
 
De Beleidsvisie van de Evangelisch Lutherse 
Gemeente Alkmaar-de Rijp van Kerk en Diaconie 
voor 2015 en later bestaat uit drie onderdelen:  
 
1. Beschrijving van de huidige situatie 
2. Beschrijving van de toekomstige, gewenste 
situatie 
3. Beschrijving van de stappen om het onder 2 
genoemde te realiseren 

 
 

1. Huidige situatie (nulmeting)  
 
2. Beschrijving  

a. Leden/leeftijdsopbouw: belijdend 69, doop 68 en geïnteresseerde leden 15. Gevarieerde 
leeftijdsopbouw. Kerkgangers zijn vnl oud(er).Het aantal bezoekers tijdens diensten  varieert van 16 
tot 40 (bij hoogtijdagen) 

b. ontwikkelingen: lichte daling zet zich voort, mogelijk nieuwe gemeenteleden vanwege veranderingen 
in PG Alkmaar 

c. specifieke doelgroepen waar de activiteiten zich oprichten  
gesprekskring/bijbelkring, vrouwengroep 

d. waar zijn leden van de gemeente al dan niet actief bij betrokken?  
e. relatie met de burgerlijke overheid: 

Overleg met burg.gemeente over monumentenstatus ELGgebouw en orgel – delen expertise 
bouwbeheer. Mogelijkheid burgerlijke huwelijken te sluiten 

f. Beschrijf de stand van zaken t.a.v. geleefde visie en beleid: (beschrijving stand van zaken van 
omgang met visie/beleid, niet wensbeelden) Zie bijlage beleidsplan 2009. De sfeer in de kerkenraad 
is goed. 

g. Beroepskracht(en): Predikant voor eredienst, pastoraat, catechese, kringenwerk en oecum.activiteiten 
 
 

3. Beschrijf de stand van zaken t.a.v. activiteiten.  
a. Waarom doen we wat we doen? Welke doelstellingen realiseren we daarmee? SWOT-analyse 

i. Vieren  
Sterkte: lutherse liturgie 
Professionele organisten 
Eigen predikant en gastvoorganger  
Samen kerkdiensten met PG Alkm  
en DoRe, streekfunctie 

Zwakte: jongere leden bezoeken de 
kerkdienst minder of niet 

Kansen: eredienst en activiteiten in 
ELGgebouw aanvulling op kerkelijk 
Alkmaar; predikant nodigt jongere 
leden persoonlijk uit 

Bedreigingen: door veroudering en 
doordat jongere leden de kerkdienst 
niet bezoeken neemt het  aantal 
kerkgangers af 

 
ii. Missionaire gemeenteontwikkeling  

Sterkte: deelname aan inloopuur, 
deelname aan De Zwaan-activiteiten 
door ELG-vrijwilligers. Via Raad v 
kerken ondersteunt ELG De Zwaan 

Zwakte: vanwege vergaderingen 
geen tijd hebben/nemen om meer 
‘sterke’ activiteiten te ondernemen 

Kansen: herdenking 500 jaar Lutherin 
2017, mogelijk uitgave boekje 
’momenten’ zoals in 2011 

Bedreigingen: als onder “vieren” 

 



iii. Jeugdwerk  
Sterkte: 4 catechisanten Zwakte: zondagschool gestopt, 

momenteel geen catechese-leiding  
(wordt tijdelijk waargenomen door de 
predikant) 

Kansen: actief aanschrijven van 
grootouders, zodat zij deel van de 
geloofsopvoeding v d kleinkinderen 
op zich nemen 

Bedreigingen 

 
iv. Pastoraat  

Sterkte: predikant; 
gemeenschappelijk koffiedrinken en 
omzien naar elkaar 

Zwakte: deel vd passieve leden niet 
betrokken of willen niet bereikt 
worden. 

Kansen Bedreigingen 
 

v. Diaconaat  
Sterkte: inloopochtenden in 
Swaenennest = aandachtscentrum 
De Zwaan, spreekuur van ISBA 
(aandacht, mogelijkheid voor 
broodnood), paas- en kerstpakketten 
uitdelen 

Zwakte:  

Kansen:  Bedreigingen 
 

vi. Leren (V&T) 
Sterkte: zelfstandige gesprekskring 
(bijbelgroep), vrouwengroep, plan 
activiteiten 500 jaar Luther okt 2017 

Zwakte:  

Kansen Bedreigingen 
 

4. Beschrijf de stand van zaken t.a.v. middelen 
a. Solvabiliteit en ontwikkeling op financieel gebied, richting 2020 

Zie bijlage ‘meerjarenbegroting’. Tekort schommelt in afgelopen jaren tussen 4000,- en 23.000,- euro. 
Laatste bedrag lijkt vaker te verwachten. Vandaar aanvraag bij bureau Steunverlening. Via deze 
ontzorging toekomen aan meer ‘sterke’ activiteiten en meer inzet van publiciteitsmiddelen 

b. Waar geven we geld aan uit?  
In 2009 en 2012 meer uitgegeven aan gebouwen-onderhoud. 

