
 

 
 
Het Beleidsplan 2015-2020 draagt als titel " Een baken van troost en vertrouwen". Een 
uitgebreide samenvatting van dit beleidsplan treft u hierna aan. 
 
1. Voorwoord 
Natuurlijk kan worden opgemerkt dat je als kerk een instrument van de Heer bent en dat hij dat 
‘schip’ wel zal besturen. Dat geeft ons echter niet een vrijbrief om achterover te leunen  en Gods 
water over Gods akker te laten lopen. Als kerkelijke gemeente hebben wij de plicht om na te 
blijven denken hoe wij in onze onvolkomenheid optimaal ten dienste kunnen staan van Zijn 
Koninkrijk.  
 
2 Inleiding 
 
2.1 Het beleidsplan 
In dit beleidsplan wordt gepoogd plannen te schetsen om de bedreigingen om te zetten in 
kansen door gebruik te maken van onze positieve eigenschappen. Dit beleidsplan spitst zich toe 
op de  onderwerpen gemeenschapszin, jeugd- en jongeren, onze plek in de samenleving en 
interkerkelijke samenwerking, dit alles uitlopend op een hoofdstuk “de Open Hof in 2030”. Het 
beleidsplan sluit af met een samenvatting.  
 
2.2 De Open Hof-gemeente 
Onze Open Hof-gemeente (officieel: Gereformeerde Kerk van Katwijk aan den Rijn) is in 1891 
gesticht en telt per 1 januari 2015 in totaal 662 leden. 
 
Op de Kick-off van het seizoen 2014-2015 werden door de Kerkenraad de volgende termen  
kenmerkend Voor de Open Hof genoemd: welkom, omzien, jeugd, actief, humor, sfeer, 
enthousiasme en ruimte.  
 
Door het bezit van een zalencentrum is er plaats voor ontmoeting met vele gezamenlijke 
activiteiten, zoals verschillende vormen van erediensten, koffiedrinken na de eredienst,  
inloopmiddagen, Herberg de Open Hof en verschillende creatieve activiteiten.  
 
Een bedreiging voor het voortbestaan van de gemeente zou kunnen liggen in de terugloop in het 
aantal leden en de vergrijzing van het kerkbezoek. Deze bedreiging vraagt om een ombuiging 
naar kansen. 
 
2.3 Waar de gemeente voor staat  en voor gaat  
 
Waar staan we voor? 
De Open Hof erkent God de Vader als haar Schepper Die zich blijvend met Zijn schepping 
bezighoudt en ieder van ons persoonlijk kent en Die beloofd heeft dat wij op weg zijn naar de 
uiteindelijke verwezenlijking van Zijn Rijk waarin alles goed zijn zal.  
De gemeente erkent dat Jezus Christus de Zoon van God is, die door zijn leven, sterven en 
opstanding, in de weg naar deze toekomst de allesbepalende rol speelt. De gemeente wil zich 
laten leiden en inspireren door Gods onmisbare Heilige Geest. 
 
Waar gaan we voor? 
De Open Hof is een kerk in beweging, waar men zich welkom en geborgen voelt en die actief 
inspeelt op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen, als een baken van troost en 
vertrouwen. 



 

 
 3.  Gemeenschapszin 
 
3.1    Huidige situatie 
Om als kerkelijke gemeenschap te kunnen functioneren is gemeenschapszin nodig. Deze 
gemeenschapszin uit zich door omzien naar elkaar, het betrokken zijn op elkaar, maar ook het 
samen deelnemen aan activiteiten. Een probleem is evenwel dat een groot deel van de leden van 
de Open Hof zich niet op de activiteiten laat zien.  
 
3.2 Suggesties 
Naast het doorgaan met bovenstaande activiteiten kan het omzien naar elkaar zich ook uiten in 
het jaarlijks organiseren van een vrijwilligersavond. 
 
Ook zou het traditionele verjaardagskaartje kunnen worden vervangen door een jaarlijks (meer 
eigentijds) kaartje ter herdenking aan de doopdatum. Hierdoor kan de band met de kerk (en met 
Hem in wiens naam gedoopt is!) duidelijker worden  aangegeven.  
 
