
 1 

BELEIDSPLAN 
 

VOOR DE HERVORMDE GEMEENTE 

 

Bennebroek 
(onderdeel PKN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 
 

  



 2 

 

Inhoud 

Inleiding .......................................................................................... 4 

Deel 1: Speerpunten van beleid .......................................................... 5 

Deel 2 Beleidsafspraken en gegevens betreffende de gemeente .............. 6 

Gemeente ........................................................................................ 6 

Eredienst en Pastoraat....................................................................... 6 

Eredienst ................................................................................................ 6 

Pastoraat en omzien ................................................................................ 6 

Jeugd en jongerenwerk ............................................................................ 7 

Catechese .............................................................................................. 7 

Zangavonden of zangmiddag. ................................................................... 7 

Diaconie .......................................................................................... 8 

Financiële huishouding bestaande uit: ........................................................ 8 

Avondmaalbediening ................................................................................ 8 

Toerusting .............................................................................................. 9 

Bloemengroet ......................................................................................... 9 

College van Kerkrentmeesters .......................................................... 10 

Geldwerving ......................................................................................... 10 

Beheer gebouwen .................................................................................. 10 

Veiligheid ............................................................................................. 10 

Personeel/vrijwilligers ............................................................................ 11 

Orgel ................................................................................................... 11 

Verzekeringen ....................................................................................... 12 



 3 

Bijhouden registers................................................................................ 12 

Opbergen archieven .............................................................................. 12 

Kerktelefoon ......................................................................................... 12 

Kerkblad .............................................................................................. 12 

Website................................................................................................ 12 

Open monumentendag ........................................................................... 13 

Begraafplaats, onderhoud Monument ....................................................... 13 

Overige kerkelijke werkzaamheden. .................................................. 14 

Preekrooster ......................................................................................... 14 

Koffiedrinken ........................................................................................ 14 

Hervormde Vrouwendienst (HVD) ............................................................ 14 

Overige diensten / bijeenkomsten ........................................................... 14 

Classisafgevaardigde ............................................................................. 15 

 

 

  



 4 

Inleiding 

 

Hierbij heeft u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bennebroek in handen. Er zijn 

meerdere redenen om dit beleidsplan te formuleren:  

• het is een expressie van het reilen en zeilen van de gemeente, nu en in de toekomst. 

• het is ‘n richtlijn van de Protestantse Kerk in Nederland dat iedere kerk een eigen 

beleidsplan heeft: dit is de eerste keer dat de hervormde gemeente Bennebroek dit plan 

laat vaststellen. 

• vanwege de ANBI-status is het nodig dat dit beleidsplan ook wordt gepubliceerd (op de 

website). 

  

 

Dit beleidsplan bestaat uit twee delen. In deel 2 geven we de feitelijke situatie weer van de 

gemeente en de in het verleden gemaakte afspraken. Maar we beginnen met de vraag 

waarom we gemeente zijn en wat we in de komende tijd op het kerkelijke pad zien komen en 

wat we willen aanpakken. We benoemen die als zogenaamde ‘speerpunten’. In 2015 heeft de 

kerkenraad een interim predikant aangesteld die samen met de gemeente op zoek is naar 

wegen om ook in de toekomst het geloof door te kunnen geven en een waardevolle 

gemeenschap te zijn, gedurende deze hele beleidsperiode. 

 

Als hervormde gemeente willen wij een open kring zijn rondom het Woord van God. Wij 

typeren onszelf als een open confessionele gemeente, die in lijn met de klassieke 

belijdenisgeschriften haar geloof wil belijden anno 2018. We willen een gastvrij en warm huis 

zijn voor jong en oud, waar iedereen zich gezien weet door God en elkaar. Het beeld van 'het 

Lichaam van Christus' uit I Korintiërs 12 is daarbij richtinggevend. Ondanks de veelheid 

vormen alle delen samen één lichaam, verbonden door één Geest'. De gemeente maakt 

daarbij ook deel uit van de wereldwijde kerk van Christus. Het is de Geest die ons verbindt 

aan elkaar en ons inspireert om handen en voeten te geven aan ons geloof. Wij weten ons als 

christenen geroepen om dienstbaar te zijn aan de samenleving en strekken ons uit naar de 

komst van Gods koninkrijk. Daarbij is ons oog gericht op Jezus Christus als onze Heer en 

Voorganger. 

