
BELEIDSPLAN 2016 – 2021

1. INLEIDENDE OPMERKINGEN.

De Protestantse Gemeente Zijpe maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland, van de classis Alkmaar
en van de werkgemeenschap van predikanten. De gemeente heeft een predikant voor 0,1 plaats op inhuurbasis
tot 1 december 2017, ds. M.C. Aten

Per 1 januari 2015 is de classis akkoord gegaan met de omvorming van de Hervormde Gemeente in de
Protestantse Gemeente Zijpe. Per 13 april 2016 is de naam van de Hervormde Gemeente Zijpe notarieel
gewijzigd in Protestantse Gemeente Zijpe.

3. DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZIJPE

Belijdende leden, doopleden, niet gedoopte leden per dorp en totaal per 1 januari 2010

Oudesluis t Zand Schagerbrug St. M. brug St. M. vlotbrug Petten Burgerbrug Elders Totaal
Belijdende leden 5 19 33 11 7 12 6 5 98
Doopleden 1 9 19 1 5 4 7 - 46
Niet gedoopten 3 25 34 10 10 14 8 - 104

Totaal 9 53 86 22 22 30 21 5 248

Afname belijdende leden in vijf jaar: 20, of wel 17%
Afname gedoopte leden in vijf jaar: 29, of wel 38%
Afname geboorteleden in vijf jaar: 126, of wel 55 %
In de vijf jaar hiervoor bedroegen de percentages respectievelijk 22%, 11% en 70%.

Opmerkingen:
In de bovenstaande getallen zijn de door de SMRA mee-geregistreerden, niet Protestant, niet meegenomen.
25 % van de gemeente is 70+. De afname van 17% bij de belijdende leden komt door verhuizing en versterf.
De Actie Kerkbalans is sedert enige jaren uitgebreid tot alle geregistreerde adressen, ook van gedoopten en niet-
gedoopten. Zij worden in januari en februari ook persoonlijk bezocht. Dit heeft wederom een behoorlijke
adressen-reductie gegeven. Allen die te kennen gaven zich te willen uitschrijven werden bezocht door de
predikant. De registratie van nieuwgeborenen, niet langer doorgegeven door de burgerlijke gemeente, loopt
achter. Er zit een opgave/wijzigingsformulier in het kerkblad.

De kerkenraad bestaat uit 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1 ouderling-scriba, 2 diakenen en 1
predikant. De kerkelijk administrateur, met een zeer hoge inbreng, valt officieel buiten de kerkenraad, maar
woont wel de vergaderingen bij. Bij het houden van de kerkdiensten assisteren oud-ouderlingen en –diakenen.

3. STAND VAN ZAKEN

De PG Zijpe is in 2014 gestart met vernieuwende activiteiten via het instellen van een commissie kerkvernieuwing.
Nieuwe wegen inslaan en nieuwe doelgroepen vinden is noodzakelijk bij een gemeente die snel veroudert zo luidt
het motto. Met een eigen uitvoering van The Passion onder de naam Passion in de Polder, met een vernieuwde
kerstnachtdienst en met bijzondere diensten van Evensong en Taizediensten is een start gemaakt met deze
activiteiten en dit bleek nieuwe inspiratie los te maken. Dat bracht ons ertoe om ons als gemeente aan te melden
voor een pioniersplek. Deze plek is de PG eind 2016 toegekend.

Alle leden en belangstellenden van de Protestantse Gemeente Zijpe ontvangen vier maal per jaar het kerkblad
“De Nieuwsbrief”. Bij de edities voor Kerst en Pasen wordt op kosten van de diakonie een speciale kaart
toegevoegd namens de kerken in Schagen en Omgeving, met een wens en vermelding van alle kerkdiensten.
De katholieke parochie ’t Zand valt nu onder het dekenaat Alkmaar, maar heeft wel weer een eigen pastoor, die
ook ingezet wordt in andere parochies. Ook de katholieke parochie te Burgerbrug heeft samen met die te
Warmenhuizen een eigen pastoor. Sinds de naamswijziging in 1.1.2015 vallen de Gereformeerde inwoners van
de Zijpe onder de PG Zijpe. Voor Zuid-Zijpe vallen zij onder de Gereformeerde Kerk te Krabbendam.

Via de predikant participeert de PG Zijpe in de Raad van Kerken van Schagen en Omgeving. Deze vergadert
meestentijds in het Verenigingsgebouw van de kerk in Schagerbrug, ’t Schoolhuijs. De Raad viert drie maal per
jaar, tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid, in januari en op Tweede Pinksterdag en in september tijdens
de Vredesweek, een oecumenische en gezamenlijke dienst in Schagen.

