst niet meer centraal punt van ontmoetingen 
binnen het dorp) 

Polarisatie in de samenleving 

Trump/Wilders zien positieve van de kerk niet en hebben veel volgers 

Geloof wordt minder geaccepteerd/gewaardeerd 

Samenwerking Hervormd – Gereformeerd 

 

Hoop 

Animo van buiten onze gemeente voor koffieochtend, Wat de pot schaft en Top2000-
dienst 

Dorpsraad Het Vosje voor Ter Aar en Korteraar (toevoeging aan 'Gezicht naar buiten') 

In de samenleving behoefte aan zingeving 
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Kansen in de regio (verder dan het dorp) 

'Hij laat niet varen de werken Zijner handen' 

 
In de samenleving zien we de laatste jaren een steeds sterkere polarisatie. Het geloof wordt 
minder geaccepteerd en politieke leiders zien helaas het positieve van de kerk niet. Dit is iets 
dat zich wereldwijd afspeelt, en dat ook lokaal een effect kan hebben. Dit versterkt mogelijk 
de behoefte aan zingeving. Alhoewel we als kerkgemeente weinig invloed hebben op de 
zorgelijke polarisatie, kunnen we wel proberen om in te spelen op de behoefte aan 
zingeving.  
 
De zondagsdienst is niet meer het centrale ontmoetingspunt op zondag. Dit is iets dat we in 
Ter Aar en in de rest van Nederland zien: het kerkbezoek neemt af. Het is wel fijn te 
constateren dat er animo van buiten onze kerkgemeente is voor de activiteiten die we op 
andere momenten organiseren; de koffieochtenden en de gezamenlijke maaltijd ‘wat de pot 
schaft’ worden goed bezocht. Ook voor diensten met een bijzonder karakter, zoals 
bijvoorbeeld de top2000 dienst in 2016, is veel animo.  
 
De samenwerking die we met de Hervormde Kerk hebben gaat helaas niet zo voorspoedig 
als we zouden willen. Het is fijn om te constateren dat er in de regio ook kansen liggen voor 
vruchtbare samenwerkingen waardoor we in de toekomst een kerk voor het dorp kunnen 
blijven.  
Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, mogen we altijd op de Heer vertrouwen: “Hij 
laat niet varen de werken Zijner handen”. Dit geeft hoop en kracht voor de toekomst.  
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Wegwijzers  
 
In de voorgaande hoofdstukken is het beeld geschetst van waar wij als gemeente voor staan 
en met welke ontwikkelingen in de samenleving we te maken hebben. Maar wat betekent dit 
beeld en deze ontwikkelingen nu voor onze gemeente de komende jaren? 
 
Wij geloven in de blijvende kracht van het christelijk geloof. Daarom laten we ons niet leiden 
door angst voor teruglopend ledenaantal of afnemende middelen, maar vertrouwen op onze 
Heer en onze eigen kracht. Dit betekent niet dat alles vanzelf gaat. Onze middelen zijn 
beperkt, maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen. Om de PKN aan te halen met 
de subtitel van Kerk2025: "Waar een Woord is, is een weg!" 
 
We zullen wel keuzes moeten maken. Die keuzes zijn verwoord in wegwijzers. Deze 
wegwijzers zijn gelijk aan de wegwijzers uit het vorige toekomstplan. Dat wil niet zeggen dat 
we dezelfde dingen herhalen, maar dat we binnen de wegwijzers nieuwe accenten leggen en 
ontwikkelingen voor de komende 4 jaar willen benoemen. In de periode van het vorige plan 
hebben we vooral nadruk gelegd op 'Gezicht naar buiten'. Deze periode willen we meer 
aandacht besteden aan 'Geloofsverdieping' en 'Kerk-zijn met anderen'. 
 
