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1. Inleiding 
 
1.1. Totstandkoming beleidsplan 
 
Dit beleidsplan is samengesteld op basis van de gesprekken in verschillende bijeenkomsten met 
ambtsdragers uit alle wijkgemeenten in het seizoen 2015-2016. Het beleidsplan voor de komende 
jaren borduurt voort op de lijn die in het vorige beleidsplan is ingezet: ‘nu is de tijd gekomen om ons 
bezig te houden met de opbouw van de gemeente’.  
Na bespreking van het concept beleidsplan in de Algemene Kerkenraad is in oktober 2015 een 
gemeente avond georganiseerd, om te toetsen of de voornemens voor de komende jaren kunnen 
rekenen op draagvlak en welke aanvullingen en/of wijzigingen verstandig zijn. De uitkomsten van 
deze bijeenkomst zijn verwerkt in de definitieve versie van het beleidsplan. 
 
 
1.2. Waarom een nieuw beleidsplan 
 
In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd op beleidsmatig gebied binnen de PGL. De eerste jaren 
van de gefuseerde gemeente hebben veel opgeleverd: 

- Opbouw van drie gemeenschappen rondom Dorpskerk, Kruisheuvelkerk en in Leidschenveen 

- De volgende beleidsplannen zijn gemeentebreed geschreven: 

- visie Pastoraat met toekomst 

- beleidsplan jeugdwerk PG Leidschendam 2015-2019 

- beleidsplan Diaconie 2016-2020 

- beleidsplan “CVK met toekomst” 

- beleidsplan “Kerkmuziek” 

Bovendien zijn de wijkkerkenraden verschillende keren bijeen geweest om zich te bezinnen op onze 

missie en missionaire opgave. 

Daarmee is een begin gemaakt met het formuleren van het beleid dat gemeentebreed kan worden 
opgepakt.  
 
Er is veel om trots op te zijn en de komende jaren ook zeker voort te zetten. Maar er is ook reden om 
vooruit te kijken en ons te bezinnen op mogelijke ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het 
voortbestaan als we niet tijdig maatregelen nemen. Dan denken we met name aan de vergrijzing en 
de nog steeds voortschrijdende secularisatie. Te verwachten valt dat het ledental de komende jaren 
verder zal dalen en daarmee ook de inkomsten. Dit roept vragen op over de financiële gevolgen van 
deze ontwikkelingen en hoe we een vitale gemeente kunnen blijven. 
We hebben ons in het seizoen 2015-2016 op een aantal vragen bezonnen: 
 

1. Welke inzet van professionals (predikanten en kerkelijk werkers) en vrijwilligers is nodig en 

mogelijk om onze gemeente de komende jaren vitaal en levenskrachtig te houden? 

2. Welke mogelijkheden zijn er om de benodigde bestuurlijke capaciteit voor de instandhouding 

van de gemeente te verminderen? 

3. Welke mogelijkheden zijn er om de vieringen voor meelevende gemeenteleden mogelijk te 

houden en het gemeenteleven draaiende te houden als er een gebouw moet worden 

afgestoten? 

4. Hoe zal de omvang van de drie wijkgemeenten in lidmaten en financiële bijdragen zich de 

komende 10 jaar gaan ontwikkelen?  

In dit beleidsplan zijn de antwoorden op deze vragen op hoofdlijnen geformuleerd, om richting te 
geven aan de activiteiten in de komende jaren. We willen de focus daarbij meer richten op de wereld 
om ons heen dan in de afgelopen jaren is gebeurd. De vraag hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd en 
in deze samenleving is het centrale thema in dit beleidsplan. 
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2. Visie 
 
2.1. Karakteristiek 
 
Tijdens één van de bijeenkomsten met de ambtsdragers zijn de missie en roeping van de PGL 
geformuleerd. Vervolgens zijn deze teksten in een volgende bijeenkomst vertaald naar een meer 
praktische toepassing in een visitekaartje en een gemeentelied. Dit materiaal is van grote waarde voor 
de presentatie van de gemeenschap en kan op diverse manieren worden benut. 
    
Missie: Waar staan we voor? 
 
