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Inleiding op het beleidsplan
Het doel van dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente Edam is richting te geven aan alle activiteiten die we in onze 
gemeente in de komende jaren ontplooien. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen dat voor de vele groepen die actief 
zijn binnen onze gemeente verder uitgewerkt is in een activiteitenplan, waarin gedetailleerd is aangegeven wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Beleidsuitgangspunten geven duidelijkheid en richting aan ons handelen en komen ten goede aan ons 
gemeentezijn. 

Aan de basis van dit beleidsplan ligt onze visie op ons kerkzijn, die wij als volgt willen verwoorden:

De Kerkgemeente Edam wil een open en eigentijdse gemeente zijn die zich wil laten leiden door Gods Woord, waarin 
wij ons ook gedragen mogen weten. In onze gemeente mogen mensen zich welkom voelen om samen het geloof te 
beleven en daar vorm aan te geven.

Werken vanuit een gezamenlijke visie en missie maakt dat we kritisch mogen kijken naar initiatieven die ontplooid 
worden. Deze moeten namelijk passen binnen de gemaakte afspraken binnen onze gemeente. Daarmee voorkomen we dat 
beslissingen worden genomen zonder overleg en activiteiten geen samenhang vertonen.
Ondanks dat we relatief veel ouderen hebben en de middengroep en jongeren in mindere mate vertegenwoordigd zijn, 
richten wij ons op de mogelijkheden ook deze groepen bij onze gemeente te betrekken. Dit kan in de toekomst een 
andere vorm van kerkzijn inhouden.
Onderstaand treft u de hoofdpunten van het beleid, onderverdeeld naar de volgende beleidsterreinen:

1. Kerkdiensten

2. Kerkmuziek en liturgie

3. Verdieping en ontmoeting

4. Jeugd

5. Ouderen

6. Pastoraat

7. Diaconaat

8. Gemeenteopbouw, kerk naar buiten

9. Oecumene

10. Communicatie en Publiciteit 

11. Kerkgebouwen

12. Organisatie en bestuur
 

1.  Kerkdiensten
• De eredienst is het warm kloppend hart van de gemeente. In de eredienst staat het woord van God centraal, gebracht 

op een eigentijdse manier. 
• We streven naar een zorgvuldig vormgegeven eredienst, afgewisseld met losser en laagdrempeliger vormen.
• In de eredienst wordt meestal gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling en het Nieuwe Liedboek, ook voor andere 

vertalingen en liederen wordt voldoende ruimte geboden
• Naast de zondagse eredienst zoeken we naar andere vormen van viering op andere tijdstippen om zoveel mogelijk 

mensen te bereiken
• Kinderen zijn altijd welkom in de dienst. Er is kinderkerk volgens een rooster. 
• De leiding van de kinderkerk overlegt met de predikant over het thema. Over het algemeen zal Kind op Zondag gevolgd 

worden
 Voorgangers: naast de eigen predikant wordt gestreefd naar grote verscheidenheid in gastvoorgangers om de door de 

gemeenteleden gewenste afwisseling te bereiken

2.  Kerkmuziek en liturgie
• Onze kerkmusicus, tevens eerste organist, verzorgt bij toerbeurt met de andere organisten de muzikale ondersteuning 

tijdens de dienst. De predikant en kerkmusicus overleggen hierover met elkaar.
• Onze kerkgebouwen beschikken over prachtige oude orgels en ook staat in beide kerken een piano.
• Geen onderdeel van de kerkgemeente, maar daarmee van oudsher nauw verbonden, zijn twee Edamse koren te weten 

Psallite en de Nicolaascantorij. In overleg leveren zij graag een bijdrage aan een aantal diensten. Daarnaast nodigen 
we nog een aantal keer per jaar andere koren, solisten, orkesten of ensembles uit. Bij een aantal speciale diensten 
organiseert onze kerkmusicus een projectkoor vanuit gemeenteleden.

 We houden rekening met de wensen van gemeenteleden. Niet iedereen stelt elke extra muzikale ondersteuning op 
prijs. De gemeente wil graag zelf zingen.

