Kogerkerkgemeente
Koog aan de Zaan – Zaandijk
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Hoofdstuk 1 - Profiel
De Kogerkerkgemeente1 maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.
Zij weet zich geroepen tot dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld.
Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – geïnspireerd door het Bijbelse
visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor
mensen dichtbij en veraf. Binnen de gemeente is ruimte voor verschillende
geloofsopvattingen.
Hoofdstuk 2 - Eredienst
Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daarin vinden wij van
belang:
- een stijlvolle liturgie met ruimte voor stilte en bezinning
- een goede exegese
- prediking die bemoedigt, raakt en inspireert en de actualiteit niet schuwt
- muziek en zang
Tien maal per jaar delen we met elkaar brood en wijn.
De diensten vinden iedere zondag plaats in de Kogerkerk; een klein monumentaal
kerkgebouw in het hart van Koog aan de Zaan, met een historisch orgel en een
koororgel. Zes keer per jaar gaat een vrijzinnige gastpredikant voor. Jaarlijks is er
een dienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking, die samen met
enkele van hen wordt voorbereid.
Wij zingen vooral uit het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Regelmatig
ondersteunt een zanggroep, gevormd door gemeenteleden, de gemeentezang.
De lezingen zijn bij voorkeur uit de Naardense Bijbel en in voorkomende gevallen uit
andere vertalingen. Het begin van de dienst wordt geleid door ambtsdragers en oudambtsdragers. Regelmatig gaan gemeenteleden voor in het gebed om ontferming.
De orde van dienst staat op papier en wordt samen met het liedboek door de
gastvrouw/heer uitgereikt.
Hoofdstuk 3 - Gemeenschap
De gemeente vormt een relatief kleine gemeenschap, waarin wij proberen op
eigentijdse wijze inhoud te geven aan ons geloof en omzien naar elkaar. Wij doen
ons best om nieuwkomers welkom te heten en zich bij ons thuis te laten voelen.
Naast leden kent de gemeente ook een groep vrienden. Zij zijn volledig opgenomen
in de gemeenschap van de Kogerkerkgemeente.
Bij de zegening van levensverbintenissen maakt de Kogerkerkgemeente geen
onderscheid tussen huwelijkse levensverbintenissen en niet-huwelijkse
levensverbintenissen, of het nu om een verbintenis tussen mensen van gelijk of van
verschillend geslacht gaat.
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De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Een
klankbordgroep die vrijwel altijd deelneemt aan de kerkenraadsvergaderingen, staat
hem daarin bij.
Veel vrijwilligers zetten zich, ondanks hun soms gevorderde leeftijd, op zondag en
door de week in voor tal van activiteiten – van het schoonmaken van kerk en
bijgebouw De Stolp tot het organiseren van activiteiten op het gebied van inspiratie,
bezinning en ontmoeting. Velen maken gebruik van de mogelijkheid om ’s zondags
na de dienst met elkaar na te praten en koffie of thee te drinken.
Hoofdstuk 4 - Jongeren
Er is een eet- en gespreksgroep voor jongeren in de ruimste zin van het woord (vanaf
ongeveer 20 tot ongeveer 45 jaar). Onderwerp van gesprek (vaak aan de hand van
een boek) is een levensbeschouwelijk thema vanuit verschillende invalshoeken,
zoals kunst, cultuur, maatschappij, geloof en eigen leven.
Vanwege de beschikbare menskracht staat de Kogerkerkgemeente voor de keuze
tussen zorg en aandacht voor de bestaande gemeenschap en bijzondere acties om
jongeren bij de gemeente te betrekken. Zij heeft daarbij gekozen voor zorg en
aandacht voor de bestaande gemeenschap. Dat neemt niet weg, dat jongeren
vanzelfsprekend welkom zijn en met hen zal worden nagegaan waaraan zij behoefte
hebben.
Hoofdstuk 5 - Pastoraat
Kernbegrippen van pastoraat zijn ‘omzien naar elkaar’ en ‘een eindje meelopen’.
Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant en een pastorale groep. De predikant
bezoekt nieuw-ingekomenen en verzorgt het pastoraat op keerpunten in het leven en
in crisissituaties. De pastorale groep, die regelmatig samen met de predikant bij
elkaar komt, doet het overige bezoekwerk. Ieder lid van deze groep heeft zijn/haar
eigen wijk, zodat mede door het regelmatige contact, onderling vertrouwen kan
ontstaan. Drie personen uit deze groep functioneren als aanspreekpunt voor
pastorale aangelegenheden, bijv. bij ziekte en ziekenhuisopname.
Daarnaast verzorgt de groep de zondagse bloemengroet en " de bloemen uit de
buurt" (zie ook hoofdstuk 12 - Kerk en Buurt).
Tevens brengen leden van de pastorale groep een kerst- en paasgroet met het
tijdschrift "Open Deur" rond aan gemeenteleden.
De pastorale groep heeft een belangrijke rol in de (voorbereiding van de) dienst
waarin de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden en anderen worden
herdacht. Die dienst vindt plaats op de zondag het dichtst bij Allerzielen. In de kerk is
een gedenktafel waarop na het overlijden van een gemeentelid een kruisje met
zijn/haar naam en geboorte- en sterfdatum wordt geplaatst.
Hoofdstuk 6 - Predikant
Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is er een predikantsvacature voor
50% van de werktijd. Het (treffen van voorbereidingen voor) vervullen van deze
vacature zal in 2019 veel aandacht vragen.
Hoofdstuk 7 - Diaconie
Als gemeente voelen we ons betrokken bij het wel en wee van de wereld om ons
heen. Daarbij hoort ook de zorg voor mensen die (financieel) in nood zijn. De
diaconie heeft het voortouw bij het vervullen van deze opdracht. Zij ondersteunt

maatschappelijke projecten ver weg en dichtbij. Het beleid van de diaconie is niet
alleen de collecteopbrengsten hiervoor te bestemmen, maar ook een gedeelte van
haar vermogen.
Op het collecterooster staan doeleinden op voorstel van Kerk in Actie en
internationale, landelijke en plaatselijke doeleinden. De collectedoelen worden in het
kerkblad “Rond de Kogerkerk” en in de nieuwsbrief toegelicht. De opbrengst van de
diaconale collecten wordt verantwoord in het kerkblad.
Aan onderstaande projecten heeft de Kogerkerkgemeente zich voor langere tijd
verbonden.
* Stichting Maak Ethiopië Gezonder (www.maak-ethiopie-gezonder.nl)
* De Bleeker Foundation (www.bleekerfoundation.org)
* Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis” (www.dsgdesluis.nl)
Daarnaast participeren we bestuurlijk en financieel in het diaconale inloophuis De
Bron in de wijk Poelenburg in Zaandam.
Van de predikant wordt verwacht dat zij/hij gemiddeld een dagdeel per week
besteedt aan diaconale taken.
Duurzaamheid
Vanuit de diaconie houdt de werkgroep Duurzaamheid zich bezig met vragen rond
duurzaamheid en de invulling die hieraan in de gemeente gegeven kan worden. De
werkgroep richt zich op acties waarmee we als gemeente bijdragen aan een goede
omgang met de aarde. Ook de kerk kan er zo toe bijdragen dat volgende generaties
hun kansen op welvaart en welzijn behouden en klimaatverandering binnen de
perken blijft. Dankzij de activiteiten van deze werkgroep is de Kogerkerkgemeente
aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken.
Diversen
De diaconie zorgt ervoor dat de brieven van de maandelijkse schrijfacties van
Amnesty International in de kerk aanwezig zijn, zodat de kerkgangers die kunnen
ondertekenen.
Eens per maand zijn na de dienst producten uit de Wereldwinkel te koop.
Hoofdstuk 8 - Activiteiten
In de wintermaanden wordt een veelkleurig scala van activiteiten ter inspiratie,
bezinning en ontmoeting georganiseerd.
Twee maal per jaar vindt het Zincafé Kogerkerk plaats. Het Zincafé Kogerkerk is een
Zaans forum voor opinie en gesprek voor vraagstukken op het terrein van zingeving,
maatschappij en cultuur. Met dit café willen we gelegenheid scheppen om in
informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
In de maanden september t/m mei is er maandelijks een gemeentemaaltijd. Op
woensdagmorgen is in die maanden één maal per maand een gezellige bijeenkomst.