 

Vanuit deze visie zien wij onze opdracht om te werken aan een handvol opdrachten: 

a. de verkondiging van het Evangelie als kernactiviteit van het gemeente-zijn. 

b. de ontwikkeling van een levendige, toegankelijke en herkenbare liturgie. 

c. het gebruik en de stimulans van de inbreng van ieder gemeentelid. 

d. ruimte voor de variëteit waarmee gemeenteleden hun geloof beleven. 

e. het bevorderen van de gemeenschap met elkaar en anderen. 

 

Nu wij samen met dit beleidsplan op weg gaan, klinkt het gebed: Heer, wijs ons uw weg; 

toon ons uw plan en geef ons moed om te gaan! 

 

Uw kerkenraad  
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Deel 1: Speerpunten van beleid 

 

Er zijn een aantal zaken die de komende tijd op de agenda staan. 

 

Doordenking van het jeugdwerk. 

• Sinds eind 2014 zijn de kindernevendienst en jeugddienst slapend, behoudens een enkele 

keer waarop deze wel plaatsvinden. Welke mogelijkheden er zijn om dit (op)nieuw op te 

starten?  

• Welke plek is er voor jongeren in de gemeente? 

 

Eredienst  

• We willen in de komende periode nadenken over variatie in de vormgeving van de 

samenkomst. Het gaat daarbij om vragen over liedkeuze en muziek.  

• Gedacht wordt aan het vormen van een werkgroep eredienst.  

 

Pastoraat en omzien 

• Nagaan of er voldoende animo is om een kring voor mensen onder de 50 op te zetten 

rond hun levensvragen.  

• Vormgeving van de pastorale zorg; uitbreiding aantal ouderlingen of het aantrekken van 

pastoraal medewerkers. 

 

Diaconie 

• De diaconie wil meer doen aan Toerusting voor zichzelf en de gemeente.  

 

College van Kerkrentmeesters 

Het CvB heeft voor de komende periode het nodige op het bordje. Zij benadrukt de aandacht 

voor de veiligheid, door 

1. het aantal EHBO’ers op peil houden. 

2. Bijhouden van de certificering van de EHBO’ers (jaarlijks, middels bijscholing)  

 

• Het CvB onderzoekt de mogelijkheid, dat dorpsgenoten, die geen lid van de gemeente 

zijn, ook een rol kunnen spelen bij de organisatie van de Kerk. Daarbij valt te denken aan 

een stichting “vrienden van het kerkgebouw”.  

• Er wordt gezocht naar een archivaris, om de archieven op een juiste wijze te beheren.  

• Redactie, bekostiging en (digitale) verspreiding van Kerknieuws wordt onderzocht.  

 

Predikant 

Sinds augustus 2017 is er een predikant in onze gemeente werkzaam. In overleg met hem 

zal er in 2018 worden bepaald wat zijn speerpunten zullen worden. Hiervoor moet dus nog 

beleid worden ontwikkeld. 
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Deel 2 Beleidsafspraken en gegevens betreffende de gemeente 

 

 

Gemeente 

De Hervormde Gemeente Bennebroek (met de kernen Bennebroek, Vogelenzang en het 

buurschap Zwaanshoek) is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De 

gemeente telt 578 leden, bestaande uit 159 belijdende leden, 198 doopleden en ongeveer 

221 overige leden, verdeeld over 415 pastorale eenheden (januari 2018).  

 

Eredienst en Pastoraat 

In onze gemeente zijn er 3 ouderlingen met een bijzondere taak, 1 met de taak van scriba en 

2 met de taak van Kerkrentmeester. De vacature voor ouderling met een pastorale taak 

moeten nog ingevuld worden. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente is dit een moeilijk 

proces. De scriba is tevens degene die de preekvoorziening regelt (zie hiervoor de paragraaf 

preekrooster). Onderstaand worden de belangrijkste aspecten ten aanzien van onze visie op 

eredienst en pastoraat weergegeven. 