Sociale media kunnen meer worden ingezet door de Open Hof, vooral voor  die leden (jongeren!) 
die de activiteiten van de kerk niet bezoeken . Hierbij moet zeker aan ‘trendwatching’ worden 
gedaan om niet steeds weer jaren achter de snel wisselende mogelijkheden en interesses aan te 
lopen. 
 
 
 4.  Jeugd- en jongeren 
 
4.1  Huidige situatie 
Aan jeugd- en jongeren wordt in onze gemeente al sinds tientallen jaren  een belangrijke plaats 
toegekend. Sinds het ontstaan van een eigen subcultuur in de jaren 50 van de vorige eeuw is 
immers het besef ontstaan dat jongeren een eigen benadering verdienen. 
 
De meeste van deze activiteiten worden redelijk tot goed bezocht, zeker in vergelijking met 
andere gemeenten. Een gegeven bij deze activiteiten is echter dat de organisatoren en bezoekers 
van veel van deze activiteiten (vooral clubwerk, kamp en Boemerang) zich niet formeel 
verbonden weten met de Open Hof.   
 
Daarnaast vormen de traditionele vorm van erediensten een voor veel jongeren onoverkomelijk 
obstakel om ze te bezoeken.  De verwachting is dat de teruggang in  het kerkbezoek niet zal 
worden opgevangen door nieuwe aanwas van jongvolwassenen. Het betreft immers niet een 
kwestie die specifiek speelt bij jongeren, maar bij de gehele nieuwe generatie.   
 
Jongeren groeien op in een zap-maatschappij, waarin individualiteit een hoog goed is. Dit lijkt 
betrokkenheid aan de Open Hof moeilijk te maken. De uitdaging ligt voor onze gemeente om de 
jongeren enthousiast te maken voor zingevingsvraagstukken en de missie die wij hierbij voor 
ogen hebben, zonder de geëigende paden te moeten bewandelen. 
 
4.2 Suggesties 
Er moet gezocht worden naar andere manieren om jongeren bij de kerk te betrekken en de kerk 
bij de jongeren. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het ‘actualiseren’ van de 
erediensten door inzet van audiovisuele middelen, maar meer aan andere activiteiten.  
 
Immers, niet het houden van erediensten is de kern van onze visie (zie 2.3). De Open Hof wil 
immers “een kerk in beweging zijn, waar men zich welkom en geborgen voelt en die actief 
inspeelt op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.”  
 



 

Ten slotte moeten de leden van de Open Hof het jeugd- en jongerenwerk een volwaardige en 
gelijkwaardige plaats toekennen, zodat een voortdurend gesprek kan plaatsvinden over de 
uitwerking van de genoemde visie.   
 
5 Onze plek in de samenleving 
 
5.1 Huidige situatie  
De Open Hof lijkt zich de nood van de wereld terdege aan te trekken, zoals blijkt uit de vele 
activiteiten van de diaconie en de ZWO-commissie. De diaconie verstrekt financiële, materiële en 
sociale hulp aan gemeenteleden, waaronder gehele of gedeeltelijke financiering van verzorgde 
vakantieweken in “De Wereld” voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden.  
 
Plaatselijk en in de regio steunt de diaconie verschillende maatschappelijke instanties op het 
gebied van onder andere verslavingszorg, terminale thuiszorg, het IWAK en de voedselbank. 
Landelijk steunt de diaconie een aantal goede doelen. De Diaconie en de ZWO-commissie 
steunen de landelijke campagne “Kerk in Actie” op het gebied van zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingshulp.  
 
De gemeente stelt zich actief op ten aanzien van medechristenen in het AZC door een 
ophaaldienst op zondag en bezoekjes door de week. 
 
Sinds kort neemt de Open Hof deel aan M25, een jongerenproject van Diaconaal Centrum De 
Bakkerij in Leiden, dat jongeren tussen 12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te 
zetten voor de zwakkeren in de stad Leiden e.o. die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 
Daarnaast vervult het zalencentrum van de Open Hof een belangrijke lokale functie. Hierdoor 
krijgen we door de week ook bezoek van  niet-gemeenteleden.  
 