Wegwijzer Geloofsverdieping (inhoud) 
 
Achtergrond 
We leven in een samenleving waarin velen ervan overtuigd zijn dat alles maakbaar is, 
maakbaar door mensen. In deze samenleving moeten we als kerk ons realiseren dat God er 
voor ons is en dat we daarop mogen vertrouwen. God geeft zelf inhoud aan zijn kerk. Hij 
heeft ons Jezus Christus, zijn Zoon, gegeven en Hem uit de dood laten opstaan. Deze 
opstanding is de basis van onze kerk, het geeft inhoud aan kerk-zijn. Zonder die inhoud zijn 
we een leuke club mensen bij elkaar, maar dat is heel wat anders dan een kerk. Hoe en wat 
mensen geloven is heel verschillend, ook in onze gemeente. Door hierover te praten en naar 
elkaar te luisteren, geven we ons geloof meer diepgang. We moeten blijven investeren in 
geloofsverdieping, ook al kunnen we niet altijd iedereen tevreden houden. 
 
Waar willen we de komende jaren naartoe? 
We constateren dat we minder een lerende gemeente, maar meer een zorgende, 
ontmoetende en actieve gemeente zijn. De sociale aandacht en verbondenheid komt voort 
uit ons christelijk geloof. Het geloof is echter geen statisch gegeven, maar moet gevoed 
worden, continue gerevitaliseerd worden. Het is van belang dat we hier meer aandacht aan 
gaan schenken de komende jaren. 
 
Welke stappen zijn al gezet? 
Enkele gesprekskringen lopen goed. We denken hierbij o.a. aan de bruggroep en de 
jongvolwassenkring. Sommigen vinden dat ze daar meer hun geloof mee voeden dan de 
zondagse dienst. Een speeddate-avond tussen generaties op initiatief van de bruggroep was  
een succes. Er stoppen ook groepen, zoals In Gesprek. Dat is niet erg. 'Waar de mens een 
deur sluit, zet God een raam open'. Het geeft weer ruimte voor een ander initiatief. Er zijn 
ook initiatieven geweest die minder van de grond zijn gekomen, zoals lectio divina en 'in 2 
jaar de Bijbel door'. 
 
Welke richting moet worden ingeslagen? 
De conclusie die getrokken kan worden is dat het belangrijk is aandacht te blijven geven aan 
geloofsverdieping. We zijn tenslotte kerk met elkaar. Het blijft echter een zoektocht naar 
vormen die bij onze gemeente passen. Dit betekent dat initiatieven bedacht en gestart 
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worden en dat sommigen beklijven, terwijl anderen niet passen. We moeten dan ook niet 
bang zijn zo'n initiatief te stoppen.  
De komende jaren blijven we zoeken naar vormen voor geloofsverdieping. Er kan gedacht 
worden aan doorgaan met speeddaten tussen generaties, '7+1 light', de 7+1 cursussen 
hebben een aantal jaar geleden goed gedraaid. We hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te 
vinden. Laten we vooral actief ons licht opsteken bij andere gemeenten of bij de PKN of JOP, 
als het over jongeren gaat.  
 
 
Wegwijzer 7 dagen per week kerk (vorm)  
 
Achtergrond 
In de loop van de historie is een aantal modellen van kerk-zijn te onderscheiden. Eerst was 
er de controlerende kerk. De kerk was er vooral op uit om toe te zien dat mensen zo leefden 
als volgens de regels van de kerk belangrijk was. De dominee en ouderlingen kwamen 
controleren. 
Zo’n anderhalve eeuw geleden kwam daar een reactie op: de verzorgende kerk zag het 
levenslicht. Er kwam meer aandacht voor mensen. De kerk bood steeds meer diensten aan 
om mensen bij te staan in het leven. Maar dit model kent ook zijn beperkingen. Het ene deel 
van de gemeente verzorgt het andere. Er zijn veel taken te verrichten door een steeds 
beperkter groepje mensen. Vacatures worden een groeiend probleem. De klus staat teveel 
op de voorgrond, de inspiratie wordt vergeten. In een verzorgingskerk kun je al gauw het 
gevoel krijgen dat je er niet vindt wat je zoekt. Mensen haken af en het kerkbezoek op 
zondag daalt. 
 