 

Eredienst  

• Onze belangrijkste activiteit is de eredienst (gemiddeld 30-45 bezoekers). Het Woord van 

God heeft hier een belangrijke plaats.  

• In de verkondiging gaat het zowel om tekstuitleg als om verbinding met de belijdenis en 

ons dagelijks leven. Aansluiting bij levensvragen van oud en jong vinden we belangrijk.  

• We lezen uit verschillende Bijbelvertalingen: NBG 1951, NBV 2004, HSV 2012.  

• Wetslezing en/of geloofsbelijdenis kan verschillend worden ingevuld.  

• We zingen uit het Liedboek voor de Kerken, maar ook uit andere bundels.  

• Er is een beamer beschikbaar.  

• In de zomer en met biddag, dankdag en voor de kerst organiseren enkele gemeenteleden 

zeer gewaardeerde zangavonden of zangmiddag.  

• Het college van ouderlingen heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 

uitvoering van de liturgie. 

• Het beleid is erop gericht de liturgie blijvend te ontwikkelen, waarbij de gemeente een 

belangrijke rol inneemt in het samen vieren. Met in achtneming van de traditie en opbouw 

van de gemeente, wordt gezocht naar nieuwe vormen voor oude gebruiken en oude 

woorden.  

 

Pastoraat en omzien  

• Onze gemeente kent een actieve HVD, waar verschillende gemeenteleden in participeren. 

Mensen bezoeken elkaar regelmatig.  

• Er is één pastoraal bezoekmedewerkster, die een aantal gemeenteleden bezoekt, verder 

wordt het bezoekwerk verricht in overleg met de predikant.  

• Sinds augustus 2017 is er weer een eigen predikant. Hij denkt na over de speerpunten en 

op welke wijze het pastoraat wordt vorm gegeven. Door ziekte kunnen deze nog niet in 

de beleidsnota worden opgenomen.  

• We achten het van belang dat een predikant goede aandacht en zorg heeft voor mensen 

in hoogte-en dieptepunten van het leven, zoals doop, trouw en rouw.  
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• Naast aandacht voor de kerngemeente vinden we het belangrijk dat er ruime aandacht is 

voor gemeenteleden op de rand, nieuwkomers en afhakers. Dat gebeurt door de 

predikant in samenspraak met de kerkenraad.  

• Gezamenlijk koffiedrinken, gebeurt regelmatig na de kerkdienst. Daarnaast worden er 

incidenteel ontmoetingen georganiseerd door enkele gemeenteleden.  

Ten aanzien van het beleid zouden we de komende jaren het bovenstaande in stand willen 

houden en waar mogelijk uitbreiden. Ook willen we graag het aantal ouderlingen uitbreiden 

evenals het aantal pastoraal medewerkers. Het beleid is er tevens op gericht om de 

gemeenteleden op reguliere basis te bezoeken. Daarbij is het streven naar 1 maal per 3 jaar. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

Ten aanzien van het beleid willen we de komende jaren het jeugdwerk opnieuw vormgeven, 

door samenbindende ontmoetingen te organiseren en samenwerking te zoeken met andere 

scholen en kerken.  

 

Catechese 

Belijdeniscatechese voor jongeren en ouderen wordt door de predikant gegeven, indien er 

kandidaten zijn. 

 

Zangavonden of zangmiddag. 

In de afgelopen jaren worden er in de zomermaanden 5 zomerzangavonden georganiseerd. 

Deze avonden worden vooral bezocht door een brede groep van liefhebbers van het zingen 

van kerkelijke liederen.  

Ook op biddag en dankdag voor gewas en arbeid worden zegenliederen en dankliederen 

gezongen met het thema biddag en dankdag.  

Verder wordt een kerstsamenzang georganiseerd, waarbij we vooral kerstliederen zingen. 

 

Met deze activiteit worden ook mensen getrokken die anders niet vaak in een kerk komen. 

