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Algemene beschrijving van de gemeente 
 

De Ark is een wijkgemeente in Maarssenbroek (onderdeel van de gemeente Stichtse Vecht). De wijkgemeente is 

onderdeel van de Protestantse Gemeente Maarssen, in het verband van de PKN. Zij is ontstaan uit de 

Hervormde gemeente te Maarssen en de Gereformeerde kerk te Maarssen. Deze zijn met ingang van 10 januari 

2015 verenigd tot één Protestantse Gemeente.  

De Ark staat in een nieuwbouwwijk die intussen middelbaar is geworden. De Arkgemeente bestaat in oktober 

2016 veertig jaar. De Ark heeft in de loop der jaren een waardevolle functie als centrum in de buurt opgebouwd. 

Er vinden ook niet-kerkelijke activiteiten plaats. 

De Arkgemeente is gastvrij en uitnodigend en er is ruimte voor de veelkleurigheid van geloofsbeleving. Vieren, 

pastoraat en leren zijn onze kerntaken. Het aantal kerkgangers dat zondags de eredienst bijwoont is rond de 

200. De diensten worden al sinds jaar en dag bezocht door een groep verstandelijk beperkten. Zij zijn van 

waardevolle betekenis voor onze gemeenschap. Naast de ochtendvieringen vinden er regelmatig 

Thomasdiensten en avond-zangdiensten plaats in De Ark. 

We verheugen ons in de medewerking van een grote groep muzikanten. Deze groep begeleidt afwisselend de 

diensten. Wij gebruiken voornamelijk het Nieuwe Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel en 

zingen Opwekkingsliederen. 

Vele gemeenteleden weten zich geroepen om een taak op zich te nemen. Met uitzondering van de predikanten 

worden alle functies onbezoldigd uitgevoerd. 

Met de Verrijzenisparochie en de CAMA gemeente bestaat een goede band.  

De Arkgemeente participeert in de Raad van Kerken in Maarssen. 

 

Opbouw Arkgemeente situatie 1 januari 2016  

    
De Ark (1 jan 2016)     

     
Geregistreerde leden:  Man Vrouw  
Belijdende leden  277 385 662 

Doopleden  378 364 742 

Sub totaal LEDEN  655 749 1.404 

Geboorteleden  112 122 234 

Meegeregistreerden  78 65 143 

Blijkgevers  2 6 8 

Totaal geregistreerd  847 942 1.789 

     
We maken gebruik van het ledenadministratiesysteem LRP. 
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Visie en Missie 

 
Het uitgangspunt voor onze visie is dat we ons scharen onder de leiding van God. Wat betekent het om kerk van 

Christus te zijn? We willen een vertrouwensvolle gemeente zijn met behoud van eigen identiteit; open en 

gastvrij, bruisend, vierend. We hebben zorg voor elkaar. We zijn zelf gasten onderweg naar Gods Koninkrijk.  

De eredienst is voor ons het kloppend hart van de kerk. 

We kunnen ons vinden in de visie van de PKN Kerk 2025. Afgeslankt, vrijer en minder volgens de kerkorde. 

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op principes van de kerk en de bijbel: 

• Eerlijk delen 

• Respect 

• Trouw 

• Gelijkwaardigheid. 
 

De waarden worden gedragen door de gemeente.  
 
Beelden van de Arkgemeente 

 

Na evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren, hebben we als kerkenraad en gemeente opnieuw nagedacht 

over het beeld dat wij hebben van de Arkgemeente. Dit kwam hieruit naar voren: 

- Er is verscheidenheid in geloof binnen de gemeente. 

- De Ark is een herberg als onderdak  

- We kunnen niets doen zonder Hem. 

- Vrij + gebonden = thuis voelen. 

- Dominees zijn herders. Er zijn veel meer herders in De Ark. Er is veel pastoraat. 

- De Ark is een laagdrempelige en open gemeenschap 

- Initiatieven kunnen ontplooid worden zonder angstige bezorgdheid   

- Mensen waarderen dat iedereen een kans heeft om erbij te horen. 

