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Gebed van Franciscus 
 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
 

Waar haat het hart verscheurt, 
laat mij liefde brengen. 

Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken. 

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 

Waar twijfel knaagt, 
laat me geloof brengen. 

Waar dwaling heerst, 
laat me waarheid uitdragen. 

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat hoop doen herleven. 

Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen. 

Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken. 

 
Maak dat wij niet zozeer zoeken 

om getroost te worden, 
als wel om te troosten. 

Om begrepen te worden 
als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden 

als wel om te beminnen. 
 

Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren 

door te sterven. 
 

Amen. 
 

St. Franciscus van Assisi (1182-1226) 
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Voorwoord 
 

 
In dit beleidsplan willen we graag de koers aan te geven voor de komende vier jaren voor de 
Protestantse Gemeente Harenkarspel (PGH).  
 
We willen ons niet verliezen in mooie woorden en niet haalbare plannen, maar zullen proberen 
richting te geven voor de komende tijd. De geformuleerde missie en visie zijn het uitgangspunt voor 
het beleidsplan, dit bepaalt de richting.  
 
Op hoofdlijnen verwoorden we wat dit betekent voor ons kerk zijn, ons gemeenteleven. Binnen de 
kerkenraad, de colleges en de verschillende commissies zal er concrete uitvoering aan gegeven 
worden, en dit biedt de mogelijkheid om actief te reageren op wat speelt.  
 
We zijn ons ervan bewust dat we te maken hebben met een terugloop van leden en zullen ons ook 
oriënteren op een bestuursvorm die daarbij past. We zijn ons ook bewust dat we uiterst zorgvuldig 
met onze financiën om moeten gaan. De uitgaven overstijgen meerjarig onze inkomsten.  
We zullen regelmatig evalueren welke stappen we kunnen maken t.a.v. dit beleidsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirkshorn en Warmenhuizen, 9 juni 2022 
 
Protestantse Gemeente Harenkarspel 
 
Predikant 
ds. André Wingelaar 
 
Kerkenraad 
Boudien Glashouwer (voorzitter) 
Caroline Koedijk 
Andries Kraak (scriba) 
Wim Lemckert 
Wilma Levendig 
Nel Modder 
Willem van der Schans 
Wil de Vries 
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1. Inleiding 
 

1.1 Het samengaan 

Op 28 januari 2018 vierden wij dat de Gereformeerde en Hervormde kerkgemeenschappen uit 
Dirkshorn en Warmenhuizen samen verder zijn gegaan als de Protestantse Gemeente Harenkarspel.  
Op 4 oktober 2020 verwelkomden we de predikant, ds. André Wingelaar.  
 
Ons eerste beleidsplan 2021-2024 d.d. 16 mei 2021 had als thema: De “SAMEN” schikking: nog nooit 
zover gekomen. We zijn alweer een stap verder gekomen in dit samengaan, zo zijn wij één geworden, 
en dat is fijn om te constateren. 
 

1.2 De beleidsvoornemens 

De meesten van ons kennen de beelden voor het kerkgemeente zijn wel: open kerk, diaconale 
gemeente, pluriforme gemeente, gemeente als herberg. Dit beleidsplan heeft op de voorpagina een 
getekende bus. Op de gemeenteavond d.d. 25 november 2021 kregen we een vraag mee: als we 
eens anders kijken, anders denken. Welk voertuig zou onze gemeente zijn als het een voertuig zou 
zijn? Wat is een passend beeld?  
 
Daar kwamen hele mooie beelden uit: trialmotor, wandelende tak, een e-bike aan de oplader, een 
oude e-bike: we blijven in de regio maar willen wel vooruit, logge stoomlocomotief: volgt blind voor 
alle vernieuwingen en verbeteringen stug zijn weg, auto op vluchtstrook of parkeerplek: kan wel 
rijden maar staat regelmatig stil hopelijk gaat zij door aanpassing/verbetering vaker rijden, trein die 
doordendert: het is afhankelijk van welke wissel je omzet, hij kan ontsporen of het spoort niet. 
Samen onderweg er is nog plaats, een oude auto die wordt vervangen door een nieuwere, een Lada 
waar we eigenlijk een Ferrari motor in willen zetten. 
 
Maar een mooi illustratief beeld was de bus:  
 

In deze bus mag iedereen mee, kom je ook? 
 
Een prachtig thema voor het nu voorliggende geactualiseerde beleidsplan, dat uitnodigt tot het 
verder op pad gaan. Wat houdt kerk zijn voor ons in? Het zijn nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe omstandigheden en nieuwe hulpmiddelen.  
 
Er is nog veel te doen, te groeien en bloeien. En wij zullen dat blijven doen; dat leidt ongetwijfeld ook 
weer tot (jaarlijkse) aanpassingen van dit plan. Want het leven en dus ook het samen kerk zijn is 
nooit af.  
 
Wij kijken met u uit naar een samenleving waarin wij gezond en wel ons weer frank en vrij zonder 
ziekte en in vrede kunnen bewegen en elkaar ook weer in levenden lijve ontmoeten.  
Dat verbindt ons, geeft moed en inspireert! 
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2. Kerken 
 
Wij maken gebruik van twee kerkgebouwen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de kerken. 

2.1 Protestantse Kerk – Raadhuisstraat 5 -Dirkshorn 

De Protestantse Kerk te Dirkshorn is een kerk uit 1868 en dus ruim 150 jaar oud, hetgeen in 2020 is 
gevierd met diverse activiteiten, die zich vooral ook richtten op buitenkerkelijken. 
De kerk is bekroond met een houten torentje. Het ontwerp in eclectische bouwtrant is van de hand 
van architect B. Sleister. De rechthoekige zaalkerk is gebouwd als vervanging van een gesloopte kerk 
die voor naast het raadhuis stond.  
 