 

Middels een PowerPointpresentatie voorafgaand aan de zangavond en een gedicht tijdens de 

avond en een afsluitend gebed wordt het kerkelijk karakter benadrukt. De avonden worden 

door een groep van vrijwilligers voorbereid. 

 

Beleidsplan: 

Voortzetting van de huidige situatie 
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Diaconie 

Het college van Diakenen bestaat uit 2 personen.  

Diaconaat wordt wel ‘liefde in werkkleding’ genoemd. Het diaconaat is de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid die de gemeente aan haar omgeving, dichtbij en ver weg 

doet: het gaat daarbij om onderling dienstbetoon, bijstand, betrokkenheid op 

maatschappelijke vragen. 

 

Door de diaconie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: gezorgd voor een 

adequate financiële huishouding. Daarnaast wordt de avondmaalsbediening vanuit de 

Diaconie ondersteund. Verder vind er ook toerusting vanuit de diaconie plaats. 

 

Financiële huishouding bestaande uit:  

• Inning van de collectes in de kerk. 

• Bankzaken afhandelen. 

• Opmaken van jaarrekening. 

• Verkort financieel verslag voor het website. 

• financiële ondersteuning gemeenteleden. 

 

De inning van de collectes gebeurt tijdens de kerkdienst op zondag. Deze collectes worden 

vervolgens éénmaal per maand naar de bank gebracht. De penningmeester is hiervoor 

verantwoordelijk. 

Doorzendcollectes zijn collectes die letterlijk worden doorgezonden naar goede doelen. 

Collectes worden voorgeschreven door het LDC. Eén keer per jaar ontvangt de diaconie een 

lijst met verplichte doorzendcollectes. Alle drie/vier leden van de diaconie nemen deel in de 

vergadering om de verschillende doelen over de diensten te verdelen. De doelen zijn in 

principe elk jaar verschillend. 

Buiten de voorgeschreven doorzendcollectes worden ook eigen doelen besproken in de 

kerkenraad. Daarin neemt de diaconie de definitieve beslissing. 

 

Een keer per jaar worden de financiën door de KKA verwerkt in de verplichte jaarrekening. 

Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de kerkenraad. 

 

De volgende evenementen of colleges worden door de diaconie gefinancierd: 

• Startdienst en overige bijzondere diensten 

• Bloemen uit de kerk. 

• Hervormde vrouwendienst 

• Breiclub voor Oost-Europa 

 

Avondmaalbediening 

De diaken zorgt voor het brood en de wijn en het dekken van de tafel. De diakenen 

collecteren in de viering en maken de avondmaalstafel gereed. Verder verzorgt de diaconie 

de thuisavondmaalsvieringen voor gemeenteleden die hiervoor niet meer naar de kerk 

kunnen komen. 

 

Beleidsplan: 

Voortzetting van de huidige situatie 
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Toerusting  

Het werk van de diaconie willen we meer onder de aandacht brengen bij gemeenteleden en 

ook daarbuiten, om op zinvolle wijze helper te kunnen zijn voor wie geen helper heeft. De 

Diaconie kan gemeenteleden (soms ook anderen) financieel ondersteunen. 

 

Bloemengroet 

De bloemengroet is een wekelijkse traditie. Bloemen worden gebracht naar mensen die ziek 

zijn, oudere jarigen en mensen die gewoon een beetje aandacht nodig hebben. Ook mensen 

die om een andere redenen voor de bloemen in aanmerking komen, kunnen een 

bloemengroet verwachten. Wie de bloemen krijgen wordt overlegd in de bloemencommissie. 

Zij kunnen eventueel met ouderlingen, predikant en/of pastoraal medewerksters overleggen. 

De bloemen, opgemaakte biedermeiers, worden betaald door de diaconie en thuisgebracht 

door gemeenteleden. Als die er niet zijn, dan brengt één van de kerkenraadsleden de 

bloemen weg. Voor extra bloemen kan er contact worden opgenomen met de Diaconie, die 

de contacten heeft met de leverancier van de bloemen.  

Voor het wegbrengen is de diaconie in principe verantwoordelijk 

 

Wie de bloemen gekregen heeft wordt door de bloemencommissie vastgelegd. Zo ontstaat 

een eerlijke verdeling door de jaren heen. 