Bij vormen van gemeentezijn, stelt de visienota van de PKN de vraag ’Wat is een kerk?’ 
Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ik zelf in hun 
midden.’ Als je er vanuit gaat dat Jezus in het midden is waar mensen in Zijn naam 
bijeenzijn, dan maakt het niet uit waar of wanneer je als gemeente bij elkaar bent. Tijdens 
de zondagsdienst, tijdens de kerkenraadsvergadering, of tijdens de catechisatie of een 
gesprekskring; om zo maar een paar voorbeelden te noemen. We zijn tenslotte 7 dagen per 
week kerk! 

 
Waar willen we de komende jaren naar toe? 
In het vorige toekomstplan is gesproken over de ontmoetende 
kerk als beeld dat past bij onze gemeente nu en in de nabije 
toekomst. Een geloofsgemeenschap heeft betekenis voor 
mensen als ze er kunnen worden geraakt en er ruimte is voor 
ontmoetingen. Zo’n gemeenschap is inspirerend. We praten 
dan niet over actieve en niet-actieve leden. Het gaat om alle 
mensen. In een ontmoetende kerk wordt uitgegaan van de 
gaven van mensen om bij te dragen aan de gemeente in plaats 
van de verplichting je in te zetten, ont-moetend dus. Bezig zijn 
met dingen waar je goed in bent, geeft energie en creëert 
ruimte voor nieuwe ideeën. Bij de ontmoetende kerk faciliteert 
de kerkenraad dit door te laten ontstaan wat werkt en te laten 
vallen wat niet meer gaat. Kortom, zij loopt als een herder 
achter de kudde en houdt overzicht. 
 

Welke stappen zijn al gezet? 
We zijn van nature een gemeente die veel waarde hecht aan samenkomen, mensen samen 
brengen, elkaar ontmoeten. Dit komt ook duidelijk in de sterke punten naar voren, zoals 'lef 
voor nieuwe initiatieven' en 'betrokkenheid van mensen voor projecten'. Deze krachten zijn 
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belangrijk als basis om het beeld van ontmoetende kerk verder invulling te geven. 
Voorbeelden van initiatieven die gestart zijn in de afgelopen periode zijn: 
- wat de pot schaft, wat iedere maand een volle Aarkant oplevert, en 
- kinderkerk, wat in 2014 is gestart en duidelijk in een behoefte voorziet. 
Maar we moeten ook andere invullingen van de zondagse dienst niet vergeten, zoals een 
top2000-dienst. Die zijn zeer waardevol. 
 
Welke richting moet worden ingeslagen? 
We kunnen constateren dat we op de goede weg zijn en dat we vooral de richting vast 
moeten houden. Er gebeurt veel in onze kleine, actieve gemeente. De uitwerking van 
Kerk2025 geeft mogelijk meer ruimte om actiever te zijn met het zoeken naar en uitproberen 
van vormen van kerk-zijn. Er mogen daarbij meer ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden, 
waarbij vooral de ontmoeting tussen verschillende generaties een positieve bijdrage zal 
leveren aan een nog sterker gemeenschapsgevoel. 
 
 
Wegwijzer Gezicht naar Buiten (Samenleving) 
 
Achtergrond 
Als je als kerkgemeenschap achter de dingen staat waar je mee bezig bent is het logisch dat 
je ook buiten de kerkelijke muren probeert mensen hiervoor te interesseren. Daar komt bij 
dat het ook bij onze missie hoort om er te zijn voor de wereld, en niet alleen teruggetrokken 
in ons ’veilige’ kerkgebouw als kerkgemeenschap te functioneren. Kortom, we willen een 
kerk voor het dorp zijn. 
 
Waar willen we de komende jaren naartoe? 
Wij willen een kerkgemeenschap worden met een duidelijk en helder gezicht naar buiten, die 
door de plaatselijke gemeenschap wordt herkend als een aantrekkelijke gemeenschap om 
mee om te gaan en bij te horen. Omgekeerd willen we ook een gemeenschap worden die 
een bijdrage levert aan de plaatselijke gemeenschap. Dat beeld naar buiten is gebaseerd op 
onze kernwaarden, waarbij onze kracht om om te zien naar elkaar een belangrijk element 
vormt. Als we vooral een aantrekkelijke gemeenschap willen zijn die uitnodigt om nader 
kennis mee te maken betekent dat dat we moeten vertrouwen op eigen kracht en een 
zekere mate van bescheidenheid moeten uitstralen, maar tegelijkertijd zorgen dat we 
duidelijk aanwezig zijn.  
 
