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Inleiding 

 
De Protestantse Gemeente Tweestromenland is een actieve kleine gemeente. Waarbij de 
gemeenteleden komen uit 4 dorpen. We hebben 3 monumentale kerkgebouwen en 1 
predikant. We zijn in 2013 ontstaan na een fusie van 3 protestantse gemeenten. Te weten 
PG Zwartewaal-Abbenbroek, PG Heenvliet i.w. en PG Geervliet i.w. 
Dit beleidsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks zal een evaluatie van het beleid 
plaatsvinden in de kerkenraad. 
 
 
 

Missie 

 
Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen een plaats kan 
vinden en waar elkaars mening gerespecteerd wordt en die onderdak biedt aan mensen met 
verschillende (geloofs-)achtergronden. 
We willen vanuit de dorpsverbondenheid omzien naar iedereen die de HEER op ons pad 
brengt. 
Het samenkomen op wisselende momenten in de week voor verschillende (leeftijds) 
groepen is een belangrijke pijler van ons gemeenteleven. We komen samen om te vieren en 
om naar Gods woord te luisteren. Bijvoorbeeld in de zondagse eredienst, maar ook op de 
koffieochtenden, bij de musical, gespreksgroepen, CJV en de catechese. 

Wie zijn wij? 

 
Dit zijn kernwaarden die wij als gemeenteleden erg belangrijk vinden en terug vinden in onze 
gemeente. 
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De verbondenheid tussen de gemeenteleden uit de verschillende dorpen en kerken groeit. 
Op dit moment zijn er in 3 kernen/dorpen kerken die afwisselend voor de eredienst gebruikt 
worden. Er is 1 kerkenraad met uit elk dorp afvaardigingen. Activiteiten zijn nog gedeeltelijk 
per dorp, maar voornamelijk gezamenlijk georganiseerd. Omzien naar elkaar is een 
belangrijke pijler in onze gemeente. In de zondagse eredienst vieren we onze betrokkenheid 
bij God en Zijn Woord en horen we over Gods betrokkenheid op ons en de wereld, in woord 
en gebed. 
Wij willen graag een koppeling tussen de bijbel en de hedendaagse actualiteit. 

Kerk en omgeving 
 
Onze plattelandsgemeente ligt tussen grotere steden in als Spijkenisse, Hellevoetsluis en 
Brielle op het eiland Voorne Putten. We zoeken de samenwerking met ons omringende 
gemeenten in SaGe (samenwerkende gemeenten) van Voorne Putten. De predikant, 
kerkrentmeesters, ouderlingen en voorzitter jeugdraad zijn allen onderdeel van SaGe. Alleen 
onze diaconie niet. Zij doen mee met het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) van 
Nissewaard. 
Wij hebben een samenwerking met de Katholieke geloofsgemeenschap van Geervliet. Die 
samenwerking, vastgelegd in het document “Oecumene in Geervliet 2016”,  bestaat onder 
andere uit 3 gezamenlijke erediensten (oecumenisch) verdeeld over de 3 dorpen op 1e 
advent, met Pinksteren en in de week van het gebed van de eenheid van de Christenen. 
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Karakter van de gemeente 

Onze gemeente is een vergrijzende dorpsgemeente.  
De verwachtingen ten aanzien van de predikant zijn bij sommigen hoog gespannen. 
Minstens een keer per jaar wordt bezoek verwacht. Dit is in een vorm van kerk-zijn, zoals die 
vroeger functioneerde. Deze vorm was haalbaar omdat er weinig andere activiteiten waren 
buiten de zondagse eredienst en het bezoekwerk. Voor een deel van de gemeente heeft 
onze kerk veel meer de trekken van een kerk, waarin de vanzelfsprekendheid van kerk en 
traditioneel pastoraat voorbij is. En daarmee ook het verwachtingspatroon t.a.v. predikant 
en kerkenraad. Gemeenteleden dragen zorg voor elkaar. Gerichte aandacht en bezoekwerk 
worden als nodig ervaren. Zeker voor mensen die in de loop van hun leven minder 
zelfredzaam zijn geworden. Contactpersonen/bezoekers zetten zich in de dorpen, onder 
leiding van ouderlingen, voor dit bezoekwerk in. Daarnaast is er speciale aandacht voor het 
bezoeken van 70-plussers. Voor de predikant komt veel meer de nadruk te liggen op 
crisispastoraat. Door de toenemende complexiteit van het gemeenteleven blijft voor huis-, 
tuin- en keukenpastoraat weinig tijd over. 
 

 

 

 

 

 

 

Profiel van de gemeente 

Samenstelling 
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente is zorgelijk.  
Meer dan 65% van de gemeenteleden is 60 jaar of ouder. Door de vergrijzing en een 
beperkte groei aan de basis, zal de gemeente sterk van karakter veranderen. Als gevolg daar 
van zullen de inkomsten door vrijwillige kerkelijke bijdragen en collecten teruglopen. 
Daarnaast zal ook de bezetting in de eredienst, de bezetting van de taken en de animo bij de 
activiteiten afnemen. 



 

   Protestantse Gemeente Tweestromenland 

  Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal-Abbenbroek 

 
 

6 
 

Geschiedenis 
 
De kerkelijke ligging op het eiland Voorne-Putten is van oudsher niet conservatief. De 
gemeente omvat verschillende dorpen, met aangrenzend poldergebied. In de jaren zestig en 
zeventig groeiden de dorpen door uitbreiding van de werkgelegenheid in de nabijgelegen 
industriegebieden. Mensen uit de omgeving van Rotterdam, maar ook van verder vonden 
hier een woonplaats en sommigen ook een kerkelijk thuis. Omdat er vlakbij zowel een 
hersteld hervormde gemeente als enkele evangelische gemeenten zijn is de pluraliteit 
binnen onze protestantse gemeente niet heel groot. 

Gebouwen  
 
Onze gemeente is in het rijke bezit van 3 monumentale kerkgebouwen, in Geervliet, 
Heenvliet en Zwartewaal. Daarnaast staat er in Heenvliet een kerkelijk gebouw ’t Trefpunt. 
Dit gebouw wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten onder en na de eredienst en door de 
week. Ook andere dorpelingen maken gebruik van ‘t Trefpunt. Het wordt regelmatig 
verhuurd voor cursussen, het vieren van feesten, jubilea en bij uitvaarten. 

Kerkdiensten 
 
De erediensten worden ingevuld door de predikant. In het geval van een bijzondere dienst is 
er samenwerking tussen de predikant, ouderling(en) en  gemeenteleden.  
De verdeling van de diensten binnen Tweestromenland is, voor zo ver mogelijk, op 
gelijkwaardige basis. 
De zondagse erediensten beginnen in de periode september t/m april om 10.00 uur en in de 
periode mei t/m september om 9.30 uur. We maken gebruik van het nieuwe liedboek en van 
een zelf samengesteld liturgieboekje met  3 verschillende ordes die gekozen kunnen worden 
door de (gast)predikant. Bij bijzondere diensten is er vaak een gedrukte liturgie. 
Na iedere eredienst (ook op feestdagen) is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
Gemiddeld bezoeken ruim 100 mensen de zondagse eredienst. 

Vrijwilligers 
 
Het kerkenwerk wordt in belangrijke mate gedragen door de vele vrijwilligers die in de kerk 
actief zijn. Zij vervullen een breed scala aan functies. Zij zijn bijvoorbeeld koster, 
geluidstechnicus, organist, verzorgen vervoer naar de kerk, zorgen voor de bloemen, 
organiseren de rommelmarkt of maken de kerk gereed voor de zondagse viering. Een deel 
van de vrijwilligers is tevens ambtsdrager in de functie van ouderling, diaken of 
kerkrentmeester. 
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Organisatie van de gemeente 

Kerkenraad 
 
De kerkenraad wil een open en gastvrije gemeente nastreven, waarbij omzien naar elkaar, 
dichtbij maar ook veraf, een grote rol speelt. 
De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Alle ambtsdragers zijn in principe 
aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen.  
De kerkenraad bestaat uit minimaal 9 leden, zoveel mogelijk uit de verschillende dorpen 
afgevaardigd. 
Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen. Dat bestaat uit de predikant en de 
voorzitters van de kerkenraad, college van ouderlingen, college van kerkrentmeesters en van 
de diaconie.  Daarbij is er een afgevaardigde van de jeugdraad. Het moderamen heeft tot 
taak het voorbereiden en leiden van de kerkenraadsvergadering, het afdoen van zaken van 
formele en administratieve aard en van zaken die niet kunnen worden uitgesteld.  
 