Begonnen wordt met een korte liturgie. Daarna is er een lezing, vaak met
afbeeldingen, over uiteenlopende onderwerpen. In de periode voor kerstmis wordt
een wintermarkt gehouden. De leden van de handwerkgroep maken handwerken
voor de verkoop op de wintermarkt en op de braderie in Koog aan de Zaan.
Diverse activiteiten ter inspiratie en bezinning worden georganiseerd in
samenwerking met de protestantse gemeenten in Zaanstreek-Noord. Hiervoor wordt
meestal een overkoepelend thema gekozen. Daarnaast is er onder meer bijbelstudie
en een serie ‘films die ertoe doen’. In de maanden september tot mei komt
maandelijks een meditatiegroep bijeen, waar diverse vormen van christelijke
meditatie worden beoefend. De lezingen en leeskring die worden georganiseerd door

de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Zaanstreek maken onderdeel uit van het
programma ter inspiratie en verdieping van de Kogerkerkgemeente.
Hoofdstuk 9 - Financiën
Het financiële beheer van de Kogerkerkgemeente is toevertrouwd aan de
Kerkrentmeesters die hun zijn beleid afstemmen met de kerkenraad. Jaarlijks schrijft
de Kogerkerkgemeente haar leden aan in de Kerkbalansbrief. Deze brief geeft
informatie over de financiële toestand van de gemeente en roept de leden op om een
bijdrage te geven. De brieven worden persoonlijk bezorgd en opgehaald, zodat
tegelijk informatie van pastorale aard kan worden verkregen. Naast de leden van de
Kogerkerkgemeente ontvangen ook degenen die aangegeven hebben dat zij zich
verbonden voelen met de gemeente een verzoek om financieel bij te dragen.
Een belangrijke bron van inkomsten is de verhuur van de kerk en het bijgebouw De
Stolp voor allerlei activiteiten. Kerkrentmeesters beoordelen daarbij de activiteiten.
Deze mogen niet in strijd zijn met het profiel van openheid van de
Kogerkerkgemeente.
Voor het instandhoudingsonderhoud van kerk, hoofdorgel en het ‘catechisatielokaal’
De Stolp, alle geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten, wordt van verschillende
overheden subsidie ontvangen.
Stichting Vrienden van de Kogerkerk en Marktleiding
Onder eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk van de kerkenraad functioneren
de Marktleiding, die jaarlijks de wintermarkt organiseert, en de Stichting Vrienden van
de Kogerkerk. De Stichting onderhoudt contact met haar eigen donateurs en
organiseert activiteiten zoals de openstelling van het kerkgebouw op Open
Monumentendag en de maandelijkse (met uitzondering van de zomerperiode)
Kogerkerkconcerten op zaterdagmiddag. De opbrengsten van de verschillende
activiteiten zijn bestemd voor verbeteringen in de inrichting van de kerk en De Stolp.
Ook de Stichting Vrijzinnige Belangen draagt daaraan regelmatig bij.
Hoofdstuk 10 - Communicatie
De Kogerkerkgemeente geeft jaarlijks een gemeentegids, ‘Gids Kogerkerkgemeente’
uit. Hierin staan, naast informatie over de gemeente en contactgegevens, de
activiteiten voor het komende (winter-) seizoen vermeld.
Het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’ verschijnt ongeveer 8 keer per jaar zowel digitaal
als op papier. Daarin is o.a. meer actuele informatie over het gemeenteleven, zoals
over de zondagse kerkdiensten te vinden. Parallel met het kerkblad loopt de
informatie die wordt opgenomen op de website www.Kogerkerk.nl.
De hoogste mate van actualiteit wordt bereikt in de wekelijkse zondagsbrief
‘Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente’. De nieuwsbrief wordt hoofdzakelijk digitaal
verspreid en is op papier voor belangstellenden op zondagochtend beschikbaar.
In de kerst- en paastijd worden persberichten verspreid met vermelding van de
verschillende activiteiten in de Kogerkerk en in De Stolp. Deze berichtgeving vindt
vooral haar weg in de plaatselijke huis-aan-huisbladen.