- Als nieuweling wordt men goed opgenomen. 

- Iedereen telt mee. 

- Er wordt moeite gedaan om je te vinden voor een gedachtenisdienst. 

- De Ark is een gezellige kerk. 

- Het gebouw wordt beter benut dan in het verleden.  

- Missionair present zijn heeft ons hart. 

- Het accent op muziek blijven we vasthouden. 

- Een goede communicatie binnen de gemeente vinden we van groot belang. 

- Over levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw kan een zegen gevraagd worden. 

- We hebben ook een buurtfunctie. 

 
Aandachtspunten: 

- Er is niet altijd genoeg rust in De Ark. Mensen zoeken kerken op als rustpunt. De Ark wordt niet als 
chaotisch ervaren, maar wel als bruisend. 

- Onze aandacht voor mensen die niet meer komen kan beter. Mensen voelen zich niet gemist bij 
afwezigheid. Gemeenteleden kunnen binnen hun eigen netwerk omzien naar elkaar. 

- Niet iedereen kan zelf aangeven waarom men niet meer komt, maar bewuste keuzes zullen we 
respecteren.  
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Taken van de kerkenraad 

 

De belangrijkste taak van de kerkenraad is de zorg voor de gemeenschap. De predikanten brengen hun eigen 

accent in de gemeente mee en zijn een gelijkwaardig lid van de kerkenraad. 

De kerkenraad heeft een pastoraal team en een speciale ouderling voor het ouderenpastoraat. De diaconie is de 

voortrekker als het gaat om het gestalte geven aan de maatschappelijke betrokkenheid. 

De kerkrentmeesters dragen de zorg voor het beheren van goederen van de gemeente en het beschikbaar zijn 

van ruimten voor zowel de eredienst als de andere activiteiten van de gemeente. 

De kerkenraad wordt bijgestaan door velen die zich geroepen voelen een functie te vervullen of een activiteit te 

organiseren. Met name het team van kosters moet hierin genoemd worden. 

 

Voor organisatie en werkwijze van de kerkenraad zie de Plaatselijke Regeling op de website van De Ark 

www.arkgemeente.nl 

 

Financieel beleid 

 

In verbondenheid met de andere wijkgemeenten draagt de wijkgemeente De Ark eigen verantwoordelijkheid. Er 

is een duidelijk financieel beleid per wijkgemeente. Deze is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling voor de 

Arkgemeente.  

De Ark heeft een gezonde financiële positie. Behalve de predikantsfuncties, als dienaars van het Woord, worden 

alle taken uitgevoerd door vrijwilligers. 

Er is besloten om de predikantsplaatsen in de Ark eerst naar 1,8 fte terug te brengen, en in de toekomst naar 1,6 

fte. Dit is niet alleen financieel noodzakelijk, maar ook pastoraal mogelijk! 

 

Het financieel beleid van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM), de allocatie van het vermogen, alsmede 

het gebruik van de kerkgebouwen zijn vastgelegd in het verenigingsbesluit d.d. 9 januari 2015. Verdere 

werkwijze en besluitvorming voor de PGM staat goed beschreven in de gezamenlijke documenten van de PGM. 

De Plaatselijke Regelingen van de Ark en de Algemene Kerkenraad van de PGM zijn terug te vinden op de 

website van de Ark www.arkgemeente.nl en op te vragen bij de scriba van de Ark, info@arkgemeente.nl  

 

Visie en missie als Vertrouwensvolle gemeente 

Waarderende Gemeenteopbouw 

 

Waarderende gemeenteopbouw is op zoek gaan naar de ziel van de gemeente. Waarderende gemeenteopbouw 

breekt met de gangbare manier van kijken. Dilemma’s als kerkverlating en kerksluiting werken verlammend en 

leiden tot neerslachtigheid. Waarderende gemeenteopbouw is daarentegen toekomstgericht, heeft oog voor 

het waardevolle, in dialoog met elkaar. Er is ruimte voor iedereen die mee wil doen. 