De kerkenraad stelt zich ten doel om: 

 Erediensten op zon- en feestdagen te houden. 

 Het gemeenschapsgevoel en geloofsbeleving binnen de gemeente te bevorderen. 

 Pastorale en diaconale zorg te verlenen. 

 De taken van de diverse vrijwilligers/gemeenteleden te coördineren. 

 Kritisch blijven over de vormgeving en inhoud van de eredienst. 

 Het bezit en de gelden van de gemeente juist te beheren, met het doel de gemeente 
en het kerkelijk werk van de Protestantse Gemeente Tweestromenland 
toekomstbestendig te maken. 

 De gemeenteleden regelmatig en goed te informeren over de gang van zaken binnen 
de gemeente. (zie communicatieplan) 

 
 
 

De raden/colleges en hun opdracht  

Onze gemeente kent de volgende raden en colleges(zie voor een uitgebreide beschrijving de 
beleidsplannen van de verschillende raden en colleges):  
De Diaconie: De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst aan de tafel van de Heer, 
voor het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben, toerusting van de gemeente tot 
diaconale gemeente en voor de verwerving, het beheer en de besteding van de diaconale 
financiën. Daarnaast behartigt ze de belangen van ZWO. Ook hier geldt dat de taken van dit 
college in de kerkorde uitgebreid staan beschreven.  
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College van ouderlingen:  hun taak is 2 delen te verdelen: pastoraat en eredienst. 
Pastoraat: de ouderlingen zorgen er voor dat wij als gemeente van Christus respectvol 
omzien naar elkaar en elkaar stimuleren. Dit college heeft een directe relatie met de teams 
van bezoekers, zodat via de pastorale ouderlingen geluiden uit de teams bij de kerkenraad 
binnenkomen. Onder de taak vallen de diverse categorieën van gemeenteleden, als ook de 
nieuw ingekomen leden.  
Eredienst: De ouderlingen dragen mede verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord 
en sacramenten. Het college van ouderlingen is beleidsvoorbereidend m.b.t. het werk voor 
de eredienst van de gemeente en onderhoudt contact met alle personen en groepen die op 
dit gebied werkzaam zijn. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de gemeenteleden die 
bijzondere diensten voorbereiden. 
College van kerkrentmeesters:  Dit college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters die 
deel uitmaken van de kerkenraad. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die geen ouderling zijn 
en niet in de kerkenraad zitten maar wel deel uitmaken van het college van 
kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters heeft als opdracht het zorgen voor het 
financieel beleid (anders dan de diaconale financiën , de zorg voor de gebouwen en hun 
inrichting, de geldwerving, de ledenadministratie, overige administraties, de archivering en 
het personeel- en vrijwilligersbeleid; dit werk is in de kerkorde uitgebreid beschreven.  
 
De Jeugdraad:  dit is een commissie,  door de kerkenraad aangesteld. De jeugdraad is de 
enige raad die zich op een specifieke leeftijdscategorie richt. Het gaat om jeugdwerk, 
catechese, jeugdpastoraat en jeugddiaconaat, onderwijsoverleg, CJV, jeugddiensten, 
kinderoppas en kinderkerk. Het spreekt vanzelf dat er raakvlakken zijn met het pastoraat en 
diaconaat. 
De Communicatiecommissie:  deze commissie is door de Kerkenraad aangesteld. Tot het 
werkterrein van deze commissie behoort het stroomlijnen van alle zaken die met publiciteit 
van doen hebben: de Tweestroom, de website, de facebookpagina, Kortom: alle interne en 
externe communicatie.  
 
 

Financie le situatie van onze gemeente  

Voor de meest recente gegevens, zie bijlage. 
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Beleidsplan Beheer 2017-2021 

1.  Inleiding 
Het college heeft grotendeels tot taak om de zakelijke kant van de gemeente te behartigen, 
waardoor de voorwaarden blijven bestaan om de eredienst en andere activiteiten van de 
gemeente te kunnen waarborgen.    
                                                   

2.  Opdracht van het college van kerkrentmeesters 
De komende decennia zullen  waarschijnlijk helaas meer  gekenmerkt worden door het hoge 
tempo van ontkerkelijking dan door  de veranderingen in de geloofsbeleving van de 
overblijvende leden. Daardoor zal het kerkrentmeesterschap er anders uitzien dan in het 
verleden. Het accent zal immers niet meer liggen op het goede en verstandige onderhoud 
aan kerkgebouwen en bezittingen voor langdurig gebruik in de toekomst , maar aan de vraag 
of ( al )deze bezittingen in de toekomst nog wel noodzakelijk zijn om de eredienst en andere 
kerkelijke activiteiten te kunnen accommoderen.      
                                       

3.  Doelstelling 
Het vinden van de balans tussen wat een krimpende geloofsgemeenschap in de toekomst 
nodig heeft en kan (laten) onderhouden en daarmee de financiële toekomst van 
Tweestromenland veiligstellen voor de komende periode.   
                                                      

4.  Werkzaamheden 
 Om tot een goede beoordeling te komen van de te verwachtte inkomsten en de benodigde 
kosten te ramen voor de diversen uitgaven is het belangrijk om  een goede administratie te 
voeren van de  

 De leden 

 De begroting 

 De jaarrekening 
 
Tot de verdere werkzaamheden behoren: 

 De geldwerving 

 Gebouwonderhoud en beheer 

 Beheer van financiën 

 Personeelsbeleid en betalingen 

 Het beheren van de archieven 

 vrijwilligersbeleid 
                                                                   

5.  Verwachte ontwikkelingen 
De financiële ontwikkeling is grotendeels afhankelijk van het toekomstige ledental. Door de 
onevenredige leeftijdsopbouw van de gemeenteleden, waarvan het overgrote deel ouder 
dan zestig jaar is en er zeer geringe aanwas van jeugd is, zal het  waarschijnlijk zijn dat de 
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opbrengst van vrijwillige bijdragen en collecten zal slinken in de nabije toekomst. Tevens zal 
het steeds moeilijker worden om vrijwilligers te vinden voor activiteiten als boeken en 
rommelmarkten waardoor de inkomsten verder onder druk komen te 
staan                                                                                           
 

6. Evaluatie  
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Beleidsplan Diaconie 2017-2021 

 
1.  Inleiding 
Dit beleidsplan van de Diaconie is voor de jaren 2017 – 2021 en hierin wordt de lijn 
aangegeven die de Diaconie PG Tweestromenland Geervliet Heenvliet Zwartewaal-
Abbenbroek de komende jaren volgt. 
  
 

2. Opdracht van de Diaconie 
Voor de Diaconie is er veel te doen, zowel plaatselijk als daarbuiten.  
Het werk van de diakenen begint bij het omzien naar elkaar, bij de broeders en zusters 
met wie we samenleven in de gemeenschap. Maar ook in de regio en wereldwijd vervult zij 
haar diaconale roeping door de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid, door te delen 
wat haar aan gaven wordt geschonken en te helpen waar geen helper is. 
  