De Protestantse Gemeente Zijpe is al langere tijd bezig met een heroriëntatie van haar toekomst. Eerder heeft zij
verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking met de buurgemeenten Callantsoog, Schagen, Anna



Paulowna, Krabbendam en Harenkarspel. Bij die gesprekken is ook de classis betrokken. Een en ander heeft
(nog) niet tot een samenwerkingsmodel geleid.
De gemeenteleden hebben eerder een voorkeur uitgesproken voor een samenwerkingsmodel met Callantsoog en
Schagen. Bereidheid bij de buurgemeenten bleek een blokkade. Het opgaan in een wijkgemeentemodel met
Schagen is als richting onderzocht maar voorlopig verlaten aangezien daarmee de eigen zeggenschap en de
pastorale zorg op de tocht komt te staan. Mogelijk moeten de inspanningen gericht worden op de langere termijn,
waarin een groeimodel naar een grotere gemeente in de Kop van Noord Holland één van de mogelijkheden is. De
Protestantse gemeente Zijpe zal zich blijven inzetten om een duurzaam samenwerkingsmodel te ontwikkelen.
Zelfstandigheid is geen vereiste, maar de gemeente is wel van plan zo mogelijk de eigen wekelijkse erediensten
ontmoetingen in Schagerbrug te continueren. Het toekennen van de pioniersplek geeft ons een kans om ook als
zelfstandige gemeente de komende jaren voort te blijven bestaan en nieuwe doelgroepen te zoeken.

De PG Zijpe hoopt dat met de eerder genoemde pioniersplek een nieuwe weg ingeslagen kan worden. De
pioniersplek zal een belangrijke basis moeten worden voor het voortbestaan van de gemeente. De bestaande
activiteiten van de gemeente zullen zoveel als mogelijk is naast het pionieren voort blijven bestaan.

4. CONTINUERING IN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZIJPE

De diakonie heeft sinds jaar en dag 9 hectare weiland in bezit, waarbij in de dure tijd voor de omzetting van 2 ha
in bollenland bijna 3 ha bollenland voor ontsluiting aangekocht moest worden. De 7 ha weiland worden via de
SKG in Amersfoort beheerd, het bollenland door de diakonie zelf. Voor de aankoop werd een hypotheek gesloten
bij de KKG in Gouda, groot f 322.000,--, later omgezet in een lening van de diakonie van de PG Callantsoog met
het bollenland als onderpand, halverwege 2013 nog groot € 50.000,- Inmiddels is deze lening geheel afgelost.
Het ligt niet in de bedoeling meer land af te stoten. De lening van de diakonie aan de kerkvoogdij voor de
restauratie van het kerkgebouw, afgesloten in 1994 en groot f 100.000, is in 2011afgelost.

Het godsdienstonderwijs aan de openbare basisscholen in ’t Zand en Schagerbrug door de predikant is tot 2012
gecontinueerd. Dit bereikte ongeveer 70 kinderen. Met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie is het
godsdienstonderwijs in 2012 helaas beëindigd.

In 2013 is een website gelanceerd: www.kerkschagerbrug.nl . Daarin presenteert de gemeente zich met
informatie over historie, kerkgebouw, kerkdiensten, kerkenraad, predikant en diverse activiteiten.

De opstelling en verspreiding van een oecumenische lijst van kerkdiensttijden in het toeristenseizoen is aan de
Protestantse Gemeente Callantsoog toegedeeld, die hier het meeste profijt van heeft.

Tweejaarlijks verricht de Monumentenwacht een inspectie aan het kerkgebouw, een provinciaal monument
daterend uit 1850. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het rapport van de Monumentenwacht en een
meerjarig onderhoudsplan. Er is een onderhoudscontract met het lokale bouwbedrijf. Kleine reparaties in de kerk
worden uit kostenbesparing zoveel als mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn o.a. diverse
werkzaamheden aan kerk en verenigingsgebouw verricht, zoals schilderwerk, reparatie van de pilaarvoeten. Het
stucwerk op de westelijke muur en aan de pilasters is vernieuwd. In 2015 vond er nog een uitgebreide
onderhoudsbeurt plaats i.s.m. de gemeente Schagen die de kerktoren beheert. Er is groot onderhoud verricht aan
dak, vensters, en houtwerk in de toren. De kerk is in een redelijk tot goede staat van onderhoud.

Het verenigingsgebouw is in 2012 grondig verbouwd en bij de startzondag in september 2012 feestelijk heropend.
Bij de heropening heeft het verenigingsgebouw de naam “t Schoolhuijs gekregen, een historische naam die
verwijst naar een voormalige functie van het verenigingsgebouw.