De kerk is gebouwd van baksteen en de eclectische detailleringen in de voorgevel zijn 
gemaakt van zandsteen. Het orgel is ook uit die tijd. De preekstoel uit 1660 komt nog uit de kerk die 
afgebroken is. De tekstborden uit 1663 komen uit de kerk die in de Kerkbuurt in Tuitjenhorn stond en 
zijn gemaakt door schoolmeester en fijnschilder Gerrit Sydwindt uit Warmenhuizen. Sinds 1996 staat 
de kerk als rijksmonument ingeschreven in het monumenten register. 
 
Eclectisch is afkomstig van het Griekse werkwoord ‘eklegein’ dat uitkiezen betekent. 
In het bijzonder gebruikt als benaming voor de bouwwijze in het derde kwart van de 
19de eeuw, toen als reactie op de neogotiek motieven uit verschillende bouwstijlen 
(romaans, renaissance, barok, empire) gebruikt werden. 
 

   
 

2.2 Oude Ursulakerk – Dorpsstraat 93 - Warmenhuizen 

De Oude Ursulakerk is een laat-Middeleeuwse pseudo-basiliek, die na haar voltooiing in 1508 werd 
ingewijd. Haar voorganger was een Romaans kruiskerkje, waarvan de onderbouw van de toren en de 
westgevel nog bewaard zijn gebleven. Deze stenen voorganger zal zijn gebouwd in de 12de eeuw op 
de huidige kerkterp. Toen zijn veel boerderijen op terpen geplaatst vanwege de zeespiegelstijging. 
Het kwelderdorp Warmenhuizen werd van een vlakveldnederzetting met verspreid liggende 
boerderijen, meer een meer een lineaire nederzetting op terpwallen.  
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Aan het einde van de 15de eeuw werd achter dit kerkje een nieuw koorgedeelte opgetrokken. Nadat 
dit voltooid was werd de tussengelegen kerk, m.u.v. de toren afgebroken en maakte plaats voor een 
middenschip en twee zijbeuken en tot slot een transept of dwarsbeuk, gelegen aan de zuidzijde. De 
gotische kerk is in baksteen opgetrokken en van een houten tongewelf voorzien.  
Rond 1525 is het gewelf in het koorgedeelte van de kerk voorzien van Renaissance-schilderingen, 
waarvan we mogen aannemen dat deze zijn gemaakt door Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Zij stellen 
het Laatste Oordeel en een viertal Oud-Testamentische verhalen voor. In 1891 zijn ze overgebracht 
naar het Rijksmuseum, maar na de grote kerkrestauratie rond 1960 weer in de kerk teruggeplaatst. 
In de negentiger jaren van de 20ste eeuw zijn ze zorgvuldig gerestaureerd o.l.v. Willem Haakma 
Wagenaar.  
 
Het koorgedeelte is gescheiden van de kerk door een eikenhouten koorhek uit de 17e eeuw. Vóór de 
reformatie werd een dergelijk hekwerk in de kerk geplaatst om het koorgedeelte, waar het altaar 
stond, af te schermen. Dit vanwege het feit dat men de kerk, ook in die tijd, naast de kerkelijke 
functie ook gebruikte voor andere bijeenkomsten. In Warmenhuizen heeft men rond 1650 dit fraaie 
koorhek geplaatst omdat het koorgedeelte van de kerk geen rol meer speelde in de liturgie.  
 
Het hekwerk heeft steeds in het koorgedeelte van de Oude Ursulakerk gestaan, zij het aan het einde 
van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw een stukje naar achteren geplaatst tegen 
een houten wand, die het koorgedeelte toen tijdelijk heeft afgesloten van het middenschip van de 
kerk. Bij de restauratie rond 1960 werd het hekwerk weer op de oorspronkelijke plaats teruggezet. 
 
De Barokke preekstoel is voorzien van fraai houtsnijwerk en verving in 1724 een in steen uitgevoerde 
voorganger. Het zandstenen doopvont stamt uit de Middeleeuwen en heeft de beeldenstorm, zij het 
niet ongeschonden, doorstaan.  
 
Het orgel is gebouwd door de Amsterdamse orgelbouwer Hermanus Knipscheer in 1864 en is door 
Fa. Flentrop in 1997 zorgvuldig gerestaureerd. Het orgel heeft een bijzonder fraaie klank en is 
geschikt voor zowel barokke als romantische muziek. Het orgel bevat 14 registers verdeeld over een 
hoofd- en een bovenmanuaal. Het pedaal is aangehangen.  
 
In de toren hangt een uit 1595 stammende luidklok, gegoten door Willem Wegewart uit Deventer. 
Een zeer oud uurwerk dat in de toren van de oude Ursulakerk stond, is in 1924 vervangen door één 
uit de fabriek van B. Eijsenbouts uit Asten (bron: J.L.Lutjeharms, “De geschiedenis der oude kerk van 
Warmenhuizen”, 1949). 
 

2.3 Onderhoud kerkgebouwen 

Deze twee oude gebouwen vergen veel onderhoud. Hiervoor worden reserveringen gedaan en wordt 
zo mogelijk gebruik gemaakt van rijkssubsidies voor monumentale gebouwen. Daarnaast is jaarlijks 
een rommelmarkt in de kerk van Warmenhuizen ten behoeve van het onderhoud.  
 
In beide kerken vinden ook culturele activiteiten plaats, zoals concerten en exposities, veelal 
georganiseerd door de culturele stichtingen. Dit biedt mogelijkheden om dorpsgenoten en 
buitenstaanders te betrekken bij onze kerken en geeft kansen informatie over ons kerk zijn aan te 
bieden (posters, lectuur).   
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3. Kerkzijn 
 

3.1 Missie en visie 

 
Waar staan wij voor 
De Protestantse Gemeente Harenkarspel wil een missionaire gemeente zijn door ons geloof te delen, 
om te kijken naar elkaar, oog te hebben voor een eerlijke verdeling van bezittingen en opbrengsten 
en goed rentmeesterschap over onze aarde. Door hierin ook aansluiting te zoeken bij de wereld om 
ons heen willen wij Gods liefde zichtbaar en tastbaar maken. 
 
