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1. Situering
De Protestantse Gemeente te Schermer behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en
maakt deel uit van de classis Noord-Holland. De gemeente strekt zich uit tot de dorpen
Grootschermer, Driehuizen, Zuidschermer, Stompetoren, Oterleek en Schermerhorn,
vanzelfsprekend met inbegrip van de tussenliggende gebieden. Een aantal leden van de
gemeente is woonachtig buiten de grenzen van de gemeente.
De gemeente heeft twee kerkgebouwen: te Stompetoren aan de Noordervaart, met bij-ruimte
de Ark; en te Schermerhorn, de zgn. kleine kerk aan het Westeinde, met daartegenover
gemeenschapshuis het Zwethuis.
2. Missie en visie
De bron voor de Protestantse Gemeente te Schermer is het verhaal van het evangelie zoals
dat gestalte krijgt in het leven van Jezus. De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn die
mensen in staat stelt vanuit de bron te zoeken naar de motivatie en de inspiratie voor onze
weg door het leven. Zij wil dat aanbieden aan de samenleving als geheel en niet alleen aan
de eigen leden. Zij wil breed in de samenleving staan en het gesprek aangaan met mensen
die andere bronnen van geloof en zingeving aanboren. De gemeente hecht aan gastvrijheid
en openheid en staat open voor nieuwe inzichten, zoals ook Jezus steeds vragen stelde over
het geloof en aan de mensen die hij ontmoette.
3. Samen ’t leven doorleven
Brandpunten waaromheen missie en visie concreet worden, zijn te vinden in de begrippen:
vieren, omzien, dienen en leren.
Vieren: elke zondag is er een samenkomst in één van de kerkgebouwen van de gemeente.
De kerkdiensten staan open voor iedereen en er wordt dan ook breed bekendheid aan
gegeven. We streven er naar de kerkdiensten live uit te zenden via een livestream.
Omzien: naar leden van de gemeente die worstelen met geloof en leven of die op een
kruispunt van hun leven staan, bijvoorbeeld de geboorte van een kind of in het huwelijk
treden. Evenzo naar mensen die geen lid zijn van de gemeente, maar wel zoeken naar steun
en bijstand.
Dienen: ver weg en dichtbij mensen bijstaan in – vooral – materiele nood.
Leren: waar mogelijk worden er groepen vorming en toerusting georganiseerd. Eventueel in
oecumenisch verband of samen met (een) andere protestantse gemeente(n) in de buurt.
4. Steek uw licht niet onder de korenmaat
De gemeente wil uitstralen er voor de hele samenleving te zijn. Voor kerkdiensten en
activiteiten wordt zo breed mogelijk publiciteit gemaakt. De website wordt actueel gehouden
en er zijn verschillende email groepen om mensen te attenderen op nieuws vanuit de
gemeente. In beginsel kan iedereen zich abonneren op kerkblad De Aanwijzer. Pastoraat is
ook beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van de kerk en als daar aanleiding toe is, gaat
er een groet namens de kerk naar mensen ook buiten de gemeente, bijvoorbeeld bij een
ingrijpende gebeurtenis.
Kerkgebouwen, het Zwethuis en de Ark zijn (tegen betaling) beschikbaar voor andere
gebruikers.
Moderne communicatiemiddelen worden ingezet waar mogelijk. De kerkdiensten worden
uitgezonden en er zijn mogelijkheden om vlogs te maken van allerlei aard en slag.
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5. Van U is de Toekomst
De Protestantse Gemeente te Schermer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. En
hoewel vol van onzekerheden, is duidelijk dat de gemeente zich in elk geval financieel de
komende jaren prima zelfstandig kan redden (zie paragraaf Kerkrentmeesterlijk). Ook de
kerkenraad kan zich tot nu toe verheugen in een goede bezetting, maar ook dat is met
onzekerheden omgeven.
Er zal naar verwachting ook bij ons sprake blijven van dalende ledentallen.
De gemeente hecht er aan kerk te kunnen blijven voor en op de dorpen, zoals dat ook nu het
geval is.
We willen graag een eigen predikant blijven beroepen in een parttime aanstelling. Voor een
klein % kan de diaconie bijdragen in de kosten van de predikant. Zonder een combinatie met
een andere gemeente na te streven, kan de predikant daarnaast desgewenst nog werkzaam
zijn in een andere gemeente of setting.
We zoeken bestuurlijk samenwerking met andere, aangrenzende, gemeenten, als daar
aanleiding toe is. Die aanleiding kan aan beide zijden liggen, bijvoorbeeld omdat PG
Schermer de personele bezetting niet meer rond krijgt, maar ook omdat een buurgemeente
de bezetting van kerkenraad of colleges niet meer op peil kan houden.
Er is enig gesprek met de buurgemeenten die gelegen zijn in de burgerlijke gemeente
Alkmaar. We gaan zien waar dat toe leidt. Het zou mooi zijn als dat er toe kan leiden op het
gebied van vorming en toerusting samen te werken, zodat er een groter aanbod ontstaat,
waar toch duidelijk iets eigens van PG Schermer in meekomt.
We dragen de oecumene en samenwerking met andere kerken in ons gebied een warm hart
toe, maar zien met zorg dat de pijlers van andere kerken in deze weg lijken te vallen.
BIJLAGEN
6. Diaconaal
De diaconie heeft als doel het ondersteunen van diaconale taken binnen en buiten onze
gemeente. Hiervoor hebben wij in ons jaarlijks op te stellen giftenadvies diverse doelen uit de
directe omgeving uitgekozen alsmede landelijk en wereldwijd bekend staande doelen of
organisaties. De hoogte van deze giften wordt jaarlijks vastgesteld en verwerkt in de
begroting. Voor de wekelijkse diaconale collectes kiezen we samen met de commissie ZWO
de verschillende doelen. Ter ondersteuning van het College van Kerkrentmeesters neemt de
diaconie de kosten op zich van 1/5 deel van de predikantsformatie bij de huidige 50%
aanstelling. Hiervoor verricht de predikant een aantal diaconale werkzaamheden aan de
hand van de lijst in paragraaf 8 van deze bijlage1.
Omdat wij buiten de bijdrage aan het pastoraat bijna geen verplichtingen hebben kunnen we
als diaconie de hoogte van de bedragen aan de doelen alsmede het aantal doelen laten
meebewegen met het gewenste resultaat van de begroting die wordt opgemaakt in de
diaconale vergadering.
Het streven is om het onroerende goed in stand te houden en het huidige vermogen
geleidelijk te laten dalen door de uitstaande gelden in te zetten zodat deze ten goede komen
aan onze eigenlijke diaconale taken zoals armoedebestrijding, bijdragen leveren aan
werkzaamheden die zowel pastoraal als diaconaal genoemd kunnen worden waaronder ook
de meer missionaire taken.
Het is op dit moment niet zinvol om een langjarig financieel vooruitzicht op te stellen omdat
er voor bovengenoemde zaken ruim voldoende financiële middelen beschikbaar zijn
waardoor er naar bevind van zaken gehandeld kan worden waarbij ook het langere termijn
belang in zicht kan blijven.