 

 

Beleidsplan:  

• De diaconie streeft naar het gemeente zijn in het dorp. 

 

Hoe dit te bereiken: 

• Indien op de hoogte, worden er zo nu en dan bloemen gebracht naar dorpsgenoten, ook 

als deze geen kerkleden zijn. 
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College van Kerkrentmeesters 

Geldwerving 

De inkomsten komen uit: vrijwillige bijdragen, collecten tijdens de dienst, collecten bij de 

uitgang, opbrengst boekenmarkt extra giften, legaten, rente, rouw- en trouwdiensten en 

begravingen en bijzettingen op de begraafplaats. 

 

Beleidsplan: 

• Het College van Kerkrentmeesters houdt toezicht op de binnenkomende gelden. Zij zorgt 

ervoor, dat per jaar minimaal de geraamde uitgaven kunnen worden betaald. Als het 

college ziet dat de uitgaven de inkomsten zullen overtreffen, zal het college: 1. 

aandringen op verhoging van de vrijwillige bijdrage. 2. extra acties organiseren.   

• Verder de tarieven van het gebruik van het Kerkgebouw herzien/aanpassen aan de 

moderne tijd. Deze tarieven bekend maken bij de begrafenisondernemers in de omgeving 

van Bennebroek. Verhuur van het kerkgebouw b.v. muziekuitvoeringen of bijeenkomsten 

is in principe ook mogelijk, dit met toestemming van de kerkrentmeesters.  

 

Beheer gebouwen 

De volgende gebouwen vallen onder het beheer van het college van kerkrentmeesters:  

• Het kerkgebouw, Binnenweg 67 

• De pastorie, M.H. Tromplaan 28 

Sinds augustus 2017 is er een eigen predikant in de gemeente werkzaam. De predikant 

woont in de pastorie. 

 

Kerkelijk centrum “het Jagershuis” is ondergebracht in een aparte stichting, met een eigen 

stichtingsbestuur. Het beleid is er op gericht dat “het Jagershuis” door middel van 

zaalverhuur kostendekkend moet zijn. Kerkelijke activiteiten krijgen hierbij voorrang. 

 

Het Kerkgebouw is een Rijksmonument en wordt jaarlijks gecontroleerd op de bouwkundige 

staat door de Monumentenwacht. Naar aanleiding van het rapport van de monumentenwacht 

wordt er onderhoud gepleegd, zowel door vrijwilligers als door vakmensen. 

 

In het afgelopen jaar zijn er hoge kosten gemaakt. De monumentenwacht heeft 

geconstateerd, dat er scheurvorming in de muren van de consistorie van de kerk is 

opgetreden en een gedeelte van de vloer is verzakt. Een bodemonderzoek heeft uitgewezen 

dat de verzakkingen zijn ontstaan door een veenlaag op twee meter diepte. Om de 

verzakkingen te verhelpen is er een nieuwe fundering onder de consistorie aangelegd. De 

kosten zullen zo veel mogelijk worden gedekt door subsidie aan te vragen bij de provincie 

Noord-Holland 

 

Beleidsplan: 

Het beleid is erop gericht de kerk in de authentieke staat te behouden. 

 

Veiligheid 

De kerk is voorzien van een brandmeld- en inbraakinstallatie, welke jaarlijks gekeurd wordt. 

Verspreid door het gebouw bevinden zich vijf brandblussers, die eveneens jaarlijks gekeurd 

worden. Er is een ontruimingsplan opgesteld en is er een vluchtroutemarkering aangebracht. 

Een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden is in het bezit van een EHBOdiploma en 

gecertificeerd voor het gebruik van een AED, welke in het kerkelijk centrum “het Jagershuis”, 
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naast de kerk aanwezig is. Er is een gebruiksvergunning afgegeven door de Gemeente 

Bloemendaal. Het maximaal aantal mensen, dat is toegestaan in het gebouw, volgens de 

vergunning, is 200 personen. 

