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Inleidend 

Dit beleidsplan van De Ark is geschreven in een periode van herontdekken. De jaren 2020 en 2021 hebben veel 

in het teken gestaan van gezondheid en ziekte, wegens de coronapandemie. Ook het kerkelijk leven van de 

wijkgemeente De Ark is hierdoor in de verdrukking gekomen. Natuurlijk waren er mooie initiatieven (kerkTV, 

nieuwsbrief, persoonlijk contact), maar nu de pandemie achter ons ligt willen we als gemeente met een frisse 

blik vooruitkijken. Een mooi moment voor een vernieuwd beleidsplan waarin onze visie, speerpunten en 

wandelroute opgesomd zijn.  

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na diverse kerkenraadsvergaderingen waarin, aan de hand van de 

visienota ‘Van U is de TOEKOMST’ van de landelijke PKN, stilgestaan is bij diverse thema’s (De visienota is 

samengevat in deze YouTube-animatie en is hier volledig terug te vinden: link). 

Dit beleidsplan geeft een richting waarin we ons als wijkgemeente willen bewegen. We weten niet waar Gods 

Geest heen leidt, en de weg is niet in beton gegoten, maar we gaan onder Zijn leiding, gedragen in liefde.   

https://youtu.be/kjF7sUrFRSI
https://www.protestantsekerk.nl/download10763/Visienota%20'Van%20U%20is%20de%20toekomst'.pdf
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Algemene beschrijving van de gemeente 

Een schets van de Arkgemeente 

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 Protestantse kerk in Nederland 

(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 zal D.V. in oktober 

2026 vijftig jaar bestaan. 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, 

ontmoeting, pastoraat en leren zijn onze kerntaken. Het aantal kerkgangers dat zondags de eredienst bijwoont 

groeit weer na de coronatijd en wordt geschat op de 150 a 200 wekelijkse kerkgangers. De diensten worden al 

sinds jaar en dag bezocht door een groep verstandelijk beperkten. Naast de ochtendvieringen vinden er 

maandelijks avond-zangdiensten plaats in De Ark en hebben we driemaal per jaar samen met de Rooms-

Katholieke Verrijzenisgemeenschap van Maarssenbroekeen zondagse viering.  

We verheugen ons in de medewerking van een groep muzikanten en zangers. Deze groep begeleidt 

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

Liedbundel en Opwekkingsliederen.  

Opbouw Arkgemeente 

De kerkelijke gemeente is als volgt opgebouwd 

Links absolute ledenaantallen per 2016 en 2023, rechts een grafische weergave van de leeftijdsopbouw per 1-1-

2022 

Deze grafieken tonen een verouderde gemeente, die in de loop der jaren in absoluut ledenaantal langzaam 

terugloopt. Jeugd en jongerenwerk is een aandachtspunt voor de gemeente, omdat er minder jongeren zijn.  

Aan de andere kant is het onderling vertrouwen en kameraadschap van gemeenteleden een kracht van deze 

gemeente. Daarnaast voelen gemeenteleden zich sterk verbonden met De Ark, wat onder andere zichtbaar is 

in het grote aantal vrijwilligers. Met uitzondering van de predikanten worden alle functies onbezoldigd 

uitgevoerd.  

 1-1-2016 1-1-2023 

Geregistreerde leden   

Belijdend 662 484 

Doop 742 606 

Subtotaal 1404 1090 

Ongedoopt 234 7 

Meegeregistreerden 143 212 

Vrienden 8 37 

Totaal geregistreerd 1789 1336 
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Het DNA van deze wijkgemeente 

De kenmerkende aspecten van de Arkgemeente zijn: 

• De Ark is een laagdrempelige en open gemeenschap 

• Er is verscheidenheid in geloof binnen de gemeente 

• De Ark is een groene kerk, waarbij reeds diverse stappen zijn gezet om tot een duurzamer kerkgebouw 

te komen (denk onder andere aan zonnepanelen, regelbare temperatuur per ruimte, dakisolatie) 

• Bij onze (kerkelijke) activiteiten blijven onze ogen gericht naar buiten en kijken we waar samenwerking 

buiten de kerk mogelijk is 

• Jaarlijkse organisatie van acties als koningsdag, de kerstmarkt en oliebollenverkoop met oud&nieuw 

• Voldoende vrijwilligers bij alle activiteiten 

• Diaconaal actief in de burgerlijke gemeente 

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

• We hebben ook een buurtfunctie, bewoners en culturele en maatschappelijke instellingen maken 

gebruik van het gebouw en de zalen. 
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Visie op kerk-zijn 

Visienota PKN samengevat 

De visienota van de PKN geeft richting, focus, aan het kerk-zijn in de huidige Nederlandse context, kijkende 

naar 2025. Heel globaal is deze focus als volgt weergegeven: 

 

(De visienota is samengevat in deze YouTube-animatie en is hier volledig terug te vinden: link). 

