BELEIDSPLAN VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE BROEK OP
LANGEDIJK VOOR DE JAREN 2015-2017
Onze gemeente heeft tot doel het bewaren en het doorgeven van het evangelie. Dit
doel streeft zij na volgens de Doopsgezinde traditie. Dit betekent dat de 5 kenmerken
van de gemeente, zoals die eeuwen geleden door Menno Simons zijn omschreven
voor ons richtsnoer en opdracht zijn, zoals verwoord in ons reglement.
Op dit moment telt de Doopsgezinde Gemeente 31 leden en 15 belangstellenden.
Het merendeel van de leden en belangstellenden woont in de gemeente Broek op
Langedijk en in de aangrenzende gemeente Heerhugowaard. Daarnaast is een
aantal leden afkomstig uit andere buurgemeenten of verder weg in de regio.
Behalve leden en belangstellenden zijn er ook 9 donateurs die jaarlijks een bedrag
naar onze gemeente overmaken.
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door een uit 5 personen bestaande kerkenraad, daarin bijgestaan door de predikant als adviseur. Het beleid van
de gemeente wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse vertoeving voor leden en
belangstellenden. Daar worden de leden in de gelegenheid gesteld hun oordeel te
geven over tal van zaken die op dat moment in de gemeente aan de orde zijn. De
kerkenraad legt tijdens de vertoeving verantwoording af aan de leden over de
uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur. Naast huishoudelijke zaken komen
ook themagerichte onderwerpen aan de orde.
Sinds 1997 is dominee B.S. Santema als predikant in onze gemeente aangesteld.
Tegelijkertijd is dominee Santema predikant in de gemeenten Twisk/Abbekerk en
Oude – en Nieuwe Niedorp. Deze 3 gemeenten zijn verder geheel zelfstandig
gebleven. De verdeling van arbeidstijd is als volgt: 2 dagen Oude – en Nieuwe
Niedorp, 1½ dag Twisk/Abbekerk en 1½ dag Broek op Langedijk.
Eens per 14 dagen is er een dienst op zondagochtend. Deze dienst biedt een open
dialoogvorm met enkele vaste onderdelen. Meestal zijn er 20 tot 25 aanwezigen.
Gasten voelen zich welkom. De diensten mogen inhoudelijk geslaagd worden genoemd, maar hebben helaas niet geleid tot toename van het aantal bezoekers. Wel
zijn vele trouwe oudere bezoekers overleden, wij zijn dankbaar dat hun plaatsen door
anderen zijn ingenomen. Bij afwezigheid van onze eigen predikant wordt er gezorgd
voor een externe voorganger.
De Christelijke feestdagen worden door de 3 gemeenten gezamenlijk gevierd, respectievelijk in Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Twisk. Deze diensten worden
zeer gewaardeerd en de kerken zitten dan vrijwel vol. Een ad-hoc koor verleent haar
medewerking en de diensten worden geleid door onze predikant.
Na afloop is er tijd voor ontmoeting, hetgeen de onderlinge banden verstevigt.
Eén lid van de kerkenraad is vertegenwoordiger tijdens de vergaderingen van de
regio, de NHDS en de BV De belangstelling van de kerkenraad naar de inhoud van
deze bijeenkomsten is de laatste tijd toegenomen, hetgeen de besluitvorming ten
goede komt (De vertegenwoordiger spreekt meer namens de gemeente op de regionale en landelijke vergaderingen, de gemeente is meer op de hoogte van de
landelijke ontwikkelingen)
Bij de door de “Ring” en NHDS georganiseerde diensten zijn veel leden aanwezig.

Aan de bijbelstudiegroep (gezamenlijk met de DG’s Twisk en Nieuwe Niedorp) nemen zo’n 8 tot 10 mensen deel. De frequentie van de bijeenkomsten is 7 keer per
jaar. Indien gewenst wordt een gast uitgenodigd een spreekbeurt te vervullen over
het aan de orde zijnde onderwerp.
Naast deze bijbelstudiegroep worden er 2 keer per jaar bijbelavonden georganiseerd
met een wisselend aantal deelnemers.
Wij besteden aandacht aan de Bijbelzondag van het Nederlands Bijbelgenootschap
De zusterkring heeft 9 leden. Elke 14 dagen komen zij bijeen. De predikant is 1 keer
per jaar aanwezig en spreekt over bijbel- en geloofsvragen. Deze enthousiaste groep
zusters organiseert naast haar eigen middagen ook eens per jaar een middag met
spreker of met een film waar een ieder welkom is.
Tezamen met de DG Alkmaar is er een leeskring waar maandelijks een boek wordt
besproken.
Bij de activiteiten betrekken we zo veel mogelijk mensen van buiten de kerk.
Jaarlijks een filmavond en –middag
Zingen met de buren vlak voor kerstmis is zo langzamerhand een traditie geworden.
Deze activiteiten brengen wij zo ruim mogelijk onder de aandacht.
