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Profiel kerkelijke gemeente Zandvoort en Leeftijdsopbouw
De Protestantse gemeente Zandvoort vormt in de Zandvoortse gemeenschap een
bescheiden subcultuur. De gemeente is pluriform en de voortzetting van de voormalige
Nederlands Hervormde Gemeente. Na de opheffing van de Gereformeerde Kerk in
Zandvoort heeft een twintigtal leden zich gevoegd bij de Protestantse gemeente.
De meelevende gemeenteleden ontmoeten elkaar ’s zondag in de kerkdienst. Een deel
daarvan drinkt erna samen koffie. Voor deze gemeenteleden is de ontmoeting met elkaar
van groot belang. Een ander deel komt (ook) naar de kerk voor gemeenschappelijk en stil
gebed, voor de samen/lofzang en/of voor de verkondiging.
Anderen hebben misschien meer interesse in deelname aan of het organiseren van
allerhande kerkelijke activiteiten. Er bestaat terughoudendheid bij de leden om bestuurlijk
actief te zijn in de kerk. Wel is er een trouwe maar slinkende groep leden, die als ze daarvoor
gevraagd worden, vrijwilligerswerk willen doen.
Er is samenwerking ontwikkeld met de RK parochie in de Lokale Raad, onder wiens auspiciën
vier keer per jaar een oecumenische dienst georganiseerd wordt, evenals een aantal Taizé
vieringen.
Praktisch:
N.a.v. het beleidsplan 2017-2020 zijn er 5 werkgroepen gevormd, te weten Eredienst,
Pastoraat, Diaconaat, Jeugd en CvK. (Deze laatste bestond uiteraard al maar stuurt enkele
groepen aan en vertegenwoordigd deze in de kerkenraad.)
Inmiddels zijn de kerkbanken vervangen door stoelen. Dit heeft te maken met de recente
ontwikkeling van de kerkelijke gemeente in de richting van een meer open manier van
kerk-zijn en een publieker gebruik van de kerkruimte.
Stappen in deze ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar zijn:
− De Praisediensten (2010-2016) en daarop volgende themadiensten, die zo’n tien keer
per jaar gehouden werden en worden, hebben een meer publiek karakter, wat onder
andere blijkt uit de alternatieve muziekkeuze en het gebruik van andere
communicatievormen. Door het houden van bijzondere diensten is de blik meer naar
buiten en op vernieuwing gericht. Dit geldt ook voor de introductie van de beamer in de
kerk (meer toegankelijkheid). Eredienst en Jeugd
− De kapel Paulus Loot is geopend, ingericht en in gebruik genomen als stiltekapel en voor
liturgische doeleinden (bij in memoriam). Een ‘gouden greep’ met het oog op het
algemeen gebruik van de kerk als plek van stilte, gebed en bezinning. Pastoraat
− We zijn de Hemelvaartsdiensten nieuw gaan vieren, met natuurliefhebbers in de duinen,
een maaltijd en aansluitende laagdrempelige dienst in ruitopstelling, een dienst met
deelname en gesprek. Degenen die meedoen aan het ontbijt leveren ook een bijdrage
aan de viering. Eredienst en Jeugd
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− We zijn overgestapt van het houden van een startzondag naar het organiseren van een
startweekend in september met een gevarieerd programma, laagdrempelig en mede
gericht op (nieuwe) gasten en kinderen van buiten. Eredienst, Jeugd en Pastoraat
− We hebben een ouderling bijzondere activiteiten gekregen. Niet gericht op bezoekwerk
en pastoraat, maar met het oog op het publieksvriendelijke karakter en alle activiteiten
in en rond de kerk. Deze bijzondere ouderling is ‘schakel tussen binnen en buiten’.
Eredienst en jeugd.
