
 

Besluit van de Kerkenraad van 22 november 2022 over de toekomst van de 

gemeente 

 

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Abcoude,  

 

- Overwegende dat een ingrijpende verandering van de koers noodzakelijk is om met vertrouwen 

te werken aan de toekomst van de kerk in Abcoude 

- Overwegende dat een substantiële ondersteuning van een professional nodig is om samen met 

de gemeente krachtig te bouwen aan een nieuwe vorm van kerk-zijn met behoud van de 

waardevolle onderdelen van nu;    

- In aanmerking nemende de bevindingen van de gehouden tafelgesprekken met gemeenteleden in 

oktober 2022;  

- gehoord de leden van de gemeente in de gemeentevergadering van 22 november 2022 over het 

voorgenomen besluit van 3 november 2022;  

heeft op 22 november 2022 besloten: 

 

1. De gemeente slaat de nieuwe koers in zoals beschreven in de Bijlage bij dit besluit. 

 

2. De gemeente zoekt voor ondersteuning van de nieuwe koers een predikant zoals beschreven in 

de Bijlage bij dit besluit voor 0,75 fte  voor een periode van maximaal vijf jaren.  

 

3. De nieuwe koers start na bevestiging van de nieuwe predikant.  

 

De Voorzitter a.i.:     De Scriba: 

    

 



 Bijlage bij het besluit van 22 november 2022 
 

1. Profiel van de Protestantse Gemeente Abcoude en profiel 
van de predikant (m/v) die we zoeken 
 
 
Inleiding 
In de afgelopen maanden heeft er binnen de PKN Abcoude een actieve herbezinning plaatsgevonden 
over de toekomst.  Door de jaren heen is geleidelijk gebleken dat de betrokkenheid bij onze kerk niet 
meer vanzelfsprekend is. Dat leidt tot onder meer een vermindering van het kerkbezoek, de 
bereidheid om de kerkelijke gemeente (mede) te besturen en ook het financieel perspectief staat 
onder druk. Tegelijk voelen en ervaren we het belang van de Dorpskerk in Abcoude voor nu en de 
toekomst. Hoe gaan we verder en wat betekent dat voor het beroepen van een professional? 
Vanwege de belangrijke keuzes waar de PKN Abcoude voor staat, is de hulp ingeschakeld van Ds 
Pieter van Winden, interim-predikant.  
Hiermee is beoogd om enerzijds het herbezinningstraject zo zorgvuldig mogelijk te doen, maar ook 
(externe) feedback op de huidige situatie in Abcoude te verkrijgen en ervaringen van elders in 
Nederland in te brengen. Op  de  gemeenteavond van 22 november is het voorgenomen besluit van 
de Kerkenraad over de nieuwe koers aan de gemeenteleden voorgelegd. Direct samenhangend met 
de koers, is ook het profiel van de aan te trekken professional uitgewerkt zodat een te installeren 
beroepingscommissie kan starten.  
 
Voor de bestaande kerkenraad is de toekomstige bestuurbaarheid van de huidige protestantse 
gemeente een belangrijk onderwerp.  Naar alle waarschijnlijk zal in de (nabije) toekomst de huidige 
vorm van bestuur met een brede Kerkenraad niet meer haalbaar en houdbaar zijn.  
De huidige KR heeft echter uitgesproken dat het belang en het perspectief van de nieuwe koers 
zodanig is, dat zij bereid is zich tot eind 2023 te verbinden. De KR gaat ervan uit dat bij het kiezen 
voor een nieuw perspectief ook nieuw enthousiasme in Abcoude gevonden kan worden om de 
bestuurbaarheid voor de toekomst te borgen.  
Wij geloven en ondervinden dat wat we als kerk in huis hebben, noodzakelijk en goed blijft. 
Spiritualiteit en geloof zijn zeer actueel. We komen nu mensen tegen die uitgeput zijn, eenzaam, 
verbitterd, gehaast of boos. We zien nog steeds veel onrecht om ons heen. Dat zijn zaken waar we 
ons als kerkelijke gemeente om willen blijven bekommeren. We willen de daad bij het woord voegen 
en werken aan een inspirerende toekomst van de Dorpskerk in Abcoude. 
 
