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Vooraf
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) biedt u hierbij het beleidsplan aan voor
de periode 2018-2022. Dit plan is het resultaat van een uitgebreide procedure. Alle werkgroepen en
deelgebieden hebben ten behoeve van de bezinningsavond van de kerkenraad speerpunten aangeleverd.
Na bespreking van die punten op de bezinningsavond hebben de verschillende groepen hun speerpunten
aangevuld met beleidspunten. Speerpunten en beleidspunten samen vormen de basis voor dit beleidsplan.
Het eerste hoofdstuk van dit beleidsplan bevat het profiel van de PGLE: wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze gemeente? Hoe is de gemeente samengesteld? Hoofdstuk 2 bevat de visie op wat onze gemeente moet zijn en de consequenties daarvan (de missie) zoals de huidige kerkenraad die ziet. Een organogram vindt u in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat concrete beleidsvoornemens, uitgewerkt per deelgebied/werkgroep, zoals aangegeven in het organogram.
De vaststelling van dit plan kan pas plaatsvinden na raadpleging van de gemeente. Het gemeenteberaad
hierover vindt plaats op 11 november 2018.

M.Noordzij
[plaats, datum]
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1 Profiel
Het woord protestants betekent letterlijk dat je wilt laten zien en wilt laten horen waar je voor bent.
Protestants is allereerst een positief woord. Voor ieder mens afzonderlijk en voor iedere kerkelijke
gemeente is het van belang om na te denken over wat wezenlijk is. Dat nadenken is nooit afgerond.
Als Protestantse Gemeente vinden we onze inspiratiebron in de Bijbel en haar Verhaal.
Als Protestantse Gemeente zijn we ons er van bewust dat we op de schouders van ons voorgeslacht staan.
Geloven is doorgegeven. We voelen ons verbonden met mensen voor ons, die in hun tijd er naar hebben
gezocht hoe geloven van betekenis kan zijn. Traditie betekent voor ons dat je niet slaafs het voorgeslacht
hoeft te kopiëren, maar dat je op je eigen wijze in je eigen tijd eigen accenten mag leggen. Zoiets is een
wezenlijk onderdeel van de eerbied. Als Protestantse gemeente vinden we het belangrijk dat geloven steeds
opnieuw vertaald wordt in wat heilzaam is. We vragen ons steeds af: Hoe kan geloven handen en voeten
krijgen. We willen als Protestantse gemeente het goede van de samenleving van harte ondersteunen. We
zijn ons ervan bewust dat ons geloven nooit volmaakt is.
We willen als Protestantse Gemeente oecumenisch zijn. We hebben een open, gastvrije houding ten
aanzien van andere kerken. We willen verwelkomen wat goed en wezenlijk is, in welke vorm dat ook
gestalte krijgt.
Het is voor ons essentieel dat we in een open dialoog staan met onze tijd en onze wereld. Als Protestantse
gemeente eerbiedigen we het geweten en de eigen innerlijke bewogenheid van ieder mens. We leggen
elkaar niet op de meetlat. Niemand hoeft zichzelf te verloochenen.
Die openheid is er ook intern. De gemeenteleden zijn van diverse pluimage en verschillen in opvattingen
over kerk en geloof. Binnen de PGLE is er ruimte om die verschillende opvattingen te bespreken en om de
verschillende manieren van geloven te beleven en vorm te geven.
De kerk zien we als voedselbank of tankstation, als karretje waarop het heilzame de wereld in gebracht kan
worden. De kerk is geen doel op zichzelf, maar op zijn best een heilzaam middel. We vinden het van belang
dat in de kerk ruimte is voor het geloven en voor het gebrek daaraan. We hoeven de volmaaktheid niet te
zoeken in ons zelf of in de kerkelijke gemeente, we mogen ons telkens opnieuw toevertrouwen aan de Ene,
die naar de belofte alles in allen zal zijn.
Samenstelling
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes bestaat uit inwoners van twee verschillende gemeenten: Laren,
dat deel uitmaakt van het Gooi, en Eemnes, dat een onderdeel van het Eemland is. De dorpen zijn sterk op
elkaar aangewezen en tegelijkertijd gehecht aan hun zelfstandigheid. Het nabijgelegen Blaricum vormt met
Laren en Eemnes een ambtelijk samenwerkingsverband, de zogenaamde BEL-gemeente. Veel inwoners van
deze drie dorpen zijn forensen.
De PGLE kenmerkt zich door het hoge aantal (ruim 160) vrijwilligers en heeft dan ook het karakter van een
‘werkgemeente’. De structuur van de organisatie is daar een afspiegeling van.
De samenstelling van de PGLE is in de tabellen hieronder weergegeven (gegevens per 01.10.2018).
Prognoses zijn moeilijk te maken: landelijk is een dalende tendens te zien in ledental, maar in onze
gemeente zien we een verheugende toename in deelname van de kerkleden aan activiteiten van de
gemeente, waaronder de kerkgang.
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Tabel 1: Samenstelling geregistreerden per wijk*