Ten behoeve van onder meer de controle van de monumentenwacht, moet het gebouw aan 

een aantal Arbo-technische zaken voldoen, zoals veiligheidshaken op het dak en loopplanken 

op de zolder. Inmiddels is dit allemaal aangelegd. 

 

Beleidsplan: 

• De verwachting is, dat het Kerkgebouw voor de komende jaren volledig voldoet aan de 

huidige eisen van veiligheid ten aanzien van brandgevaar en milieugevaar. Wel is het 

zaak het aantal EHBO’ers op peil houden. De brandblussers en brandmeld- en 

inbraakinstallatie worden jaarlijks nagekeken.  

• Er moet worden toegezien op het gegeven, dat de certificering van de EHBO’ers jaarlijks 

bijgehouden wordt, middels bijscholing etc. Het houden van een ontruimingsoefening 

wordt niet zinvol geacht. Alle verlichting incl. noodverlichting minstens 1x per jaar 

controleren. De telefoon voor noodgevallen dient stand-by te zijn en 1x per jaar 

gecontroleerd te worden. Voor de controles kan de koster ingeschakeld worden. 

 

Personeel/vrijwilligers 

De Protestantse Gemeente Bennebroek heeft geen personeel in dienst. Bij gebrek aan 

voldoende vrijwilligers worden er wel enkele administratieve werkzaamheden uitbesteed, 

zoals een deel van de financiële administratie en de administratie van de begraafplaats. Er is 

een ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Beleidsplan: 

• De inbreng en inzet van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. De P.G. Bennebroek zal 

moeten vissen in een kleiner wordende vijver van vrijwilligers om de Gemeente draaiende 

te houden. Betaalde krachten kunnen we ons zeker niet permitteren, maar zal voor 

bepaalde zaken onontkoombaar zijn. 

• De mogelijkheid, dat dorpsgenoten, die geen lid van de gemeente zijn, ook een rol 

kunnen spelen bij de organisatie van de Kerk zal zeker besproken moeten worden. 

Daarbij valt te denken aan een stichting “vrienden van het kerkgebouw”. We dienen meer 

naar buiten te treden, willen we een dorpskerk zijn voor Bennebroek. 

 

Orgel 

Het orgel wordt onderhouden door de fa. Flentrop uit Zaandam. De wisselende temperaturen 

en luchtvochtigheid in de kerk zijn niet goed voor de juiste stemming van het orgel. Het is 

echter ondoenlijk, in verband met de kosten, de kerk de hele week op dezelfde temperatuur 

te houden. Enig verschil in klank van het orgel wordt geaccepteerd. 

 

Beleidsplan: 

• De verwachting is, dat het orgel voorlopig geen grote kosten zal vergen. Er wordt 

geluisterd naar de opmerkingen van de organisten, waarna eventuele reparaties worden 

uitgevoerd. 

• Het beleid is erop gericht het orgel zo goed te onderhouden, dat er geen nieuw orgel 

nodig is. Iedere twee jaar wordt door een erkend bedrijf onderhoud gedaan. 
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Verzekeringen 

Er is een opstalverzekering voor de kerk en de pastorie, een inboedelverzekering voor de 

kerk, een verzekering wettelijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering voor de 

vrijwilligers. 

 

Beleidsplan: 

• Jaarlijks of in ieder geval periodiek zullen de verzekeringen een update moeten krijgen. 

Vooral de wettelijke aansprakelijkheid dient goed geregeld te zijn, mede door 

veranderende wetgeving van de overheden. 

• Jaarlijks dienen de verzekeringen doorgenomen te worden op voornamelijk 

overlappingen/hiaten in het pakket. 

 

Bijhouden registers 

De ledenregistratie wordt bijgehouden met het geautomatiseerde systeem van de PKN LRP. 

Een van de kerkrentmeesters is aangesteld als ledenadministrateur en houd de mutaties bij. 

  

Beleidsplan: 

• Tweewekelijks het systeem raadplegen en eventuele mutaties verwerken. 

• Mutaties doorgeven aan bijvoorbeeld de bloemencommissie en de redactie van 

Kerknieuws. 

 

Opbergen archieven 

De recente archieven worden opgeslagen in de kluis van “het Jagershuis” naast de kerk. De 

oudere archieven worden bewaard in het Noord-Hollands archief in Haarlem.  