3. Doelstelling 
Het doel van dit beleidsplan is dat niet alleen op papier, maar vooral in daad, vorm en 
inhoud gegeven wordt aan: 

- een overzicht van de taken welke de diaconie uitvoert en het zichtbaar maken 
daarvan 

- de activiteiten die door de diaconie uitgevoerd worden communiceren met de 
gemeente 

- verantwoording af  leggen van de beschikbare middelen 
- Actieve deelname aan regionale overlegvormen 
- De drempel te verlagen voor een ieder om bij de diaconie aan te kloppen voor een 

             vraag om hulp, in welke vorm dan ook 
 

4. Werkzaamheden 
Het college van diakenen, de diaconie, bestaat uit 5 diakenen. Daarnaast een secretaris en 
penningmeester. De diaconie streeft ernaar éénmaal per 2 maanden te vergaderen. 
Een afvaardiging van de diaconie neemt deel aan het overleg met  
– Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
– Diaconaal Platform De Hartelborgt 
– Oecumenisch overleg met RK Gemeenschap in Geervliet 
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In deze vergaderingen worden o.a. de jaar- 
rekeningen en begrotingen voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie 
de kerkenraad over de activiteiten van haar college. 
Jaarlijks wordt door de diaconie een collecterooster opgesteld, hiervoor volgen we voor een 
deel het collecterooster van Kerk in Actie, aangevuld met collectes voor gekozen instanties 
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of projecten. Publicatie en informatie over de te houden collectes vindt plaats in het 
kerkblad en bij de afkondigingen voorafgaand aan de erediensten. 
De diaconie kiest jaarlijks een diaconaal project, het ene jaar binnenlands, het andere jaar 
een buitenlands gebeuren. Behalve de collectes worden er acties gehouden, waarvan de 
opbrengsten bestemd zijn voor het dan lopende project. Ook wordt er samengewerkt met 
de Jeugdraad, zodat ook de jeugd een inbreng heeft voor het diaconale project.   
Bij humanitaire (oorlog) of natuurrampen stelt de diaconie extra geld ter beschikking en 
organiseert zij eventueel extra collectes. 
De diaconie helpt met de organisatie van speciale diensten, zoals de Oogstdienst, waarvan  
de opbrengst naar de Voedselbank gaat en verzorgt zij het dienen aan tafel tijdens vieringen 
van het Heilig Avondmaal.  
Het helpen organiseren van een vesperdienst als start van de 40-dagentijd evenals het 
verspreiden van de 40-dagenkalender aan ouderen en langdurig zieken en organiseert zij 
een sobere maaltijd. 
Aan mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen de mogelijkheid bieden om de 
dienst later te beluisteren. 
Verder wil de diaconie er zijn voor gemeenteleden in acute nood, of op een andere manier  
hulp nodig hebben.  
Jaarlijks vindt de Paasgroetenactie van Amnesty International plaats. 
Rond Kerst doet zij (via de gemeente Nissewaard) een bijdrage aan kinderen uit gezinnen in 
de bijstand.  
  

5. Verwachte ontwikkelingen 
Gezien de ontwikkeling van de economische situatie van de afgelopen jaren heeft de  
diaconie besloten jaarlijks een bedrag in haar begroting op te nemen voor noodhulp. 
Het “overschot” aan geld (waarbij het uitgangspunt is dat het vermogen intact blijft) gaat 
jaarlijks voor 50% naar Kerk in Actie en de andere 50% gaat naar Oikocredit. 
  

6. Evaluatie  
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Beleidsplan Pastoraat 2017-2021 

1. Opdracht college van ouderlingen rond pastoraat 
In het afgelopen jaar hebben we als college van ouderlingen nagedacht hoe we in deze tijd 
tegen pastoraat aankijken, en hoe we daar in onze gemeente aan kunnen en willen werken. 
Verschillende ontwikkelingen in deze tijd en in onze gemeente maakten dat wij een nieuwe 
visie op pastoraat hebben ontwikkeld. 
Ten eerste is het niet langer vanzelfsprekend dat mensen bezoek van predikant of ouderling 
aan huis verwachten. Ten tweede is het ook steeds moeilijker om mensen te vinden die deze 
taak op zich kunnen en willen nemen. Daarbij zijn we een vergrijzende gemeente. Het is te 
verwachten dat de groep kwetsbare ouderen zal gaan groeien, en dat de groep vitale 
mensen die kan helpen in het pastoraat af zal nemen. 
 

2. Doelstelling 
We hebben de volgende visie ontwikkeld: 
Pastoraat: 
Onder pastoraat verstaan wij: “Zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal 
van God”. 
Denk aan het gezegde: “op verhaal komen”. We vinden het belangrijk dat mensen op 
verhaal kunnen komen bij de ups en downs van het leven. Daarbij valt te denken aan ziekte, 
werkeloosheid, rouw, maar ook aan geboorte, doop, huwelijk, kortom: overgangen in 
levensfasen. We ervaren dat in ons levensverhaal ook het verhaal van God met ons een 
nieuw, troostend of bevrijdend perspectief kan geven. 
 
Pastoraat kan door verschillende personen, op verschillende momenten plaatsvinden: 
 
Onderling pastoraat, in de samenleving: 
Als gelovigen kunnen we elkaar en de mensen om ons heen op verhaal laten komen. Omzien 
naar elkaar.  
 
Pastoraat door ouderling en/of predikant: 
Soms maak je heftige zaken in je leven mee. Dan kan het fijn zijn als een ouderling of 
predikant luistert en meedenkt. Eén of enkele (pastorale) gesprekken kunnen dan 
plaatsvinden.  
 
Groepspastoraat/ Doelgroepenpastoraat: 
In een groep met andere ouders praten over opvoeding en geloof. Ervaringen delen, en 
nieuwe gezichtspunten opdoen. Of met andere ouderparen je voorbereiden op de doop van 
je kind.  
Met andere jongeren praten over je leven, wat je bezig houdt, en wat geloof wel of niet voor 
je betekent.  
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Samen met dorpsgenoten op een vaste ochtend in de week koffie drinken, en ondertussen 
met elkaar meeleven, en je verhouden tot de Bijbelverhalen van de komende zondag. 
Het zijn voorbeelden waarin je in een groep verhalen kunt delen, en op verhaal kunt komen. 
 

Organisatie: 
Als gelovigen zien we onderling naar elkaar om. Daarnaast zijn er bezoekgroepen, die 
signaleren en bezoekjes aan huis afleggen. Bij de meer bijzondere vragen zorgen ouderlingen 
en predikant in gezamenlijk overleg voor passende aandacht. 
 

 

3. Organisatie Pastoraat 

College van ouderlingen 
De ouderlingen en de predikant maken het pastorale beleid, en voeren dat uit. Zij komen 
ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om zaken rond pastoraat en eredienst met elkaar af te 
stemmen.  
In Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal  is er een eigen wijkouderling. De predikant stemt 
pastoraal wel en wee en eventuele bezoekjes met de ouderling af. In Abbenbroek is een 
diaken contactpersoon. 
Daarnaast is er, op dit moment nog per locatie, overleg met de bezoek-/signaleringsgroepen. 
Eens per jaar is er een pastorale training voor ouderlingen en bezoekpersonen. 

Pastorale vrijwilligers 
Pastorale vrijwilligers houden contact met gemeenteleden. Soms alleen door te signaleren 
dat er iets aan de hand is. Soms door met enige regelmaat contact te onderhouden. De 
vrijwilligers krijgen een aantal personen onder hun hoede. Het gaat hier onder meer om 
kwetsbare ouderen. Op dit moment is de organisatie nog niet in elk dorp gelijk. In Geervliet 
gaat het puur om signaleren, van alle dorpsbewoners, niet-kerkelijk, katholiek of protestant. 
Er worden eigenlijk geen bezoekjes afgelegd. 
In Zwartewaal is een wijkindeling voor signalering gemaakt, en leggen een aantal mensen 
ook bezoekjes af. In Heenvliet is er een wijkindeling, en bezoeken de bezoekdames een 
aantal ouderen. 
Om naar elkaar toe te groeien is het goed eens per jaar een pastorale training te geven. 
Contactmomenten zijn bijvoorbeeld ook het afgeven van de veertigdagenkalender bij 
ouderen, en de onlangs gehouden enquête onder 70plussers over behoefte aan bezoek. 

Activiteiten 
Onderling pastoraat tussen gemeenteleden vindt niet georganiseerd plaats , omdat mensen 
elkaar ontmoeten. 
Als College van ouderlingen zien wij het als onze taak om naast de spontane ontmoetingen 
ook andere ontmoetingsmomenten te organiseren. Daarbij kunnen we soms het 
geloofsgesprek stimuleren. 
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Daartoe kennen we een aantal activiteiten: de kerkdiensten met koffiedrinken na.  De 
maandelijkse ‘koffie met gesprek’ ochtenden, waar ontmoeting en gesprek over de 
bijbeltekst van komende zondag wordt gehouden. Jaarlijks een serie groot-huisbezoeken 
over het jaarthema.  Catechesebijeenkomsten, CJV bijeenkomsten. Een sportavond voor 
gemeenteleden. Een gespreksgroep over een boek of thema.  
 

