
 

Notulen Patroonszondag St. Martinus 
Datum: 10-11-2019 
Opening:  
Jan Tersteeg opent de vergadering 
 
Samenstelling BCP en PG:  
BCP: 

• Jan Tersteeg; voorzitter 

• Joep Ruiterman (nieuw lid van BCP); penningmeester.  

• Hanriette Brouwer; Secretaris 

• Theo Agterof: technische zaken 

• Ans v Capel; kerkbalans en algemeen lid.  
Pastoraatgroep:  

• Jan Tersteeg,  

• Heleen vd Reep,  

• Hans Brouwer (is met kennisgeving afwezig).  
Vanuit het Parochiebestuur is aanwezig:  

• Gert vd Berg,  

• Hans v Smoorenburg  

• Sjaak Leliveld 
 
De financiële positie en de actie Kerkbalans; 
Joep Ruiterman licht de verwachting voor 2019 toe. 

• Inkomsten:  
kerkbijdrage, kerkbalans, collecte, misintenties enz. rond 52.000 euro.  Dit is in lijn met vorige jaren.   

• Opbrengsten uit bezit:  
verhuur pastorie, verhuur antenne op toren, grafrechten 41.000 euro  

• Totaal inkomsten: 93.000 euro 

• Uitgaven:  
Kosten werkgroepen, bezit en afdrachten. Verwachtingen 113.000 euro.  

• Verlies van 20.000 euro. Ook dat is in lijn met de afgelopen jaren.  
Vooruit kijkend: we teren in op spaarpot. Dat is een enorm aandachtspunt. 
 
Het project Voorwegzone; 
Er is bijna overeenstemming met de familie Leliveld om de pacht te ontbinden. Hierbij hebben we 
hulp gekregen van een externe begeleider vanuit het bisdom. Project Leliveld kan nu doorontwikkeld 
worden. De verkoop van de grond kan gestart worden. De makelaar wordt ingeschakeld. Het is een 
langdurig traject geweest, dank voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 
 
Project Martinuskerk 2025; visie op de toekomst. Waar staan we nu?  
In het voorjaar zijn de parochianen in samenwerking met kerkelijk Waardebeheer ingelicht over dit 
project. Daar zijn door parochianen veel ideeën neergelegd. Deze ideeën zijn verwerkt door de werk-
groep.  
Tegelijkertijd is het parochiebestuur gestart om voor de hele federatie een visie te bepalen om zo 
met elkaar vanuit dezelfde uitgangspunten te kunnen optrekken. Dat kost echter geld en het bisdom 
zorgt hierbij voor vertraging. Toch zijn we ervan overtuigd dat visie maken over de toekomst belang-
rijk is.  
De gemeente Nieuwkoop is ook partner in dit project, omdat je te maken krijgt met bestemmings-
plannen enz. Het is een complexe situatie, een zoektocht naar een oplossing.  



Onze komende stappen: 

• De kern Noorden gaat een ambitieplan indienen bij het Bisdom.  

• Het bisdom gaat dit plan beoordelen.  

• Naar aanleiding daarvan kunnen we stappen gaan zetten door bijvoorbeeld een deskundige 
in te gaan huren om ons te begeleiden. Wij willen op weg naar “de stip op de horizon”.  Daar 
is echt externe hulp voor nodig om ons te helpen met tekeningen en berekeningen. De volle-
dige omgeving moet meegenomen worden in het plan. Er moet vooruit gedacht worden. 

• Met het parochiebestuur wordt gewerkt aan een algemene visie, maar  de ambitieplannen 
moet per kern gemaakt worden.  

• Mocht u ideeën  hebben over de toekomst van het kerkgebouw dan kunt u zich richten tot 
Theo. 

Als federatie lopen wij wel vooruit met deze plannen. We zijn voor het bisdom dan ook een soort pi-
lot.  
 