De Protestantse Gemeente te Leidschendam weet zich onderdeel van de wereldwijde gemeente van 
Christus, vanuit de belijdenis van één Heer, één geloof en één doop (Efeze 4). In de burgerlijke 
samenleving van Leidschendam en Leidschenveen wil zij een plek zijn, waar mensen hun leven 
kunnen oriënteren op God en Zijn Woord. In de ontmoeting met deze God in Woord en Sacrament en 
met elkaar als leden van die gemeente wil de Protestantse Gemeente een plek zijn, waar inspiratie 
voor het dagelijks leven gevonden wordt en de betrokkenheid op elkaar gevoed, met een open blik en 
een open geest naar de samenleving. Zo wil de gemeente werken aan de navolging van Jezus 
Christus, haar Heer. 

 
Roeping: Waar gaan we voor? 

 
De eenheid van de Protestantse Gemeente te Leidschendam is een eenheid in de verscheidenheid 
van de drie wijkgemeenten. Vanuit haar betrokkenheid op de bronnen van het geloof is er een 
veelkleurig aanbod in liturgie, zowel in zondagse erediensten en eigen aan de wijkgemeente, als op 
andere bijeenkomsten op alle dagen van de week. Vanuit de liturgie zijn er tal van activiteiten die als 
doel hebben: enerzijds de onderlinge ontmoeting van de leden der gemeente, anderzijds uitnodigend 
zijn voor de stad-/dorpsgenoten. Zo wil de gemeente een plek zijn waar mensen op adem kunnen 
komen, inspiratie kunnen vinden en waar de waarden van Christus, onze Heer, zichtbaar worden in de 
uitwerking van barmhartigheid en gerechtigheid. Bij verschillende activiteiten zal dat ook zichtbaar 
worden en zal de bevolking zich nadrukkelijk uitgenodigd weten. 
  
 
2.2. Context 
 
De PGL is actief in een omgeving die gekenschetst wordt door een complexe bestuurlijke situatie en 
een grote variatie aan bewoners. De complexiteit van de bestuurlijke situatie wordt veroorzaakt door 
het feit dat de wijkgemeenten Vlietwijk en Heuvelwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn 
gesitueerd en de wijkgemeente Leidschenveen in de gemeente Den Haag. De variatie aan bewoners 
wordt daarin ook zichtbaar: Leidschenveen is een nieuwbouwwijk (Vinex-locatie) met veel gezinnen 
met jonge kinderen en bewoners, die vanuit de oudere (binnenstads-)wijken van Den Haag naar deze 
omgeving zijn gekomen. In Leidschendam is sprake van een landelijke omgeving met (voormalige) 
boerenbedrijven, een gebied met sociale woningbouw en bewoners uit de lagere inkomensklassen en 
verschillende wijken met een gevarieerde bevolkingssamenstelling  en woningbouw.  
In alle wijken zijn speciale woonvoorzieningen voor ouderen. Bovendien zijn er een ziekenhuis 
(Antoniushove), een psychiatrische instelling (GGZ Rivierduinen) en drie verpleeghuizen (Prinsenhof, 
Schoorwijk  en Leilinde) in het verzorgingsgebied van de PGL. Er is een actieve seniorenraad en een 
goed functionerende WMO-raad.  
 
Een relevante ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen is de ontwikkeling van het Damcentrum tot 
een kloppend hart van de omgeving, waar wonen, werken, winkelen en recreëren hand in hand gaan. 
Daarnaast zullen naar verwachting de bezuinigingen die de gemeenten de komende jaren moeten 
realiseren op de uitgaven van invloed zijn op de voorzieningen op welzijns- en inkomensgebied. 
In de wijk Leidschenveen is sprake van een wijk in opbouw, waar aandacht voor sociale cohesie veel 
aandacht vraagt. 
Ook is recent begonnen aan de ontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage tot The Mall of 
The Netherlands, het grootste overdekte winkelcentrum van West-Europa.  
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3 Profiel 

 
3.1 Biografie 

 

De Protestantse Gemeente te Leidschendam (PGL) is ontstaan door de fusie van de Hervormde 

gemeente en de Gereformeerde kerk van Leidschendam in januari 2005. 