4. Verwachte ontwikkelingen 2017-2021 
 Op dit moment werken we de inventarisatie onder 70plussers naar behoefte en 

mogelijkheden voor bezoek vanuit de kerk uit. We hopen bezoekers en bezochten 
opnieuw op elkaar af te kunnen stemmen en daarvoor een wijkindeling te maken. 
 

 Een volgend punt is de zorg voor de groep 20-40 jarigen. Op dit moment 
inventariseren we de mogelijkheden om een jeugdwerker aan te trekken. Er is een 
budget beschikbaar, er worden gesprekken gevoerd met jeugdwerkers elders, om de 
mogelijkheden te verkennen.  
 

 Te overwegen is of een doelgroepenbeleid  zinvol zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
pastoraatsgroep van mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn, maar die nog 
druk aan het werk zijn. Of aan de groep jongeren tussen 20-40 die nog geen kinderen 
hebben. Of aan de groep ouders van jonge kinderen. Elders wordt beschreven dat 
dergelijke groepen goed kunnen werken. De groep zelf organiseert waar zij zelf 
behoefte aan hebben. Maar vaak moet dit wel eerst vlot getrokken worden. 
 

5. Evaluatie  
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Beleidsplan Eredienst 2017-2021 
1. Uitgangspunt   
Met de predikant zijn de ouderlingen verantwoordelijk voor het de bediening van Woord en 
Sacramenten, en de verkondiging van het Woord in de wereld. Voor een belangrijk deel 
vindt dat plaats in de eredienst.  

 

2. Opdracht van college van ouderlingen rond de eredienst  
Het college van ouderlingen is beleidsvoorbereidend m.b.t. het werk voor de eredienst van 
de gemeente en onderhoudt contact met alle personen en groepen die op dit gebied 
werkzaam zijn. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de gemeenteleden die bijzondere 
diensten voorbereiden.  

                                              

3. Doelstelling      
 In onze gemeente is het aan de kerkenraad om als klankbordgroep voor voorgangers en 
musici te functioneren. De kerkenraad evalueert de kerkdiensten. In de kerkenraad worden 
suggesties voor veranderingen gedaan. De kerkenraad vervult met de predikant de 
coördinerende taken die nodig zijn om de eredienst goed te laten verlopen. De kerkenraad 
verdeelt de erediensten zo gelijkwaardig mogelijk over de verschillende kerkgebouwen.     
                                                                                                             

4. Werkzaamheden                                                            
De eredienst wordt ingevuld door de predikant. Bij bijzondere diensten wordt er een 
voorbereidingsgroep ingesteld waarin gemeenteleden en kerkenraad in vertegenwoordigd 
zijn. De ouderling van dienst roept ongeveer twee maanden tevoren de voorbereidingsgroep 
bij elkaar. Iemand uit het college van ouderlingen vraagt aan het begin van het jaar of 
gemeenteleden mee willen doen met een voorbereidingsgroep: zij kunnen intekenen op een 
lijst. 
Leesrooster: In de regel wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Soms wordt daarin het 
alternatieve spoor gegaan (Jozefcyclus, Luthers leesrooster met de veertigdagentijd).  
In de liturgie volgen we het kerkelijk jaar met de bijzondere accenten. Kinderkerk, 
Projectkoor, liturgische schikkingen worden daarop afgestemd. 
Er is een liturgieboekje met drie voorbeeldliturgieën, afkomstig uit de drie kerken. Inmiddels 
worden deze liturgieën afwisselend gebruikt, naar idee van de voorganger. Inmiddels raken 
we als Tweestromenland gewend aan deze gang van zaken.  
Bij jeugddiensten kan van het liturgieboekje worden afgeweken, en vinden soms eigentijdse 
nieuwe ideeën een plek in de viering. Omdat de jeugd er prijs op stelt als ook de ouderen 
aanwezig zijn bij jeugdvieringen, zijn we er toe overgegaan bij jeugddienst niet langer een 
aparte gewone viering gelijktijdig aan te bieden.  
 
Liturgische Schikkingen: Met de bijzondere feestdagen/voorbereidingstijd daarop worden er 
liturgische schikkingen gemaakt. Daar wordt gebruik gemaakt van de brochures van de PKN. 
Ook hebben we als groep met een docent van buiten zelf invulling aan een veertigdagentijd 
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gegeven. Afgesproken is dat nogmaals voor de advent te doen. De brochure biedt houvast, 
maar maakt het soms lastig een eigen zijsprong te maken. In de toekomst gaan deze 
brochures verdwijnen. 
Oecumenische vieringen: Drie keer per jaar zijn er gezamenlijke vieringen met de katholieke 
gemeenschap. Daarvoor is een eigen liturgie doorgesproken en een eigen rol voor de leden 
van beide gemeenschappen uit de voorbereidingsgroep. 
Jeugddiensten: Jaarlijks zijn er een aantal jeugddiensten.  
Eén keer rond het avondmaal in januari/februari. Voorbereid en uitgevoerd met de 
kinderkerk/basiscatechese. Er is jaarlijks een gezinsdienst. 
Een derde viering wordt in het najaar door de CJV voorbereid. 
 Daarnaast zijn er twee kinderdiensten op de zondagmiddag. 
Diaconale diensten: Er is 2 maal per jaar  een diaconale dienst, door de diaconie samen met 
de predikant voorbereid. Met regelmaat is er extra aandacht voor diaconale collectes of 
activiteiten in de gewone vieringen. 
Jaarthema: zo mogelijk wordt in een aantal vieringen aangesloten bij het jaarthema. 
Daarnaast wordt buiten de eredienst op andere manieren aan het jaarthema gewerkt. 
Avondmaal: Het wijze van vieren van het avondmaal wordt bij ons sterk bepaald door de 
mogelijkheden in het kerkgebouw. Rolstoeltoegankelijkheid, vaste banken, een grote tafel, 
voldoende ruimte om een kring te vormen. Het verwachte aantal deelnemers. De afgelopen 
periode hebben we verschillende vormen uitgeprobeerd. We merken dat er allerlei voors en 
tegens zijn. Duidelijkheid vooraf naar de mensen toe is belangrijk. En afwisseling, zodat ieder 
wel eens ‘water bij de wijn’ doet. 
 

5. Muziek en erediensten 
Kerkmuziek: We maken gebruik van het nieuwe liedboek. Met regelmaat wordt een nieuw 
lied voor de dienst geoefend. Inmiddels raken een aantal nieuwe liederen ingeburgerd. We 
dragen er zorg voor dat er een mix aan oud/bekend en nieuw wordt opgegeven. 
Voor liturgieën kan gebruik worden gemaakt van het digitale liedboekabonnement. 
Bij bijzondere diensten is er met regelmaat muzikaal iets extra’s: Een projectkoor met 
Kerst/Pasen. Een (kinder-)koor van buiten. Nova Cantica.  
Jaarlijks spreekt de kerkenraad in juni af bij welke diensten ze Nova Cantica en andere koren 
uit willen nodigen. 
 
Met de organisten onderling, en met organisten en predikant wordt overleg gevoerd op het 
moment dat er behoefte aan is.  

Afspraken met de organisten over muziek in de eredienst: 

• Bij liederen die vooraf geoefend worden, wordt het hele couplet, na de aankondiging 

van oefenen, een keer voorgespeeld.  

• Een lied start met een voorspel en eindigt met een naspel.  

• Voor de dienst speelt de organist muziek, totdat de kerkenraad in de kerk is en iemand 

klaar staat voor de mededelingen.  

• Bij een gezongen kyrië wordt bij de eerste keer wat meer voorgespeeld, zodat de 

gemeente kan horen om welk kyrië het gaat.  
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• Als de kinderen naar de kinderkerk gaan wordt er gespeeld door de organist vanaf het 

moment dat een kind de kaars aansteekt.  

• Na het lied van de tweede Schriftlezing speelt de organist door tot de predikant op de 

preekstoel staat om met de preek te beginnen. 

• Na de preek volgt er eerst een meditatief orgelspel. Pas daarna het voorspel voor het 

lied na de preek. 

• Na de collecte wordt er doorgespeeld tot ook de kinderen uit de kinderkerk in de kerk 

zijn. En dan begint het slotlied. 

• In principe worden de liederen afgekondigd, hetzij door de ouderling van dienst, of 

door de predikant. Dit omdat ook luisteraars van de geluidsopname mee kunnen doen. 