Dit vanuit de weg van het vertrouwen en waardering voor de mens en het verlangen om te vernieuwen. Mensen 

binnen en buiten de gemeente dragen dit proces. Een proces dat door blijft gaan. Een gezamenlijke trektocht 

waarbij de weg niet bekend is. We zijn blijvend onderweg. Vanuit het beleidsplan kan richting gegeven worden 

aan de zoektocht. Het beperkt zich tot zaken die direct van belang zijn. Gericht op het onderzoeken en 

ontwikkelen van nieuwe wegen. 

De opbouw begint met het delen van positieve ervaringsverhalen. Dit zijn ervaringen waar mensen meer van 

willen hebben. Deze zijn inspirerend en geven vertrouwen. Gezamenlijke activiteiten zorgen voor verbinding en 

http://www.arkgemeente.nl/
http://www.arkgemeente.nl/
mailto:info@arkgemeente.nl
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positieve energie binnen de kerk.  Wij denken hierbij aan gebeurtenissen of activiteiten, die uw geloof 

versterkten. Een kerkdienst die u bezocht, een festival waar u samen heen ging, een maatschappelijke of 

missionaire activiteit die u ondernam. Een pastoraal moment dat u aanzette tot een nieuwe zinvolle uitdaging 

voor de gemeente. Onaangename ervaringsverhalen moeten zeker ook de ruimte krijgen. In een 

vertrouwensvolle gemeente is hierover dialoog mogelijk! 

Een gezegde wat hierbij past is : Alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

Uitgaande van de wens om te Vernieuwen zijn de volgende fasen in het proces van Waarderende 

Gemeenteopbouw te volgen: 

• Voorbereiden: een door de gemeente gewenst positief thema formuleren 

• Verzamelen: van positieve ervaringsverhalen. Geloofsgesprekken houden 

• Verdiepen: verhalen ordenen naar belangrijkheid 

• Verbeelden: van onze dromen. Verbeelden van wat mogelijk is. Bijv. op een creatieve manier d.m.v. 

  een posterwand 

• Vormgeven: voorwaarden formuleren. Wat is nodig m.b.t. programma en organisatie? 

• Verbinden: samen inzetten op de realisering. Iedereen kan inbreng leveren. De toekomst   

  verwezenlijken. 

Voor meer informatie over Waarderende Gemeenteopbouw zie het boek ‘Goede Wijn’ door Jan Hendriks. 

 

Hoe aan de slag 

 
We willen in de Ark werken op deze manier van Waarderende Gemeenteopbouw. We gebruiken de talenten 

van gemeenteleden als uitgangspunt en werken van daaruit. We maken gebruik van wat energie geeft. We 

vinden het belangrijk om ‘Goede Wijn’ vruchtbaar te maken  in het beleid. Vertrouwen leidt tot bepaald gedrag: 

‘We kunnen het’. Hiervoor ligt een  taak bij de kerkenraad. Het is dus belangrijk dat we in goede gesprekken met 

de gemeente komen tot de onderwerpen en taken die leven, die we willen behouden, en waar we meer van 

willen.  Door middel van huiskamergesprekken (voorheen groothuisbezoeken) met als thema ‘Waarom blijf je in 

de Ark’ en ‘Waarom blijf je in de kerk’ willen we positieve ervaringen van gemeenteleden gebruiken bij het 

maken van nieuw beleid. Mooie persoonlijke verhalen zijn de parels uit het verleden. Hoe was het? Hoe is het 

nu? Hoe is dat in de toekomst? We gaan verder met de antwoorden op deze vragen.  

D.m.v. geloofsgesprekken willen we inspirerende dromen en activiteiten boven halen. Zo bouwen we het beleid 

uit. 

 

Waarderende (uitnodigende) vragen kunnen zijn: 

 

• Hoe is het nu? Hoe wil je het zien? (Wens/ verlangen) 

• Wat beleef je in de kerk? 

• Waarom blijf je? 

• Welke gebeurtenis was waardevol?  