Soort registratie

EN

EZ

LO

LW

LZ

BDW

Totaal

Belijdend lid
Dooplid
Ongedoopt lid
Blijkgever van verbondenheid (lid)

90
39
7
6

77
72
6
6

74
65
5
13

73
73
1
13

83
106
8
22

11
17
1
3

408
372
28
63

Totaal leden

142

161

157

160

219

32

871

Meegeregistreerd
Passief geregistreerd
(wenst geen contact)

12
2

7
3

10
15

10
8

17
15

3
0

59
43

Totaal geregistreerden

Eemnes: 322

35

930

Laren: 573

*EN = Eemnes Noord; EZ = Eemnes Zuid; LO = Laren Oost; LW = Laren West; BDW = buiten de wijken Laren en Eemnes

Tabel 2: Leeftijdsopbouw gemeenteleden per wijk*

Leeftijd
(jaar)
0-5
6-12
13-17
18-20
21-39
40-65
66-70
71-75
76-80
81-90
>90

EN

EZ

LO

LW

LZ

BDW

Totaal

4
5
7
5
13
61
19
19
15
5
1

1
9
11
9
15
71
12
12
16
6
6

0
1
5
3
18
55
13
16
20
31
5

0
1
6
6
8
45
20
14
16
41
13

6
11
7
6
32
80
18
20
22
28
6

0
4
1
0
5
17
1
3
2
2
0

11
31
37
29
91
329
83
84
91
113
31

Totaal

154

168

167

170

236

35

930

*EN = Eemnes Noord; EZ = Eemnes Zuid; LO = Laren Oost; LW = Laren West
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Tabel 3: Bewoners van tehuizen

Wijk

Tehuis

Adres

LO
LW
LW
LW
St Hof

Johanneshove
Theodotion
Julianaoord
Rosa Spierhuis
Stichtse Hof

Eemnesserweg 42, Laren
Werkdroger 1, Laren
Leemzeulder 35, Laren
Esseboom 2, Laren
Naarderstraat 81, Laren
Totaal
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Aantal
geregistreerden
4
26
11
7
16
64

2 Visie en missie
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes vormt een betrokken gemeenschap. Het is een open
gemeente, waar ruimte is voor diversiteit.

Visie
In een kerk draait alles om de Naam God. In deze Naam met verscheidene kanten herkent de PGLE de essentie van al het leven en de essentie van het gemeente en kerk zijn. De naam heeft alles met ons dagelijkse, menselijke bestaan te maken. In de Naam God weerklinkt het werkwoord 'aanwezig zijn', als bevestiging, oproep en belofte. Deze Naam is voor ons een bevestiging: al het leven, elk schepsel is door God gewild. De Naam is een oproep in de richting van ons mensen om er te zijn, om te leven met het goede. De
Naam is een belofte van trouw en vertrouwen dat wij niet alleen zijn in leven en sterven. Door alles heen
heeft deze centrale Naam altijd met grenzeloze liefde te maken. We zijn ons bewust dat de Naam God ons
bevattingsvermogen te boven gaat, dat deze Naam altijd groter is dan wij kunnen bedenken. Wij zien deze
Naam met name belichaamd door Jezus Christus en we herkennen deze Naam als centraal gegeven in heel
de Bijbel. Dat is ons ijkpunt en onze norm.
God is niet exclusief van ons als gemeente. Wij hebben als roeping om duidelijk te maken dat God een God
van alle mensen is, ongeacht afkomst, geloof, traditie. Ook is onze roeping om een gastvrije en open ruimte
te zijn waar de genadige Naam kan klinken, tot heil van alle mensen. De gemeente heeft als roeping om de
liefde van God voor alle mensen te weerspiegelen. Zo wil de gemeente midden in de wereld staan, als
ruimte van heilzame inspiratie voor ieder mens. Er is dus werk aan de winkel voor ons als Protestantse
Gemeente: actief bezig zijn met en voor de ander, open staan voor de buitenwereld, steeds weer laten zien
dat de Naam er toe doet!