Binnen de PGL worden drie wijkgemeenten onderscheiden, te weten Vlietwijk, Heuvelwijk en 

Leidschenveen. Elke wijkgemeente heeft de beschikking over een kerkgebouw: 

- De historische Dorpskerk bij de sluis in Leidschendam is de thuishaven voor Vlietwijk; veel 

gemeenteleden wonen al jarenlang in de oude dorpskern van Leidschendam aan weerszijden 

van de Vliet of Stompwijk, daarnaast zijn er gemeenteleden uit de nieuwbouwwijken grenzend 

aan de dorpskern;   

- In de Kruisheuvelkerk komt de Heuvelwijkgemeenschap bijeen; deze wijkgemeente heeft een 

gevarieerde leeftijdsopbouw met gemeenteleden die om uiteenlopende redenen in de loop der 

jaren in Leidschendam zijn komen wonen;   

- Sinds begin 2010 beschikt de wijkgemeente Leidschenveen over een eigen kerkzaal met 

enkele kleinere ruimten in de vinexwijk Leidschenveen: De Leidraad. Leidschenveen is een 

nieuwe wijk (20 jaar oud) met een gevarieerde leeftijdsopbouw.  

Meer informatie over de karakteristiek van de wijkgemeenten is te vinden in de beleidsplannen van de 

wijkgemeenten.  

 
3.2 Kerkelijke kaart  
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente in de drie wijken is begin 2016 als volgt:  
 

 Heuvelwijk Vlietwijk Leidschenveen Totaal 

0 t/m 14 jaar 67 26 73 166 

15 t/m 29 jaar 97 63 80 240 

30 t/m 44 jaar 115 103 175 393 

45 t/m 59 jaar 240 183 255 678 

60 t/m 74 jaar 374 251 141 766 

75 jaar en ouder 338 211 70 619 

Totaal 1,231 837 794 2,862 

 
 
In deze cijfers zijn de belijdende leden, de doopleden en de overige leden opgenomen. De 
voorkeursleden zijn hierin niet meegeteld. In onderstaand overzicht is het totaal aantal leden 
opgesplitst in deze vier verschillende categorieën:  
 
 

 Heuvelwijk Vlietwijk Leidschenveen Totaal 

Belijdende leden 635 358 204 1,197 

Doopleden 434 303 390 1,127 

Overige leden 162 176 200 538 

Totaal 1,231 837 794 2,862 

 
 
 
3.3 Sterkte-zwakte analyse 
 
Tijdens de gemeenteavond eind 2015 is gezamenlijk gekeken naar de sterke en zwakke punten van 
de gemeente. Dit heeft het volgende beeld opgeleverd: 
 
Sterk 

• Verbondenheid door gebed en samenzang 
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• De boodschap waarmee je weer verder kunt in je eigen leven 

• Binnen onze kerk wordt altijd naar elkaar omgekeken 

• Vrijwilligers maken omzien naar elkaar mogelijk    

• Vrijwilligers weten hun enthousiasme over te brengen op anderen  
 
Zwak 

• De kerkdienst spreekt vooral ouderen aan, de jongeren komen naar andere activiteiten 

• De jongeren komen wel maar niet iedere zondag, de ouderen komen iedere zondag 

• Het ledental van de PGL loopt terug 

• Vraag naar een visie voor de toekomst  

• Neemt de kerk op tijd besluiten om in te spelen op de veranderingen in het “kerk zijn”? 
 
Daarnaast zijn ook de kansen en bedreigingen geïnventariseerd: 
 
Kansen 

• Meer rouleren van de predikanten (“verandering van spijs…”)  

• Meer muziek in de dienst: revival / het moet meer duidelijk zijn waar we voor staan  

• Aandacht voor de toezegging van de vrijwillige bijdragen en de opmerkingen die mensen 
daarbij soms maken  

• Gemeenteleden zouden meer gestimuleerd kunnen worden om de bijdrage te verhogen. 

• Meer aandacht voor het ouderenwerk. Er gebeurt wel veel, maar bij de gemeenteleden is er 
weinig bekend over de diverse activiteiten. 

• Een meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen opstellen en uitvoeren. 