Perspectief voor onze gemeente 
In de vele bijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn gehouden, heeft de Kerkenraad gewerkt 
met twee uiteenlopende scenario’s. Grofweg kwamen die neer op “vereenvoudigd doorgaan met de 
bestaande koers”  dan wel “radicaal vernieuwen” (scenario 1 en 2). De gesprekken hierover hebben 
veel opgeleverd. En we hebben als Kerkenraad een verlangen en daarmee koers kunnen ervaren. We 
zullen meer dan ooit moeten uitgaan van vernieuwen. Omdat het inspirerend is, omdat het 
perspectief kan bieden, maar ook omdat we beseffen dat alleen op de huidige weg doorgaan 
uiteindelijk te weinig toekomst biedt. Tegelijkertijd hebben we geproefd hoeveel waarde ook de 
huidige vorm van kerkzijn biedt. Daarom wil de Kerkenraad inzetten op echt vernieuwen (en omdat 
er nog veel onzeker is, noemen we dat pionieren), maar tegelijkertijd de zeer waardevolle 
onderdelen van ons huidige kerk-zijn meenemen naar de toekomst. Hoe precies, dat gaan we de 
komende tijd ook praktisch met elkaar uitwerken.  
 
We hebben als protestantse gemeente veel te bieden. Bijvoorbeeld geestelijke geborgenheid voor 
ouderen en jongeren. Met ellende en verdriet mag je thuis komen bij God. Jezus Christus biedt ons 



vergeving en hoop: je mag altijd weer opnieuw beginnen. Vanuit het besef van de schepping voelen 
we een diepe verbondenheid met de aarde en de natuur. Dit zijn allemaal aspecten van geloof die 
juist in deze tijd hard nodig zijn. Dat vraagt waarschijnlijk om een andere vorm van kerk zijn, maar de 
noodzaak om geloof, hoop en liefde levend te houden, blijft groot. Maar hoe doen we dat dan? 
Kerkzijn zoals we gewend zijn, werkt overal steeds minder. Zijn er nieuwe wegen en andere 
mogelijkheden?     
 
Om jonge gezinnen en jongeren te betrekken bij onze kerkelijke gemeente, gaan we fors investeren 
in andere en nieuwe vormen van spirituele verdieping en omzien naar elkaar. Tegelijkertijd zullen 
bestaande activiteiten die voor velen in onze gemeente van grote waarde zijn, zoals diensten en 
pastoraat, doorgang vinden. Al zal dit waarschijnlijk in aangepaste vorm zijn.  
 
Ons vertrekpunt is de Dorpskerk, die al als monumentaal gebouw een natuurlijke en centrale plek in 
Abcoude is voor geloof, spiritualiteit en beleving. Het is vanwege mankracht en expertise echter niet 
waarschijnlijk dat deze duurzaam door de Protestantse gemeente beheerd en geëxploiteerd kan 
blijven. Een overgang van de Dorpskerk naar een Beheersstichting is een waarschijnlijk scenario. We 
hebben in de gesprekken met onze kerkelijke gemeente hier ondersteuning in geproefd. 
Op het gebied van samenwerking met naburige protestantse gemeenten weten we nu nog niet wat 
mogelijk is, maar dat willen we nader onderzoeken. We begrijpen dat dit grote zorgvuldigheid vraagt.  

 
We zien jong en oud bij de Protestantse Gemeente te Abcoude. Gezinnen inclusief tieners en 
twintigers, gezinnen zonder kinderen, veel alleenstaanden. Een natuurlijke groei kan komen van 
gezinnen met kinderen. We willen inzetten op de ondersteuning van geloofsontwikkeling van 
kinderen en tieners en twintigers en hun ouders. En dan gezamenlijk hierbij optrekken met andere 
leeftijdsgroepen. Maar ook de alleenstaanden zijn en blijven voor ons een belangrijke doelgroep. Als 
Protestantse gemeente in Abcoude willen wij op een herkenbare traditionele manier én op een 
nieuwere manier werken aan religieuze beleving. Daarbij blijft de Dorpskerk een natuurlijk centrum.  
 
Dat houdt in dat de bestaande kerkvorm (op den duur vereenvoudigd) doorgaat: kerkdiensten op 
zon- en feestdagen. Ouderenpastoraat gaat door. In dat kader wordt dus samenwerking met 
naburige gemeenten onderzocht. Kunnen we op termijn ouderenpastoraat ook in Abcoude 
professioneel ondersteunen met naburige gemeentes samen? Ondertussen gaan we de huidige 
kerkvorm stapsgewijs afbouwen. Daarbij wordt tegelijkertijd een nieuwe kerkvorm opgestart, met 
een pioniersgroep. Vanuit het geloof in de uit de dood opgestane Jezus Christus, de Levende Heer. 
Vanuit geloof dus van vergeving, geborgenheid en hoop voor mensen van nu. Met jongere 
generaties, die we nu soms door zien rijden naar andere kerkplekken. Dit zal een pioniers-vorm zijn.  
 