Missie
Die visie, zoals hierboven beschreven, moet gemeenteleden inspireren bij alles wat hun hand vindt om te
doen. Hieronder wordt weergegeven hoe de visie van de gemeente handen en voeten krijgt in de
belangrijkste werkvelden ervan.
Pastoraat
Pastoraat is een zaak van ieder mens. Pastoraat heeft met wederzijdsheid te maken. In een pastorale
ontmoeting kan het wezen van het leven en het wezen van geloven in openheid en vrijheid gedeeld worden.
Pastoraat betekent omzien naar elkaar en oog hebben voor wie op je pad komt.
Pastoraat in de gemeente vormt een taak voor iedereen; tegelijkertijd hebben predikant, pastorale
ouderlingen, wijkcoördinatoren en bezoekmedewerkers hun specifieke taak binnen het pastoraat: zij voeren
pastoraat niet alleen uit, maar initiëren en stimuleren het ook. De kerkenraad heeft daarbij een
organiserende en voorwaardenscheppende rol.
Diaconaat
Diaconaat richt zich op alle mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Diaconaat vertaalt dat
praktisch, met zorg, met aandacht, en als het nodig is ook met geld en goed. Diaconaat betekent steeds
opnieuw: oog hebben voor de noden van mensen dichtbij en ver weg.
Apostolaat
God is niet exclusief van ons als gemeente. In navolging van Jezus Christus wil de PGLE midden in de
samenleving staan, de naaste dienen en zich medeverantwoordelijk weten voor Gods schepping.
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De PGLE wil een gastvrije gemeente zijn, waarin trouwe leden, passanten en zij die meer op afstand staan,
even welkom zijn. De gemeente wil naar buiten duidelijk maken hoe heilzaam de Naam God voor alle
mensen is. Apostolaat is een opdracht voor de hele gemeente en wordt in specifieke zin vormgegeven door
het Diaconaat en het Winterprogramma.
Vieringen
De belangrijke zondagse eredienst als plaats van ontmoeting vraagt om een boodschap die gericht is op het
dagelijks leven: voedend, aansprekend voor jong en oud en vooral persoonlijk en eigentijds. De PGLE
streeft in haar vieringen naar een stijlvolle en tegelijk ontspannen sfeer, waarin dagelijkse bezigheden en
geestelijke ervaringen hand in hand gaan.
De diversiteit, die kenmerkend is voor de PGLE (zie hoofdstuk 1) komt ook tot uitdrukking in de erediensten.
Hoezeer wij mensen ook van elkaar verschillen, hoe veelkleurig en veelstemmig deze kerkelijke gemeente
ook is, de Bijbel is voor ons allen Inspiratiebron voor leven en samenleven. Daar waar diversiteit tot zijn
recht komt, kan een gemeente in Gods Naam vieren, leren en dienen.
Duurzaamheid
Een gemeente die in de huidige tijd maatschappelijk verantwoord wil zijn, kan niet om het begrip
'duurzaamheid' heen. Voor de PGLE blijft duurzaamheid een van de aspecten die aandacht vragen. Hoe
kunnen we een Groene Kerk zijn?
Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten
In Gods Naam leren en vieren wordt op meerdere plaatsen in onze dorpen gedaan. De PGLE streeft naar
een goede relatie met die buurgemeenten: de parochies van Laren, Blaricum en Eemnes en de Protestantse
Gemeente Blaricum. We blijven ons inspannen voor samenwerking.
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3 Organisatie