                 

6.  Verwachte ontwikkelingen voor de periode 2017-2021 
We moeten nadenken over onderstaande vragen: 

 Er is een brief van uit de PKN om het gesprek over het avondmaal aan te gaan. Er is 
materiaal om met kinderen hiermee aan het werk te gaan. Wellicht is dit een 
onderwerp voor een nieuw jaarthema? 

 Zijn we met de erediensten op de goede weg? Zijn er nog andere wensen of 
verwachtingen waar we op in kunnen spelen?  

 hoe vaak, en wat voor andere muziek willen we in de eredienst? 

 In de gewone diensten vragen we nu al soms jongeren een lezing voor hun rekening 
te nemen. Wellicht kunnen we ook in gewone vieringen kinderen meer een taak 
geven: uitdelen liturgieën, collecteren, helpen met gebeden… Hier zouden we een 
nieuwe aanpak kunnen ontwikkelen. 

 

7. Evaluatie  
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Beleidsplan Jeugdraad 2017-2021 

  

1. Inleiding           
De jeugdraad is een orgaan dat valt onder kerkenraad van Tweestromenland. 
In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers uit alle onderdelen van het jeugdwerk, en de 
jeugdouderling. 
De jeugdraad heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 

                                                   

2. De opdracht van de jeugdraad  
De jeugdraad is het orgaan waarin vrijwilligers uit het jeugdwerk verslag kunnen doen van 
hun activiteiten, waar de financiën van het jeugdwerk verdeeld en beheerst worden. En 
waar activiteiten voor de jeugd en jongeren georganiseerd en geëvalueerd worden, en waar 
jongeren zelf terecht kunnen. 
 

3. Doelstelling van de jeugdraad        
De jeugdraad stelt zich tot doel de jeugd in de gemeente een stem en een plek te 
geven.                  
  

4. De organisatie en werkzaamheden van de jeugdraad            
Catechese  
Basiscatechese: De basiscatechese is voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Er komen diverse onderwerpen aan bod a.d.h.v. een methode. 
Projectcatechese: Is voor jongeren in de leeftijd 12 tot 16 jaar. Er wordt gezamenlijk gegeten 
en daarna over een thema gesproken. 
 
Kinderkerk  
Tijdens de erediensten wordt er kinderkerk  gehouden Er wordt gewerkt met Kind op 
Zondag. Er is jaarlijks een kinderkerstfeest. Met Pasen en Kerst wordt er gewerkt met een 
project. 
Elk jaar is er een gezellige afsluiting met een activiteit en eten. 
De kinderen die afscheid nemen van de kinderkerk worden in een van de laatste diensten 
voor de zomervakantie in het zonnetje gezet en krijgen een geschenk.  
 
Oppasdienst 
Tijdens de erediensten is er oppas beschikbaar voor de allerkleinsten van 0-4 jaar. 
 
Jeugddiensten  
Er worden per jaar 3 jeugddiensten gehouden, waarvan 1 met avondmaal.  De ene keer staat 
de CJV centraal, de andere keer de kinderkerk. 
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Kinderdiensten  
De kinderdiensten zijn 2x per jaar. Alle kinderen van 0 tot 8 jaar uit de gemeente krijgen een 
persoonlijke uitnodiging.  
 
CJV 
De CJV komt ongeveer 10 keer per seizoen bij elkaar. De 16+ leden worden betrokken bij de 
voorbereidingen, zodat ze een soort leidingrol krijgen. 
 
Jongerengroep 16-26 jaar 
Deze groep komt ongeveer elke 7 weken bij elkaar en praat over uiteenlopende 
onderwerpen, door de jongeren zelf ingebracht. 
 
Sportavond  
De jaarlijkse sportavond wordt gehouden in de sporthal van Abbenbroek. Deze sportavond 
brengt jong en oud op een ontspannen manier bij elkaar.  
 
Overige activiteiten 
Naast de jaarlijkse terugkerende activiteiten, worden er elk jaar ook diverse andere 
activiteiten voor en door de jeugd georganiseerd zoals; bowlen, met elkaar eten, 
zwemmarathon, filmnacht, vossenjacht, nacht zonder dak enz. 
                                        

5. Verwachte ontwikkelingen  
 
Het aantal jeugdleden neemt steeds verder af. We moeten ons de komende tijd bezinnen op 
de vragen: 

- Hoe houden we de jeugdleden betrokken bij de kerk en haar gemeente? 
- Hoe geven we jeugdactiviteiten vorm, als er maar weinig jeugdleden zijn? 
- Waar liggen de wensen, behoeften en mogelijkheden van de jeugd zelf? 

 

6. Evaluatie  
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Beleidsplan Communicatie 2017-2021 

 
Zie bijlage 1 
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Bijlage 1: 
 
 
 
 

Communicatieplan Protestantse 
Gemeente Tweestromenland 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.pgtweestromenland.nl 
 

versie december 2016 
 
 
 

Inleiding 
De Protestantse Gemeente Tweestromenland is ontstaan uit 4 dorpen en gemeenten. 
Sinds 1 januari 2013 zijn we 1 gemeente.  
In het beleidsplan staat de ontstaansgeschiedenis van PG Tweestromenland, wie we zijn en 
wat we belangrijk vinden. 
In dit communicatieplan richten we ons uitsluitend op de interne en externe communicatie 
van PG Tweestromenland. 
Eind 2015 heeft de kerkenraad een commissie communicatie opgericht. Daarin zitten 2 
ouderlingen, de predikant, eindredacteur van de Tweestroom, de webmaster en een 
geluidstechnicus. In de Tweestroom en op de website wordt een contactpersoon van de 
communicatie commissie genoemd. 
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We zijn gestart met het in kaart brengen van alle communicatiemiddelen in de interne en 
externe communicatie van onze gemeente. Hierin gaat het niet om de communicatie tussen 
de ambtsdragers.  
Hierna zijn we nieuwe afspraken gaan maken, nieuwe middelen gaan gebruiken en gaan 
zorgen dat de informatie ook op de goede plekken komt, zodat die verspreid kan worden. 
We hebben richtlijnen opgesteld hoe we de communicatie in Tweestromenland willen 
stroomlijnen. 
Dit alles is terug te vinden in dit communicatieplan. Dit plan is een onderdeel van het 
beleidsplan 2017-2021. 
 
Speciaal voor de communicatiecommissie is een logo ontworpen door Anne-Henne Boone. 
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Kernboodschap 
We hebben nagedacht over onze boodschap: 
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Aanleiding 
Aanleiding voor dit plan is dat er een rode draad mist in de uitingen via de beschikbare 
kanalen. Er is geen communicatiestrategie. Daarnaast wilden een aantal mensen graag een 
Facebookpagina van de gemeente. Er zijn vele uitingen, maar deze zijn soms ad hoc. Een 
visie ontbreekt en er zijn geen speerpunten in de communicatie op schrift gezet. Onze 
gemeente is zowel online als offline te vinden. Hieronder een overzicht van wat er is: 
 
Online: 

 Website  

 Facebook 

 Digitale Tweestroom 

 Website gemeente Nissewaard/Brielle 

 Digitaal kerkdienst beluisteren 
 
Offline: 

 De Tweestroom 

 Orde van dienst (liturgieboekje) 

 Afkondigingen 

 Jaarboekje 

 Stukjes in de weekpers 

 Brieven nieuw ingekomenen 

 Burgerlijke gemeentegidsen, telefoonboek 

 Nieuwsbrief van de Merula 

 Kastjes bij de kerkgebouwen 

 Deurdienst (welkom bij de kerkdeur) 

 Kerstfolder 

 Persoonlijke (groeps)gesprekken 

 (zomer) openstelling van de kerkgebouwen 

 Rommelmarkten 

 Wereldwinkel 

 Goede doelen etentje/wintermarkt 
 
Online Communicatie 
De personen die toegang hebben tot deze kanalen plaatsen berichten op eigen inzicht. Zij 
worden niet aangestuurd door iemand met kennis van (online) communicatie. 
Tegenwoordig is bijna iedereen online te vinden, dus ook onze gemeenteleden en 
potentiële gemeenteleden. Op Facebook worden vooral aankondigingen van (bijzondere) 
activiteiten gedaan of terugblikken op activiteiten, meestal ondersteund met foto’s. 
 