• We gebruiken de rijke verscheidenheid van het Nieuwe Liedboek en af en toe andere bundels. Bij een deel van de 



gemeente blijkt ook behoefte te zijn aan vieringen met daarin popmuziek, gospels, een band en Taizé liederen, etc. 
Daar is incidenteel voldoende ruimte voor.

• We volgen een tamelijk vastomlijnde liturgie, waarbij ruimte gegeven wordt te experimenteren met vorm en inhoud. 
• Vijf tot zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, dit gebeurt in verschillende praktische uitvoeringen. 

Kinderen zijn welkom bij het Heilig Avondmaal.

3.  Verdieping en ontmoeting
• Diensten met enige diepgang worden op prijs gesteld
• Ontmoeting wekelijks tijdens het koffiedrinken na de dienst. Ontmoeten is een belangrijk item binnen onze 

kerkgemeente.
• Tijdens het koffiedrinken na de dienst is de predikant aanwezig voor contacten en reacties op de inhoud van de preek/

dienst. Ook de ouderling van dienst heeft hier een taak in.
• Gespreksgroepen rond thema’s. In onze gemeente wordt voorkeur gegeven aan ad hoc en projectmatige bijeenkomsten 

rond actuele onderwerpen. 
• De meeste gemeenteavonden hebben een inhoudelijk thema
• Kerkreizen, zowel een dagtrip als een georganiseerde meerdaagse reis. Deze reizen hebben een inhoudelijke band met 

ons kerkzijn en dragen bij aan de gemeenteopbouw
• Geloofsgesprekken tijdens groothuisbezoek (niet jaarlijks)
• Maaltijden voor verschillende doelgroepen

4.  Jeugd
• Tweewekelijks, behalve in de zomerperiode, is er kinderkerk én opvang voor de kleinsten. Ook als er geen kinderkerk 

is, zijn kinderen welkom. 
• In de kinderkerk benadrukken we de inhoud van hetgeen we te bieden hebben, door middel van Kind op Zondag en 

kinderbijbel e.d.
• De jeugd van 10-plus is moeilijk bereikbaar. We willen de ouders van deze jongeren meer bij de kerk betrekken. 
• Bij hoogtijdagen komen veel kinderen in de kerk. Hier blijven wij ons best voor doen door middel van flyers en lokale 

kranten en het benaderen van de scholen.
• Ons streven is inhoudelijke contacten met de basisscholen in stand te houden.
• Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal, gestreefd wordt minstens één keer per jaar bij de avondmaalsviering 

daar extra aandacht aan te geven.

5.  Ouderen
• De ouderen worden enige malen per jaar bezocht door het Ouderenbezoekteam. Dit valt onder verantwoordelijkheid 

van de diaconie.
• Bij huwelijksjubilea, vreugde en verdriet zal een pastoraal bezoek afgelegd worden. 
• Zo’n twee of drie keer per jaar zal er in het verzorgingshuis/aanleunwoningen de Meermin een speciale viering 

gehouden worden, zoals bijv. zangdienst, kerstviering, Goede Vrijdagdienst met Heilig Avondmaal.

6.  Pastoraat
Het Pastoraatsteam bestaat uit pastoraatsouderlingen plus een aantal pastoraal medewerkers. De wijkindeling is in onze 
gemeente losgelaten. Het pastorale bezoekwerk is ingedeeld in een aantal categorieën, met de onderstaande werkindeling:
• Ouderen, die door de gehele gemeente wonen
• Jongeren en middengroep
• Bijzondere (levens)gebeurtenissen: nieuw ingekomen leden, doop, huwelijk, verhuizing, jubilea, examens etc. 
• Pastoraal meldpunt
• Crisispastoraat,  dit wordt zo mogelijk door de predikant verzorgd

7.  Diaconaat
 De diaconie is het sociale gezicht van de kerk. Diakenen hebben naast hun taak in de dienst ook zorg voor degenen in 

onze samenleving die financieel of anderszins in de knel komen. 
• De diaconie draagt de diaconale collectedoelen aan. Collectedoelen zowel plaatselijk, landelijk als internationaal.
• Stille hulp, daar waar nodig.
• Deelname in het interkerkelijk overleg dat is opgericht voor diegenen die bij de burgerlijke gemeente niet terecht 

kunnen.