Het orgel dat dateert uit begin 20ste eeuw wordt jaarlijks onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf. Helaas is
het orgel de laatste jaren herhaaldelijk in storing als gevolg van de vocht- en temperatuurswisselingen in de kerk.
In 2013 is er een grondige reparatie verricht dat extra onkosten met zich mee heeft gebracht. Er is dat jaar een
luchtbevochtiger aangeschaft. Een hardnekkig vochtprobleem in de kerk is opgelost door een aanpassing aan de
hete lucht toevoer. In 2016 is stucwerk aan het interieur vernieuwd.

De gemeente steunt op een vaste groep vrijwilligers die bereid zijn tot allerlei activiteiten zoals het maken van de
Nieuwsbrief, het organiseren van de rommelmarkt, schoonmaak, onderhoud aan gebouw en tuin, kinder-
nevendienst, huisbezoek en vervoer van en naar de kerk

De zaterdag voor Koningsdag wordt in de kerk een rommelmarkt gehouden waarmee ook het nodige geld voor
het onderhoud wordt ingezameld. Het beheer van de kerktoren berust bij de (burgerlijke) gemeente Zijpe, nu
Schagen, die daar eigenaar van is.

http://www.kerkschagerbrug.nl


5. DOELSTELLING.

De vigerende doelstelling van de Hervormde Gemeente Zijpe wordt gecontinueerd. Zij wil in navolging van haar
Heer Jezus Christus (Mattheüs 4 en 9) een levende, verkondigende en helende gemeenschap zijn. Een veilige
plaats waar men naar elkaar omziet, waar men van elkaar leert en waar zo het Koninkrijk van God verkondigd
wordt en gestalte krijgt. Daarnaast proberen we voort te bestaan in samenwerking met andere gemeenten en te
zoeken naar nieuwe wegen en uitdagingen.

6. VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLING.

De verkondiging vindt plaats in de wekelijkse eredienst en via artikelen in het kerkblad aan ieder die het lezen wil.
Maar ook via bezoek van predikant, kerkenraadsleden, contactpersonen en kerkleden in het algemeen.
Het is van groot belang dat de kerk present is bij de hoogtepunten en dieptepunten in iemands leven.
Dit meeleven kan zeker nog verbeterd worden, het leven in dorpen geeft daar de mogelijkheid toe en de
contactpersonen, zoveel mogelijk per dorp, zijn oren en ogen voor predikant en kerkenraad.

Dit brengt ons gelijk bij de helende functie van de gemeente. De gemeente wordt nog steeds meer een plek waar
men met zijn emoties terecht kan. De voorbede neemt daarbij een belangrijke plaats in.
De diaconie heeft de oprichting ondersteund van en participeert sinds dit jaar in het Noodfonds van de kerken van
Zijpe met de burgerlijke gemeente Schagen.

7. EVALUATIE VAN EERDERE BELEIDSPLANNEN

In 1991 was de doelstelling van het beleidsplan: voortbestaan van de gemeente.
In 1996: het ontwikkelen van de gemeente in vreugdevol belijden en uitdragen van het woord van God.
In 2001: leren, verkondigen en helen, in het Engels mooi rijmend: teaching, preaching and healing.
In 2006 is die doelstelling gecontinueerd. Het geeft stabiliteit aan het kerkelijk leven.
In 2010 en ook weer in 2016 wordt de vorige doelstelling gecontinueerd, gecombineerd met het zoeken naar
mogelijkheden tot voortbestaan in samenwerking en het zoeken naar nieuwe wegen en uitdagingen.
De Actie Kerkbalans is in de gemeente ingeburgerd. Vergroting van de inkomsten door het voeren van acties
onder de bevolking wordt onderzocht, vooral gericht op het onderhoud van het kerkgebouw.
De voor de eredienst in gebruik zijnde kerk wordt vooral gezien als de kerk van Schagerbrug en elk dorp heeft
ook zijn eigen kerkgebouw dat men primair in stand wil houden.
De gemeente heeft te maken met een behoorlijke krimp, iets vertraagd door nieuwbouw in de dorpen. Veel
mensen kunnen door ouderdom niet meer naar de kerk komen of vallen weg door ziekte en overlijden. Toch blijft
er een basis waarvoor we door willen gaan: voorgangers, gemeenteleden en gasten zien ons als een prettige
gemeente om in te kerken en om in voor te gaan, en vinden het waardevol om dit in stand te houden. Persoonlijk
bezoek van de predikant en van kerkenraadsleden wordt zeer op prijs gesteld.