1 Opgemaakt en behandeld in de diaconievergaderingen van 8-10 en 8-12-2020 en voorgelegd ter
goedkeuring aan de kerkenraad.
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7. Kerkrentmeesterlijk
7.1. Ledenaantallen
Momenteel (stand eind 2020) zijn er in totaal 260 leden aangesloten, waarvan 121 belijdend.
Het aantal actieve kerkbezoekers is ca. 35 (pre-corona tijd). De gemiddelde leeftijd van de
actieve kerkbezoekers is 72 jaar.
Op basis van de historische gegevens van de afgelopen 8 jaar, doorgetrokken naar de
komende periode is de verwachting dat er over 8 jaar nog ca. 80 belijdende leden zullen zijn.
Hiervan is de verwachting dat er nog ca. 20 actief bezoekende kerkleden zullen zijn met een
gemiddelde leeftijd van 78 jaar.
Er is rekening gehouden met enige instroom. Er zijn immers relatief veel nieuwbouwplannen
in onze dorpskernen, hoewel de realisatie nog vele jaren kan duren.
Het geeft een beeld van de vitaliteit van onze gemeente voor de komende 8 jaar.
De inkomsten zullen naar verwachting in verhouding sneller dalen dan het aantal leden.
7.2. Financieel
Onze visie is dat goed rentmeesterschap inhoudt dat wij kerkelijke geld uit durven geven aan
de gemeenschap (in de breedste zin van het woord). Hierbij accepteren we dat het
vermogen de komende periode fors zal slinken. Daar willen wij niet verkrampt mee omgaan.
Uiteraard moeten wij wel voldoende middelen overhouden om in de komende jaren een
predikant te kunnen betalen, hoe klein de gemeente ook wordt.
7.3. Gebouwen
In de komende jaren zullen we voor enkele dilemma’s komen te staan. De kernvraag daarbij
is: hoeveel gebouwen kan de gemeente over 8 jaar nog onderhouden (schoonmaken,
technisch onderhoud e.d.)? Dit is niet alleen een financiële kwestie, maar meer een zaak
van beheersbaarheid, inzet van beschikbare vrijwilligers en het aantal actieve
gemeenteleden. Het alternatief van niets doen, zal er op termijn toe leiden dat op reguliere
zondagen 20 mensen in een wel erg grote kerk zitten.
Schetsen en mogelijkheden:
- De kerk in Stompetoren onderbrengen in een stichting en losmaken van de kerkelijke
gemeente.
Uiteraard moet onze kerk een forse bruidsschat meegeven aan die (culturele)
stichting. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden voor culturele- en
verenigingsdoeleinden. Echter, ook wij als kerkgemeenschap kunnen dan voor onze
diensten de kerk huren.
Dus het gebruik van het gebouw, met alle emotionele herinneringen, blijft voor onze
leden mogelijk.
-