College van kerkrentmeesters
Communicatie
Diaconaat
Eredienst

Kerkenraad
Jeugd- en jongerenwerk

Moderamen
Kerstcomité

Lekkerkerk
Oecumene
Open Johanneskerk
Pastoraat
Winterprogramma
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4 Beleid
De kerkenraad wil zich in de komende jaren door de hiervoor beschreven visie en missie laten inspireren bij
de keuzes voor haar beleid en benadrukt hiermee het belang van samenbindende waarden in de gemeente.
Ieder college of iedere commissie of werkgroep heeft zijn eigen taak en een daarbij behorende taakomschrijving. Die lijn loopt als een constante door de jaren heen. Die zullen we dan ook in dit beleidsplan niet
in extenso omschrijven. Bij de bezinning op het te voeren beleid in de komende jaren heeft de kerkenraad
zich vooral geconcentreerd op accenten, of zo u wilt speerpunten, waar deze tijd om vraagt. Verder heeft
zij daarbij voortdurend haar best gedaan om de lengte van onze polsstok in het achterhoofd te houden. Dat
alles heeft geleid tot concrete beleidspunten, praktisch en duidelijk voor de verschillende werkvelden. De
concrete opdrachten zijn niet uitputtend, maar wel taakstellend bedoeld. We zetten ze hieronder op een
rij.

Communicatie
•
•
•
•

De interne en externe communicatie voor de PGLE verzorgen of daarover adviseren.
Diverse publicaties ontwikkelen en vormgeven, zowel op papier als digitaal.
Digitale media onderhouden en actualiseren.
Werkgroepen, colleges en commissies binnen de PGLE adviseren op het gebied van communicatie.

Taken:
- Het kerkblad Onderweg uitgeven
- Een digitale nieuwsbrief samenstellen
- De website onderhouden en actualiseren
- Het verzorgen en onderhouden van de huisstijl
- Het verzorgen en onderhouden van het Facebook account
- Het verzorgen van de zondagsbrief (liturgie en mededelingen)
- Het verzorgen van de publicatieborden aan de buitenzijde van beide kerken
- De Beamer bedienen tijdens de zondagsdiensten en bij andere bijeenkomsten
- Ondersteuning bij het geluid in beide kerken
- Ondersteuning bij de uitzendingen van de eredienst via radio en mogelijk op termijn van televisie
- Het schrijven en verzenden van persberichten
- Het samenstellen van de Gemeentegids van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
- Het verzorgen van de Paas- en Kerstgroet
- Via nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl open staan voor informatie

Diaconie
1 De diaconie behandelt hulpvragen van particulieren. Er wordt bij de beoordeling van de vragen geen
onderscheid gemaakt tussen personen die wel of geen lid van de kerkgemeenschap zijn. Signalen voor hulp
komen voornamelijk via de predikant, de ouderlingen en de sociale wijkteams van de gemeenten Eemnes
en Laren. In die gevallen waar de nood met geld moet worden gelenigd wordt door de diaconie vaak
gekozen voor het afsluiten van een lening met de betrokkene.
2 De diaconie organiseert inzamelingen voor binnen- en buitenlandse doelen, vaak in samenwerking met de
landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’. Het gaat daarbij om hulpverlening bij noodgevallen of daar waar
andere instanties tekortschieten, bijvoorbeeld inzameling van goederen voor de lokale voedselbank en daken thuislozen; inzameling voor regionale hospices. Van bijzondere betekenis is de jaarlijkse '40-dagenactie',
die in samenwerking met andere lokale kerkgemeenschappen wordt gehouden.
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3 De diakenen en diaconale medewerkers verzorgen het Heilig Avondmaal, dat meestal één keer per maand
in de eredienst wordt gevierd.
Speerpunten voor 2018-2022:
• Overleg per wijk initiëren tussen diaconaat en pastoraat, bijvoorbeeld vier keer per jaar.
• De diaconie profileren naar buiten toe, onder andere door meer om te zien naar mensen buiten de
kerkgemeenschap. Hiervoor een verdeling in buurten maken.
• Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de kerk als bemiddelaar voor huisvesting voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Van oudsher heeft de kerk hierin een rol gespeeld, denk bijvoorbeeld aan de diaconessenhuizen.
• Samenwerking met andere diaconieën en organisaties in de dorpen onderzoeken, zoals Goede Buren in Eemnes en de diaconieën van de katholieke kerken in Laren en Eemnes.