 

Beleidsplan: 

• Gezocht wordt naar een archivaris, om de archieven op een juiste wijze te beheren. Tot 

die tijd zullen de kerkrentmeesters die taak op zich nemen en de archieven op een veilige 

plaats bewaren. 

Kerktelefoon 

De aansluitingen voor de kerkradio en het aan- en afmelden voor de uitzending worden 

verzorgd door de kerkrentmeesters. De aansluiting is bij het SIKN. Zo nodig worden er CD’s 

gemaakt van opgenomen kerkdiensten. De Diaconie betaald de helft van de kosten mee.  

Kerkblad 

Het Kerkblad komt maandelijks uit, is kostendekkend d.m.v. abonnementsgelden. Het aantal 

abonnementen is: ca. 150  

 

Beleidsplan: 

• In het geval dat het aantal leden zal verminderen, zal het aantal abonnementen ook 

afnemen, zodat een renderend of in ieder geval kostendekkend kerkblad een probleem 

vormt. Mogelijk is er toekomst voor een digitale nieuwsbrief. Uitgangspunt is dat het 

Kerkblad tenminste kostendekkend is. 

 

Website 

Sinds enige jaren is er een website van de Hervormde gemeente Bennebroek  

www.hervormdpknbennebroek.nl Op deze website wordt, onder andere, informatie geplaatst 

over de geschiedenis van de kerk, de kerkdiensten, restauratie en activiteiten. Ook is hier de 

informatie benodigd voor het hebben van een ANBI-status. Verder is er inmiddels een 

http://www.hervormdpknbennebroek.nl/
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facebookpagina opgezet. Hierop kunnen meer opmerkingen en activiteiten worden geplaatst. 

De website wordt daarmee beschikbaar gehouden voor zuiver kerkelijk gerichte activiteiten. 

De facebookpagina is te vinden via de link: 

www.facebook.nl/hervormdpknbennebroekbinnenweg 

 

 

Beleidsplan: 

Met de website proberen we zo veel mogelijk belangstellenden te bereiken en te interesseren 

voor het werk dat door de kerk wordt gedaan.  

Open monumentendag 

Een maal per jaar wordt de kerk opengesteld voor open monumentendag. Gedurende de 

zaterdagmiddag wordt de kerk opengesteld voor bezoek en worden er rondleidingen door de 

kerk gegeven. Op vrijdagochtend bezoeken schoolklassen de kerk. 

 

Beleidsplan: 

De openstelling van de kerk heeft tot doel de omgeving, maar zeker ook de jeugd te 

interesseren voor het monumentale kerkgebouw. Hierbij voert niet alleen het monument de 

boventoon, maar ook het werk van de kerk in Bennebroek. 

 

Begraafplaats, onderhoud Monument 

Rondom de kerk is een oude begraafplaats, die nog steeds in gebruik is. Er bevinden zich 

ongeveer 450 graven op de begraafplaats, waaronder het monumentale graf van minister en 

ds. Talma, die van 1914 tot 1916 predikant in de Hervormde gemeente Bennebroek was. Op 

12 juli 1916 zal zijn 100e sterfdag worden herdacht. Het onderhoud van de graftombe van ds. 

Talma wordt verzorgd door het CNV. In de kerk, onder de preekstoel, bevind zich de 

graftombe van de fa. Pauw, de initiatiefnemer tot de bouw van de kerk. Onder de consistorie 

bevind zich de graftombe van de fam. Willink. Deze familie heeft veel voor de kerk betekend, 

zowel geestelijk als materieel. De informatie over de begraafplaats is opgenomen op onze 

website onder het tabblad begraafplaats. De website is: www.hervormdpknbennebroek.nl. 

 

 

Beleidsplan: 

Het beleid is er op gericht een overledene een waardige laatste rustplaats te geven. Goed 

onderhoud is daar van groot belang om ook de nabestaande een plek te geven waar zij hun 

verdriet kunnen verwerken. De monumentale graven van ds. Talma, de fam. Pauw en Fam. 