In Schermerhorn hebben wij dan nog een eigen kerk met het Zwethuis als
gemeenschapsruimte.
Het afstoten en verkopen van een kerkgebouw ligt altijd gevoelig. Bovenstaande
schets komt tegemoet aan deze gevoeligheden en maakt de keuze minder lastig.

-

Zwethuis: Een serieuze optie is dit gebouw ingrijpend te renoveren, zowel de buitenals binnenzijde. Binnenkort wordt onderzocht welke investering dit vergt. Het
Zwethuis kan dan ook veel beter verhuurd worden. Dat is nuttig, immers er is geen
echte gemeenschapsruimte, geen dorpshuis meer in Schermerhoorn. Een andere
optie is het Zwethuis te verkopen. In dat geval zouden we achter de kerk in
Schermerhorn een gemeenschapsruimte kunnen creëren door uitbreiding van de
consistorie. Dat zou dan een ruimte worden voor b.v. 30 personen uitsluitend voor
eigen gebruik.
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Ondertussen gaat het groot onderhoud aan het kerkgebouw van Stompetoren gewoon door,
evenals de ideeën omtrent de betere toegang tot de kerk en het meer geschikt maken ervan
voor niet kerkelijke activiteiten.
Uiteraard moeten we openstaan, voor andere mogelijkheden welke zich wellicht de komende
jaren zullen voordoen. Daarom moet deze kerkrentmeesterlijke blik vooral gezien worden als
een levend document en niet als een in graniet geschreven visie. Deze visie is uiteraard
gebaseerd op komende ontwikkelingen binnen onze kerkgemeenschap.
8. Diaconale taken van de predikant
Verwijzend naar het gegeven dat de diaconie een deel van de predikantskosten op zich
neemt, onderstaand een overzicht van de diaconale taken die de predikant voor dat gedeelte
kan verrichten.
 Burgerlijke bijeenkomsten bijwonen bij herdenkingen zoals bij oorlogsmonument
Stompetoren.
 Organiseren van een jaarlijks lezing over een onderwerp op de grens van kerk en
samenleving.
 Contacten aangaan met basisscholen en proberen met de christelijke feestdagen
verdieping aan te brengen bij de activiteiten op school en/of met de kerkdienst hierop
aan te sluiten.
 Meewerken aan de jaarlijkse feestelijke Floordienst in Schermerhorn.
 Opzetten van alternatieve vieringen voor een brede doelgroep zoals Taizé en
Kerstzangdienst.
 Bezoeken van ouderen ook buiten de kerkgemeenschap.
 Opstarten van frequente ouderenbijeenkomsten in de dorpen waar behoefte is.
 Kerk openstellen tijdens Allerzielen / oudejaarsdag om een kaarsje te branden en
gesprekje met de dominee te voeren.
 Kennismaken met en ondersteunen van de verschillende gespreksgroepen in de
gemeente.
 Beschikbaar stellen tijdens de Roosevelthuis vakantieweek met vrijwilligers uit onze
gemeente.
Diverse van genoemde activiteiten zouden, al dan niet in aangepaste vorm, samen met de
Raad van Kerken of met buurgemeentes georganiseerd kunnen worden.
9. Organogram van de gemeente.
Zie aparte bijlage
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 9 november 2021
na te zijn besproken met de gemeente in een beraad, d.d. 17 oktober 2021
Voorzitter:

J. Vlaming

Scriba:

A. Hagen
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