Hoofdstuk 11 - Oecumene
Onder het motto: “Gluren bij de buren” is de gemeente één maal per jaar te gast bij
de Doopsgezinde gemeente van Koog, Zaandijk en Westzaan en komt die gemeente
één maal per jaar naar de Kogerkerk. De eigen kerk is dan gesloten.
In de Veertigdagentijd wordt iedere woensdag een oecumenische vesper gehouden,
voorbereid door voorgangers uit de verschillende kerken. Voorafgaand aan deze

vespers participeert de gemeente in de Aswoensdag-viering in de naburige R.K.
parochie.
In het kader van de Week van Eenheid van Christenen wordt jaarlijks deelgenomen
aan een oecumenische dienst met het Apostolisch Genootschap, de Doopsgezinde
gemeente, de naburige R.K.parochie en de (van oorsprong gereformeerde)
Ontmoeting in één van de deelnemende kerken. De Kogerkerk is dan gesloten (tenzij
de oecumenische dienst daar plaats vindt).
We zijn betrokken bij de interreligieuze dialoog in de Zaanstreek, o.a. door deelname
aan het bestuur van de Stichting Samenbindende Projecten in de Zaanstreek.
Hoofdstuk 12 - Kerk en Buurt
De Kogerkerkgemeente hecht aan contacten met de buurt rond het kerkgebouw.
Samen met buurthuis ‘Het Brandtweer’ is er in de zomermaanden wekelijks een
koffie-inloop in het bijgebouw De Stolp. Tevens wordt samen met Het Brandtweer
een burendag in het buurthuis en in de kerk georganiseerd.
‘Bloemen voor de buurt’ uit de kerkdienst zorgt voor aandacht vanuit de kerk voor
buurtgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De datum van de wintermarkt wordt zo veel mogelijk afgestemd op de datum van de
kerstmarkt van de ondernemers, die op het kerkplein plaats vindt.
De kerk is open op Open Monumentendag en op zaterdagmiddag voorafgaand aan
concerten. Tijdens de wintermarkt en op Open Monumentendag er is er een
boekenmarkt in de kerk.
Gemeenteactiviteiten, die van ruimer belang zijn dan voor gemeenteleden, worden
gepubliceerd in het wijkblad ‘Bij ons in de wijk’ dat huis aan huis wordt verspreid in
Oud-Koog en Oud-Zaandijk.
Hoofdstuk 13 - Privacy
De Kogerkerkgemeente gaat zorgvuldig om met de privacy van leden en
medewerkers. Er is een Privacyverklaring van de Kogerkerkgemeente, die te vinden
is op de website en op papier in de kerk aanwezig is. Iedereen die in gemeente een
functie vervult, heeft een geheimhoudingsplicht.
Hoofdstuk 14 – Toekomst
De komende jaren zal nagedacht moeten worden over het verdere perspectief van
de Kogerkerkgemeente. Zoals onder het hoofdstuk over gemeenschap gesteld,
vormt de Kogerkerkgemeente een relatief kleine gemeenschap, die omziet naar
elkaar. Tegelijkertijd is zij net als vele protestantse kerken elders in het land, redelijk
vergrijsd. Wel valt op dat de gemeente aantrekkingskracht heeft op mensen die
voorheen elders kerkelijk onderdak vonden. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot
nieuwe leden en mensen die zich met de gemeente verbonden voelen. Het is ook
terug te zien in een stijging van het gemiddelde aantal bezoekers van de
kerkdiensten. Hoewel hierbij wellicht ook andere factoren een rol spelen, betekent dit
in ieder geval ook dat mensen worden aangesproken door de huidige vorm van
liturgie en eredienst. Tevens duidt het er op dat nieuwkomers zich snel thuis voelen
bij deze kerkgemeenschap. Het is van belang te onderzoeken hoe de gemeente
deze kwaliteiten de komende jaren kan vasthouden en nog beter kan benutten.
Tot slot
Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van de huidige gang van zaken in de
Kogerkerkgemeente. Dat neemt niet weg dat de gemeente open staat voor nieuwe

initiatieven. Het is niet uitgesloten dat vanwege de beschikbare menskracht één of
meer bestaande activiteiten zullen moeten wijken voor nieuwe initiatieven.

Vastgesteld door de kerkenraad van de Kogerkerkgemeente op 11 februari 2019, na bespreking
in een gemeente-bijeenkomst.