Waar gaan voor 
Wij zijn een christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en het zoeken naar God. 
Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Wij geloven dat vanuit de liefde van God elk 
mens waardevol is. Wij willen een missionaire gemeente zijn door geloof te delen, om te kijken naar 
elkaar, oog te hebben voor duurzaamheid en eerlijk delen en aansluiting te zoeken bij de wereld om 
ons heen en zo Gods liefde zichtbaar te maken. 
 
Deze in 2019 opgestelde missie en visie zijn door de Kerkenraad op 3 mei 2022 wederom bevestigd, 
en wordt ter bevestiging voorgelegd aan de kerkgemeente. 
 

3.2 Bestuur en organisatie 

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant en de bevestigde 
ambtsdragers, zijnde de ouderlingen en de diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. 
We streven ernaar de kerkenraad een afspiegeling te laten zijn van de gemeente.  
 
In oktober 2020 heeft de gemeente een predikant beroepen voor 0,8 fte, waarvan 0,2 fte voor 
missionair werk. Deze 0,2 fte wordt bekostigd door de diaconie. Daarnaast zijn wij allen vrijwilliger en 
zijn er gelukkig ook zeer velen actief betrokken. 
 

3.3 Leden 

Het aantal ingeschreven leden van de PKN-gemeente Harenkarspel is 403 (Bron: LRP 2022).  
De ledenadministratie wordt bijgehouden in LRP. In dit bestand staan vanuit historie nog een aantal 
namen van mensen die geen enkel contact meer met de kerk hebben. Een aantal van hen weet 
wellicht niet eens dat zij in ons bestand staat.  
 
De komende tijd zullen we aandacht besteden aan het ledenbestand. Het uitgangspunt hierbij is; dat 
iedereen die ingeschreven wil blijven staan bij de kerk dit kan. We zullen daarom de “onbekende” 
leden en mee-geregistreerden per brief informeren over hun inschrijving en over onze activiteiten. 
 
Onze gemeente is aan het vergrijzen, de leeftijd stijgt, jongeren haken helaas af. Dit heeft ook 
gevolgen voor de bestuurlijke draagkracht. We vinden het belangrijk iedereen te blijven inzetten en 
betrekken naar draagkracht. Daarom zullen we ook mensen blijven benaderen voor incidentele 
taken. We zien het als onze taak om ook de “randkerkelijken” te betrekken bij onze taken. 
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3.4 Eredienst – Commissie Kerk-zijn 

Bijzondere diensten 
De commissie Kerk-zijn houdt zich, samen met de predikant, bezig met de voorbereiding van 
bijzondere diensten. Het gaat daarbij in de eerste plaats om diensten rondom de kerkelijke 
hoogtijdagen en de activiteiten daaromheen. Dat zijn de diensten rondom Advent/kerst, 40 dagen 
tijd/Pasen en Pinksteren. Daarnaast gaat het ook om de dienst in september bij de start van het 
seizoen, de Startzondag.  
 
Ten slotte houdt de commissie zich bezig met de missionaire diensten om de predikant te 
ondersteunen bij zijn missionaire taak. Het gaat hier om de diensten die een aantal keer per jaar 
plaatsvinden op de zondag na de filmvertoning in ‘t Centrum ‘de Filmhuisdienst’ en om bijvoorbeeld 
een Top 2000-dienst. 
 
Alle diensten vinden plaats in één van onze kerkgebouwen. In het verleden, toen er nog 
‘Pareldiensten’ werden gehouden, was er een jaarlijks een budget van € 1000 beschikbaar om koren 
uit te nodigen. Omdat onze nieuwe bijzondere diensten, die in het kader staan van de missionaire 
taak van de predikant, ook extra kosten met zich meebrengen blijft dit bedrag gehandhaafd. 
 
Vespers 
De vespers in de Oude Ursulakerk vinden sinds 1990 (maandelijks) plaats. Zij hebben de opbouw 
zoals deze gebruikelijk is zowel in de Katholieke als Protestantse kerktraditie. Wel is de vesper van 
Warmenhuizen sterk beïnvloed door de wijze waarop de zgn. “evensongs” in de Anglicaanse kerk 
worden vormgegeven. Zo is er naast de aandacht voor de stilte (meditatief) en het gebed ook veel 
ruimte voor de lofzang. Speciaal hiervoor is in 1990 de Cantorij van de Oude Ursulakerk opgericht. 
De vespers zijn in de Oude Ursula kerk Warmenhuizen en beginnen doorgaans maandelijks op 
zondagen om 19.30. 
 

3.5 Pastoraat 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar 
bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.  
 
Dat begint met ontmoeten en echt naar elkaar luisteren. We ontmoeten elkaar zondag bij de koffie 
na de dienst, tijdens vergaderingen, bijeenkomsten of gewoon in het dagelijks leven. We geven ook 
aandacht aan elkaar met een bloemetje, een kaartje en informeren elkaar.  
 
Een rol daarbij spelen de contactpersonen. De gemeente is opgedeeld in zeven wijken en daarvoor 
zijn contactpersonen aangesteld. Zij kunnen informatie doorgeven, zullen incidenteel bezoekjes 
afleggen en zullen nieuw-ingekomen benaderen met een welkomstbrief. 
 