 

Visie wijkgemeente De Ark 

Het uitgangspunt voor onze visie is dat we ons scharen onder de leiding van God. Hierbij stellen we onszelf 

steeds weer de vraag: 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 allen 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 

Die waarden worden gedragen door de gemeente. 

  

https://youtu.be/kjF7sUrFRSI
https://www.protestantsekerk.nl/download10763/Visienota%20'Van%20U%20is%20de%20toekomst'.pdf
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Visie en missie als Vertrouwensvolle gemeente  

In een vorige periode (2017-2021) heeft de Ark-gemeente zich herkend in (de principes van) de zogenaamde 

Waarderende Gemeenteopbouw. Voor meer informatie over Waarderende Gemeenteopbouw verwijzen we 

naar het boek ‘Goede Wijn’ door dr. Jan Hendriks (Kokboekencentrum, 2013). 

Waarderende gemeenteopbouw gaat op zoek naar de ziel van de gemeente. Wat zit in haar DNA? 

Waarderende gemeenteopbouw breekt met een gangbare manier van kijken die uitgaat van oplossen van 

problemen. Want problemen als gebrek aan jeugd, kerkverlating en dreigende kerksluiting werken 

verlammend en leiden tot neerslachtigheid. Waarderende gemeenteopbouw is daarentegen toekomstgericht, 

heeft oog voor het waardevolle dat er is in een gemeente, in dialoog met elkaar. Er is ruimte voor iedereen die 

mee wil doen. Dit vanuit de weg van het vertrouwen en waardering voor ieder mens en het verlangen om te 

vernieuwen. En niet vanuit een zucht naar controle.  

Een ander concept van waaruit we werken is dat van de gezamenlijke trektocht. We zijn blijvend onderweg en 

samen in gesprek over de te volgen route. Vanuit het beleidsplan kan door de kerkenraad richting gegeven 

worden aan de zoektocht maar steeds in gezamenlijk overleg met de gemeente. 

De opbouw begint en werkt door met het delen van positieve (geloofs)ervaringsverhalen. Dit zijn ervaringen 

waar mensen meer van willen hebben. Wij denken hierbij aan gebeurtenissen of activiteiten, die ons geloof 

versterkten. Een inspirerende kerkdienst die je bezocht, een festival waar je samen heen ging, een 

maatschappelijke of missionaire activiteit die je ondernam, een pastoraal moment dat je aanzette tot een 

nieuwe zinvolle uitdaging voor de gemeente. Deze ervaringen zijn inspirerend en geven vertrouwen. Ze zorgen 

voor verbinding en positieve energie binnen de kerk. Een gezegde wat hierbij past is: Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder!  

Onaangename ervaringsverhalen moeten natuurlijk ook de ruimte krijgen, maar bepalen niet het beleid. In een 

vertrouwensvolle gemeente is hierover een gezonde dialoog mogelijk. 
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Speerpunten voor De Ark komende jaren 

Als Arkgemeente hebben we de volgende speerpunten onderkend, waar we de komende jaren mee aan de slag 

wensen te gaan: 

1. Een gemeenschap van Woord en Tafel. 

Mede door de coronaperiode is het contact tussen gemeenteleden verminderd. Ook is er een vraag 

onder gemeenteleden rondom geloofsgesprek en inhoudelijke thema-avonden aan de hand van de 

bijbel. Door hier momenten voor te organiseren in De Ark zal hier aandacht aan gegeven gaan worden. 

In de zondagse erediensten draagt de liturgie bij aan de ontmoeting van gemeenteleden met God zelf. 

Naast de bestaande invulling van de liturgie zal er blijvend aandacht zijn voor nieuwe invullingen van 

(onderdelen) van de eredienst. Te denken valt aan speciale aandacht voor jongeren, themadiensten 

en/of lofprijzingsdiensten. 

 

2. Met oog voor onze belofte aan jonge mensen / gezinnen 

Afgelopen jaren zijn er diverse ouders geweest die hun kind(eren) hebben laten dopen/opgedragen. 