Eredienst
•
•

•
•
•

•

Om een breder publiek te trekken voor de diensten dan het reguliere zullen in de komende beleidsperiode 4 à 5 keer per jaar diensten worden gehouden waarin een muziekstuk of een andere
kunstvorm (een schilderij, een boek, een beeld, etc) centraal staat.
De Werkgroep Eredienst wil graag kinderen en jongeren meer zichtbaar maken in de eredienst. Dit
kan bijvoorbeeld door
- het aanstellen van een kind van dienst (zoals we ook een ouderling van dienst hebben); mogelijke
taken zijn: klok luiden, kaarsen aansteken, orde van dienst uitdelen, meehelpen aan de collecte;
- terugkoppeling van de kinderdienst naar de dienst voor volwassenen;
- terugkoppeling van de 12+-bijeenkomsten naar de dienst voor volwassenen;
- het betrekken van jeugd bij de regie van beeld en geluid en de bediening van apparatuur tijdens
de kerkdiensten.
De werkgroep coördineert diensten die door gemeenteleden worden verzorgd. De werkgroep wil
dit twee keer per jaar (in de zomer en tussen kerst en oud & nieuw) laten doen.
Af en toe worden er meerdere diensten aaneensluitend over één thema gehouden. Dat kan zijn:
een Bijbelboek, een Bijbelse figuur, Psalmen.
Er zijn aanpassingen nodig van de kerkgebouwen, met name van de Johanneskerk, om de
gebouwen beter geschikt te maken voor kerkdiensten en andere activiteiten. De werkgroep zal dit
stimuleren.
De werkgroep is voorstander van het meer naar buiten treden van de kerk. In dat kader stelt ze
voor de inhoud van de diensten vooraf te communiceren via diverse kanalen, bijvoorbeeld het onderwerp van de dienst aan het begin van de week op Facebook zetten.

Jeugd en Jongeren
•
•
•

De betrokkenheid van jongeren en kinderen bij kerkelijke activiteiten proberen te behouden, ook
als ze weer in een andere leeftijdscategorie vallen.
De jeugd meer betrekken bij de eredienst.
Jongeren inzetten bij de ondersteuning van de diensten.

Kerstcomité
•
•
•

Een kerstattentie verspreiden aan oudere gemeenteleden.
Kerst- en paasmiddagen organiseren voor oudere gemeenteleden.
Een zomeractiviteit organiseren, waaronder één keer in de twee jaar een dagtocht.
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Lekkerkerk
•

Iedere laatste donderdag van de maand een maaltijd bereiden voor mensen die gezamenlijk willen
eten.

Oecumene
Oecumene behelst het contact en de samenwerking met andere kerken, maar is meer dan dat. Oecumene
betekent 'heel de wereld'. De vraag die centraal staat bij Oecumene is: op welke wijze verhouden wíj ons
tot de wereld dichtbij huis en verder weg?
1 Stuurgroep Oecumene
De contacten van de PGLE met andere kerken lopen via de Stuurgroep Oecumene. Deelnemende kerken
daarin zijn: RK Laren, RK Eemnes, RK Blaricum, PG Blaricum, PG Laren- Eemnes. Activiteiten van deze
Stuurgroep zijn:
- het 40-dagenproject;
- drie keer per jaar een oecumenische viering;
- vier keer per jaar een Stuurgroepvergadering, waarin zaken worden uitgewisseld. Soms komt er een thema aan de orde; een enkele keer wordt er gezamenlijk een project of avond georganiseerd.
- een gezamenlijke website, waar alle lezingen en activiteiten van de BEL-kerken worden opgenomen.
2 Herderstocht in Eemnes
Enkele dagen voor Kerst wordt een herderstocht gehouden in Eemnes. De tocht wordt georganiseerd door
vertegenwoordigers van Rooms-Katholiek Eemnes, de Hervormde Gemeente Eemnes, de Evangelische Gemeente Eemnes en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
3 Overige activiteiten
• Samenwerking met andere kerken intensiveren of op zijn minst de huidige contacten (hoewel vrij
minimaal) aanhouden om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• Openstaan voor iedere interkerkelijke en gemeentelijke samenwerking die kan bijdragen aan Oecumene zoals dat hierboven is omschreven.
• Herkenbaar aanwezig zijn in de plaatsen waarin we wonen.
• Waardevolle initiatieven in de samenleving ondersteunen. We starten met het zogenaamde Jeugd
Alert, dat inhoudt dat we aandacht vragen voor het goede dat gebeurt en dat we betrokkenen via
berichten, kaarten of Facebook een hart onder de riem steken.