We leven in een tijd waarin veel mensen zoekend zijn, op zoek naar geluk, de zin van het leven. Waar 
voorheen het geloof voor velen houvast bood, worden daar de antwoorden niet altijd meer gezocht. 
Toch willen we als kerk er zijn voor wie elkaar en voor mensen buiten onze kerk. Dat betekent dat we 
ons ook al zodanig naar buiten zullen blijven presenteren. De missionaire taak van de predikant kan 
daar zeker aan bijdragen.  
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3.6 Geestelijke vorming 

Naast alle organisatorische taken is ook de geestelijke vorming een belangrijke basistaak. Wat 
geloven we met elkaar? Hoe is het geloof in God een voedingsbron voor onszelf en ons handelen?  
De kerkdienst op zondag, de gesprekken bij de koffie, het zijn momenten waarop we ons geloof 
kunnen voeden.  
 
Het is echter niet vanzelfsprekend meer voor eenieder om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan 
over het geloof, hoe verdiepend en waardevol dat ook kan zijn. We zullen daar ook blijvend aandacht 
voor moeten houden, de momenten dat we bij elkaar zijn benutten, tijdens (kerkenraads)-
vergaderingen, gemeente-bijeenkomsten, wijkmaaltijden, bijzondere vieringen, en daarnaast nog 
themabijeenkomsten/gespreksavonden organiseren. Dit zal ook een aandachtspunt zijn voor de 
predikant. 
 

3.7 Koren 

Cantorij 
De cantorij is in 1990 opgericht en verzorgt sindsdien de maandelijkse Vespers en zingt daarnaast 
soms in kerkdiensten. Momenteel bestaat dit kleinkoor uit vijf sopranen, zes alten, drie tenoren en 
drie bassen. 
 
Enjoy 
Enjoy is een enthousiast koor met ongeveer twintig leden. Op verzoek verzorgen wij de muzikale 
invulling tijdens vieringen in kerk, verzorging-of ziekenhuis. Ons repertoire is wisselend en 
gevarieerd: Opwekking, Taizé en (geestelijk)populaire liederen. Het koor wordt bijgestaan door gitaar 
en trekzak.  
 

3.8 Jeugdwerk 

Wij hebben niet veel actieve jeugd in ons midden. De predikant zal zich inzetten om de jeugd te 
benaderen met aansprekende initiatieven. 
 

3.9 Publiciteit 

Als we aansluiting zoeken bij de wereld om ons heen, zullen we ook zichtbaar moeten zijn. We willen 
daarom meer aandacht besteden aan de website, en onze kerkelijke activiteiten meer bekendheid 
geven.  
 
Daarnaast zal er een folder worden gemaakt voor verspreiding onder nieuwe leden en deze kan ook 
in de kerken komen te liggen, voor de culturele bezoekers.   
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4. Diaconaat 
 

 

4.1 Inleiding 
Diaconaat laat zich kort omschrijven als zorg voor wie arm en kwetsbaar is. De diaconie neemt 
individuele hulpverzoeken in behandeling maar zal ook met de middelen die haar ter beschikking 
staan projecten ondersteunen die bijdragen aan zorg, ook buiten de kerkmuren. Om bij te dragen 
aan de bekendheid van de kerk zal er ook zeker aandacht zijn voor plaatselijke activiteiten en 
gebeurtenissen.   
 
De collectes zullen zowel in de Kerkklanken als tijdens de dienst worden toegelicht.  
Een kwetsbare groep zijn de ouderen in onze gemeente.  
De diaconie organiseert bijeenkomsten voor ouderen in de wijk en woonzorgcomplexen (o.a. 
Avondmaal en kerstlunch). 
 
 

4.2 Wat doet de diaconie en wat beweegt ons? 
In de kerkorde zijn aan de diakenen de volgende taken opgedragen:  

• De kerkelijke gemeente oproepen tot diaconaal werk en het organiseren van het diaconaal 
werk in de gemeente. 

• Helpen waar geen helper is.  

• Het regelen van de diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

• Het inzamelen en het uitdelen van giften. 

• Het in de dienst bekend maken en toelichten van het collectedoel. 

• Het delen van brood en wijn tijdens de avondmaal diensten.  
 
Daarnaast initieert/stimuleert de diaconie missionair werk vanuit de gemeente naar buiten toe.  
Naast het ‘doen’ vinden wij het binnen de diaconie net zo belangrijk om er te zijn voor de ander, 
door te luisteren en gewoon naast iemand te gaan staan. In het dienen van onze naaste ontmoeten 
en dienen we immers onze Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. 
 
De Protestantse Gemeente Harenkarspel (PGH) kent het College van Diakenen, bestaande uit vier 
diakenen. Zij of een afvaardiging van het college neemt deel aan de kerkenraad. De voorzitter neemt 
deel aan het moderamen van de kerkenraad. Binnen de diaconie worden de rollen van secretariaat, 
penningmeester, lid en voorzitter onderling besproken en verdeeld. De diaconie vormt een aparte 
rechtspersoon. 
 
Met dit beleidsplan geven we aan waar we als diaconie van de PGH op dit moment staan en waar we 
de komende tijd aandacht aan willen besteden.  
 
Belangrijk punt is en blijft dat we met elkaar willen werken aan een zorgzame kerk, die in de 
maatschappij staat. Vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft willen we proberen te helpen 
waar geen helper is en willen we vertellen over de liefde en de kracht van Jezus Christus, Zijn Vader 
en de Heilige Geest. Veel werk wordt gedaan door de wijkcontactpersonen. Zij hebben, naast een 
uitvoerende taak, ook een belangrijke signalerende taak. 
  
Aandacht voor Kerk in Actie, ondersteunen van plaatselijke initiatieven voor het goede doel, delen, 
extra aandacht voor ouderen, kerstattentie-actie, kerstlunch, voedselbank, organiseren van het 
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avondmaal in het woonzorgcentrum, aandacht voor oudere jarigen zijn enkele voorbeelden van 
diaconale taken. De diaconie zal waar nodig coördineren en geld beschikbaar stellen. 
 
