
Beleidsplan 2018-2022 

Wij, de Protestantse Gemeente Bergen, zijn een open kerkelijke gemeenschap, die religieuze en 
culturele activiteiten organiseert en faciliteert ten behoeve van onze leden, gastleden, vrienden en 
andere belangstellenden. Op termijn willen we uitgroeien tot religieus centrum te Bergen en 
omgeving, als open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De Bijbel en christelijke 
traditie liggen ons daarbij na aan het hart. 

 
Ledental 

We spreken steeds vaker van de ‘Community Ruïnekerk’. Deze bestaat voor het belangrijkste deel uit 
leden van de kerk, die ook eigenlijk alle kosten dragen. Daarnaast zien we een toename van 
belangstellenden. Vaak zijn deze mensen niet geregistreerd. Het idee is dat intern gesproken wordt 
van de PGB , maar naar buiten toe de naam ‘Community Ruïnekerk’ gebruikt kan worden. Verder 
kunnen we stellen dat ons ledenbestand vergrijsd is. Als we niets doen, is de verwachting dat het 
aantal leden in tien jaar tijd zal dalen van 529 (2017) naar 259 (2027). 

 
Kerkgebouw 

De Ruïnekerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Bergen. In 2009 is een stichting in het 
leven geroepen om de exploitatie en het onderhoud over te nemen van de kerkenraad. In 2020 
wordt de relatie met Stichting Ruïnekerk geëvalueerd en hopelijk verlengd. Duidelijk is dat de 
statuten en de beheersovereenkomst toe zijn aan een update. De stichting onderzoekt momenteel of 
de Ruïnekerk aanpassingen nodig heeft, zodat de mogelijkheid voor gebruik door derden toe kan 
nemen. Ook Rapport Ruïnekerk 2027 noemt nieuwe wensen ten aanzien van ons godshuis: 

• een herkenbare ruimte waar kinderen zich thuis voelen 
• een ‘afbakkeuken’ 
• een ‘gedenkplek’ die elke Bergenaar weet te vinden 

 
Kerkenraad 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente is opgedeeld in drie gremia, elk met een eigen werkterrein: 
College van Diakenen (beheer geld en inzet voor goede doelen), College van Kerkrentmeesters 
(beheer van materiele en personele zaken) en College Predikant en Ouderlingen. Elk college stemt 
haar taken af met de totale kerkenraad voor definitieve besluitvorming. Het dagelijks bestuur wordt 
gevormd door het moderamen. 

In 2018 is begonnen met een proef waarbij parallel en bloksgewijs wordt vergaderd. Na een 
gemeenschappelijke opening starten de gremia voor hun overleg om 19.35 uur en om 20.15 volgt het 
gezamenlijke deel van de kerkenraad. waarbij leden van verschillende colleges projectmatig 
samenwerken. Te denken valt aan ‘Werkgroep kerkbalans’ en ‘Werkgroep ondernemende kerk'.  In 
onze kerk zijn de volgende werkgroepen actief: 

  



College van Diakenen: 

Werkgroep Kerkdiner 

Werkgroep ZWO  

College van Kerkrentmeesters: 

Werkgroep Kerkbalans` 

Werkgroep Geldwerving 

Werkgroep Ledenadministratie 

  

Werkgroepen van de kerkenraad zelf: 

Commissie Startzondag 

Werkgroep. Dienstenrooster 

Werkgroep Eredienst 

Werkgroep Vieringen in De Marke 

  

College Predikant en Ouderlingen: 

Werkgroep Kerkbrief XL 

Werkgroep Open kerk 

Werkgroep Bezoekteam 

Werkgroep bloemen vanuit de kerk 

Werkgroep Ontvangst en koffie 

Werkgroep Kinderkerk 

Werkgroep Autodienst 

Werkgroep Studio Ruïnekerk 

Werkgroep Gedenken 

Werkgroep Activiteiten 

  

  

Onze financiële positie 

Het vermogen van de Protestantse Gemeente Bergen bestaat uit: 

• 1 miljoen aan spaargeld en beleggingen 
• Een pastorie ter waarde van € 900.000 
• Drie appartementen in De Rekere met een gezamenlijke waarde van € 450.000 

De verwachting is dat wij via Actie Kerkbalans langzaamaan minder geld binnen zullen krijgen, omdat 
het aantal betalende leden daalt. Vaak komen we €30.000 tekort. Dat is € 8 per adres per maand. Dat 
maken we goed met het rendement van onze beleggingen (huur en aandelen). Helaas is dat 
rendement niet altijd toereikend. Bij ongewijzigd beleid zal ons vermogen in 2027 mogelijk met € 
500.000 zijn gedaald. In de jaren daarna zal die daling nog sneller gaan. 