Profiel van een predikant in deze context 
Daarom stelt de kerkenraad voor om naast de inzet op meer samenwerking -primair binnen 
Abcoude, waarbij we ook openstaan voor een bredere samenwerking- en het gaan uitbesteden van 
de exploitatie van het kerkgebouw om een predikant m/v voor 75% voor maximaal 5 jaren te gaan 
zoeken. Omdat we nadrukkelijk willen inzetten op de toekomst, gaan we uit van een robuuste inzet 
van de nieuwe predikant voor onze toekomst: de jongeren  
 
Samen met deze predikant zal de gemeente werken aan behoud van wat goed is en daarnaast 
krachtig bouwen aan een nieuwe vorm van kerk zijn. Voor onze predikant zoeken we begeleiding en 
training op het gebied van pionierswerk.   
 
Doorslaggevend is dat we een predikant vinden die zich herkent in bovenstaande koers, misschien 
wel in bovenstaand verlangen. Een predikant die vanuit vertrouwen deze spannende, maar uiterst 
waardevolle richting vorm gaat geven. We zoeken een predikant die verbindend is. Dat wil zeggen 



dat deze professional nieuwe groepen, of mensen die eerder hun betrokkenheid hebben verloren, 
wil en kan verbinden aan het nieuwe perspectief van de Dorpskerk.   
 

  



2. Een voorbeeld van hoe een nieuwe vorm van kerk zou 
kunnen starten en wat daarbij de inzet van de predikant is  
 
 
Stappenplan samen met de tijdelijke predikant van 0,75 fte voor maximaal 5 jaren. 
 
Jaar 1 
Twee keer per maand voorgaan in Dorpskerk, pastoraat en jongerenwerk. Ondertussen verder 
werken aan samenwerking met andere gemeenten. En groepswerk buiten de huidige groep 
gemeenteleden.  Inzet, enthousiasmering en eerste concrete resultaten voor nieuwe “bestuursvorm” 
Doel: vorm een groep of draagvlak voor het opstarten van een nieuwe vorm van samenkomst.  
 
Jaar 2 
Eén keer per maand voorgaan in Dorpskerk, pastoraat en jeugdwerk. Ondertussen een begin maken 
met nieuwe vorm van samenkomst. Daarin een keer per maand voorgaan.  
Doel: uitbouwen draagvlak in dorp en regio. 
 
Jaar 3 
Eén keer per maand voorgaan in Dorpskerk en jeugdwerk. Uitbouwen nieuwe vorm van 
samenkomst, inclusief pastoraat. Daarin een keer per maand voorgaan.  
Doel: Uitbouwen draagvlak in dorp en regio. Daarnaast samenwerken met regionale ouderenpastor, 
die ook in Abcoude pastoraat biedt. 
 
Jaar 4 
Eens per twee maanden voorgaan in Dorpskerk. De predikant voert jeugdwerk en pastoraat alleen 
nog uit in de nieuwe vorm.  
Doel: Hij/zij werkt mee aan opstellen profiel van kerkelijk werker of predikant die in de nieuwe vorm 
van samenkomst wordt aangesteld als vaste (predikant) of tijdelijke (kerkelijk werker)/voorganger. 
Als deze vorm de status van een nieuwe gemeente of extra wijkgemeente krijgt, kan heel misschien 
opnieuw een tijdelijke predikant worden aangesteld voor een opvolgende ontwikkelingsfase van 4 
jaar. 
 
En wat zou het mooi zijn als ondertussen vanaf jaar 3 of 4 een gezamenlijk betaalde regionale 
ouderenpastor (deels gefinancierd door de Protestantse Gemeente te Abcoude) af en toe kan 
voorgaan in de Dorpskerk.  
 
Jaar 5  
Afscheid van de tijdelijke (pioniers)predikant. Aanstelling van de nieuwe voorganger voor de nieuwe 
vorm van samenkomst, 50% ongeveer. Regionale aanpak pastoraat en jeugdwerk etc. rond 
Dorpskerk.  
 



3.Taken en functieomschrijving predikant m/v  
 

Wie zoeken we? 
We zoeken een predikant die het pionieren in de vingers heeft. Hij of zij wil zich voor ten 
minste 4 jaren maar maximaal 5 jaren aan onze gemeente verbinden. We gaan samen 
zoeken naar nieuwe wegen. We zien de zorg om het bestaande daar als een onderdeel van.  
Voor dit werk gaat de predikant vanuit geloof en gebed met mensen uit Abcoude en 
omstreken op weg. Met hen werkt hij of zij aan gemeenschapsvorming. Zo kan er een 
nieuwe gemeenschap ontstaan waar mensen kunnen ontdekken wie God is, kunnen groeien 
in geloof en het geloof leren te leven.  
 