 

4.3 De zorg voor elkaar 
Hierbij denken we in de eerste plaats aan de medemensen binnen de kerk. Binnen kerken ontstaan 
netwerken van mensen. Diverse initiatieven, bij voorbeeld hulpacties, brengen mensen met een 
gezamenlijk doel en gezamenlijke interesses bij elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte gemeenschap 
met een grote betrokkenheid op de ander, waardoor we hopen dat we op tijd signalen krijgen als het 
gaat om eenzaamheid, verdriet, financiële problemen, zodat we kunnen ondersteunen. 
 
Verder is het van groot belang om de kerkmensen te behouden voor de kerk. Hiervoor is een goed 
overleg nodig met de wijkcontactpersonen. Veel contacten vinden plaats zonder dat er 
ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Daarnaast zijn er ook zichtbare activiteiten zoals bijeenkomsten 
voor ouderen, samen eten en vele andere. Al deze activiteiten vergroten de saamhorigheid (buiten 
coronatijd). 
 
Beleidsvoornemens  

• We willen “blijven omzien naar elkaar”.  

• Bestaande en nieuwe initiatieven zullen waar mogelijk van harte worden ondersteund, dit op 
het gebied van missionair werk als op financieel gebied. 

• Met regelmaat zullen we overleggen met de wijkcontactpersonen of het contacten met de 
leden voldoende is en op welke wijze we dit eventueel kunnen verbeteren, met als 
voornaamste doel om er te zijn op het moment dat het nodig is.  

• Het voorkomen van eenzaamheid en het bereiken van mensen die eenzaam zijn vormen 
belangrijke aandachtspunten. 

 
 

4.4 De zorg voor de ander 
In een iets groter verband is het de taak van kerken, en dan met name van diaconieën, om ook om te 
zien naar medemensen buiten de kerk. Daarmee bedoelen we vooral mensen in onze dorpen die 
geen lid zijn van onze kerk. We willen als kerk in het dorp horen, tussen de mensen die daar wonen, 
dus willen we graag contact met dorpsbewoners. Daarvoor kijken we welke dorpsinitiatieven we 
kunnen ondersteunen en willen we ons gebouw openstellen voor activiteiten voor iedereen. 
 
Beleidsvoornemens 
De diaconie wil, als het gaat om zorg voor de ander, oog en oor zijn en kortdurende projecten 
steunen, meedenken in het organiseren en uitvoeren.  

• De diaconie zal met de voorganger meedenken over missionaire doelen en hierin 
ondersteunen. 

• Stille hulp is een onderdeel van de diaconie, zie daarvoor punt 4.6. 

• De diaconie zal, als het gaat om de medemens ver weg en in nood, vooral blijven 
samenwerken met Kerk in Actie. 

• De diaconie zal plaatselijke initiatieven voor goede doelen blijven ondersteunen. 
 
 

4.5 Financiën 
Op het gebied van de financiën willen we het huidige beleid voortzetten. We blijven het vermogen zo 
beheren dat acute nood gelenigd kan worden en we structurele, vaste uitgaven kunnen doen.  
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Dit vereist een zorgvuldige afweging van uitgaven. Verder zullen we aandacht blijven besteden aan 
het werven van inkomsten. De teruglopende inkomsten hebben onze aandacht. We willen 
vooruitkijken en de collectes digitaliseren, zonder onze leden die daar niet vaardig in zijn uit het oog 
te verliezen. Dus zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. 
 
Beleidsvoornemens 

• Het huidige beleid ten aanzien van reguliere diaconale en missionaire taken wordt 
voortgezet.  

• Uitgaven worden gefinancierd door inkomsten vanuit huur of (erf) pacht en inkomsten 
vanuit de collecte of extra collecte. 

• Procentuele verdeling van de uitgaven is ongeveer:  
o 30% plaatselijke/regio doelen. 
o 40% doelen Nederland. 
o 30% doelen buitenland inclusief KIA. 

• Extra structurele en eenmalige uitgaven zullen, waar nodig, worden gedaan teneinde het 
diaconale en missionaire werk in Harenkarspel extra te stimuleren, dit geldt ook voor actuele 
nood in de wereld. 

 
Bij een aanvraag of voordracht staan we stil bij de volgende vragen:  

1. Is het een diaconaal project gericht op “mensen zonder helper” of op “mensen wiens rechten 
worden geschonden”?  

2. Zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie?  
3. Komt het werk van de instelling ook ten goede aan mensen die niet verbonden zijn aan een 

kerk?  
4. Past een gift aan deze instelling in de begroting en in het diaconaal beleid?  
Als bovenstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden, geven we nog antwoord op de 
laatste vraag:  
5. Moet de diaconie een (voorbeeld-)gift geven, of kan de gemeente opgeroepen worden om te 

geven (extra collecte)?  
Als de vragen 1 t/m 4 niet met ja beantwoord kunnen worden, dan kan de diaconie in haar 
vergadering alsnog besluiten tot een sympathie-bijdrage. 
 
Jaarlijks wordt er vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf is er een 
financiële jaarrekening. Deze worden besproken in de diaconie en in de Kerkenraad.  
Collecteopbrengsten worden periodiek middels de Kerkklanken of Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
 

4.6 Stille hulp aan personen 
Mensen vragen de diaconie om hulp omdat zij niet kunnen rondkomen of hun problemen niet 
zelfstandig kunnen oplossen. De diaconie kan dan helpen. 
  