• Welkom bij binnenkomst  

• De jeugd wil minder orgelmuziek  

• Actievere bijdrage, zoals samen muziek maken, meedoen cantorij  

• Web radio moet beter verstaanbaar zijn 

• Thuisluisteraars moeten een Orde van Dienst hebben /deze is wel beschikbaar via internet 

• Niet te veel praten, wel een positieve instelling uitstralen 

• Bestaande leden koesteren 

• Bedenken wat je wilt bereiken als kerk 
 

Bedreigingen 

• Er zijn wel veel vrijwilligers, maar niet op alle functies 

• We constateren een teruglopend kerkbezoek 

• Het oplopend begrotingstekort  

• Veel kinderen komen niet meer naar de kerk 
 

Samenvattend ontstaat hieruit het volgende beeld: 
 
De kracht van de PGL zit in het enthousiasme van de mensen die met elkaar een gemeenschap 
rondom het woord van God willen vormen. Belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd zijn de 
zorg voor de oudere mensen in de gemeente, de aantrekkingskracht op jeugd en jongeren en de 
financiële gezondheid van de gemeente.  
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4. Organisatie 

 
4.1 Leiding 

 
De Algemene Kerkenraad (AK) vormt sinds de fusie  het algemeen bestuur van de PGL en bestaat uit 

predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters uit de drie wijken.  

De taken van de AK zijn beschreven in de kerkorde van de PKN en de plaatselijke regelingen. 

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de 

wijkgemeente. 

De vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn in handen van het College van Kerkrentmeesters. 

De diaconale activiteiten worden voor de gehele PGL behartigd door het College van Diakenen.    

 

4.2 Structuur 
 

De huidige structuur van de PGL is als volgt: 
 

 
 
In de afgelopen jaren is het steeds moeilijker geworden, om voor al deze bestuursonderdelen een 
goede bemensing te realiseren. Daarom zal in de komende tijd gewerkt worden aan vereenvoudiging 
van de bestuursstructuur. 
 
  
4.3. Inzet professionals en vrijwilligers 
 
Binnen de PGL zijn drie (deels parttime) predikant werkzaam, voor de gehele gemeente: 
ds. Theo Haitjema (100%), ds. Willemijn van Dijk-Heij (70%) en ds. Fulco de Vries Bouwstra 
(60%).  
Daarnaast is er sinds januari 2010 in deeltijd een pastoraal coördinator actief, mevr. Annemieke 
Hartman, die de gemeentebrede invulling van het pastoraat coördineert.  
Voor het beheer en gebruik van de gebouwen zijn 2 (parttime) kosters in dienst, die bij hun 
werkzaamheden ondersteund worden door een groep vrijwilligers. 
Zowel de wijkkerkenraden als de Algemene Kerkenraad dienen zich bewust te zijn van hun 
verantwoordelijkheid voor de predikanten als goed werkgever. Het is van belang om helderheid te 
hebben over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de invulling van het ambt en het feitelijk 
functioneren. Ook moet worden voorkomen dat predikanten overbelast raken en moet ervoor worden 
gezorgd dat de werkomstandigheden zodanig zijn dat de predikanten hun werk efficiënt kunnen 
uitvoeren. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven wordt voorgesteld, dat (het moderamen 
van de) wijkkerkenraden ten minste een keer per jaar een gesprek met elk van de predikanten over de 
uitvoering van de taken.  

Algemene Kerkenraad 

Wijkkerkenraad Heuvelwijk Wijkkerkenraad Vlietwijk Wijkkerkenraad Leidschenveen 

Commissie ZWO College van kerkrentmeesters 

Jeugdraad College van diakenen 

Commissie  
Kerk en Muziek 

Klankbordgroep  
Pastoraat met toekomst 
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Naast de professionals zijn er veel vrijwilligers actief op alle domeinen: de pastorale en diaconale 
zorg, de activiteiten voor jeugd en jongeren en muzikale activiteiten. Tenslotte is een grote groep 
vrijwilligers actief, om de organisatie draaiende te houden. Dan gaat het om administrateurs, 
bestuurders en geldwervingsactiviteiten. Naar schatting zijn in de gehele gemeente ca 200 vrijwilligers 
actief. 
 