Dit beleidsplan zet in op een versterking van de betrokkenheid van leden en belangstellenden. Onze 
missie wordt dan: kerk voor en door iedereen. Het is de bedoeling dat leden van de PGB of de 
Community Ruïnekerk taken over gaan nemen die nu door de predikant en de koster worden gedaan 
of die onmisbaar zijn voor de continuïteit van het kerkenwerk. 

Daarnaast hopen we extra gelden te genereren via digitale collecten bij de uitzendingen van de 
vieringen via Studio Ruïnekerk en het openstellen van het gebouw voor toeristen tegen betaling. De 
protestantse kerk heeft er voor gekozen een ondernemender attitude aan te nemen. 



De financiële positie van de diaconie 

In 2017 is ervoor gekozen om een deel van de gelden te beleggen. Verder bezit de diaconie enkele 
landerijen. Jaarlijks komt er zo € 15.000 binnen aan levend geld en €15.000 uit het kapitaal, dat 
bestaat uit: 

• € 67.000          onroerend goed 
• €200.000         beleggingen 
• € 200.000        spaarrekening 

 
Versterken van de financiële positie van de kerk 

In 2017 is gekozen voor de volgende manieren: 

1. Frequenter vragen om bijdragen voor concrete doelen 
2. Kerkbalans doelgerichter maken door verfijnen van de doelgroepen 
3. Het actief benaderen van community-leden met verzoek om een gift 
4. Werken met geefovereenkomsten 
5. Actiever werven van legaten 
6. Een vaste geldwervingsgroep die regelmatig informatie verstrekt over de financiën 
7. Het ontwikkelen van activiteiten die geld opleveren: goddelijke diners, festivals, 

Pinksterbloemetjesmarkt, bazaar, religieuze of levensbeschouwelijke optredens 
8. Samenwerking zoeken met kerken in de regio 
9. Heronderhandeling met de bank over de beleggingskosten 
10. Het Kerkblad vervangen door een Kerkbrief XL 
11. Inzet van Studio Ruïnekerk voor het verhogen van collecten en giften 
12. Onderzoek naar betaalde toegang van het kerkgebouw in de zomer  

Speerpunten van de verschillende gremia 

Diaconie 

Vanouds richt de diaconie zich op zorg voor ouderen en het schenken van bijvoorbeeld een 
bloemenattentie. Collecten uit de kerkdiensten gaan echter voor het overgrote deel naar goede 
doelen in binnen- en buitenland.  Onder de vlag van de diaconie is er jaarlijks een voedselactie voor 
zusterkerken in o.a. Roemenië. Ook wordt er 10 keer per jaar een kerkdiner georganiseerd waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Twee keer per jaar wordt een kledingtransport georganiseerd 
naar Oost-Europa. 

Predikant & ouderlingen 

Vroeger deden ouderlingen vooral huisbezoek. Tegenwoordig ligt de nadruk op functionele taken 
zoals PR en de organisatie van activiteiten. Te denken valt aan een Startweekend, kerkreizen of het 
openstellen van het kerkgebouw voor bezoek of evenementen. De predikant participeert in al die 
activiteiten en richt zich daarnaast op pastoraat en eredienst. Gepoogd wordt de vieringen 
aantrekkelijk te maken voor alle soorten mensen met religieuze en culturele belangstelling. In de 
meeste vieringen is naast het orgel meer live muziek: van klassiek tot pop. Bijzondere gasten als 
dichters of andere kunstenaars worden bij de eredienst betrokken.  Het gebruik van de beamer is 
daarbij heel behulpzaam. Dankzij de uitzendingen via Studio Ruïnekerk is het bereik fors gegroeid. 



Kerkrentmeesters 

Het takenpakket richt zich op het in kaart houden van het ledenbestand en het werven van geld. 
Daar worden steeds weer creatieve manieren voor gevonden. De giften per persoon laten een 
stijgende lijn zien. Er wordt momenteel samen met Stichting Ruïnekerk gekeken naar een manier om 
gezamenlijk te zorgen voor meer inkomsten uit het gebouw voor beide partijen. Te denken valt aan 
een btw-regeling. Verder wordt gedacht aan een groenere merk-branding en een beter betrekken 
van de koster-beheerder bij het ondernemerschap. 

Tot slot wordt er geïnvesteerd in een betere communicatie naar buiten met meer eigentijds 
relatiebeheer via de website, sociale media, kerst- en of paaskaartenacties, wekelijke 
nieuwsbrieven,  de maandelijkse kerkbrief XL en Studio Ruïnekerk. 

 
Speerpunt algemeen: Groene Kerk 

Er is een begin gemaakt met het vergroenen van ons kerkenwerk. Wij denken daarbij aan het gebruik 
van duurzame producten en een duurzame manier van werken. Er is een Groene Diaken aangesteld 
om dit proces te ontwikkelen en mensen te betrekken bij dit streven. 

 