De gemeente maakt deel uit van de Raad van Kerken Langedijk. Een belangstellende vertegenwoordigt ons. Medewerking wordt verleend aan de activiteiten vanuit de
Raad zoals vespers in de lijdenstijd en jaarlijks een gezamenlijke dienst. Onze predikant neemt de presentatie en de samenstelling van een radioprogramma op de lokale radio voor zijn rekening, namens de kerken in de gemeente Langedijk.
Broek op Langedijk kent een verzorgingshuis met een Protestants-Christelijke
signatuur: Verzorgingshuis Horizon. Wij zijn vertegenwoordigd in de identiteitsraad.
Onze predikant gaat regelmatig voor tijdens de wekelijkse diensten. De diensten
worden ook door onze leden ondersteund.
Zonodig komen de voorzitters van de 3 gemeenten Broek op Langedijk, Niedorp en
Twisk bij elkaar om te overleggen over zaken die raakvlakken met elkaar hebben,
zoals de voorbereiding van de Broederschapsvergadering of aangelegenheden betreffende de predikant. Aan het eind van elk jaar wordt een evaluatiegesprek met de
predikant gevoerd, door elke gemeente afzonderlijk.
Een aantal leden neemt deel aan bijeenkomsten ter bevordering van de regionalisatie o.l.v. de predikanten van Alkmaar, Schagen e.o., Wieringen en Broek op Langedijk + Nieuwe Niedorp + Twisk
Het zwaartepunt van het pastoraat ligt bij de predikant, die de leden/belangstellenden
bezoekt en daarnaast beschikbaar is voor pastorale zorg. Ook enkele
gemeenteleden leggen zo nu en dan huisbezoeken af.
Naast pastoraat en huisbezoeken worden speciaal voor ouderen bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd. Ook bij activiteiten die niet speciaal voor de ouderen
zijn, wordt er aan gedacht de ouderen die slecht ter been zijn, op te halen.
Wanneer er in de gemeente iemand is overleden, kan er desgewenst in de eigen
Vermaning een uitvaartdienst worden gehouden. Voor de eerstvolgende dienst worden de nabestaanden uitgenodigd en wordt een in memoriam uitgesproken. Deze
plechtige momenten worden zowel door de gemeenteleden als de nabestaanden
zeer op prijs gesteld.

De informatievoorziening wordt verzorgd door middel van een Zondagsbode, een
kerkblad, een website en berichten in de plaatselijke kranten.
In onze gemeente heerst in het algemeen een positieve geest. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren, heeft de gemeente het vertrouwen dat zij over voldoende mogelijkheden beschikt om in de komende jaren op de ingeslagen weg voort te
gaan. Er is een vaste kern van trouwe mensen (15 tot 20 personen) die nauw
betrokken zijn bij tal van activiteiten binnen de gemeente. Deze groep, bestaat uit 60ers en 70-ers.
De gemeente stelt zich de komende jaren ten doel het beleid zoals dit de achterliggende jaren is ingezet en vorm heeft gekregen, te continueren. Dit houdt in dat we
doorgaan met het organiseren van verschillende activiteiten die mogelijk leiden tot
groei. De ingezette koers spreekt zowel de predikant als gemeente en kerkenraad
aan en geeft bovendien het vertrouwen passend te zijn voor de Doopsgezinde Gemeente in Broek op Langedijk.
Wat het kerkgebouw en orgel betreft is het beleid van de gemeente er op gericht
zowel het gebouw als het orgel in een goede staat te houden voor de toekomst.
Hiervoor is het gebouw aangemeld als een gemeente-monument. Dat laatste levert
soms subsidie maar geeft ook verplichtingen!
Dit beleidsplan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen kerkenraad en
predikant, met als doel zichtbaar te maken welke weg de komende jaren, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door onze Doopsgezinde Gemeente gevolgd zal
worden. De ervaringen uit de jaren die achter ons liggen vormen hierbij een belangrijk gegeven. Niet alleen geestelijke, maar ook materiële zaken zullen in de komende
jaren onze aandacht vragen. Dit alles zal een flink beroep gaan doen op de financiële
middelen van de gemeente. In dit beleidsplan is getracht aan te tonen dat de
gemeente actief, levend en zeker levensvatbaar is. De rol en inbreng van de
predikant is daarbij van essentieel belang. Vandaar dat we heel graag op de
ingeslagen weg, met de huidige predikant, door willen gaan.
We hopen dat onze gemeente een plek van rust mag zijn en blijven.
Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en behoeden, alsook in vrijheid samenkomen om hun geloof te belijden. In vrijheid weliswaar, maar zeker ook in verbondenheid mét elkaar als Doopsgezinde Gemeente.
Moge het geloof waarin we staan, hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart, zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt, tastbaar worden in ons handelen.
Namens de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente te Broek op Langedijk,
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Dit beleidsplan is op de ledenvertoeving van 15 november 2015 besproken en
vastgesteld