 
4.4.  Ontwikkeling visie op inzet professionals en vrijwilligers 
 
Om de inzet van alle actieve gemeenteleden nog beter te benutten is het noodzakelijk, om voor de 
komende jaren gericht beleid te formuleren. Daarbij zal de focus gericht zijn op het delen van de 
kennis en ervaring die bij mensen aanwezig is en deze benutten voor de ontwikkeling van alle 
wijkgemeenten.  

De predikanten worden samen voor de gehele PGL ingezet, en gaan voor in diensten in onze drie 

gebouwen. Daarbij kunnen gemeenteleden in het pastoraat hun voorkeur uitspreken voor een 

bepaalde predikant, in overleg met de pastoraal coördinator. De taken van de predikanten zullen voor 

een deel meer wijkoverstijgend worden. Daarbij zal bij het werk in wijken het eigen profiel van de 

wijken niet uit het oog verloren worden. De komende jaren zal steeds aandacht nodig zijn voor deze 

twee aspecten. De preekbeurten zullen vanaf 2015 evenredig over de wijken verdeeld worden. Met 

andere woorden de verdeling van de preekbeurten is niet meer gebonden aan de omvang van de 

aanstelling van de predikant per wijk. Jaarlijks zal het ministerie een voorstel aan de AK doen over de 

verdeling van de wijkoverstijgende taken van de predikanten. 

Daarnaast zal in de komende tijd bekeken worden op welke manier vrijwilligers en professionele 

krachten optimaal ingezet kunnen worden, om ondanks de teruggang in financiële middelen, het 

gemeenteleven in stand te houden.    
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5.Samen geloven in de komende jaren 

 
De Algemene Kerkenraad heeft voor de komende jaren de onderstaande thema’s benoemd als 
richtinggevend voor de ontwikkeling van de activiteiten. Daarbij zullen de wijkgemeenten ieder op 
eigen wijze daaraan invulling geven. 
 
 
5.1. Spiritualiteit vanuit de bijbel 
 
De bijbel is de bron voor ons geloofsleven. De manieren waarop dit geloofsleven gevoed wordt en kan 
groeien zijn divers: in het gebed, in gesprek met elkaar, in vieringen, in leerhuisbijeenkomsten en in 
gezamenlijke activiteiten. Deze diversiteit mag ook in onze gemeente tot uitdrukking komen door 
eigen keuzes binnen de wijken over de manier waarop we elkaar steunen. De wijkkerkenraden 
hebben hierin het voortouw. 
 
5.2. Muziek 
 
Muziek kan een belangrijke rol vervullen bij de beleving van het geloof en een verbindende factor in 
het gemeenteleven zijn. Daarom willen we de kwaliteit van de muziek en de musici in de komende tijd 
verbeteren en meer aandacht hebben voor muziek in de eredienst. Daarnaast zal ook actief gewerkt 
worden aan de introductie van nieuwe muziek(-vormen), om ook op jongeren aantrekkingskracht uit te 
oefenen. De commissie Kerk en Muziek zal deze activiteiten coördineren. 
 
5.3. Gastvrijheid 
 
In alle wijken bestaat behoefte aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, aandacht voor 
elkaar is en gelegenheid om geloofservaringen en identiteitsvragen met elkaar te delen. Daarbij is niet 
alleen aandacht voor de mensen die zich actief hebben aangesloten bij de PGL, maar ook voor 
wijkbewoners, die om andere redenen onze aandacht verdienen. We denken daarbij in het bijzonder 
aan bewoners met een andere geloofsachtergrond en mensen die eenzaam zijn. Het pastoraal 
centrum dat sinds begin 2010 wordt opgebouwd zal de activiteiten binnen de gemeente de komende 
jaren nog verder uitbouwen en daarmee richting geven aan de manier waarop wij omzien naar elkaar. 
 
