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I Proloog 

Historische ontwikkeling van de gemeente 

In 1976 is het Samen op Weg-proces op gang gekomen tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente Ransdorp-Holysloot en is een intentieverklaring getekend. 

Sinds 1 september 1991 functioneerden we als gefedereerde Samen op Weg-gemeente Ransdorp-Holysloot.  

Gemotiveerd door de bijbelse opdracht tot eenheid en gedragen door de gebeden, heeft zich een proces van 
naar elkaar toegroeien voltrokken dat inspirerend doorwerkt in het gemeenteleven en als verrijkend werd en 
wordt ervaren. 

Na het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland zijn ook wij in september 2006 officieel 
gefuseerd tot één gemeente: Protestantse Gemeente Ransdorp Holysloot.  

 

Karakter en beeld van de gemeente 

Het beeld van de gemeente als lichaam van Christus geeft aan dat de gemeente 

- pluriform is en ieder gemeentelid van belang is 

- een open, gastvrije gemeenschap wil zijn, ook naar de dorpsgemeenschappen 

- Binnen de grenzen van de gemeente vallen twee dorpen, Ransdorp en Holysloot, in een landelijk en 
weids gebied pal ten noorden van Amsterdam. Er is weinig ‘aanwas’ voor onze protestantse gemeente 
van mensen die van buitenaf in het gebied komen wonen.  
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II Wie en wat willen wij zijn? 

 Algemeen 

De gemeente heeft bij diverse gelegenheden uitgesproken zich vooral te herkennen in het beeld van de 
gemeente als lichaam van Christus. We vinden dit weergegeven in de brief van Paulus aan de inwoners van 
Korinthe, in 1 Korinthiërs 12. Het ging in Korinthe, een havenstad, om een christelijke gemeente met ‘vogels 
van diverse pluimage’. Zo willen ook wij gemeente zijn, gedragen door Gods liefde. 

Het beeld van de gemeente als Lichaam van Christus geeft aan: 

- dat de gemeente van harte pluriform is; 

- dat de gemeente ieder individu van belang acht; 

- dat de gemeente een open gemeenschap wil zijn; 

- dat de gemeente meeleeft met elkaar; 

- dat de gemeente zichzelf als ‘leerling van Jezus Christus’ beschouwd; 

- dat het ‘leerproces van het christen-zijn’ met vallen en opstaan gepaard gaat; 

- dat de gemeenteleden elkaar willen (onder)steunen in hun geloof; 

- dat geen enkel persoon meer of beter is dan een ander; 

- dat de gemeente niet voor zichzelf bestaat, maar dienstbaar wil zijn aan de wereld. 

Deze uitgangspunten trachten wij in de praktijk te realiseren. Het vormt zowel een ‘programma’ als ook een 
‘ideaal’, waarop wij als gemeente aanspreekbaar zijn en waarvoor wij samen verantwoordelijkheid willen 
dragen. 

Deze uitgangspunten betekenen ook, dat wij openstaan voor het zegenen van andere levensverbintenissen van 
twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht. 

De kerkenraad 

In de kerkenraad als bestuursorgaan van onze gemeente hebben als ambtsdragers zitting de diakenen, de 
ouderlingen, de ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Zij hebben allen eigen taken, maar werken ten 
opzichte van die taken binnen de kerkenraad met elkaar samen. 

De kerkenraad wordt ondersteunt door medewerkers eredienst en medewerkers diaconie. 

De predikant kan voorzitter zijn van de kerkenraad, maar dat hoeft niet. 

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba en de predikant. 

De predikantsplaats is een deeltijdfunctie. 
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De gemeente in de praktijk 

1. Diakonie 

Het diaconaat is de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld. De diakenen 

verrichten daartoe de dienst aan de tafel en zamelen de liefdegaven in. Hieronder volgt het beleidsplan van de 

diakonie: 

Het werk van de diaconie is samen te vatten in twee aspecten: 

- het vieren: verzorgen van de liturgie in de zondagse diensten en het bedienen van het avondmaal. 