Welke stappen zijn al gezet? 
Eén van onze belangrijkste gezichten naar buiten waarmee we ook inspelen op onze missie 
om te zorgen voor onze naaste wordt gevormd door activiteiten vanuit onze diaconie. In de 
plaatselijke gemeenschap zijn de activiteiten waardoor we zichtbaar zijn de 
kerstpakkettenactie en de koffieochtenden. Ook onze gezamenlijke “wat de pot schaft”-
maaltijden dragen bij aan onze zichtbaarheid. 
 
We doen dus de nodige goede dingen, maar het hierover communiceren naar dat deel van 
de plaatselijke gemeenschap dat niet op de één of andere manier betrokken is bij één van 
deze activiteiten (het overgrote deel) komt nog maar beperkt van de grond. 
 
Wel is inmiddels geïnvesteerd in een meer eigentijds beeld van onze gemeente door 
invoering van een nieuw motto: “Kerk voor het dorp, open en betrokken” en een nieuw, 
kleurig logo, en is deze vernieuwing doorgevoerd in onze huisstijl. 
 
Ook is, om de communicatie efficiënter te maken, er een lijst met communicatiemiddelen  
opgesteld en verspreid in de kerkelijke organisatie. 
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De activiteiten om hiermee daadwerkelijk te communiceren met de plaatselijke gemeenschap 
in bredere zin is nog een punt van aandacht voor de komende jaren. 
 
Welke richting moet worden ingeslagen? 
“Niet communiceren is ook communiceren”  
Het actief opbouwen en versterken van ons beeld naar buiten is een continue proces, 
waarvoor geldt dat het steeds door moet gaan.  
 
Voor de komende periode dient het uitgangspunt te zijn dat we met ons nieuwe motto “Kerk 
voor het dorp, open en betrokken” het fundament voor de komende jaren hebben gelegd 
voor de boodschap naar de gemeenschap om ons heen. Daarbij is en blijft het van belang 
om steeds kritisch te blijven op onze boodschap. 
 
Dit betekent dat de nadruk voor de komende jaren vooral zal moeten liggen op het verder 
verbeteren van de communicatie zelf. 
Om deze te verbeteren cq. op niveau te houden zijn de volgende aandachtspunten van 
belang: 
- Continue aandacht voor harmoniseren en regisseren van deze communicatie. 
- Aansluiting zoeken bij andere verbanden die zich bezig houden met de plaatselijke 

gemeenschap en de communicatie daarmee, bijvoorbeeld de dorpsraad en Triggr!, met 
als doel om op een natuurlijke manier te participeren in communicatiekanalen naar de 
plaatselijke gemeenschap. 

- Tevens dienen de mogelijkheden van digitale communicatie en social media waar 
mogelijk te worden geëxploiteerd. Onze gemeente en de kerk als zodanig kunnen niet 
ontbreken in de digitale wereld. Wellicht is er in de komende periode ruimte om het 
concept van e-Church vorm te geven. 

 
Verder zijn de volgende zaken van belang: 
- Onderzoek naar mogelijkheden om een Stichting 

Erfgoed op te richten waar het beheer van het 
kerkgebouw ondergebracht wordt. Door een 
dergelijke transformatie kan het gebouw eenvoudiger 
ook voor andere activiteiten gebruikt worden. Hiermee 
wordt het gebouw meer ‘voor het dorp’, waardoor er 
een meer “natuurlijke” gang naar het kerkgebouw 
ontstaat.  
Een zijeffect van een dergelijke transformatie is dat de 
financiële druk minder wordt doordat de stichting het 
kerkgebouw en daarmee het onderhoud overneemt. 
In een dergelijke constructie huurt de kerkelijke 
gemeente het gebouw voor diensten.  