De Diaconie (vertegenwoordigd door 1 of 2 afgevaardigden) zal in gesprek gaan met degene die de 
hulp aanvraagt, bespreken wat nodig is en wat kan. Daarna maken we zoveel mogelijk een plan op 
maat, waar beide partijen zich in kunnen vinden. 
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De diaconie waakt erover dat de privacy van de hulpvrager gewaarborgd wordt: 
 

a) De diakenen hebben zich strikt te houden aan het ambtsgeheim. 
b) De diaken legt de hulpvrager uit wat de werkwijze van de diaconie is, voordat de hulpvraag in 

de diaconievergadering wordt besproken. 
c) Indien de daartoe aangestelde diakenen daaraan behoefte hebben zal de aard van de 

hulpvraag (anoniem) in de diaconie vergadering besproken worden. De hulpvrager wordt dus 
niet met name genoemd. In het verslag aan de kerkenraad wordt de beschrijving van de 
hulpvraag niet meegestuurd. Genotuleerd zal worden: de diaconie heeft een hulpaanvraag 
behandeld. 

d) Het aparte verslag wordt niet beheerd door de secretaris van de diaconie maar door één van 
de speciaal aangestelde diakenen. Deze map wordt overgedragen aan een 
waarnemer/opvolger. 

 
 

4.7 Communicatie 
Het beleid ten aanzien van de communicatie met de gemeente kan nog steeds verbeterd worden.  
Te denken valt aan regelmatig informatie geven of vragen via de wijkcontactpersonen, de 
Kerkklanken, collectemededelingen, de website en eventueel de nieuwsbrief. Ook denken we via 
social media meer mensen te kunnen bereiken, er wordt onderzocht hoe we dit het beste kunnen 
doen. 
 
Dit beleidsplan en ook het werkplan van de diaconie zijn een levend document, elk nieuw jaar in 
januari zullen we aandacht besteden aan de gestelde doelen, deze eventueel bijstellen en een 
agenda maken. 
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5. Kerkrentmeesterlijke zaken 
 

5.1 Het beheer 

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het beheer van de financiën, de gebouwen en de 
begraafplaats van de kerk. Beheer van de financiën betreft alle inkomsten en uitgaven van de kerk.     
We zijn daarvoor afhankelijk van de bijdragen van de kerkleden én van de opbrengsten van de 
kerkelijke bezittingen. Vrijgekomen gelden worden zo goed als mogelijk ingezet om een redelijk 
rendement te behalen, maar dit moeten wel investeringen zijn met een laag risico.                    
 
De twee samengevoegde kerkgemeenschappen kenden een verschillende traditie ten aanzien van de 
vaste vrijwillige bijdragen door de leden. Deze verschillende tradities trachten wij zo goed mogelijk 
op één spoor te krijgen. Het streven is om met de actie Kerkbalans een vaste stroom van inkomsten 
te genereren, waarbij alle leden betrokken zijn. De vrijgekomen financiële middelen zullen wij zo 
goed mogelijk trachten te investeren.   
 

5.2 De aandachtsgebieden 

Wij zetten in op de volgende onderdelen: 
a. De financiële middelen: beleggingen, investeringen, aanvragen subsidies, actie kerkbalans. 

 
b. De gebouwen, de kerken van Dirkshorn (Raadhuisstraat) en Warmenhuizen (Oude Ursula): 

beide kerken met de bijbehorende orgels en overige inventarissen. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de aankoop c.q. wijzigingen van inventarisstukken. De uitbreiding van de keuken in de 
Oude Ursula is in voorbereiding. 
 

c. De pastorieën: de ‘oude pastorie’ (Dorpsstraat te Warmenhuizen) wordt verhuurd aan 
derden. De ‘nieuwe pastorie’ (Dergmeerweg 57 te Warmenhuizen) wordt bewoond door ds. 
André Wingelaar.  
 

d. Voor de gebouwen geldt dat we toezien op het onderhoud. Indien nodig verstrekken wij 
opdracht voor aanpassing of herstel. Hiervoor worden eigen middelen aangewend. Indien 
van toepassing zullen wij een beroep doen op (mogelijke) subsidieverstrekking.  
 

e. De orgels in beide kerken hebben het nodige onderhoud nodig dit willen wij in huidig en 
komende jaren realiseren. 
 

f. De begraafplaats aan het Kerkhoflaantje te Warmenhuizen: dit betreft het toezicht op het 
onderhoud en het innen van de grafkosten. Het doel is om de begraafplaats kostendekkend 
te exploiteren.   
 

g. De personele bezetting: zij die in loondienst zijn; invalkrachten en de vrijwilligers. De 
predikant en kosters worden betaald door kerkrentmeesters. Voor organisten en 
invalkrachten geldt een vaste vergoeding.   
 

h. Er is een commissie Communicatie ingesteld door de kerkenraad. Voor 2022 is € 5.000 
opgenomen voor lichtinval in de Protestante Kerk Dirkshorn. Beeld en geluid wordt 
onderzocht, maar daar is nog geen budget voor gereserveerd.  
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5.3 Richtlijnen kerkelijke begraafplaatsen 

Er zijn in Nederland meer dan 400 kerkgemeenten of diaconieën met een begraafplaats. Het beheer 
van een begraafplaats brengt specifieke aandachtspunten en risico’s mee. Zo komen bij de financiële 
administratie daarvan vragen samen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten (soms voor 
onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van begraafplaatsen en dergelijke naar voren. 
 
Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft ingaande de opstelling 
van de jaarrekening 2018 richtlijnen opgesteld voor een separate financiële administratie van de 
kerkelijke begraafplaatsen. Dit is gedaan, om bovengenoemde risico’s in beeld te brengen.  
 
Uit de richtlijnen blijkt dat niet alleen de uitvoerend begraafplaatsbeheerder of aangewezen 
administrateur verantwoordelijk is voor de financiële continuïteit van de begraafplaats, maar met 
name het college van kerkrentmeesters, de kerkenraad en uiteindelijk alle leden van de kerk.   
 
Van groot belang is onder meer: 
  

• Dat er voldoende kennis moet zijn bij het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad 
inzake het verantwoord exploiteren van een begraafplaats. 
  

• Er moet een juiste tariefstelling zijn, zodat er geen verlies wordt geleden op de exploitatie 
van de begraafplaats.  