  



 

   Protestantse Gemeente Tweestromenland 

  Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal-Abbenbroek 

 
 

26 
 

Offline Communicatie 
De Tweestroom is 1 van de belangrijkste middelen binnen onze gemeente. Niet alle 
berichten die hier geplaatst worden komen ook online, terwijl dit wel interessant kan zijn 
voor de online lezer. Maar uit privacy overwegingen doen we dat niet. 
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Huidige situatie per communicatiemiddel 
 
De Tweestroom:  
De huidige situatie is als volgt: er komen berichten binnen bij de redactie, via de mail. De 
redactieleden willen bij elke stukje een afzender. Zij bepalen of iets geplaatst en/of ingekort 
wordt. Er is al een aantal jaren een statuut met afspraken en de werkwijze. (zie bijlage) 
 
De website: 
Het nieuws van de website moet de webmaster vaak uit de Tweestroom halen. Daarnaast 
wordt er vanuit de fotografenpoule foto’s van activiteiten gestuurd voor in het fotoalbum. 
Het aanleveren van informatie (teksten, foto’s en video’s) voor de website is nog niet 
ingeburgerd bij de verschillende raden en commissies. Er komt een disclaimer op de site 
voor de geplaatste foto’s. Op de site staan de ANBI gegevens.   
 
Facebook: 
Er is een aantal mensen dat toegang heeft tot de Facebookpagina (predikant, webmaster en 
voorzitter van de kerkenraad. 
Berichten worden geplaatst door deze verschillende mensen, met wellicht verschillende 
stijlen en 
verschillende inzichten.  Berichten met foto’s hebben de voorkeur. 
 
Orde van dienst (liturgieboekje): 
Bij bijzondere diensten wordt er een papieren orde van dienst gemaakt. Die zien er niet altijd 
hetzelfde uit. Ook is het lettertype en de grootte hiervan ongelijk. Afgesproken is nu Arial 12 
met gebruik van het logo van Tweestromenland. 
 
Kastjes bij de kerkgebouwen: 
Bij de ene kerk hangt de achterkant van de Tweestroom in het kastje. Bij anderen de 
komende diensten. Er komt een gezamenlijk format met de 3 kerken er op. De diensten 
worden steeds door gestuurd.  
 
Digitale kerkdiensten 
De kerkdienst wordt in de kerk van Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal, digitaal opgenomen 
(MP3) door vrijwilligers. De gebruikte apparatuur is eigendom van de Protestante Gemeente 
Tweestromenland en wordt beheerd en onderhouden door één van de vrijwilligers. De 
dienst wordt ter beschikking gesteld aan geregistreerde leden van de P.G. Tweestromenland 
en aan geregistreerde geïnteresseerde/belangstellende mensen en instellingen. De 
verstrekking van de kerkdienst gebeurt op basis van aanvraag per keer of doorlopend 
abonnement door een aanvraag te sturen naar e-mail adres; digitale-
kerkdienst@hotmail.com.  Aan de verstrekking zijn geen kosten verbonden en worden 
aangeboden via een toegezonden e-mail van de download site “We Transfer” waarna de 
kerkdienst kan worden gedownload. Het doel is dat ieder lid van de PG Tweestromenland 
toegang heeft tot de laatste 3 maanden gehouden diensten. Voorbehoud wordt gehouden 
voor die diensten waarbij de dienst niet wordt vrijgegeven door de voorganger van deze 

mailto:digitale-kerkdienst@hotmail.com
mailto:digitale-kerkdienst@hotmail.com
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dienst. Voor het publiceren van de kerkdienst gehouden door de betreffende voorganger 
wordt vooraf toestemming gevraagd door het ondertekenen van een verklaring. 
Verantwoording voor toestemming ligt bij de voorzitter van de commissie die het 
kerkrooster beheert en vaststelt. Kerkdiensten zijn in principe niet publiekelijk toegankelijk. 
In enkele gevallen wordt de kerkdienst op een DVD gekopieerd voor mensen die geen 
beschikking hebben over een internet aansluiting.  De DVD rouleert onder de 
belangstellende binnen de Gemeenten. 
 
 
Daarnaast zijn er regelmatig initiatieven en activiteiten waar nu geen bekendheid aan wordt 
gegeven. En dat is jammer, want juist door te laten zien op welke fronten we actief zijn, 
kunnen we gemeenteleden aanspreken. Bovendien raken eventuele nieuwe leden mogelijk 
meer geïnteresseerd.  
 
Er zijn meer uitingen in de communicatie. Voor de belangrijkste vormen maken we 
afspraken. We volgen de ontwikkelingen.  
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Feiten & cijfers 
 
Hieronder volgen de cijfers en feiten per juni 2016 van de verschillende online kanalen: 
 
Website 
Gemiddeld 927 bezoeken per maand; 
Waarvan  60 %  unieke bezoekers (547) 
 
Facebookpagina 
Faceookpagina's zijn voor bedrijven, merken en organisaties zodat ze hun verslagen 
kunnen delen en met mensen kunnen communiceren. Je kunt pagina's naar wens 
aanpassen, net zoals tijdlijnen, door verslagen te plaatsen, evenementen te organiseren, 
en nog veel meer. Communiceer met je publiek en breid het uit door regelmatig items te 
plaatsen. Mensen die je pagina leuk vinden en hun vrienden, kunnen updates ontvangen in 
hun nieuwsoverzicht. 
Cijfers 
92 likes ( per 6 april 2016), 96 likes (per 28 juni2016) 
Berichten met foto’s doen het goed. 
 
Digitale Tweestroom 
Aantal digitale abbonnees 20, waarvan 3 alleen digitaal lezen.  
 
Papieren Tweestroom 
De Tweestroom wordt bezorgd bij 420 adressen. 
 
Digitale kerkdiensten 
Er zijn 17 geregistreerde abonnees. Zo’n 2 x per maand komen er losse aanvragen voor een 
bepaalde kerkdienst. Er zijn 4 mensen die de dienst via een rondgaande dvd beluisteren. De 
diensten worden 3 jaar bewaard. 
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Gewenste situatie 
 
In de gewenste situatie is er een duidelijke structuur/strategie in alle uitingen.  
Er wordt met vaste regelmaat of in elk geval regelmatig informatie aangeleverd door de 
raden, commissies en kringen, het liefst met foto’s. Communicatiemomenten 
vinden veel minder dan nu het geval is ad hoc plaats. De verschillende groepen binnen 
de kerk hanteren de afspraken uit het communicatieplan. 
In de communicatiecommissie is aandacht voor de lange termijn en wordt de effectiviteit 
van de communicatie gemonitord. 
In de gewenste situatie is er één universele/functionele uitstraling. Een herkenbaar beeld 
in alle uitingen online en offline door onder andere gebruik te maken van het logo. 
Per activiteit wordt er volgens het communicatieschema bekeken welke manier het meest 
passend is. Dit schema is opgenomen als bijlage. 
 
 
Visie op communicatie 
 
De Protestantse Gemeente Tweestromenland is een actieve gemeente die vanuit het 
geloof wil communiceren met behulp van de bekende en nieuwe technologische 
ontwikkelingen met als doel gemeenteleden te binden en te betrekken en herkenbaar 
onderdeel te zijn van onze dorpsgemeenschappen. 
 
 
Doelgroepen 
 
Zoals al eerder genoemd, richten we de communicatie op twee primaire doelgroepen: 

 Intern: gemeenteleden. Deze groep is eventueel nog op te splitsen in 
verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast kunnen ouders gezien worden als 
intermediaire doelgroep voor hun kinderen; 

 Extern: potentiële nieuwe gemeenteleden, dorpsbewoners, belangstellenden. 
 
 

Doelstellingen 
 
Met het opzetten van een communicatiestrategie willen we de volgende doelen bereiken: 

 Bestaande leden informeren over en enthousiasmeren voor bestaande 
activiteiten in de breedste zin, zodat betrokkenheid tussen en binding 
ontstaat met de gemeente en gemeenteleden onderling. 

 Zorgen dat de communicatie-uitingen van onze gemeente herkenbaar zijn en 
er verzorgd uit zien. Per activiteit/uiting via het communicatieschema 
bekijken welke manier het meest passend is.  