- Het wijzigen van de naamgeving Gereformeerde Kerk 
Ter Aar naar Protestantse gemeente Ter Aar. Het 
woord “gereformeerd” is in deze tijd een beladen begrip geworden, en wordt 
geassocieerd met behoudende kerkgemeenschappen. Daar herkennen we ons niet in. 
Bovendien is het van belang om nieuw elan en eenheid uit te stralen. Een wijziging van 
de naamgeving naar Protestantse gemeente Ter Aar kan hier een hefboomwerking 
hebben.  
Bij voorkeur zal een dergelijke naamwijziging in goed overleg met de hervormde 
gemeente plaatsvinden. 

- Pioniersacties en de communicatie hierover naar buiten: Bijvoorbeeld een platform voor 
‘zingeving’ in een bredere zin. Workshops over burn out, opvoeding, leeskring, etc. 
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Wellicht in combinatie met Triggr! en/of dorpsraad. Wij als gemeente participeren vanuit 
ons geloof.  
De kinderkerk kan als een zodanige pioniersactie worden gezien. Wellicht is er naast de 
huidige versie ruimte voor een variant voor kinderen van buiten het direct kerkelijke 
niveau. Veel ouders vinden het nog wel belangrijk dat hun kinderen wat meekrijgen van 
de christelijke traditie waarop onze samenleving deels is gebaseerd.  

 
 
Wegwijzer Samen (kerk-zijn met anderen) 
 

Achtergrond 
Van oudsher is de kerk een internationale kerk. In de brieven van Paulus en anderen vliegen 
de groeten over en weer zonder zich aan grenzen te storen. Ook 2000 jaar na Christus, is de 
kerk nog steeds wereldwijd. Er is meer kerk dan alleen die in Nederland. Alhoewel de 
secularisering in West Europa een probleem is, mag er ook vreugde zijn dat in andere 
werelddelen nieuwe velden in bloei staan.  
 
De Protestantse Kerk wil kerk zijn met andere kerken en respectvol met de andere kerken 
omgaan. Dat geldt in het bijzonder voor kerken van het protestantse erf. Maar ook naar de 
Rooms-Katholieke Kerk steken we onze hand uit, vooral in onze gezamenlijke opdracht om 
getuige te zijn van het evangelie. De Evangelische kerken hebben ons iets te zeggen als het 
gaat om kerkzijn in de kracht van de Geest. Oosterse kerken herinneren ons aan het geloof 
in de drie-enige God. Eén ding is duidelijk: kerkelijke verdeeldheid heeft de 
geloofwaardigheid van het evangelie aangetast. 
 
Waar willen we naartoe 
De Gereformeerde Kerk van Ter Aar volgt de lijn die de landelijke Protestantse Kerk uitzet. 
Door ons open te stellen voor kerken en geloofsgemeenschappen om ons heen, kunnen wij 
ons eigen geloof en de manier waarop we die belijden, versterken. Wij beseffen dat we als 
kerk niet op onszelf staan en op onszelf zijn aangewezen, maar wij zijn een onderdeel van 
een groter kerkelijk geheel, wereldwijd, landelijk maar ook lokaal/regionaal. Wij willen een 
gemeente zijn die een actieve rol speelt in het regionale samenspel van kerken.  
 
Welke stappen zijn gezet 
Er is een aantal samenwerkingsvormen met diverse plaatselijke en regionale kerkverbanden, 
waarvan sommige initiatieven al langer lopen en groeien: 
- Met de plaatselijke hervormde kerk 

o Actieve samenwerking in het jeugdwerk 
o Gezamenlijke afsluiting van het kerkseizoen 
o Scholenzondag, ook in samenwerking met PCBS De Fontein 

- Met de Rooms-Katholieke parochie 
o jarenlange samenwerking in de werkgroep Oecumene 

- Met zowel de NH-gemeente als de RK-parochie 
o jaarlijkse kerstpakkettenactie  

- Met de regionale PKN kerken is het proces van SAGE (samenwerkende gemeenten) 
gestart. Daaruit is een aantal initiatieven ontwikkeld: de stroming Missionair. Een aantal 
jaren heeft een Missionaire commissie gemeentes toegerust om missionair actief te zijn. 
De commissie is opgeheven. Nu houden we elkaar in de regiegroep op de hoogte van 
elkaars activiteiten. De stroming regionale agenda is een ander initiatief. Deze loopt 
goed. De stroming Jeugd is minder succesvol, maar hier wordt geprobeerd om tot een 
passend vervolg te komen. De regiegroep blijft nog met enige regelmaat samenkomen. 