− Tien jaar Korendag heeft de kerk ook op de kaart gezet als ‘plek waar iets te doen is’ in
het dorp en in de regio. De kerk staat letterlijk de hele dag open en er komen honderden
gasten. Maar ook binnen onze eigen kerkgemeenschap zijn de nodige musici die
verschillende muziek stijlen vertegenwoordigen. Eredienst en jeugd
− Er is in 2016 een grote tentoonstelling in de kerk georganiseerd over Joods Zandvoort,
gericht op een breed publiek. Er kwamen bezoekers uit het hele land. Uiteindelijk kon
zelfs nog een ruime vergoeding aan de kerk worden betaald uit de eigen inkomsten. De
tentoonstelling is vanwege de toeloop spontaan verlengd. Er kwamen 5.000 bezoekers
en veel nieuwe mensen in de kerk, ook uit het dorp, mede door samenwerking van 7
verenigingen in het dorp. De tentoonstelling werd ook gedragen door sponsorgelden uit
het dorp (winkeliers, Stichting Zandkorrel). Pastoraat en diaconaat
− In 2017 werd een publieksactiviteit georganiseerd rondom 500 jaar Reformatie. We
hebben niet (eenkennig) een kerkelijk feestje gevierd, maar opnieuw de deuren
opengezet voor het publiek. Zowel bij de grote avond in maart als bij de
herhalingsmiddag in juli werkten professionele musici mee en bestond driekwart van de
aanwezigen uit mensen van buiten de gemeente. P.R.
− We hebben de deuren aan het Kerkplein letterlijk geopend. Langs deze ingang hebben
we contact gekregen met het publiek. Het openen van de ingang aan het Kerkplein is
welhaast symbolisch voor het streven naar een meer open kerk in letterlijke zin: een kerk
die vaak open is. Pastoraat
− Op de woensdagochtend en –voormiddag is de kerk inmiddels standaard tijdens de
zomermaanden open voor publiek. Per openstelling komen tientallen belangstellenden.
In 2017 kwamen 850 bezoekers, toeristen uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje,
Scandinavië en Nederlandse gasten en Zandvoorters. Men kan tekst en uitleg krijgen,
rondlopen, of een poosje in de kapel zitten, waar tientallen kaarsjes worden
aangestoken. Ook zo heeft de kerk een publieke functie. Pastoraat
− In het zomergat van de Classic Concerts hebben we twee open orgelconcerten op touw
gezet, onder goede belangstelling. De concerten waren om 19.00 uur en dat lijkt een
prima tijd te zijn. Na de kerkdienst staat het aankondigingsbord al op het Kerkplein. P.R.
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− We hebben heel wat meer P.R. georganiseerd en gekregen, mede door de programma’s
en dankzij het kerkblad en een nieuwe, up to date website. Ook mond op mond reclame
helpt. De boodschap is: in de Zandvoortse huist een actieve christelijke gemeente die
niet eenkennig is, maar een veelzijdig aanbod heeft. Ook randleden en buitenlui en een
aantal katholieken voelen zich er thuis. Pastoraat en diaconaat
− We kregen nieuw gras, nieuw grind, een nieuwe kerktuin en een groter terras met meer
stoelen en tafeltjes. Uitnodigend en door iedereen te gebruiken. Het stimuleert ook de
verhuur van het Jeugdhuis (stijgende lijn). CvK
− De Hofploeg ontwikkelde zich van walmende vlaspit tot actieve werkgroep, met
medewerking van een flink aantal nieuwe leden, waaronder een aantal actieve zestigers,
die veel voor de kerk over hebben en diverse onderhoudsprojecten hebben aangepakt.
Een verrassende en geld besparende ontwikkeling en een bevestiging van de sociale
functie van de kerk in het dorp. CvK
− De predikant (en deels ouderling) gaat met gesloten beurs, namens de Protestantse
gemeente, behalve zondag ook op drietal buitenplekken voor: in Nieuw Unicum, Huis in
de Duinen en De Bodaan. Ook daarin uit zich het streven naar openbaarheid - de
missionaire gemeente (zet de dominee ook aan het werk in het dorp). In juni zijn we met
elkaar op zondag naar Nieuw Unicum gegaan, om daar de eredienst (met avondmaal) te
vieren op openbaar terrein. Eredienst en Pastoraat
− Het aantal oecumenische diensten werd vergroot van 3 naar 4, waardoor er een rustige
verdeling van gezamenlijke diensten over de twee kerken is. Deze uitbreiding is uniek,
gezien de bevroren stand van de oecumene op veel plaatsen in ons land. Eredienst en
Pastoraat

Contact
Beroepingscommissie:
Voorzitter Harm Bosman, harmbosman@hetnet.nl tel: 023-5712046
Secretaris Cor Stam, corengreet@casema.nl tel: 023-571 8007
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