5.4. Verschillende generaties met elkaar in contact brengen 
 
We hebben in onze gemeenschap oog voor jong(-er) en oud(-er) en koesteren de aanwezigheid van 
de verschillende leeftijden door activiteiten speciaal voor de verschillende leeftijdsgroepen te 
organiseren. Gecoördineerd door de Jeugdraad wordt de komende jaren geïnvesteerd in de aandacht 
en de activiteiten voor jeugd en jongeren in de wijkgemeenten. Tegelijkertijd kennen we ook de 
meerwaarde van de contacten tussen verschillende generaties. Dan leren we elkaar verstaan en 
waarderen. Daarom willen we de komende jaren ook actief inzetten op de verbinding tussen de 
generaties en activiteiten ontplooien, waarin deze verbinding op een vanzelfsprekende manier vorm 
kan krijgen. Deze activiteiten zullen met name door de Algemene Kerkenraad wijkoverstijgend ingezet 
worden.      
 
5.5. Aandacht voor mensen in nood 
 
Aandacht en zorg voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver(der)weg is een van 
oudsher een belangrijke taak van gelovigen. Ook in Leidschendam en Leidschenveen is de diaconie 
al vele jaren actief, om aan deze opgave richting en invulling te geven. In het beleidsplan  2016-2020 
is beschreven dat in de komende jaren de aandacht zowel gericht zal zijn op de wereldwijde 
ondersteuning van mensen in nood als op de zorg voor inwoners van onze gemeente. De aandacht 
voor onze internationale verantwoordelijkheid wordt georganiseerd door de commissie ZWO en de 
aandacht voor de lokale problematiek loopt via de interkerkelijke werkgroep ‘De andere kant van 
Leidschendam-Voorburg en het ‘Sociaal Fonds’.    
 
5.6. Zorg voor mensen in ziekenhuis en verpleeghuis 
 
Zorginstellingen verbreden de basis voor de geestelijke verzorging als antwoord op de toenemende 
instroom van patiënten die hun wortels hebben in niet-westerse culturen. Patiënten hebben recht op 
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een geestelijke verzorging die bij hun levensovertuiging aansluit, en die –wanneer de wens daartoe 
bestaat– door geestelijken van de eigen nominatie wordt aangeboden. Deze ontwikkeling vraagt van 
de PGL aandacht voor de manier waarop de samenwerking met de geestelijke verzorgers in de 
zorginstellingen in de komende jaren vorm krijgt. De AK zal in het licht van deze vernieuwing een visie 
ontwikkelen op de taak van de PGL in de zorginstellingen. 

 
 
6. Beheer 
 
6.1. Beleid 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft begin 2016 een beleidsplan voor de komende jaren 
opgesteld, waarin de hoofdlijnen voor de financiering van ons gemeenteleven zijn verwoord. Kern van 
het beleid is dat de PGL de komende 20 jaar financieel gezond kan blijven en daarvoor de komende 
vijf jaar investeert in de vitaliteit van de gemeenschap. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het 
beschikbare vermogen.  Door een betere benutting van de beschikbare middelen en faciliteiten in de 
wijkgemeenten kan het gemeenteleven springlevend en betaalbaar blijven.  
 
6.2. Geldwerving 
 
De komende jaren zullen actief verschillende inkomstenbronnen opgespoord en benut worden, om de 
beschikbare financiële middelen op peil te houden. Gedacht wordt aan verhuur van de gebouwen, 
aanspreken van gastleden op hun financiële bijdragen en onder de aandacht brengen van de 
mogelijkheden om aan de kerk te schenken bij testament en/of legaat.  
 
6.3. Gebouwen 
 
De PGL heeft voor elke wijkgemeente de beschikking over een multifunctioneel gebouw, dat zowel 
voor de zondagse viering als doordeweekse activiteiten voldoende mogelijkheden biedt. Deze situatie 
maakt het mogelijk dichtbij de mensen onze activiteiten te organiseren en verhoogt daarmee de 
toegankelijkheid en laagdrempeligheid. Het streven is om gedurende de looptijd van dit beleidsplan 
deze drie locaties in stand te houden en nog beter te benutten voor doordeweekse activiteiten danwel 
verhuur. 
Voor de huisvesting van de drie wijken op lange termijn staan we open voor nieuwe mogelijkheden. 
 
Gelet op bovenstaande beleidsrichting zal de komende jaren het onderhoudsplan voor zowel de 
Kruisheuvelkerk als de Dorpskerk geactualiseerd worden met het oog op een zo goed mogelijke 
instandhouding en multifunctioneel gebruik van beide gebouwen.  
 