- het dienen: omzien naar de ander, zorg en solidariteit. 

De diaconie is niet alleen kerk-opbouwend, maar ook kerk-overschrijdend. Diaconie is het geloof handen en 

voeten geven, zodat het geloof niet alleen binnen, maar ook buiten het kerkgebouw gestalte krijgt.  

Diaconale arbeid is te onderscheiden in: 

- binnen de kerk:  

De diaconie steunt de kerk daar waar nodig is, zij ziet het namelijk als een van haar taken de 

geloofsgemeenschap in stand te houden. De diaconie ondersteunt de jongerengroepen in de 

gemeente, verzorgt de bloemendienst en ondersteunt individuele gemeenteleden waar nodig.  

- binnen de plaatselijke gemeenschap: 

alle inwoners in de gemeenschap, al of niet kerkelijk meelevend krijgen diaconale aandacht. Te 

denken valt aan attenties voor zieken en bejaarden, stille hulp waar nodig, subsidiëren van activiteiten 

van zowel de jeugd als ouderen. 

- buiten de plaatselijke gemeenschap: 

de diaconie steunt de landelijke diaconale projecten van Kerk in Actie en het Werelddiakonaat. 

de diaconie steunt tevens de provinciale en regionale diaconale projecten, zoals het  

Waterlandproject. 

Ook zoeken wij naar eigen, kleinschalige diakonale projecten. 

De diaconie kan bovengenoemde zaken bekostigen van de inkomsten uit vermogen, verpachting van 

landbouwgronden, verhuur van de drie woningen en uit de collecten.  

Verder beschikt de diaconie over een wijkgebouw t.b.v. kerkelijke, diaconale, plaatselijke en andere 

activiteiten. Er is een beheerscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen. 

De diaconie zamelt gebruikte postzegels en kaarten in voor het goede doel. 

2. Pastoraat 

Voor een goede samenhang binnen de gemeente is zowel individueel- als groepspastoraat belangrijk, zoals 

bijvoorbeeld huiskamergesprekken. Het zieken- en crisispastoraat wordt uitgevoerd door de predikant. Voorts 

wordt ander bezoekwerk door leden van de bezoekgroep gedaan. De toerusting (ondersteunende begeleiding) 

van hen tot pastorale gesprekken wordt verricht door de predikant. 

3. Reglement ambtsdragers 
Een ambtsdrager zal  

- zich integer opstellen en de geheimhouding eerbiedigen, 
- op de hoogte gehouden worden van alle vorderingen, 
- nooit met voorkennis handelen voor eigen gewin, 
- te allen tijde melding geven betreffende eigenbelang in roerende en onroerende goederen die 

verkocht of verhuurd zullen worden, 
- zal bij belangenverstrengeling zich tijdens het proces tijdelijk terugtrekken. 
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4. Eredienst 

Elke zondag wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Zoveel mogelijk wordt het leesrooster gevolgd. 
De cantorij ondersteunt met regelmaat de gemeentezang.  
In de 40 dagen en adventstijd is er een liturgisch bloemstuk.  
Jaarlijks wordt er een paaskaars aangeschaft en de oude word weggegeven aan iemand van de gemeente als 
steun of bedankje. Kerkenraad en predikant proberen zoveel mogelijk de leden van de gemeente te betrekken 
bij de voorbereiding en de viering van de diensten. 
Ook is er gelegenheid tot bijzondere diensten, zoals een zangdienst, preek van de leek, Taizé dienst. 

5. Jeugdwerk en catechese 

Hoewel er weinig jongeren in onze gemeente zijn, blijft het streven om aandacht te geven aan het jeugdwerk. 
 
Kindernevendienst 
Kindernevendienst wordt gehouden als er behoefte aan is. 
 