Vrijwilligers in de kerk 
Binnen onze kern zijn we op zoek naar uitbreiding van onze vrijwilligersgroep. De pastoraatgroep 
zoekt met spoed aanvulling. Vrijwilligerswerk in de kerk is waardevol werk. De waardering voor de 
vrijwilligers is groot. Hanriette deelt een flyer uit waarop staat welke vrijwilligers wij nodig hebben. 
Deze komt ook achterin de kerk en voegen we tzt toe aan de Samenstromen.  
 
Onze parochiekern, vitaliteit van de kerk 
Als BCP maken wij ons zorgen over de vitaliteit van onze kern. Ook uit de cijfers van dit jaar blijkt 
weer dat het aantal kerkgangers af neemt. Daarom hebben wij in september hierover een bijeen-
komst gehad met de pastoraatgroep. Daar kwamen we tot de conclusie dat er door het pastoraal-
team en het parochiebestuur wel nagedacht wordt over de lange termijn, maar dat onze zorg vooral 
ligt bij de korte termijn.  
Er  zal op korte termijn iets veranderd moeten worden, anders zijn we te laat voor een verandering 
op lange termijn. Vanuit de zaal komen diverse reactie welke hieronder worden weergegeven. De PG 
en BCP nemen alles mee in hun vervolg overleg. Ideeën zijn altijd welkom.   

• Eigentijdse vieringen. Interessante vieringen van kinderen 

• In de gereformeerde omgeving komen veel hele gezinnen naar de vieringen. Hoe komt dit? 
In de geformeerde kerk is hiërarchische anders geregeld. 

• Regenboogviering voor jonge kinderen voorzien in behoefte , maar kinderen komen niet 
meer in gewone vieringen, hoe integreren we dat?  

• Mensen tussen de leeftijd 40/ 50 jaar hebben geen aansluiting meer bij de kerk. Er is ook 
veel maatschappelijk druk door veel activiteiten. 

• Kerkdienst voor kinderen met Kerstmis en Palmpasen.  

• Heleen vd Reep zou het gemeenschapsgevoel willen vergroten door bv elke week koffie aan 
te bieden. Kerkbanken achterin weg en creëer daar een koffie corner.  

• Elke viering koor en misdienaars 

• Verbondenheid wordt door de mensen niet gevonden. Vormgeving van kerkdiensten is te 
traditioneel. Dat spreekt niet meer aan. Tradities hebben waarden, maar uitdaging en on-
voorspelbaarheid mist. Als muzikant probeer je wat toe te voegen wat nieuw en uniek is. 
Vanuit pastoraalteam wordt eenheid nagestreefd, maar dat is moeilijk omdat we met unieke 
mensen werken. Hans Schoenmaker waarschuwt om niet overal hetzelfde te doen. Uniformi-
teit is niet uitdagend genoeg.  

• Heleen vd Reep: Bijzondere unieke vieringen vragen veel tijd aan voorbereidingen. Hoe kun 
je als gemeenschap meer eigenheid geven aan vieringen? Bv een voorbedeboek achterin de 
kerk. Er zijn voorbeelden in land, bv kerken waar meer popmuziek wordt gebruikt.  

• De lezingen van vandaag sloten totaal niet aan bij het wereldse.  

• De viering van vandaag, het parochiefeest kan met elkaar inhoudelijk vorm gegeven worden 
waardoor we er iets speciaals van maken.  

• Bijzondere vieringen meer aandacht geven. Bv een leuke beatmuziek-viering 

• Ouders van gezinnen moeten worden bereikt, dan komen de kinderen ook wel.  



• Meer leden voor de koren.  