• ‘De Heer is er voor mij, om de juiste weg te wijzen.’ Heb je dat wel eens ervaren? 

• Welke ‘parel’ uit het verleden neem je mee naar de toekomst? 

• Welke concreet voorbeeld (gebeurtenis) is voor jou een parel voor je geloof? 

• Wat was een topervaring in je kerkelijke bestaan in De Ark? 



Document t.b.v. Wijkgemeente De Ark september 2017 
 

6 
 

• Op welk moment heb je je trots gevoeld dat de inzet van de Arkgemeente bijdroeg aan het                 

leven van mensen in onze wijk/plaats? 

• Waar zouden we meer van willen hebben? 

• Wat kan ik van de ander leren? 

• Wat is het meest waardevolle in de gemeente? 

• Wanneer hoorde u iets bijv. van de kerkenraad waardoor u zei:  

‘Daar wil ik naartoe/ zo zou het altijd moeten zijn’! 

Speerpunten 

 
We benaderen de speerpunten vanuit onze missie en visie. We blijven missionair en maatschappelijk betrokken, 
en dragen zorg voor een goede communicatie binnen de gemeente en naar buiten toe. 
 

• De Ark wil een waarderende gemeente zijn 

• De ‘Groene Ark’ is een speerpunt (maatschappelijk). 

• De sociaal duurzame Ark. De zorg voor elkaar. (diaconaal, maatschappelijk)  

• De Ark heeft ook een buurthuisfunctie (maatschappelijk). 

• Samenwerken met maatschappelijke organisaties (maatschappelijk). 

• Werken aan communicatie (website, facebook). 

• Verhalen op de website zetten (missionair, en communicatie). 

• Jonge gemeenteleden koppelen aan kerkenraadsleden, zodat ook jonge mensen betrokken 
worden bij taken en beleid. 

• De Ark wil betrokken zijn bij vele goede doelen (missionair en maatschappelijk). 

• Aandacht voor liturgie 

• Aandacht voor verdieping 

 

Strategiekeuze 

 

Waartoe leidt de keuze van “waarderende gemeente opbouw’? Tot welke keuzes en maatregelen leidt dit? Hoe 

wordt het toekomstbeeld van de Ark duidelijker? 

De kerkenraad wil haar regie over het beleid waar mogelijk loslaten. Zij wil de gemeente vertrouwen geven. De 

focus ligt op het eigen verlangen van de gemeente. Beleid meetbaar maken en achteraf controleren doet de 

kerkenraad door zelf richting te geven. Zoveel mogelijk bespreekt ze met de gemeente welke resultaten we 

willen bereiken.  

Geloofservaringen gebruiken we om als gemeente te groeien. Voor vertrouwen is een goed klimaat nodig. 

Alleen vanuit vertrouwen kun je bouwen. Vanuit het vertrouwen in de gemeente gaan we aan de slag met de 

mensen die er zijn. 

We willen realistisch aan de slag. Beter een paar dingen goed, dan vele dingen half. Dat betekent dat we niet te 

gauw tevreden moeten zijn met de dingen die we doen. Soms betekent het ook dat we minder moeten doen. 

De consequentie is dat we soms activiteiten los moeten laten. 

 

Steeds wordt het draagvlak binnen de gemeente getoetst door middel van huiskamergesprekken, 

gemeenteberaden en verslagen in het kerkblad en op de website.  

Wat leeft er nu en over 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar? Het voeren van huiskamergesprekken gedurende de aankomende 

jaren kan het effect van het beleid zichtbaar maken. Tijdens deze gesprekken wordt het onderwerp 

waarderende gemeente opbouw besproken.  
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Tijdsplanning: Van nu naar 2021  

  
Of alle plannen die beschreven zijn gehaald worden is niet een doel op zich. Als zich nieuwe plannen aandienen 

waarvoor de gemeente enthousiast is gaan we daar mee verder. We gaan in op wat er leeft. We willen nieuwe 

ontwikkelingen volgen. 

 

 