 
• Voldoende inzicht in de werkelijke baten en lasten van de begraafplaats. Zo zijn er bij 

zogenaamde eeuwigdurende grafrechten oftewel grafrechten voor onbepaalde tijd, wel 
kosten in de toekomst maar geen baten die daar tegenover staan. 

 
• Duidelijk inzicht in de kosten van sluiting en ruiming van de begraafplaats. 

 
• Het moet voorkomen worden dat begraafplaatsen die (deels) zijn gesloten nog steeds 

worden geconfronteerd met langlopende (onderhouds)verplichtingen. 
 

• Het is van belang dat de vooruit ontvangen bedragen goed worden bijgehouden en verwerkt. 
Zodat men de gelden niet voor andere doelen gebruikt en er in de toekomst geen baten 
meer staan tegenover kosten die nog steeds gemaakt moeten worden. 

 
• Een goed en helder inzicht in de liquide middelen van de begraafplaats, zodat er voldoende 

liquide middelen zijn voor het noodzakelijk onderhoud of voor andere te maken kosten. 
 

• Dat er niet teveel gereserveerd wordt van exploitatieoverschotten waardoor er een risico is 
op Vennootschapsbelastingplicht. 

 
Deze richtlijn van het GCBB volgend zijn voor de Protestantse Gemeente Harenkarspel de risico’s in 
beeld gebracht. Dit resulteerde in de aandachtspunten genoemd in paragraaf 5.4. 
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5.4 Aandachtspunten kerkelijke begraafplaats  

Alles overziende heeft het GCBB besloten een richtlijn vast te stellen, teneinde de geschetste risico’s 
te beperken.  
 
De Protestantse Gemeente Harenkarspel beheert een eigen kerkelijke begraafplaats. Deze bevindt 
zich aan het Kerkhoflaantje te Warmenhuizen. Dit betekent dat er uiterlijk in 2021 binnen onze 
Protestantse Gemeente al aan deze Richtlijn administratie en financieel overzicht begraafplaats 
moest worden voldaan. 
 
Over het boekjaar 2020 is voor het eerst conform de ‘Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN’ 
een aparte jaarrekening vastgesteld voor de begraafplaats. KKA Administraties gaf op 20 september 
2021 bij de Jaarrekening 2020 aan dat deze begraafplaats een nadelig resultaat over 2020 aangaf van 
€ 7.314. 
 
In de jaarrekening van de begraafplaats zijn in 2020 voor het eerst verplichtingen opgenomen ten 
behoeve van vooruit ontvangen grafrechten of vooruit ontvangen onderhoudskosten. In de jaren 
hiervoor zal er ook sprake geweest zijn van vooruit ontvangen grafrechten. Deze vooruit ontvangen 
bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve.  
 
Veder is er geen “Voorziening Onderhoud” gevormd, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. 
Tenslotte dient nog onderzocht te worden of er een “Voorziening Begraafplaats” gevormd moet 
worden.  
 
Dat laatste is afhankelijk van de uitkomst van een inventarisatie door middel van een 
meerjarenbegroting voor de begraafplaats voor de komende 20 jaar. Als de getotaliseerde bedragen 
van het resultaat van het saldo van baten en lasten, voor de periode een tekort geeft, zal dat bedrag 
als Voorziening Begraafplaats genomen moeten worden. 
 
Door de bovengenoemde drie punten geeft de balans geen juist beeld van de algemene reserve, 
want op een deel van de algemene reserve ligt een claim ten behoeve van de verplichtingen uit 
hoofde van het in stand houden of onderhoud van de begraafplaats.  
 
Een nader te bepalen deel van de algemene reserve dient aangemerkt te worden als een 
langlopende schuld of voorziening. KKA adviseert de omvang van deze voorziening of schuld in het 
jaarverslag van 2021 op de juiste wijze op te nemen.  
 
Dat jaarverslag 2021 wordt voorjaar 2022 opgesteld en dient vóór 15 juni 2022 te worden ingediend. 
De aandachtspunten bij de Jaarrekening 2021 zijn nog niet bekend. 
 
Door de CCBB is over de situatie van de begraafplaats advies uitgebracht. Op 1 oktober 2021 raadde 
de CCBB ons met klem aan dit advies te volgen en het jaar 2022 te gebruiken om een meerjaren-
raming voor de begraafplaats op te stellen en een daarop aansluitende bestemmingsreserve aan te 
leggen.  
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5.5 Verbetering van onze begraafplaatsadministratie 

Op dit moment is er een achterstand in diverse zaken. Daarom startten we met een aantal 
toegewijde kerkleden op 21 april 2022 een werkgroep op. Dit om verbeterstappen te gaan zetten.  
 
We gaan daarom ten aanzien van de begraafplaats in Warmenhuizen werken aan: 
 

• Actueel reglement, dat max. 20 jaar behelst (geen onbepaalde tijd). 

• Grafregister. 

• Heldere tarieven. 

• Meerjarenraming voor 20 jaar. 

• Onderhoudsplan. 

• Administratie van ontvangen gelden mét vrijvalschema, ieder jaar valt bijv. 1/20 vrij. 

• Zo mogelijk een aparte bankrekening (daar zullen we dan het beschikbare onderhoudsgeld 
uit het schema op moeten overhevelen). 

• Meerjarenraming van de baten. 
 
We startten inmiddels met de inventarisatie van de graven en urnen (140 tot 150) en het in 
evenwicht brengen met de huidige administratie.  
 
Zodra de inventarisatie rond is zullen we ook bezien of de tarieven voldoende passen bij de huidige 
situatie (kosten/baten/kostendekkendheid). 
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6. Richtlijnen begroting 
 
 

6.1 Beoordeling Begroting 2021 
 
Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland (CCBB) gaf de 
kerkenraad op 19 maart 2021 ten aanzien van de Begroting 2021 van het College van 
Kerkrentmeester het volgende mee.  
 