Activiteiten kinderen 
We streven ernaar speciale kindervieringen te houden, o.a. rondom Palm Pasen en Kerst. Zoveel mogelijk in 
samenwerking met de basisschool “de weidevogel” in Ransdorp. 
 
Gelden Christelijke Schoolvereniging 
Vanuit de voormalige christelijke schoolvereniging is geld ter beschikking gesteld aan de kerk om het christelijk 
jeugdwerk te stimuleren. 

6. Jonge generatie 

Met de jonge generatie bedoelen we de jonge bewoners en gezinnen die in ons dorpen zijn komen wonen. Ook 
deze doelgroep willen wij betrekken bij de activiteiten van de gemeente in of buiten de kerk. Mede door de 
verjonging van het dorp is het voor de gemeente een uitdaging om deze doelgroep actief te benaderen. 

7. Ouderenwerk 

De ouderen onder ons zijn in meerderheid bij de trouwe bezoekers van de kerkdiensten. 
Door de vergrijzing van de gemeente blijft de zorg en aandacht voor deze groep onverminderd. Dit geldt zowel 
voor de gemeente- als niet gemeenteleden.  

8. Vorming  

Wij willen als gemeente en met mensen daarbuiten aan de slag met levens- en zingevingsvragen door bruggen 
te slaan tussen religie en kunst, cultuur, wetenschap. 
Wij verwachten dat de predikant hierbij een creatieve en inspirerende rol heeft. 

9. Communicatie  

We hebben een eigen kerkblad die 10 keer per jaar verschijnt. We willen de redactie in stand houden die het 
kerkblad inhoudelijk verzorgt. Het is een contactblad voor een ieder binnen en buiten onze kerkgemeenschap 
die zich hebben aangemeld. 
Overige aandachtspunten zijn: 

 Het stimuleren van commissies en andere instanties om publicaties in het kerkblad te plaatsen, 

 De bezorging bij aangemelde belangstellende van het kerkblad in Ransdorp en Holysloot evenals de 
verzending van het kerkblad aan gemeenteleden buiten de dorpen, 

 Actualiseren van de gegevens vermeld op de website www.holysloot.nl, 

 De commissie kunst in de kerk, 

 De stichting “De Witte Kerk”, activiteiten en verhuur kerkgebouw. 

 Ontwikkelen nieuwe communicatiemiddelen, bijv. een whatsapp 

http://www.holysloot.nl/
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10. Financiën – college van kerkrentmeesters 

De financiële huishouding van onze gemeente is in handen van het college van kerkrentmeesters. Het college 
van kerkrentmeesters heeft als deel van de kerkenraad de volgende specifieke taken: 

a. het beheer van de financiën. Ieder boekjaar wordt door het college van kerkrentmeesters het 
financiële jaarverslag van de inkomsten en uitgaven gemaakt en aan de kerkenraad ter goedkeuring 
voorgelegd. 

b. Het opmaken van de begroting. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. 
c. Het beheer en het onderhoud van de kerkelijke goederen, waaronder het kerkgebouw en de pastorie 

in Holysloot en het kerkorgel. 
 
Inkomstenbronnen zijn: 

a. vrijwillige bijdragen, giften en collecten 
b. rente-inkomsten uit risicoloze beleggingen 
c. advertentie-inkomsten kerkblad 

 
In 2007 is er tevens geld overgedragen van de opgeheven christelijke schoolvereniging aan de kerk. Dit geld is 
speciaal bestemd voor het stimuleren van christelijk onderwijs en jeugdwerk. 
 
De komende vijf jaar kan het huidige beleid wat de financiën betreft voortgezet worden. 
 
 

III  Dit beleidsplan: wat doen we ermee? 

In de periode 2020-2024 ziet het moderamen erop toe, dat de onderdelen van dit beleidsplan jaarlijks als 
agendapunten aan de orde komen in de kerkenraadsvergaderingen. 
 
 
 
 
 
Ransdorp – Holysloot, augustus 2019 
 