• In de zomer is het aantal vieringen een grote belasting voor de vrijwilligers. De viering van 
11.15 uur is te laat in de zomer. Is het een optie om in de zomermaanden om de week een 
viering te houden om 10 uur? Maar hoe leeft dat in Pastoraal Team: Heleen geeft aan daarin 
aan te sluiten bij wat kan in het rooster. Tom Zuidervliet geeft hierop de reactie dat er ge-
roosterd wordt volgens beleid. Dus dat dan het beleid aangepast moet worden. Heleen: het 
zou fijn zijn als er iedere week een viering zou zijn, maar dat beleid staat onder druk. Mensen 
moeten dan wel de weg vinden naar een andere kerk. Misschien met georganiseerd vervoer. 

• Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Als er goede viering zijn in de buurtkern dan gaan 
mensen daar wel heen. Dat moet wel goed gecommuniceerd worden. Een oplossing kan zijn 
terug gaan in frequentie maar met zorg voor kwaliteit 

• De koren van de kernen Nieuwkoop en Noorden werken samen maar daarvoor moeten koor-
leden wel 2 keer per week repeteren en dat is ook zwaar. We missen echt verjonging.  

• Ontkerkelijking is al jaren bezig. We kunnen proberen het leuker te maken, maar het tij niet 
te keren. 

• Kinderkoor zorgt voor aanwas. Jos Schalkwijk heeft 12 jaar kinderkoor gehad, maar er zijn 
geen kinderen. Kinderen vonden het wel leuk, maar ook dat zorgde niet voor extra gezinnen 
in de kerk.  In Langeraar is een kinderkoor door een juf van school. Zij staat tussen de kin-
deren. Je mist een ambassadeur.  

• Pastores moeten 9.15 uur snel weg voor de volgende viering. Dan mis je aansluiting met pa-
rochianen.  

 
Mededelingen vanuit pastoraatgroep 
We kunnen terugkijken op een jaar met vele mooie vieringen. Onlangs nog een mooie regenboogvie-
ring met doop van een kindje. En de allerzielenviering wat een  mooie samenwerking was met de 
jeugd van Rock Solid. Het organiseren van bijzondere vieringen is veel werk en zoals eerder gezegd is 
het aantal vrijwilligers gering. De PG is bang dat er een keer geen viering plaats kan vinden vanwege 
een tekort aan handen. 
 
Rondvraag 

• Heleen vd Reep; Wij zijn druk met zoeken naar oplossingen voor in de toekomst. Maar laten 
we even stil staan bij Hoogmade, waar helemaal geen kerkgebouw meer is.  Daar is de dis-
cussie; hoe houden we elkaar vast en hoe gaan we verder? We moeten blij zijn dat wij een 
heilige plek hebben een pleisterplek voor onze ziel. 
Hans Schoenmaker: kunnen wij iets voor Hoogmade doen? 
Heleen: bidden, berichtje via kaart of mail. Kaarsje aansteken. Steun betuigen.  

• Kees Vork: Martinusvaandel is vandaag gemist. Wil Knaap: Het vaandel is erg slecht en niet 
meer te herstellen.  

• Jos Schalkwijk: Rock Solid groep draait goed. Het is een groep van 16 tieners in de leeftijd van 
10 tot 20 jaar. Daar gebeurt qua geloofsoverdracht veel. 

• Jos Schalkwijk: Er is een plank kapot bij het bruggetje naar Theresiahof. Deze wordt binnen-
kort gemaakt. 

• Sonja v Smoorenburg: Temperatuur in kerk is te laag. Waarom krijgen we het niet warm? Dit 
staat niet welkom. Wout Knaap: er is een standaard temperatuur van 18 graden, zou eigen-
lijk 20 moeten zijn. Maar dat kost veel geld. Hoe lossen we dat op?  
Theo Agterof: De kerk koelt door de weeks te veel af. We gaan dit bespreken met deskundige 
en kijken naar kosten. Dit zetten we op agenda van de BCP. 

• Jan Tersteeg: Er wordt gebouwd in Noorden, jonge gezinnen. De kans om ze te bereiken.  We 
moeten zorgen dat ze zich welkom gaan voelen.  

 
Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en tot volgend jaar! 