5.2 Suggesties 
Omdat de diaconie qua samenstelling steeds weer aan verandering onderhevig is, zou het goed 
zijn om enkele zaken intern schriftelijk vast te leggen, zoals de randvoorwaarden waaraan 
(collecte)doelen moeten voldoen.  
 
Om ook de jongeren te betrekken bij de diverse activiteiten, zouden de clubs (of de Boemerang) 
een project kunnen adopteren.  
 
Het zalencentrum (inclusief de kerkzaal) zouden nog beter kunnen worden benut, door het 
(laten) organiseren van activiteiten, zoals een stiltehuis of theater- of muziekvoorstellingen 
passend bij visie van de gemeente (zie 2.3). Hierbij kunnen ook niet-gemeenteleden  hun weg 
naar de Open Hof vinden, zonder dat er het oogmerk van ‘zieltjes-winnen’ op rust. Op deze 
manier kan de Open Hof – en daardoor ook de kerk - een natuurlijke plaats in de gemeente 
behouden.  
 
Een ander idee is een reünie voor oud-leden (verhuisd, overgegaan naar een ander 
kerkgenootschap of uit de kerk vertrokken). Hiermee kan worden aangegeven dat de Open Hof 
ook oog heeft voor hen die door allerlei oorzaken niet meer verbonden zijn aan de gemeente. 
Ook voor hen immers vormt c.q. vormde de Open Hof een plek in de samenleving. 
 
 
  



 

6 Interkerkelijke samenwerking  
 
6.1 Huidige situatie  
De Open Hof werkt op verschillende gebieden samen met verschillende andere plaatselijke 
kerken: 

 Met de Hervormde gemeente De Rank en de Goede Herder in Valkenburg wordt samengewerkt 
in de commissie ‘Leren & Ontmoeten’.  

 Met de Goede Herder worden ook afwisselend Iona-diensten georganiseerd. 
 Met de Hervormde Dorpskerk wordt de Alpha-cursus georganiseerd en wordt samengewerkt in 

de open deurdiensten in De Wiek en de Wilbert. Daarnaast is af en toe sprake van kanselruil. 
 Het moderamen van de Open Hof vergadert jaarlijks afzonderlijk met dat van de Gereformeerde 

Kerk van Katwijk aan Zee en Valkenburg en de (Hervormde) Dorpskerk. 
 Alle kerken uit Katwijk aan den Rijn bezorgen huis-aan-huis een gezamenlijke Paas- en 

Kerstboodschap. 
 
6.2 Suggesties  
Naburige protestante gemeenten lijken mogelijkheden te bieden voor intensiveren van de 
samenwerking, zeker met het oog op de toekomst. Hierbij wordt opgemerkt dat de eigen sfeer 
heel belangrijk blijft. Samengaan zal waarschijnlijk uitsluitend in beeld komen in uiterste 
(zakelijke) noodzaak. 
 
De samenwerking zal zowel op predikantsniveau (kanselruil, vervanging) als op 
activiteitenniveau plaats kunnen vinden (zoals  - naast ‘Leren & Ontmoeten’- de ZWO-commissie, 
de diaconie, clubwerk).  
 
Ook facilitaire zaken zouden echter samen kunnen worden aangepakt (boekhouding, 
abonnementen). 
 
 
7 De Open Hof in 2030  
7.1 Bestaat de Open Hof-gemeente nog in 2030? 
Dat is natuurlijk de vraag. De ervaring leert dat de landelijke trend binnen de PKN onze 
gemeente niet onberoerd laat. Over vijftien jaar is het ledenbestand van de gemeente 
waarschijnlijk meer vergrijsd. De 50-ers zullen dan allen 65-plussers zijn en van de huidige 65-
plussers zijn er dan ongetwijfeld velen die de leeftijd der zeer sterken niet hebben bereikt.  
 