 Laten zien dat we betrokken willen zijn bij de wereld om ons heen.  

 Herkenbaar onderdeel van onze dorpsgemeenschappen.  
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Richtlijnen van communicatie intern of extern 
 
Kerkenraad 
• Communicatie regelmatig als agendapunt op de agenda door ambtsdragers die lid zijn van 
de communicatiecommissie. 
• Sturing: wat vindt de Kerkenraad belangrijk, waar kunnen accenten op worden gelegd. 
• Kerkrooster opstellen en delen. 
• Centrale kalender: welke jaarlijkse activiteiten zijn al bekend en zijn belangrijk voor één 
van de kanalen: denk aan Hoogtijdagen, gemeentevergadering. 
 
Raden en commissies en kringen (oa vrouwenvereniging, rommelmarktcommissies, 
wereldwinkel, organisatie kerstzangdienst) 
• Leveren van informatie over activiteiten aan de redactie, de webmaster. 
• Communicatie standaard als punt op de agenda: welke activiteiten zijn het vermelden 
waard en wie levert de informatie aan. Maak tijdens die activiteit foto’s. Achteraf een kort 
verslag met een mooie foto roept een en ander in herinnering voor de aanwezigen en maakt 
anderen wellicht warm er een volgende keer wel bij te zijn. 
• Leden/niet-leden informeren over de online kanalen, wanneer relevant. 
 
Communicatiecommissie 
• Zorg voor een huisstijl, zo zijn berichten herkenbaar. 
• Ontwikkelen van  een centrale kalender. 
• Zoektermen uitkristalliseren voor websiteteksten. 
• Informeer de mensen/leden over de beschikbare middelen en roep op om ze te gebruiken. 
• Twee keer per jaar gemeenteleden informeren over het plaatsen van foto’s van personen. 
 
Redactie Tweestroom 
• Blijven werken volgens bestaande afspraken. (zie bijlage) 
• Mee werken aan de centrale kalender door aangeleverde informatie te filteren. 
• Zorgen voor infoblad voor in de kastjes bij de kerken. 
 
Commissie bijzondere diensten en andere  groepen die een orde van dienst maken 
• Gebruik Arial 12.  
• Gebruik duidelijke plaatjes, die recht worden geplaatst. 
• Bij gebruik bladmuziek, de muziek en de tekst van de coupletten naast elkaar op de 
pagina’s. 
• Het logo gebruiken. 
 
Kastjes bij de kerkgebouwen 
• Er komt een nieuwe opzet met relevante informatie en de kerkdiensten, zodat overal 
hetzelfde hangt. Na het verschijnen van de Tweestroom wordt door een redactielid ook 
gezorgd voor een nieuw vel met het rooster. 
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Fotografenpoule 
• Er is een fotografenpoule opgestart. Deze poule bestaat uit een aantal fotografen binnen 
de gemeente. 
• Zij gebruiken de centrale kalender om de fotografen in te delen 
• De gemaakte foto’s (4/5 mb per stuk)voor de website en de Tweestroom worden via 
Wetransfer naar de webmaster en een redactielid van de Tweestroom via 
haakoost@hotmail.com gestuurd. 
• Maximaal 5 foto’s in kleiner formaat worden gemaild naar predikant, webmaster en 
voorzitter van de kerkenraad voor Facebook. 
• Als er tijdens kerkdiensten gefotografeerd moet worden gebeurt dat zò dat er zo min 
mogelijk overlast is. Fotografen staan niet voor andere mensen als er foto’s worden 
gemaakt, maar aan de zijkant. 
• Maximaal 1 fotograaf tijdens een kerkdienst. 
• Bij een serie foto’s (iedere week een symbolische schikking) is het mooi als er 1 zelfde 
achtergrond is. Bijvoorbeeld een zwarte doek. 
• Zij verklaren hun foto’s af te staan ter publicatie. 
 
Digitale kerkdienst verstrekker 
• Na toestemming van de voorganger wordt de dienst digitaal ter beschikking gesteld via 
mail (we transfer). 
• De diensten blijven maximaal 3 jaar bewaard. 
• Voor gemeenteleden zonder computeren/of internet rouleert de dienst via een dvd. 
 
Preekvoorziener 
• Zorgt dat de predikanten op de hoogte zijn van de gewoonten van onze gemeente. 
• Laat predikanten de verklaring publicatie kerkdienst tekenen. 
 
 
 
 
 
Iedereen die als onderdeel van Protestantse Gemeente Tweestromenland zich uit, wees je 
daar van bewust. Noem de naam of toon het logo. 
 
Bij een calamiteit of een onverwachte gebeurtenis, waar ineens massaal pers op af komt, 
is het handig mededelingen via 1 persoon te doen. 
 
Consequenties van plaatsen van tekst, beeld en/of geluid met betrekking tot auteursrecht 
wordt nog verder uitgezocht. 
  

mailto:haakoost@hotmail.com
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Redactiestatuut De Tweestroom 
 
 
0.  De Tweestroom 
 
De Tweestroom is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland. 
De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad en het beleid dat ten aanzien 
daarvan wordt gevoerd, ligt bij de kerkenraad. De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij 
de beheersraad. 
 
1.  Doel De Tweestroom 
 
Kerkblad met informatie over en verslaggeving van kerkdiensten, kerkelijke activiteiten, en 
gemeenteleven in de Protestantse Gemeente Tweestromenland. 
 
2.  Verspreiding van De Tweestroom 
 
Het kerkblad wordt minimaal 1 maal per 4 weken verspreid onder al haar abonnees. Jaarlijks 
wordt via een brief met acceptgiro een oproep voor een vrijwillige gift (met richtbedrag) 
gedaan.  
o Abonnees binnen het geografisch gebied van Tweestromenland ontvangen het 
kerkblad via eigen bezorgers gratis. 
o Postabonnees krijgen na betaling van portokosten en het richtbedrag het kerkblad 
toegestuurd. 
o Digitaal toesturen van het kerkblad behoort ook tot de mogelijkheid.  
 
3.  Commissie De Tweestroom 
 
3.1 De commissie wordt gevormd door degenen die als kopijadres fungeren, dit zijn de 
kopij-adressen in Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal en het email-kopijadres, 
de lay-outers, de penningmeester, de eindredacteur(en). In principe is er eenmaal per jaar 
overleg met een afvaardiging van de kerkenraad. 
3.2. De commissie draagt zorg voor de informatieverschaffing als beschreven onder 1.  
Ook draagt de commissie zorg voor een zekere continuïteit in de samenstelling van het blad.  
3.3. De commissie komt tenminste viermaal per jaar bij elkaar en doet jaarlijks verslag, 
zowel inhoudelijk als financieel, aan de kerkenraad. 
3.4. De Commissie van De Tweestroom valt onder de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. 
 
4. Redactie van De Tweestroom 
 
4.1. De redactie wisselt per nummer van De Tweestroom en bestaat uit een postbusleger, 
een lay-outer en de eindredacteur. 
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4.2. De redactie verzamelt met behulp van de kopijadressen en het emailadres de kopij 
die uiterlijk op de vermelde datum wordt aangeleverd. In principe wordt alle kopij geplaatst 
die bijdraagt aan de beoogde informatieverschaffing. Bij ruimtegebrek wordt hierbij 
voorrang gegeven aan de informatie over activiteiten binnen Tweestromenland. Informatie 
die, ook na inkorting door de eindredacteur, niet geplaatst kan worden vanwege 
ruimtegebrek wordt doorgeschoven naar een volgend nummer. Wanneer deze informatie 
vanwege tijdgebondenheid dan niet meer relevant is, komt deze te vervallen. Inzender 
wordt hiervan op de hoogte gebracht. De redactie is verplicht bij navraag hierover uitleg te 
geven. 
4.3. Wanneer kopij om inhoudelijke redenen twijfel oproept bij de lay-outer en/of 
eindredacteur, wordt met tenminste een ander lid van de commissie van gedachten 
gewisseld over het al dan niet plaatsen van de kopij. Op basis hiervan neemt de 
eindredacteur het uiteindelijke besluit. Wanneer kopij om inhoudelijke redenen niet 
geplaatst wordt, wordt hierover door de eindredacteur contact opgenomen met de auteur. 
4.4 Anonieme kopij wordt niet opgenomen in De tweestroom. 
 