Kerntaken en profiel: 
De kerntaken van deze predikant(e) zijn samen te vatten als het op verschillende manieren 
inspireren, motiveren en mobiliseren van Abcoude-breed met kinderen, jongeren en hun 
ouders en oudere leeftijdsgroepen door: 

• het vormen van en opleiden van het vrijwilligersteam dat de nieuwe vorm van kerk 
zijn zal besturen; 

• de geloofs- en levensvragen van deze groep centraal te stellen in bijeenkomsten, 
catechese, leerhuis, vorming en toerusting en in diensten; 

• samen met de doelgroep nieuwe vormen van Christelijk geloof, zingeving, vieren en 
gemeente-zijn te ontwikkelen 

   
Mede gezien de bijzondere opdracht gaan onze gedachten uit naar een predikant(e) die: 

• gemotiveerd is om de omschreven opgave vorm te geven. 

• aantoonbare affiniteit heeft met het leven van en werken met genoemde 
doelgroepen; 

• in staat is te inspireren, te verbinden en in te haken op wat mensen specifiek 
bezighoudt; 

• een pionier is in het zoeken naar nieuwe vormen van gemeente zijn; 

• binnen de bestaande gemeente ruimte weet te creëren voor de beleving van de 
kinderen, jongeren en hun ouders en daarbij het gemeente-zijn met de andere 
leeftijdsgroepen weet te versterken; 

• vernieuwende ideeën heeft over het ‘ondernemerschap’ van de pioniersplek en 
meedenkt over het financiële beleid van de pioniersplek.   

 
Functieomschrijving  
Van de nieuwe predikant wordt in het bijzonder verwacht dat hij/zij: 

• een verbindende schakel is tussen de nieuwe vormen en het bestaande; 

• de bestaande activiteiten, waar mogelijk, benut om een brug te slaan tussen het 

bestaande en het nieuwe;  

• samen met het pioniersteam inhoudelijk vormgeeft aan activiteiten en vieringen;  

• een actieve en inspirerende rol vervult bij de opzet en invulling van activiteiten;  

• voeling heeft met nieuwe vormen van ‘gemeente-zijn’; de verbinding tussen geloof in 
de meest brede zin enerzijds en het dagelijks leven en het onderling uitwisselen van 
spiritualiteit en geloofservaringen anderzijds heeft een belangrijke plaats;  



• zichtbaar is binnen de gemeente, onder andere door regelmatig voor te gaan in de 
reguliere eredienst;  

• duidelijk affiniteit heeft met het leven en werken van de -grotendeels 
buitenkerkelijke- doelgroep, hun taal spreekt en door deze groep is geboeid; 

• het missionaire karakter van de pioniersplek verder uitdraagt, inspelend op de 
actualiteiten in de samenleving.  

 
Kerncompetenties  
Naast een levend persoonlijk geloof zijn de volgende kerncompetenties naar onze mening 
noodzakelijk om invulling te geven aan de beschreven opgave: 

• Samenwerken: het werken met en voor mensen een boeiende uitdaging vinden en 
dus een echt ‘mensen-mens’ zijn;  

• Bruggen slaan: in staat zijn om op een originele en stimulerende wijze een brug te 
slaan tussen het Christelijk geloof en het dagelijks leven van nu en morgen;  

• Ondernemerschap: verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van 
vernieuwende ideeën door oog te hebben voor alle randvoorwaarden, inclusief het 
financiële beleid;  

• Communiceren: gemakkelijk en enthousiast kunnen communiceren met mensen met 
verschillende achtergronden en ervaringen;   

• Creativiteit: creatief gebruik maken van sociale media en muziek; 

• Daadkracht: bewezen hebben vernieuwingen in het ‘gemeente-zijn’ te kunnen 
realiseren. 
 
(Alle bijlages aangenomen 221122; Bijlage 3 definitief vastgesteld KR 221208) 
 
Beroepingscommissie 
 
De beroepingscommissie bestaat uit Sibbeliene van den Bosch, Els Gillebaard, Annemarie 
Hoogenboom, Frieda van Kessel, Wim Kool, Marco Nagel, Anouk de Snoo en Imre Westerik. 

De werkzaamheden van de beroepingscommissie geschieden in volstrekte 
vertrouwelijkheid, geheimhouding is vanzelfsprekend. De communicatie richting de 
gemeente verloopt uitsluitend via de scriba van de kerkenraad. 
 

Toekomstige gemeente en beroepingstaak samengevat:  
 
De nieuwe ‘verbindende pionier-predikant m/v’ gaat ons allen helpen om vanuit 

een persoonlijk en vast geloof in Godsvertrouwen verder te gaan en elkaar steeds 

te inspireren en ontmoeten, in welke vorm dan ook.  

Daarmee gaan we als protestantse gemeente Abcoude in geloof werken aan 

behoud van wat goed is en daarnaast krachtig bouwen aan een nieuwe vorm van 

kerk zijn, een nieuwe vorm van samenkomst, pionieren.  
 

 