8.  Gemeenteopbouw en Kerk naar buiten
We richten ons in eerste instantie op onze leden. Hoewel iedereen welkom is, hebben we vooral aandacht voor de mensen 
die nog iets met de kerk hebben.
Er is aandacht voor elke generatie in de kerk, met de nadruk op de groep 25 – 50-jarigen.

Door middel van posters in de gemeente Edam en nodigende teksten in lokale kranten proberen we vooral bij speciale 
diensten ook mensen van buiten uit te nodigen. 

Activiteiten buiten de kerkdiensten dragen ook bij aan gemeenteopbouw.



 9.  Oecumene
De kerkgemeente heeft zitting in de Raad van Kerken Edam-Volendam. Een aantal keer per jaar verzorgt de RvK een 
oecumenische viering, waaraan wij onze medewerking verlenen.
In de Raad van Kerken zitten naast onze gemeente ook de R.K.-parochies van Edam en Volendam, de Protestantse 
Gemeente Volendam en de Doopsgezinde gemeente Edam.
De Raad van Kerken geeft 10x per jaar het gezamenlijke kerkblad het ‘Venster’ uit.

10.  Communicatie en Publiciteit
Onze gemeente heeft een website www.kerkgemeente.nl. Op deze website wordt o.a. onze wekelijkse nieuwsbrief, de zgn. 
kerkbrief geplaatst, die via een mailing onder de aandacht wordt gebracht. De kerkbrief bevat de liturgie maar is ook een 
nieuwsbrief met aandacht voor het meeleven en actuele onderwerpen. 

De predikant plaatst inhoudelijke teksten/gedichten gelieerd aan de tijd van het jaar op de website. 
Op de website staan ook fotoalbums van bijzondere gebeurtenissen, diensten e.d.

Er is een gezamenlijk kerkblad het ‘Venster’, waarin wij een aantal pagina’s vullen. Ook de voorgangers of andere 
aangewezen personen leveren bij toerbeurt een overdenking voor één van de pagina’s.

Al eerder genoemd zijn de posters, artikelen in lokale kranten, teksten op websites van scholen e.d.

11. Kerkgebouwen
De kerkgemeente heeft na een zorgvuldig proces besloten om de voormalige Lutherse kerk te kiezen als het gebouw 
waarin zij de meeste diensten en zoveel mogelijk andere activiteiten aanbiedt. De naam is daartoe veranderd in 
Protestantse Kerk De Swaen.  De voormalige Groenlandkerk wordt binnenkort verkocht.
De diensten op hoogtijdagen en in de zomermaanden worden gehouden in de Grote Kerk, sinds 2010 eigendom van 
de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME). Met de SKME is een structurele samenwerking afgesproken voor de 
aansturing van alle activiteiten in deze kerk, merendeels bedoeld om de exploitatie te financieren. Deze activiteiten dragen 
mede bij aan de gemeenteopbouw.

12. Organisatie en bestuur
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de kerkgemeente. De kerkenraad is samengesteld uit predikant, 
ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Zij hebben ieder hun eigen taak, maar bovenal is elk lid 
kerkenraadslid.
• De diakenen vormen samen het college van diakenen
• De ouderling-kerkrentmeesters vormen met de overige kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters
• De overige ouderlingen hebben samen met de predikant een eigen overleg (P&O) en vormen daarnaast met de pastoraal 

medewerkers het pastoraal beraad

Elk ambt vergadert voorafgaande aan de kerkenraadvergadering en stelt haar plannen voor aan de kerkenraad. De gehele 
kerkenraad besluit, tenzij kerkordelijk anders bepaald of daar waar mandaat gegeven is aan één van de colleges.

De kerkenraad bewaakt dat de activiteiten van commissies en mensen die een bepaalde functie vervullen passen binnen de 
beleidsdoelstellingen.

De gemeente wordt regelmatig geïnformeerd via gemeentevergaderingen, soms ook na de dienst bij dringende 
bestuurlijke zaken. Belangrijke besluiten worden niet eerder genomen dan na de gemeente gehoord te hebben. Het besluit 
over de verkiezing van een predikant ligt bij de gemeente-vergadering.

Correspondentie adres: Protestantse Gemeente Edam l Postbus 159 l 1135 ZL  Edam l E-mail: scriba@kerkgemeente.nl