c. Hoeveel personeel hebben we in dienst? Alleen eigen predikant in dienst, organist ontvangt 
vergoeding en beloning, 

d. onroerend goed: ELGkerk aan de Oudegracht, bijgebouw Swaenennest en pand aan de Baangract (= 
voormalige pastorie)  

e. Waar komt het (levend) geld vandaan? 20.000,- euro in 2013 als vrijw.bijdrage op totaal van 32.470,- 
euro inkomsten. Vrijw.bijdrage schommelde in de jaren ervoor tussen 18.000,- en 26.000,- euro 

 
5. Welke omgevingsfactoren zijn van belang? Geen bijzondere omgevingsfactoren. Wel: 1.ELG-kerkgebouw igt 

mooi aan de Oudegracht, in het centrum. 2. Vanwege beroering n.a.v. besluitvorming over PG Alkmaar-
gebouwen mogelijke overstap van enkele PG-leden. 
 

6. Welke organisaties/andere gemeenten hebben invloed op de gemeente? Wat bieden zij? PG Alkmaar, DoRe, 
ISBA, Leger des Heils, welzijnswerk en maatsch organisaties, burgerlijke gemeente. Zij bieden gezamenlijke 
kerkdiensten, activiteiten, samenwerking in maatsch werk 
 

7. In hoeverre is er sprake van samenwerking met partners?  
Met PG Alkmaar en DoRe worden gezamenlijke kerkdiensten en activiteiten georganiseerd. Gezamenlijk 
kerkblad met PG Alkmaar 

 
  



2. Beschrijving van de toekomstige, gewenste situatie 
 
1.   Welke mogelijkheden zijn: A. Gebruik v Swaenennest als inloop-spreekuur continueren? 

B. ELGgebouw als vierplek voor kerkelijke Alkmaar en voor bijzondere activiteiten,  
2. Strategie: zie onder  
3. Is de strategie haalbaar 

a. Financieel: genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren? Met steun wel. 
b. Organisatorisch: Kerkenraad en predikant zijn bereid zich in te zetten. Predikant ook met vrijwillige tijdsinzet 
c. Economisch/beleid: past het plan binnen de doelstellingen van de gemeente? ja 
d. Technologisch: is het plan technisch uitvoerbaar? N.v.t. 
e. Sociaal: past het plan binnen de sociale doelstellingen van de gemeente? Ja  
f. Juridisch: is het plan juridisch uitvoerbaar? ja 
g. Ethisch: is het plan ecologisch verantwoord? ja 
h. Theologisch: passend bij het profiel van de gemeente? Ja zeker 

4. Is de strategie aanvaardbaar? Gemeenteleden staan erachter. 
 
 
 
3.Stappen 

1. Welke stappen moeten gezet worden, door wie, in welke volgorde? Wat betekent t voor ons, moeten we 
nog willen revitaliseren? 

A. vieren:   
- ELG-vieringen duidelijk plaats geven in aanbod v d kerken = aan stad Alkmaar e.o. 
- naast 10 gezamenlijke diensten tijdens de zomer, vieringen tijdens stille week, Met pinksteren  
  en DoReLu-dienst in oktober. 
- Deelname aan De Laat-kerkdiensten 
- positieve grondhouding 
 

B: miss.gemeenteontwikkeling: 
- het positioneren van de Luthers kerk als muzikaal centrum in Alkmaar. Zoals met het afscheid van 

Rob Herman onlangs 
- tijd krijgen om meer ‘sterke’ activiteiten te gaan organiseren 
- vaker een éénakter organiseren en bijvoorbeeld muziek-uitvoeringen 

 
C: Jeugdwerk: zoeken naar nieuwe leiding voor de catechese 
 
D: Pastoraat: continueren inzet van de predikant, versterken onderling pastoraat 

E: Diaconaat: Continuïteit van de activiteiten, zoals onder diaconaat (zie boven, onder 1) 

 
F: Leren (V&T):  

plan voor activiteiten in 500 jaar Luther in 2017, activiteiten  i.s.m. PG Alkmaar en DoRe-gemeente, 
film-avonden  
 

G. oecumenische samenwerking voortzetten 
H.   communicatie-beleid opzetten o.l.v. voorzitter v d kerkenraad  
 
Wanneer wordt gestart met het revitaliseringsproces en hoe lang duurt het? Mei 2015 t/m dec. 2017 
Monitoring en evaluatie: de kerkenraad stelt tussentijdse evaluatie-momenten vast om de voortgang te  
checken. 
 