Als wijkgemeente hebben wij ook een belofte gedaan aan deze ouders en kinderen, namelijk dat we 

ze ondersteunen in de geloofsopvoeding. Naast de kindernevendienst en het tienergesprek op 

zondagochtend willen we (meer) in contact komen met deze doelgroep (kinderen, tieners en hun 

ouders, maar ook jong volwassenen zonder kinderen). 

 

3. Opvolging huidige predikanten na emeritaat (uiterlijk 2026) 

Momenteel zijn we gezegend met een predikantsplaats van 1,6 FTE. In 2026 zullen beide predikanten 

met emeritaat gaan, waarmee De Ark in aanloop hiernaartoe stil kan staan bij de invulling van het 

herderschap voor de wijkgemeente. Hier zal expliciets aandacht voor moeten komen in de komende 

jaren. Hoe wensen we als Arkgemeente verder te gaan? Wie zijn we als gemeente, en wat voor soort 

voorganger(s) hoort/horen hierbij? 

 

4. Groen – met oog voor zijn schepping: 

We geven aandacht aan goed onderhoud van het kerkgebouw, met als doel dat deze voldoet aan de 

behoeften vanuit de gemeente.  

 

Omdat we er vanuitgaan dat kerkcentrum de Ark de eerstkomende tien jaar als kerkelijk centrum voor 

de Protestantse Gemeente Maarssen in gebruik zal blijven, is het zinvol om te blijven investeren in een 

groene Ark. De groene Ark blijft een speerpunt, uit zorg voor het milieu maar ook vanuit financiële 

overwegingen. Er zijn diverse initiatieven opgestart die blijvend aandacht krijgen. 

In dit alles willen we een waarderende gemeente blijven, gegrond op haar kracht en niet op wat ze mist. 

Natuurlijk blijven we veel zaken die al succesvol lopen vasthouden. Echter kan het focus leggen op 

bovenstaande ook het loslaten van andere zaken betekenen, om niet uitgeblust te raken. Hierover zullen we als 

gemeente in gesprek moeten gaan. 
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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, een ouderling voor het ouderenpastoraat, een voor rouw&gemis en een ouderling beleidszaken. De 

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

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

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

 

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

 

Financieel beleid 

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

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

Arkgemeente. 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.  

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

worden alle taken uitgevoerd door vrijwilligers. Per 1 januari 2021 is het aantal predikantsplaatsen teruggegaan 

van 1,8 naar 1,6 FTE. Dit was niet alleen financieel wenselijk, maar ook pastoraal mogelijk.  
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Hoe aan de slag 

Als Arkgemeente willen we niet vastpinnen welke route we gaan voor de komende periode. Als er nieuwe 

initiatieven zijn of er ergens enthousiasme voor is onder gemeenteleden willen we daar mee aan de slag 

kunnen. Aan de andere kant willen we ook niet volledig reactief zijn. Door middel van jaarplannen denken we 

een goede balans te vinden in het werken vanuit een visie en het laten leiden door Zijn Geest. 

Jaarlijks zullen we als kerkenraad stilstaan bij de speerpunten en ons afvragen ‘wat doen we al? Wat verdient 

extra aandacht? En wat moeten we wellicht niet meer doen?’. 

Ook zullen we op diverse wijzen met de gemeente in gesprek gaan en blijven rondom de speerpunten. 

Qua route denken we grofweg aan: 

Jaren 2023-2024 

Verder uitwerken van reeds opgestarte initiatieven: 

- Het versterken van de gemeenschap door maaltijdgesprekken in de Ark te organiseren;   

- Opstarten van de inspiratiebrief voor jonge gezinnen;  

- Verder uitwerken van intiatieven rondom De Groene Ark. 

Mogelijke aanvullende stappen zijn: 

- Inventariseren welke wensen en leven onder ouders van jonge kinderen; 

- Inventariseren welke wensen er rond liturgie en muziek zijn. 

Jaren 2024-2025 

- Eerste gesprek over mogelijkheden / wensen aantal predikantsplaatsen in Maarssenbroek 

Breed beschouwd vanuit pastoraat – toekomstvisie - gemeenteopbouw – financiën 

- profielschets gemeente maken tbv naderende vacaturetraject (extern begeleid)? 

- Voortborduren op de initiatieven van 2022-2023. 

2026 en verder 

- Blijvend evalueren van de lopende zaken 

- Beroepingstraject voor nieuwe voorganger(s) en start van nieuwe samenwerking 