Pastoraat
•
•
•

•
•

Het is belangrijk dat het Pastoraat breed gedragen wordt. Predikant, wijkouderlingen en contactpersonen in de wijken hebben ieder hun specifieke taak. Communicatie tussen contactpersonen,
wijkouderling en predikant blijft belangrijk.
Er worden regelmatig bijeenkomsten voor ouderen (75+) georganiseerd.
Zowel leden van de kerk als mensen daarbuiten vallen onder de pastorale zorg. In de komende beleidsperiode zal de aandacht voor mensen buiten de kerk groter worden.
- Pastoraal Beraad gaat in kaart brengen hoe er met de diverse vrijwilligersorganisaties buiten de
kerk samengewerkt kan worden. Te denken valt aan de Zonnebloem en de ouderenbonden.
- De burgerlijke gemeente heeft taken in het kader van de Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Het is van belang dat de kerk, met haar vele vrijwilligers, daaraan een
bijdrage levert.
De mogelijkheid om jongeren aan ouderen te koppelen zal worden onderzocht.
Er zullen meer contactpersonen worden gezocht.
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Werkgroep open Johanneskerk
•

De Johanneskerk is in de zomermaanden op zaterdagmiddag open voor iedereen die een moment
van rust, inkeer of gesprek zoekt.

•

Zo mogelijk wordt een tentoonstelling georganiseerd die past bij het Winterprogramma.

•

Als speerpunt willen we de Johanneskerk een duurzamer gebouw laten worden (onder andere
LED-verlichting, isolering?) en vaker openstellen. Daartoe zal de inrichting van het gebouw aangepast dienen te worden .

Winterprogramma
•
•
•
•
•

Lezingen en andersoortige activiteiten organiseren die zich richten op het wezen van leven en geloven en op de relatie tussen kerk en samenleving.
Belangrijke zaken ter sprake brengen en daarbij de dialoog zoeken.
Een aanbod creëren van een open kerk, waar mensen van binnen en buiten de gemeente hartelijk
welkom zijn.
In de uitvoering van de programmaonderdelen ruimte creëren voor dialoog, zodat verschillen in inzicht vrijelijk kunnen worden geuit.
Diversiteit in onderwerpen en werkvormen bieden, zodat verschillende mensen zich aangesproken
(kunnen) voelen.
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5 Financiën en Gebouwen (College van Kerkrentmeesters)
De financiële positie van onze gemeente is stabiel en heeft capaciteit om schommelingen op te vangen. De
gebouwen van onze gemeente krijgen de komende jaren extra aandacht. De kerkenraad buigt zich over alle
aspecten die het aanhouden van twee kerkgebouwen met zich meebrengt, zowel de kansen als de
bedreigingen.

Financiën
Evenals bij de aanvang van de vorige beleidsperiode (2014) is de financiële positie van onze gemeente
stabiel - zelfs verbeterd - en is er capaciteit om schommelingen op te vangen (zie tabel ).
Jaarrekening
2014
2015
2016
2017