8. EVANGELIE EN CULTUUR IN DE ZIJPE.

Vanuit de PG is twee jaar geleden een commissie kunst en cultuur opgericht. Deze commissie zet zich in voor
culturele activitieten in de kerk. Zo nam de kerk in Schagerbrug deel aan de zomerse Kunstroute Zijpe. In 2016
vond er door bezuinigingen geen kunstroute plaats. Daarop heeft de commissie Kunst en Cultuur Kerk
Schagerbrug een eigen expositie georganiseerd op 3 zondagen onder de titel “zomerkunst”’. Dit werd door zo’n
300 mensen bezocht. Inmiddels heeft de commissie meerdere activiteiten op stapel staan, lezingen van bekende
schrijvers en historici, cabaret en muziek.

Er is een goede samenwerking tussen de Protestantse Gemeente en de Stichting Zijper kerken, waarin zij
vertegenwoordigd is. De landelijke Monumentendagen vallen altijd samen met de plaatselijke kermis waarvoor de
weg voor en naar de kerk afgesloten wordt. Het Van Dam orgel wordt door kenners hoog gewaardeerd. Af en toe
vindt er een excursie van de schooljeugd naar het kerkgebouw plaats. De schooljeugd uit het dorp vierde onlangs
nog haar kerstactiviteit in de kerk. Een groepje scholieren vormde tijdens de kerstnachtdienst een koortje.

De Protestantse Gemeente biedt in haar kerk en verenigingsgebouw ’t Schoolhuijs ruimte voor maatschappelijke
activiteiten. Zo is er wekelijks het lokale vrouwenkoor (Canto) actief en wordt er gelegenheid geboden voor
gespreksavonden, bijeenkomsten en vergaderingen. E wordt maandelijks geschreven voor Amnesty International
en de Zonnebloem en het Rode Kruis en Vrouwen van Nu verzorgen activiteiten in het Verenigingsgebouw.
Vanaf 2011 is het verenigingsgebouw regelmatig in verhuur als cursuslocatie voor de stichting Educatieve
Vorming Voor Volwassenen (EVVV). Het beleid is erop gericht deze activiteiten voort te zetten en zo mogelijk uit
te breiden. Deels om deze maatschappelijke activiteiten te stimuleren en ondersteunen, deels om extra middelen
bijeen te brengen.

RESUMEREND

De Protestantse Gemeente Zijpe is nog volop actief, ondanks de verouderde groep gemeenteleden. Uit vele
signalen blijkt dat religie nog steeds een plek verdient in de maatschappij. Als gemeente kijken we naar de vooral



naar de toekomst. Er is veel saamhorigheid en bereidheid hier samen aan te werken. Hopelijk biedt de
pioniersplek nieuwe kansen.

De gemeente staat ook nog steeds open voor samenwerking met de omringende gemeenten, een groter
samenwerkingsverband is zeker niet uitgesloten. Dat vraagt van de omringende gemeente ook een open houding
en realistische kijk op de toekomst.

Scriba,

D.G. Hijink-Braakhekke

Voorzitter,

N.D. Modder



BIJLAGE I BIJ HET BELEIDSPLAN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE VAN DE PKN 2010-2015

TAKEN EN ORGANISATIE VAN DE KERKENRAAD

1. Taken
De zorg voor de eredienst. De kerkenraad zorgt voor het kader waarbinnen de eredienst plaats vindt. Dit omvat
het in goede conditie houden van het kerkgebouw en het mogelijk maken dat er diensten gehouden worden.
Daaronder valt ook de aankondiging van de diensten in de plaatselijke courant. De kerkenraad draagt de
verantwoording voor de verkondiging, zij verdiept zich in de inhoud van de eredienst en luistert naar en verwerkt
de reacties van de gemeenteleden daarop. In geval van afwezigheid van de predikant organiseert zij zelf een
dienst. IN DE DIENST KRIJGEN DE KINDEREN, JONG EN OUD, GROTE AANDACHT.

