BELEIDSPLAN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER 2020 – 2024
WIE ZIJN WIJ?
De Protestantse Gemeente Beemster noemt zich Beemsterkerk om duidelijk te maken dat zij
zich ziet als een gemeenschap voor allen die zich over de hokjes van confessies heen willen
inzetten om gemeenschapsversterkend te zijn met zingeving en cultuur als verbindende
krachten. Wij zijn er voor de regio waarin de Beemsterdijk geen grens maar een brug mag zijn.
Onze in- zet is het dat de drie elementen, gemeenschap, zingeving en cultuur elkaar versterken.
Wij laten ons inspireren uit Christelijke wortels en tradities, maar zijn van harte open voor
andere bronnen van inspiratie.
Als Beemsterkerk nemen wij van harte een maatschappelijke rol op ons ter ondersteuning aan
ouderen, eenzamen en allen die zich (tijdelijk) kwetsbaar voelen. Wij zetten ons in voor
verbinding en integratie en dat zo concreet en ervaarbaar mogelijk. In woorden en in een
zichtbare praktijk. Wij maken bij dat alles geen principieel verschil tussen wie wel of niet bij
ons intensief betrokken zijn. Wij maken ons wel sterk om als gemeenschap een betrokken
geheel te zijn.
Als Beemsterkerk zoeken wij gericht naar samenwerkingen met individuen en organisaties om
ons heen die zich met ons inzetten op de terreinen van gemeenschapsvorming, cultuur en
zingeving. Wij zoeken ook naar een ervaarbare samenwerking met de ‘goede doelen’ waarvoor
wij ons sterk maken, zowel dichtbij als verder weg.
Wij maken deel uit van de landelijke Protestantse kerk en zetten ons ervoor in dat deze kerk
ook blijft groeien in vrijzinnigheid en vernieuwing. Daartoe onderhouden wij gericht contacten
met andere vrijzinnige kerken en met de landelijke leergemeenschap van pioniersplekken.

WAAR WILLEN WIJ NAARTOE
De komende jaren staan er enkele grote uitdagingen voor ons, die voor een belangrijke mate
bepalend zijn voor de manier waarop wij gemeenschap zijn in en vanuit onze polder. Daarnaast
zijn er meer lopende zaken die ook om onze inzet vragen.
De grote uitdagingen die wij willen aangaan:

Rond de Z-INN Kapel
De afgelopen jaren hebben wij de Kapel in Zuidoostbeemster tot een huis gemaakt voor zowel
de Beemsterkerk als voor de nieuwe pioniersplek Z-INN. Onze diaconaal opbouwwerker Marie
Schroevers was daarin de voortrekker en zij was het meest pregnante gezicht van zowel
pioniersplek als Beemsterkerk in Zuidoostbeemster. In de komende beleidstermijn zal zij voor
een belangrijke mate taken gaan afstoten. Daarnaast is er de wens om het werk van de
pioniersplek uit te bouwen en om daarvoor op zoek te gaan naar een nieuwe voortrekker.
Als Beemsterkerk willen wij uit meerdere scenario ’s die onderzocht worden een keuze maken
op welke manier wij de kerk en kapel als plekken van zingeving, cultuur en gemeenschap
toekomst willen geven. Welke rol wij daar zien voor de Beemsterkerk en voor een
Pioniersplek? Welke rol spelen professionele krachten in dit geheel en wat zijn daarvan de
consequenties voor een mogelijke verbouwing van de Z-INN Kapel. Het is ons streven om
medio 2020 een keuze te maken en om die vervolgens in te bedden in ons kerkzijn en in actie.
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Spreiding van vermogen en hoger rendement
Voor de gebouwen en professionals die wij nodig achten om onze doelen op het gebied van
gemeenschap, cultuur en zingeving aan te gaan zijn middelen nodig. Deze komen uit levend
geld(jaarlijkse bijdragen en inkomsten), maar ook altijd uit rendement op het vermogen wat
wij als kerk voor een belangrijk deel bijna 400 jaar geleden hebben meegekregen. Tot nu toe
bestond het overgrote deel van het ver- mogen uit verpachte gronden. Daarnaast waren er
obligaties en andere vormen van sparen met een zo laag mogelijk risico.
Het rendement op zogenaamde vaste pacht alsook op sparen en obligaties is al jaren zeer
gering en er zijn geen tekenen dat dit binnenkort gaat veranderen. Dit wordt niet
gecompenseerd door substantieel hogere bijdragen uit levend geld. Integendeel, wij zien
eerder een uitdaging om de levende bijdragen op peil te houden. Daarom zullen wij als
Beemsterkerk de komende beleidsperiode de uitdaging aangaan om het vermogen wellicht op
een heel andere manier uit te zetten. Zo wordt er o.a. gewerkt aan het businessplan rond het
ontwikkelen van nieuwbouwappartementen. Wij zullen de stappen op dit gebied uiteraard
uiterst zorgvuldig zetten en gaan voor zo breed mogelijk gedragen keuzen.

Nieuw elan, zichtbaar en voelbaar
Bovenstaande grote uitdagingen brengen het risico met zich mee, dat wij als gemeenschap
weinig tijd en energie hebben om nieuwe vormen en inhouden (activiteiten en diensten) te
ontwikkelen, of om bestaan- de vormen en inhouden te versterken. Daarom gaan wij bewust
de uitdaging aan om in de komende beleidsperiode ook inhoudelijk een nieuw elan te
ontwikkelen. Voor en met(!) allen die nu al betrokken zijn en ook voor en met wie nu
nauwelijks of niet betrokken zijn. Met name willen wij dit nieuwe elan ontwikkelen in het erzijn voor kinderen, jongeren en hun ouders, alsook voor 50-70-gers en voor ouderen, en dat
met aandacht en met aansprekende activiteiten. Aandacht met name ook voor wie kwetsbaar
zijn. Nu gaat die met name uit naar ouderen en naar wie fysiek ziek zijn. Wij willen dit ‘omzien
naar’ verbreden.

Communicatie 2020
Op het gebied van communicatie veranderen zaken continu. Bijna iedereen heeft inmiddels en
smartphone, en wat nu smart is, is dat over vier jaar een stuk minder. Hoe communiceren wij
het prettigst en efficiënt? Dat zal iets zijn wat wij continu moeten bijschaven, maar in 2020
willen wij een plan ontwikkelen met daarin de manieren waarop wij in principe de komende
tijd willen omgaan met onze communicatie. Het gaat daarbij om zowel ons interne als onze
externe communiceren, en om zowel digitaal communiceren via facebook, website, mail, app
of beeldscherm, als om het communiceren via gedrukte media of face-to-face.

BEEMSTERKERK – GETALLEN en TRENDS
Aantal leden per leeftijdsgroep en verloop - Gemiddelde leeftijd
Op dit moment zijn er 643 (4 jaar geleden 694) leden ingeschrevenen bij onze Beemsterkerk,
verdeeld over 423 (was 452) pastorale eenheden; 254 (was 251) doopleden, 252 (was 287)
belijdende leden en 137 (was 158) overige leden. Je ziet dat het aantal leden met bijna 8 % is
afgenomen. Dat heeft er mee te maken dat wij het ledenbestand continu opschonen met het
uitschrijven van wie alleen op papier lid waren. Maar de gemiddelde leeftijd van betrokkenen
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neemt ook toe en er overlijden meer leden dan erbij komen. Belangrijk is ook dat veel
betrokkenen, via koren en anders niet zijn ingeschreven.
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