Resultaat
€ 23.488,00
€ 12.937,00
€ 3.927,00 (-)
€ 10.296,00

Het overgrote deel van onze inkomsten is afkomstig uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dit zijn de jaarlijkse
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB ). Daarnaast ontvangen we gelden via collecten, giften, schenkingen of
legaten. In de periode 2014 t/m 2018 is het aantal leden dat bijdraagt via VVB iets teruggelopen, terwijl het
totaal ontvangen bedrag VVB de laatste jaren iets stijgt.
Ondanks het feit dat het totaal ontvangen bedrag de laatste jaren iets is gestegen, worden de uitgaven niet
gedekt door de VVB's. Het jaarlijkse exploitatietekort dan wel - overschot is sterk afhankelijk geworden van
moeilijk te begroten inkomsten uit giften, schenkingen en legaten. Wij zullen alles in het werk stellen om
hogere inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage te stimuleren.
Onze vermogenspositie is de laatste jaren stabiel gebleven en in 2018 versterkt door de inkomsten uit de
verkoop van de pastorie in Eemnes (ca € 200.000). De pastorie stond op de balans voor € 180.501,00 en is
verkocht € 375.000,00. Het totaal aan geldmiddelen per januari 2018 was ca € 1.125.000,00.
Ondanks boven geschetst rooskleurig beeld zijn wij voor de toekomst niet zonder zorgen (zie de
meerjarenbegroting 2018 – 2022). De voortgaande vergrijzing van onze gemeente speelt hierbij een rol. Wij
zullen de komende jaren, zeker bij het blijvend beheren / bezitten van twee kerkgebouwen, ernstig rekening
moeten houden met het interen op ons vermogen.
Speerpunten voor 2018-2022:
• Studie naar het beheer van twee kerkgebouwen monitoren.
• Onderzoeken of we meer opbrengst kunnen genereren uit het huidige vermogen.
• Onderzoeken of we op de energiekosten kunnen bezuinigen.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om nog meer Groene Kerk te zijn initiëren.
• De mogelijkheden verkennen om onze twee kerkgebouwen interessant te maken voor verhuur voor
allerlei evenementen, zoals concerten, lezingen e.d.
• Eventuele bezuinigingsmaatregelen mogen nooit ten koste gaan van de activiteiten op het
gebied van pastoraat, catechese, apostolaat en diaconie. Uiteraard binnen vooraf te bespreken
begrotingsgrenzen.
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Gebouwen
Evenals in de vorige beleidsperiode krijgen de gebouwen de komende jaren extra aandacht. Het is de vraag
of op lange termijn het in bezit hebben van twee kerkgebouwen financieel verantwoord is. De kerkenraad
wil alle aspecten die het aanhouden van twee kerkgebouwen met zich meebrengt, zowel de kansen als de
bedreigingen, in kaart brengen. Dit om te voorkomen dat zich over tien of vijftien jaar grote problemen
voordoen.
Commissie gebouwen
De kerkenraad van de PGLE wil voorkomen dat het onder eigen beheer houden van de twee kerkgebouwen,
die de gemeente thans in eigendom heeft, de financiële draagkracht van de gemeente op termijn te boven
gaat.
Op 4 april 2016 hebben Ineke de Joode en Jaap van Duijn op verzoek van de kerkenraad verslag gedaan van
hun verkenning naar de toekomst van de twee kerkgebouwen van de PGLE. Mede naar aanleiding van de
uitkomsten van de eerdere verkenning heeft de kerkenraad besloten om een Commissie Gebouwen in het
leven te roepen.
De Commissie Gebouwen heeft als opdracht:
1. Het vaststellen van criteria die gelden bij de beoordeling van de kerkgebouwen.
De kerkenraad vraagt daarbij in ieder geval de volgende punten mee te nemen:
a. De functionaliteit van de gebouwen, inclusief nevenruimtes
b. De architectonische waarde van de gebouwen
c. De verwachte omvang van de kerkelijke gemeente in het jaar van realisatie (2023)
d. Mogelijke inkomsten en uitgaven door functieverandering van een kerkgebouw
e. Gebruiksmogelijkheden van de gebouwen waar het gaat om doordeweekse activiteiten
f. Financiële haalbaarheid van voorstellen van de Commissie
2. De kerkenraad adviseren over de (on)wenselijkheid van het afstoten van een kerkgebouw.
3. Zo de wenselijkheid daartoe zou bestaan, de kerkenraad adviseren over welk kerkgebouw dan voor afstoting in aanmerking zou komen.
Zolang het onderzoek loopt, zullen er geen grote verbouwingen aan de kerkgebouwen plaatsvinden. De
gebouwen moeten wel 'kerkwaardig' blijven. Uiteraard zal het benodigde onderhoud dat daarvoor nodig is,
gewoon doorgang vinden. Er mogen geen zaken achterwege blijven, die de kwaliteit van het functioneren
van ons als Kerk en Gemeente zijn' belemmeren.
Commissie Johanneskerk 500
Op 17 september 2021 bestaat de Johanneskerk in Laren 500 jaar. De Protestantse Gemeente LarenEemnes wenst dit te vieren. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes heeft hiertoe
een Commissie Johanneskerk 500 in het leven geroepen.
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