Veel gemeenteleden zouden het erg jammer vinden als de Open Hof-gemeente niet meer zou 
bestaan, omdat het “nestgevoel” dan verdwijnt. Bovendien zal dan een baken wegvallen dat 
volgens onze visie (zie 2.3) van groot belang is voor onze samenleving. Een baken dat mensen 
troost biedt in moeizame dagen en het vertrouwen schenkt dat Gods goedheid overwint. 
 
Een positief teken is voorlopig de (lichte) toename van de inkomsten door de Vaste Vrijwillige 
Bijdrage ondanks het teruglopen van het ledenaantal. Een ondergrens voor het ledenaantal is op 
financieel gebied dan ook nog niet duidelijk aan te geven. Wel zullen de taken binnen de 
gemeente door steeds minder mensen kunnen worden uitgevoerd. Er zal dan ook veel energie 
moeten worden gestoken om de Open Hof voort te laten bestaan (ook financieel!), mogelijk door 
intensief samen te werken met andere kerken. Daarnaast is het participeren door jongeren van 
steeds groter belang. 
 
Overigens is een ondergrens op inhoudelijke gronden evenmin  aan te geven. Het baken van 
troost en vertrouwen dat de Open Hof-gemeente wil zijn is namelijk niet afhankelijk van een 
bepaalde omvang. Ook waar twee of drie mensen in zijn naam aanwezig zijn, kan  het baken 
overeind worden gehouden, in een samenleving dat naar onze mening moeilijk zonder kan. 
 



 

Tijdens de gemeenteavond van 21 mei 2015 werd breed aangegeven dat er al veel mogelijk is 
met betrekking tot het (multifunctionele) gebruik van de Open Hof.  Wellicht zal de Open Hof 
nog meer functies kunnen gaan  vervullen, deels om te fungeren als baken in de samenleving, 
maar ook deels uit financiële overwegingen. Aanpassingen van het gebouw zijn hiervoor dan 
niet ondenkbaar. Wel stellen velen het als voorwaarde dat de kerkzaal - in ieder geval op zondag 
- met een liturgisch centrum herkenbaar zal moeten blijven als plek voor de eredienst. 
Daarnaast zouden velen het betreuren als een (theologisch geschoolde) predikant als herder en 
leraar in de toekomst zou ontbreken. 
 
 
7.2 Wat voor kerk hebben we dan in 2030?1 
 De Open Hof zal in 2030 een gemeente zijn met een kern van 300 leden, waarvan 100 actief. 
Deze actieve leden organiseren allerlei activiteiten voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn. 
Deze activiteiten zullen een relatie moeten hebben met de visie van de gemeente (zie 2.3), maar 
ook moeten zorgen voor inkomsten. 
 
De erediensten zullen niet meer de kern vormen van het gemeenteleven, maar deels worden 
vervangen door andere vormen van ontmoeting, waarbij ruimschoots gebruik wordt gemaakt 
van verschillende technische mogelijkheden en social media.  
 
Dit alles vereist in 2030 naast de functie van predikant ook de inzet van een kerkelijk werker 
met managerskwaliteiten die een inspirerende en innovatieve rol vervult. 
De Open Hof zal een eigen zalencentrum met eigen koster/beheerder en eigen sfeer blijven 
houden, maar op verschillende gebieden (predikanten, activiteiten, facilitair) intensief 
samenwerken met andere kerken. 
 
De Open Hof zal zo op haar eigen wijze dienstbaar kunnen blijven aan het werken in Gods 
koninkrijk en blijft zij “een kerk in beweging, waar men zich welkom en geborgen voelt en die 
actief inspeelt op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.” De Open Hof zal zo – ook in 
2030 – voor velen een baken kunnen zijn van troost en vertrouwen. 
 
8 Samenvatting 
De commissie ziet de Open Hof-gemeente in 2030 nog steeds bestaan als baken in de 
samenleving. Zij voelt zich in deze overtuiging gesteund door de enthousiaste gesprekken die zij 
gevoerd heeft met (vertegenwoordigers) van diverse groepering uit de gemeente.  
Dit baken is –mits zij zich blijft baseren op onze visie- van groot belang in onze samenleving. 

                                                           
 