 
Welke richting moet worden ingeslagen 
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Met het oog op enerzijds het afnemend ledenaantal en anderzijds het uitstralen van eenheid 
als kerk is voor de komende periode de wegwijzer “kerk met anderen” een belangrijke 
wegwijzer waaraan nu gewerkt moet worden. 
 
Zowel op plaatselijk niveau (met name met de plaatselijke hervormde gemeente) als op 
regionaal niveau kunnen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden worden verkend en waar 
mogelijk in gang worden gezet. 
 
In de samenwerking met de Hervormde Gemeente moeten er binnen de ruimte die er 
beschikbaar is, mogelijkheden tot verdere samenwerking worden aangepakt. Tegelijkertijd is 
er wellicht in de komende periode minder ruimte voor verdergaande initiatieven voor 
samenwerking. Mede om die reden zal er meer energie moeten worden gestoken in 
regionale samenwerkingsmogelijkheden. De nadruk zal er daarbij op moeten liggen om 
gebruik te maken van kwaliteiten die bij andere kerken in de regio beter ontwikkeld zijn.  
Ook schept regionale samenwerking de mogelijkheid om aanbod te creëren dat individuele 
steeds kleiner wordende kerken niet (meer) afzonderlijk kunnen creëren. Te denken valt aan 
een gemeenschappelijk leerhuis of een grote viering. 
 
Bij het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden kan gedacht worden aan een 
regionaal predikantenteam. Ook kan gedacht worden aan samenwerking met kerken binnen 
de burgerlijke gemeente en via die weg met de gemeente. Wij kunnen daarbij kijken naar de 
kerken binnen de burgerlijke gemeente Kaag en Braassem die elkaar hebben gevonden, en 
verschillende dingen samen doen. In de buurgemeente Kaag en Braassem is de regionale 
samenwerking al verder ontwikkeld, wellicht zijn daar initiatieven te vinden die ons op ideeën 
kunnen brengen. 
 
Om de zoektocht naar samenwerkingsmogelijkheden een serieuze zet te geven wordt in 
overweging gegeven om een werkgroep samen te stellen die als opdracht krijgt om hiernaar 
actief op zoek gaat. 
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Tocht door de woestijn 
De kerk is bezig met een tocht door de woestijn. Vergelijkbaar met de reis van Jezus. We 
werden en worden gedwongen om ons te herbezinnen op wie we zijn als kerk en waarvoor 
we er zijn. We hebben veel ballast afgegooid. Hoeveel meer moet er nog worden 
achtergelaten voordat we volledig zijn ontdaan van alles wat overbodig is? 
De groep is kleiner geworden, maar weet steeds beter waar het echt om gaat. 
Hoelang de tocht nog gaat duren weten we niet. Wat we wel weten is dat er steeds oases op 
onze weg zijn, momenten waarop we weer even weten waarom het ook alweer te doen was. 
Zo’n oase kan een mooie kerkdienst zijn. Onlangs bleek dat een dienst met een volle kerk 
nog steeds tot de mogelijkheden behoort, zelfs 2 keer in een maand. Of het elk jaar opnieuw 
klaarmaken van kerstpakketten. Een gesprek tijdens een gesprekskring. 
Tegelijkertijd ontdekt de samenleving steeds meer welk kind ze met het badwater dreigt weg 
te gooien. De grenzen van de individualisering komen in zicht. 
Het is de uitdaging van de kerk om zoveel sterker uit de woestijn te komen dat onze 
toegevoegde waarde glashelder zichtbaar wordt en de samenleving ziet dat de kerk een 
aantal antwoorden heeft op vragen die steeds prangender naar voren komen.  
Laten wij met opgeheven hoofd onze tocht voortzetten, wetend dat we niet alleen zijn, maar 
worden gedragen door God! 
 
 