6.4. Meerjarenbegroting 
 
De jaarrekening over  2015 laat zien dat de financiële basis van de PG Leidschendam sterk is met 
een eigen vermogen van rond de € 2.8 miljoen, waarvan € 1.7 miljoen liquide middelen.  Deze 
financiële basis is het uitgangspunt waardoor een eventueel exploitatietekort in de komende jaren 
goed is op te vangen. 
Het streven blijft om tekorten tot een minimum te beperken, maar gezien de opbouw van de gemeente 
en nodige pastorale zorg worden extra uitgaven op dit gebied gezien als noodzakelijk voor een goed 
functioneren van onze gemeente.   
 
Rond de inkomsten verwachten we een relatief vlak verloop in de komende jaren. In de laatste paar 
jaar zien we een toename in bijdragen van de gemeenteleden, ondanks een geringe afname van het 
aantal leden. We gaan ervan uit dat deze groei zich stabiliseert in 2016  
 
De verdere kosten voor het pastoraat zijn gebaseerd op het handhaven van de huidige situatie voor 
de korte termijn. Medio 2019 zal onze oudste predikant met emeritaat gaan, waarna de 
predikantenbezetting opnieuw bezien zal worden. 
De beide kosters zijn in parttime dienst. Dit zal naar de huidige verwachting gecontinueerd worden. 
Rond het onderhoud van de kerkgebouwen worden geen extra lasten verwacht. Voor de aanpassing 
van het interieur kan gebruik gemaakt worden van de reeds gereserveerde fondsen. 
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De prognose is in tabelvorm hieronder weergegeven. 
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7. Communicatie 

 
Als we mensen willen interesseren voor de activiteiten in onze wijken, dan moeten ze weten wat er 
gaande is. En omgekeerd is het voor ons van belang te weten wat er leeft bij de bewoners in de 
wijken. De huidige communicatiemiddelen: kerkblad, website en kerkwebradio functioneren goed 
binnen de eigen gemeenschap, maar er is meer nodig om nieuwe mensen te bereiken. Daarom wordt 
voorgesteld een werkgroep Communicatie vanuit de AK in te stellen, die een voorstel gaat maken 
voor de communicatie-activiteiten die ons kunnen helpen om de verschillende doelgroepen zo goed 
mogelijk te bereiken en de speerpunten van ons beleid de komende jaren te realiseren. 
 
 

8. Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen 
  
Kerk zijn doe je niet alleen. Juist in verbinding met andere kerkgemeenschappen in onze omgeving 
ontstaan nieuwe inzichten en kunnen we de krachten bundelen. Daarom willen we de komende jaren 
onze inzet en betrokkenheid bij de activiteiten van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg 
voortzetten, evenals de contacten tussen de voorgangers in de verschillende kerken in 
Leidschendam-Voorburg door de Raad van Kerken geïnitieerde activiteiten.  
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9. Samenvatting beleidsvoornemens en prioriteiten 
 
 

Prioriteit Beleidsvoornemens Trekker Wanneer? 

1 Contact met allochtone Christenen 
leggen 

Leidschenveen  

2 Aandacht voor bewoners in het 
Damcentrum 

Vlietwijk  

3 Bestuursstructuur stroomlijnen AK  

4 Personeelsbeleid voor professionals 
en vrijwilligers uitwerken 

AK  

5 Uitbouw activiteiten van het pastoraal 
centrum 

Ministerie  

6 Toerustingsactiviteiten afstemmen op 
de verschillende doelgroepen  

Ministerie  

7 Functioneren jeugdraad 
professionaliseren 

AK  

8 Visie ontwikkelen op de taak van de 
PGL in zorginstellingen 

AK  

9 Gebouwenverhuur uitbreiden CvK  

10 Muziek in de eredienst verder 
ontwikkelen cf beleidsplan kerk en 
muziek 

Commissie Kerk 
en muziek 

 

11 Gastleden vragen om een financiële 
bijdrage 

CvK  

12 Mogelijkheden voor legaten uitleggen 
aan gemeenteleden 

CvK  

13 Actualiseren onderhoudsplannen 
Dorpskerk en Kruisheuvelkerk 

CvK  

14 Werkgroep communicatie instellen AK  

 
  
 
 