5. Financiën 
 
5.1 De financiële eindverantwoordelijkheid van De Tweestroom ligt bij de beheersraad. 
De commissie probeert door middel van giften kostendekkend te werken. 
5.2. De commissie doet jaarlijks financieel verslag aan de beheersraad. 
 
 
6. Klachten 
 
6.1. Klachten n.a.v. gepubliceerde artikelen 
 Klachten die de commissie schriftelijk met vermelding van naam en adres bereiken, 
naar aanleiding van een in het kerkblad gepubliceerd artikel, zullen op de eerstvolgende 
commissievergadering worden besproken. De reactie van de commissie zal vervolgens 
schriftelijk worden gezonden aan de klager. 
6.2. Klachten n.a.v. niet-gepubliceerde kopij 
 Klachten die de commissie schriftelijk met vermelding van naam en adres bereiken, 
naar aanleiding van niet-gepubliceerde kopij, zullen worden afgehandeld door de 
eindredacteur. De eindredacteur zal over de klacht en de afhandeling verslag doen op de 
eerstvolgende commissievergadering. 
6.3. Klachten n.a.v. bewerkte kopij 
 Klachten die de commissie schriftelijk met vermelding van naam en adres bereiken, 
naar aanleiding van bewerkte kopij, zullen worden afgehandeld door de eindredacteur. De 
eindredacteur zal over de klacht en de afhandeling verslag doen op de eerstvolgende 
commissievergadering. 
6.4. Indien een klager niet tevreden is met de afhandeling van een klacht, kan hij of zij in 
beroep gaan bij de kerkenraad. 
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Verklaring Publicatie Kerkdienst 
 
Onderwerp: Toestemming publicatie kerkdienst 
Kerkdienst te: ………………………….. 
Gehouden op: …………………………….. 
Voorganger: …………………………………. 
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de door haar/hem 
gehouden kerkdienst in PG Tweestromenland op boven genoemde datum en locatie. 
 
Alleen ter Informatie. 
De kerkdienst wordt ter beschikking gesteld aan geregistreerde leden van de Protestante 
Gemeente Tweestromenland en aan geregistreerde geïnteresseerde/belangstellende 
mensen of instellingen. 
Verstrekking van de kerkdienst gebeurt op basis van aanvraag per keer of doorlopend 
abonnement via e-mail adres: digitale-kerkdienst@hotmail.com 
Aan de verstrekking zijn geen kosten verbonden en vindt plaats op basis van beschikbaarheid 
in digitale vorm (MP 3), via een downloadlink “We Transfer” en/of website 
www.pgtweestromenland.nl,  laatste met gebruik van een wachtwoord. 
Van bovenstaande kan afgeweken worden zonder voorafgaande informatie. 
 
Deze verklaring is geaccepteerd door: 
Naam; ……………………………………… 
Plaats; ……………………………………... 
Datum; ……………………………………. 
Handtekening, ………………………………………………………………… 
  

mailto:digitale-kerkdienst@hotmail.com
http://www.pgtweestromenland.nl/
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   Protestantse Gemeente Tweestromenland      
Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal-Abbenbroek 

 
 
 
 
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK 
Kerkplein 7  
3211 AR Geervliet 
Koster: K. van Koppen 
0181-663045 
 
 
SINT MAARTENSKERK 
Kerkweg 1 
3218 AH Heenvliet 
Koster: E. Nooteboom 
0181-662847 
 
 
SINT MARTINUSKERK 
Schoolstraat 5 
3238 AP Zwartewaal 
Koster: W. Kielen 
0181-661135 
 
 
 
 
ALGEMENE GEGEVENS: 
 
Website: www.pgtweestromenland.nl 
Email: scriba@pgtweestromenland.nl 
 
Contactgegevens predikant:  
Ds. A. Ravensberg: 
0181 851096 
ds.annet.ravensberg@upcmail.nl 
 
  

mailto:scriba@pgtweestromenland.nl
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Verklaring Openbaarmaking van Portret(ten)  
 
 
 
Onderwerp: Toestemming Openbaarmaking van Portret(ten) 
Maker van Portret(ten); 
Naam: …………………………………………… 
Geboren: ………………………………………. 
Te: ………………………………………………… 
 
Verklaart hiermede toestemming te verlenen voor verveelvoudiging en Openbaarmaking van 
de door de Maker, al dan niet in opdracht, gemaakte Portret(ten). 
 
De ter beschikking gestelde Portret(ten) worden alleen gebruikt voor doeleinden in relatie 
tot de Protestantse Gemeente Tweestromenland. Bij het gebruik van de ter beschikking 
gestelde Portret(ten) zal de Maker met naam vermeld worden in de publicatie. 
 
De Maker stelt de Portret(ten) kosteloos ter beschikking. 
 
De toestemming is verleend; 
Datum:  …………………………………. 
Plaats:  ………………………………….. 
Handtekening:  ……………………………………………………………………… 
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Bijlage 1; Behorend bij Verklaring Openbaarmaking van Portret(ten).                                 Blad 
1 van 2 
 
Toelichting op begrippen ter informatie. 
 
Portret 
Onze Protestantse Gemeente Tweestromenland wil een indruk geven van het gemeente 
leven door afbeeldingen van de gemeente leden en omgevingsindrukken op affiches,  in 
folders, website, nieuwsbrieven, muurkranten, periodiek uitgegeven bladen, enzovoort. 
Afbeeldingen zijn werken in de zin van de Auteurswet en dus auteursrechtelijk beschermd. 
Voor het gebruik van afbeeldingen waar personen opstaan zijn daarnaast extra regels die te 
maken hebben met de privacy van de afgebeelde personen. 
Een afbeelding waar personen op staan, heet een portret. Portretten zijn, net als andere 
beelden, beschermde werken in de zin van de Auteurswet. 
De vuistregel is dan ook: 
Afbeeldingen en Portretten zijn beschermde werken. Voor verveelvoudiging en 
openbaarmaking is  toestemming  nodig van de Maker. 
 
Privacy 
Portret in Opdracht 
De geportretteerde heeft op grond van een opdracht de Maker gecontracteerd, vanwege of 
ten behoeve van de desbetreffende personen, voor het maken van een afbeelding. Voor 
openbaarmaking van een in opdracht vervaardigde afbeelding is nu ook toestemming nodig 
van de geportretteerde(n). De Maker moet dit aangeven bij het ter beschikking stellen van 
de afbeelding. 
 
Portret niet in Opdracht 
Is de afbeelding niet in opdracht gemaakt – bijvoorbeeld omdat de Maker tijdens een 
activiteit willekeurig afbeeldingen maakt, zonder dat de personen op de foto’s daarom 
gevraagd hebben- dan is voor openbaarmaking niet de toestemming van de 
geportretteerde(n) nodig mits hun belangen niet worden geschaad door openbaarmaking. 
Het zogenaamd “redelijk belang”. 
Voor openbaar maken van een afbeelding, die niet gemaakt is in opdracht, is alleen 
toestemming nodig van de Maker. Daarnaast is het van belang dat de afgebeelde 
personen niet in hun belangen worden geschaad door de openbaarmaking.  
 
 
 
 
Bijlage 1; Behorend bij Verklaring Openbaarmaking van Portret(ten).                                 Blad 
2 van 2 
 
 
Redelijk Belang 
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Onder “Redelijk Belang” kunnen persoonlijkheidsbelangen en materiële belangen vallen: 
Persoonlijkheidsbelangen kunnen o.a. zijn; eerbiediging van de privésfeer, gevaarzetting 
voor de geportretteerden, ongewenste vereenzelviging met een bepaalde context, 
bescherming tegen bespotting of minachtingen resocialisatiebelangen. 
Persoonlijkheidsbelangen gaan dus met name om gebruik van een afbeelding dat respectvol  
is ten opzichte van de geportretteerden. 
Als materiële belangen (zoals financiële belangen) een rol spelen, dan kan publicatie zonder 
vergoeding aan de geportretteerde onrechtmatig zijn. Of er sprake is van een materieel 
belang hangt af van de positie van de geportretteerde (bijvoorbeeld een bekende 
Nederlander) en van het kader waarin de publicatie plaats heeft. 
 
De toestemming van de Maker blijft echter altijd noodzakelijk voor verveelvoudiging en 
openbaarmaking. 
 
 