Willink zullen tot in lengte van jaren intact worden gehouden. 

Voor een adequate administratie en om te voldoen aan alle wettelijke regelgeving zijn deze 

werkzaamheden uitbesteed een gespecialiseerd bedrijf. 

Voor de overige graven is de wet- en overige regelgeving van het grafrecht van toepassing. 

 

  

http://www.facebook.nl/hervormdpknbennebroekbinnenweg
http://www.hervormdpknbennebroek.nl/
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Overige kerkelijke werkzaamheden. 

Preekrooster 

Voor het gehele jaar wordt een preekrooster opgesteld. Eerst wordt een gedeelte van het 

rooster door de eigen predikant(e) ingevuld. Vervolgens wordt de lijst aangevuld met 

predikanten uit de lijst die de preekvoorziener heeft verzameld. Mocht dat niet leiden tot een 

complete lijst, dan wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde beschikbaarheidskalender van 

de confessionele vereniging.  

Drie weken voordat de betreffende predikant in de gemeente voorgaat, wordt hem of haar 

per e-mail een uitnodiging toegezonden met de wijze van de door ons gehanteerde liturgie en 

aan wie deze moet worden doorgegeven. 

Bij afzegging door een predikant zorgt de preekvoorziener voor een andere predikant. Mocht 

dat niet lukken dan zal die zondag de “preek worden gelezen” door de ouderling van dienst. 

 

De dienstdoende predikanten conform het preekrooster worden vermeld op de website 

www.hervormdpknbennebroek.nl bij de agenda. 

Met Kerst en Pasen worden de aanvangstijdstippen van de diensten naar verschillende 

kranten gestuurd:  

o Heemsteedse Courant 

o Haarlems Dagblad 

 

Beleidsplan: 

Voortzetting van de huidige situatie. 

 

Koffiedrinken 

Het koffiedrinken vindt 1x per maand plaats; bij voorkeur op de vierde zondag van de 

maand. Bij bijzondere gelegenheden kan er ook koffiedrinken georganiseerd worden. 

 

Beleidsplan:  

Voortzetting van de huidige situatie. 

 

Hervormde Vrouwendienst (HVD) 

Sinds 1976 is in de gemeente de hervormde vrouwendienst actief. Momenteel bestaat de 

HVD uit 5 vrijwilligsters, die ouderen bezoeken. De HVD organiseert eenmaal per jaar een 

dagje uit voor de ouderen, een paasmaaltijd en kerstmiddag. 

 

Beleidsplan: 

Naast het pastoraat, dat door de predikant en pastoraal medewerkster wordt uitgevoerd, 

bezoekt de HVD’ster de ouderen in de gemeente. Indien tijdens een bezoek blijkt dat een 

bezoek van de predikant gewenst is zal zij hem of haar daar over inlichten. 

De HVD stelt zich tot doel contact te houden met de gemeente en de onderlinge contacten 

binnen de gemeente te versterken door een uitje, paasmaaltijd en kerstmiddag. 

 

Overige diensten / bijeenkomsten 

Op ad-hoc basis wordt met de predikant bekeken welke bijzondere diensten er in het jaar 

georganiseerd zullen worden. In elk geval zijn er de bijzondere diensten als begin en einde 

winterseizoen en laatste zondag kerkelijk jaar. 

 

http://www.hervormdpknbennebroek.nl/
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Beleidsplan: 

• Indien een gemeentelid overlijdt, zal op de eerstvolgende zondag in de dienst een 

herdenking worden gehouden. 

• Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar woorden alle gemeenteleden herdacht, die in 

het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden 

 

Classisafgevaardigde 

De structuur van de Classis bij de PKN wordt aangepast. Bennebroek zal tot de Classis Noord-

Holland behoren. De classisvergaderingen vinden een aantal keer per jaar plaats en worden 

bijgewoond door afgevaardigden uit de genoemde gemeenten. 

Het doel van de vergaderingen betreft overleg over kerkelijke zaken binnen de aangesloten 

gemeenten, zowel bestuurlijke,- als beleidszaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2018-2022 vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 25 januari 2018. 
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