2. Organistatie

De taken die voortvloeien uit het beleidsplan, worden verdeeld. De zorg voor de eredienst wordt gedragen door
de hele kerkenraad. Oud-kerkenraadsleden assisteren daarbij, omdat het aantal belijdende lidmaten vergrijst.
Taken die afgebakend zijn:
Dagelijks bestuur en scribaat vallen onder het moderamen, waarin de ouderling-kerkrentmeester, een diaken en
de predikant zitting hebben.
Pastoraat wordt met name verricht door de predikant
Diaconale taken (door diaconie en predikant)
Kerkvoogdelijke zaken (kerkvoogdij)

3. Commissies van de kerkenraad.

Er bestaan zeven commissies en werkgroepen:
-Redactie van de Nieuwsbrief
-Commissie contactpersonen in de dorpen
- Medewerkers aan de kerk-taxi
-Kindernevendienstgroep
-Rommelmarktgroep
-Schrijfgroep voor Amnesty International
-Groep van assisterende oud-kerkenraadsleden.
- Fusiecommissie

Naast deze commissies en werkgroepen onderhoudt één gemeentelid, oud-kerkenraadslid, contact met de
Stichting Kerk & Recreatie “De Anloup” te Sint Maartenszee.
En één gemeentelid, oud-kerkenraadslid, zit namens de Hervormde Gemeente Zijpe in de Stichting Zijper Kerken.
Godsdienstonderwijs op twee Openbare Basis Scholen wordt door de predikant gegeven.

De commissies en werkgroepen en personen werken zoveel mogelijk in overleg met de kerkenraad. Deze let
daarbij op de volgende punten:
-Opdrachten of verzoeken van de kerkenraad aan de commissie, werkgroep of persoon moeten duidelijk en
vastomlijnd worden geformuleerd en zo snel mogelijk aan de commissies worden overgebracht of met hen
besproken.
-Het werk van de commissies, werkgroepen, personen wordt regelmatig in de kerkenraad aan de orde gesteld.
-Over voorstellen vanuit de commissies, werkgroepen, personen worden in de kerkenraad snel besluiten
genomen.
-In elke situatie moet duidelijk zijn of de kerkenraad dan wel de commissie, werkgroep of persoon de
eindverantwoordelijkheid draagt voor een bepaalde taak.
-Jaarlijks is er in de grotere groepen een evaluerende bijeenkomst.
-Jaarlijks wordt er, naast een gemeente-avond, ook een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd,



BIJLAGE 2 BIJ HET BELEIDSPLAN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE 2010-2015

TAKEN VAN DE COMMISSIES EN WERKGROEPEN EN GEDELEGEERDE PERSONEN

1. Redactie van de Nieuwsbrief
De redactie is verantwoordelijk voor het opstellen, de opmaak, de productie en de verzending van de Nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief komt 4 x per jaar uit op tevoren vastgestelde data. De Nieuwsbrief is opgebouwd uit een aantal
vaste rubrieken, waarvan de teksten worden opgesteld door vaste medewerkers. Daarnaast kunnen spontane
bijdragen uit de gemeente worden opgenomen. De redactie ziet erop toe dat de teksten voor de vaste rubrieken
tijdig bij haar worden ingeleverd. Zij is verantwoordelijk voor de redactionele vormgeving van de teksten.
Bezorging in de dorpen wordt door vaste personen gedaan.

2. Commissie contactpersonen.
De leden leggen zich toe op het onderhouden van contact met alle 70-plussers in de Hervormde gemeente; zij
brengen ook een Kerststukje en een missie/zendingskalender rond. En de Nieuwsbrief. Als dorpsgenoot
functioneren ze ook als vertrouwensfiguur en geven behoefte aan pastorale zorg door aan de predikant of
kerkenraad.

3. Medewerkers aan de kerktaxi.
Voor ieder dorp staat in de Nieuwsbrief een contactpersoon vermeld die desgewenst het vervoer naar de kerk
regelt.

4. Kindernevendienstgroep.
Deze regelt, in overleg met de predikant, de nevendienst tijdens de eredienst, al of niet in de vorm van projecten.

5. Rommelmarktgroep
Deze verzamelt overbodige inboedel. slaat die op en verkoopt die, ook eenmaal per jaar in de kerk, ten bate van
onderhoud en vernieuwing van het kerkinterieur.

6. Schrijfgroep Amnesty International
Deze regelt de maandelijks schrijfavonden en geeft bekendheid aan het werk van Amnesty International.

7. Groep van assisterende oud-kerkenraadsleden.
Zij worden in overleg met de kerkenraad ingedeeld om voor, tijdens en na de eredienst te assisteren. Eenmaal
per jaar is er een gemeenschappelijk overleg met de kerkenraad.

De vertegenwoordiger voor de kerkenraad in het bestuur van Kerk & Recreatie doet eenmaal per jaar verslag in
de kerkenraad en pleegt, zonodig, overleg.

De vertegenwoordiger voor de kerkenraad in de Stichting Zijper Kerken doet eenmaal per jaar verslag in de
kerkenraad en pleegt, zo nodig, overleg.

De predikant en een diaken vertegenwoordigen, volgens het vertegenwoordigingsschema, de gemeente in het
overleg van de classis.
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