• Uw begroting besteedt slechts beperkt aandacht aan uw begraafplaats. Wellicht ten 
overvloede attenderen wij u op de richtlijn begraafplaatsen en de aanwijzing om met ingang 
van de jaarrekening 2020 de administratie van de begraafplaats apart zichtbaar te maken.  

 
Daarbij werd dus ook speciale aandacht gevraagd voor de administratie van de begraafplaats. Dit 
aandachtspunt wordt opgepakt door leden van het College van Kerkrentmeesters en zal in 2021 
moeten worden gerealiseerd. 
 
 

6.2 Beoordeling Begroting 2022 
 
De Begroting 2022 werd conform de richtlijnen tijdig, dat wil zeggen vóór 15 december 2021 
ingediend.  
 
Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland (CCBB) gaf de 
kerkenraad op 10 december 2021 ten aanzien van de Begroting 2022 het volgende mee.  
 

• De beoordeling geeft geen aanleiding om met u in overleg te treden over wijziging of 
aanvulling als genoemd in ordinantie 11-7-2 van de kerkorde. Op grond van het 
vorenstaande verklaren wij, dat uw college van kerkrentmeesters voor dit begrotingsjaar 
gerechtigd is zonder onze voorafgaande toestemming tot het verrichten van alle 
rechtshandelingen, voor zover opgenomen in de begroting.  

 
Echter expliciet werd gewezen op het gestelde in de ordinanties 3-3-1, 11-7-3 en 11-7-5 van de 
kerkorde en de verplichte voorafgaande instemming van de kerkenraad voor de rechtshandelingen 
genoemd in ordinantie 11-1-5. 
 
 

6.3 Aandachtspunten uit Ordinanties 
 
3-3-1 
De gemeente is blijkens een verklaring van het classicale college voor de behandeling van 
beheerszaken in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoe. 
 
11-7-3 
Het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen is eerst na voorafgaande toestemming 
van het classicale college bevoegd tot: 
– het aangaan van rechtshandelingen betreffende het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of 
restaureren, verkopen of op andere wijze vervreemden, bezwaren en afbreken van een kerkgebouw 
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of een orgel van cultuurhistorische of architectonische waarde en het verkopen of op andere wijze 
vervreemden en bezwaren van voorwerpen van oudheidkundige, historische of kunstwaarde;  
– het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van 
kerkrentmeesters, een lid van het college van diakenen of een van de andere leden van de 
kerkenraad alsmede personen die in dienst staan van de gemeente;  
– het beschikbaar stellen van diaconale gelden voor niet diaconaal werk van de gemeente;  
– het oprichten van of het deelnemen aan een stichting. 
 
11-7-5 
Ten behoeve van een goede uitoefening van de taak van het classicale college verschaffen het 
college van kerkrentmeesters en het college van diakenen aan het college de inlichtingen en 
gegevens waar het om vraagt en stellen zij het college op de hoogte van besluiten waaraan voor de 
gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 
 
11-1-5 
Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende:  
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, 
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in 
gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de 
gemeente;  
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;  
- het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde;  
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;  
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
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8. Meerjarenbegroting 
 

 

8.1 Meerjarenbegroting 2019-2024 
 
Voor de jaren 2019-2024 is een Meerjarenbegroting opgesteld voor het College van 
Kerkrentmeesters. Deze is gebaseerd op de jaarrekeningresultaten uit 2017. Deze 
Meerjarenbegroting geeft een jaarlijks tekort van circa € 33.000 tot € 40.000 euro aan.  
 
De Jaarrekening 2020 CvK geeft een tekort aan van € 89.162. 
De Begraafplaats geeft over 2020 een tekort aan van € 7.314. 
 
De Jaarrekening 2021 CvK geeft een tekort aan van € 21.747. 
De Begraafplaats geeft over 2021 een tekort aan van € 1.087. 
 
De Begroting 2022 geeft een tekort aan van € 62.100. 
De eerste beelden over de opbrengst van Kerkbalans 2022 zien er niet hoopvol uit. 
 
Het ziet er naar uit dat we het jaarlijkse tekort niet kunnen aanvullen en onze reserves jaarlijks 
moeten aanspreken. 
 
Dit betekent dat er absoluut een bezinning nodig is op onze financiële positie in relatie tot onze 
beleidsmatige toekomstvisie. 
 
 

8.2 Actualiseren Meerjarenbegroting 2022-2025 
 

Voldoende aanleiding om onze Meerjarenbegroting te actualiseren. Ook zullen wij onze 
begraafplaatsadministratie naar de nieuwe regelgeving inrichten en zo de tariefstelling bezien. 
 
Wij gaan aan de slag met de meerjaren-onderhoudsplannen voor beide kerken en woningen, zodat 
we met deze basis zo spoedig mogelijk komen tot de Meerjarenbegroting die inzicht geeft in de 
prognoses voor de nabije toekomst. 
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Uit: ‘Een nieuw begin’ 

 
Elke dag is een uitnodiging  
om goed te zijn voor jezelf, 

om jezelf op te bouwen. 
 

Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen 

in waardering voor dit leven, 
in waardering voor je kunnen. 

 
Elke dag is een uitnodiging 

om je te verwonderen 
over zoveel goeds in anderen, 

over zoveel verlangen naar liefde. 
 

Elke dag is een uitnodiging 
om tijd te nemen voor zorg, 

om aandachtig te leven. 
 

Elke dag is een uitnodiging 
om intenser te leven dan nodig is, 
om meer te horen dan gisteren. 

 
Elke dag is een uitnodiging 
om elkaar te bemoedigen 

om te bouwen  
aan een wereld van liefde. 

 
Elke dag is een uitnodiging 

om zin te geven aan dit leven. 
 

Wie op de uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden, 

ook al weet je dat je zult sterven. 
 

Wie zich laat uitnodigen, 
leert over grenzen heen te zien. 

 
Marinus van den Berg 

 
 

 

 


