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Voorwoord 
 

De woorden op de voorpagina geven weer wat de Protestantse Gemeente te 

Anna Paulowna waardevol vindt en bezig houdt. Rondom de eredienst en andere 

bijeenkomsten, voor jong en oud, voor mensen binnen en buiten de Protestantse 

gemeente. De kerkenraad heeft vastgesteld dat de verschillende 

(leeftijds)groepen in de gemeente verschillende behoeften hebben op het gebied 

van eredienst, pastoraat, vorming & toerusting en jeugdwerk.  

Het beleid voor 2016 - 2020 is niet noemenswaardig aangepast in vergelijking 

met de afgelopen periode. De aanpassingen waarmee we in de vorige periode 

zijn begonnen, zetten we voort. Uit bijeenkomsten voor gemeenteleden en 

kerkenraadsvergaderingen is gebleken dat deze aanpassingen  goed zijn om een 

aantrekkelijke kerk te zijn, een kerk te zijn in deze tijd. 

Dit beleidsplan wordt in de regel jaarlijks geëvalueerd en in de werkplannen 

uitgewerkt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commissie beleidsplan: 
 
ds. Laura Nagelkerke, Aart Doppenberg en Harm Medema  
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Hoofdstuk 1. Visie op kerk-zijn en geloof 

 
1. Wenselijk profiel 
 
De gemeente wil een open, plurale, veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met 
ruimte voor communicatie en dialoog en openstaand voor vernieuwing. 
Zorg voor de kwaliteit van en variëteit in de eredienst zijn daarbij voor ons 
belangrijk. 
De gemeente is er niet om en voor zichzelf, maar wil zich richten op heelheid, 
gerechtigheid en vrede voor de hele schepping, dichtbij en ver weg. 
Wij willen een gemeenschap zijn van mensen die op een inspirerende en 
plezierige manier met elkaar omgaan, op elkaar aan kunnen, elkaar helpen waar 
nodig, leren van elkaar en lachen en huilen met elkaar. Iedereen mag in de 
gemeente zijn eigen plaats innemen. 
Wij willen een gemeenschap zijn van gemeenteleden die een sociaal verband 
vormen met ruimte voor persoonlijke geloofsontwikkeling. 
 
Onze gemeenschap is op zoek naar vragen en antwoorden over God, geloven 
en leven. Wij hebben geen pasklare antwoorden. Er is ruimte en openheid voor 
diversiteit in geloofsbeleving en we hebben respect voor andersdenkenden. Wij 
stimuleren creativiteit en inbreng, we staan open voor vernieuwing en oecumene. 
 
 
2. Algemene visie 
 
De Protestantse Gemeente Anna Paulowna is een christelijke 
geloofsgemeenschap, die de bijbel als haar basis heeft. In alle verscheidenheid 
en met respect voor elkaar geloven wij dat het in de bijbel in de kern gaat om de 
liefde van God voor mensen, zichtbaar in Jezus Christus. In de vieringen 
brengen we God daarvoor lof en laten we ons door Zijn/Haar liefde inspireren. De 
liefde van God voor mensen geven we gestalte in het omzien naar elkaar binnen 
en buiten de gemeente. 
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Hoofdstuk 2.  Visie per taakgroep, college en relaties  
 
Elke taakgroep werkt het beleidsplan jaarlijks uit in een werkplan en legt dit plan 
aan de kerkenraad voor. Bij het opstellen van de werkplannen is het wenselijk 
dat de talenten van alle leden zo goed mogelijk gebruikt worden. 
 
a. Eredienst  
Dit is de kern van waaruit onze overige activiteiten plaatsvinden. In de dienst is 
aandacht voor de kwaliteit van Woord en liturgie met variëteit in de diensten. 
Daarom wordt o.a. één maal per maand, met een minimum van 10x per jaar, een 
bijzondere dienst georganiseerd. Daar bij valt te denken aan diensten met en 
voor kinderen, jeugd- en jongerendiensten (eventueel in samenwerking met 
ouders/ouderen), themadiensten (met medewerking van cantorij, muziek, koor), 
projecten in advent- en veertigdagentijd en voorbereiding met gemeenteleden.  
 
 
b. Jeugd en jongerenwerk 
We willen de jeugd kennis laten maken met de kerkelijke gebruiken, Bijbelse 
waarden en de jeugd de gemeenschapszin laten ervaren. We kiezen bij het 
jeugdwerk voor een missionaire benadering. Dat betekent dat we activiteiten voor 
kinderen en jongeren uit de kerkgemeente én daarbuiten organiseren. Ook 
jeugdactiviteiten die geen directe binding hebben met kerk kunnen daarbij 
worden ingezet. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met jeugd in 
omliggende kerkgemeenschappen. 
 
c. Pastoraat 
In het pastoraat gaat het om persoonlijke aandacht met het accent op het 
geestelijk welzijn van gemeenteleden. Dat betekent omzien naar elkaar in goede 
en slechte tijden, ontmoeting in gespreksgroepen, (groothuis)bezoeken, 
gebedsgroep, gemeenteavonden en aandacht voor nieuw ingekomenen.  
 
d. Diaconaat en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
De diaconie beoogt kerk te zijn in de samenleving, dichtbij en ver weg, gericht op 
gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. Zij doet dat door het verlenen 
van (financiële)(nood)hulp en door een luisterend oor te bieden. 
 
e. Vorming en toerusting  
We proberen ons aanbod voor Vorming en toerusting af te stemmen op de 
diversiteit in de gemeente. Bewust kiest de kerkenraad ervoor dit aanbod ook bij 
de niet-kerkelijke bewoners van Anna Paulowna en Breezand bekend te maken 
en hen dit aan te bieden. Kernthema’s zijn: gemeenschapszin en ontmoeting, 
spiritualiteit, zoals bijv. mystici, films en meditatie. 
 
f. Beheer door het college van kerkrentmeesters 
Het scheppen van de financiële voorwaarden en faciliteiten om de algemene 
visie uit te kunnen voeren, met eventueel minimaal interen op het vermogen. De 
kerkenraad wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van publiciteitsmiddelen.  
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g.  Relaties 
We streven naar een open relatie met andere kerkgenootschappen, scholen, 
organisaties, verenigingen en de burgerlijke overheid.  
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Hoofdstuk 3. Structuur van de kerkenraad 
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Hoofdstuk 4. 
Meerjarenbegroting van het college van kerkrentmeesters.  
 

BATEN 
  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

   
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

         

         Baten onroerende zaken 8.080 12.230 12.380 12.530 12.680 12.830 

Rentebaten en dividenden 8.000 8.345 8.020 7.648 7.187 6.660 

Bijdrage levend geld 
 

68.850 66.850 64.850 62.850 60.850 58.850 

Netto opbrengst KR80 
 

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Netto Opbrengst Kerkeveiling 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 

Talentenactie 

 
250 

     

         Totaal a 
  

111.680 113.925 111.750 109.528 107.217 104.840 

         LASTEN 
        

         Lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijv. 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Lasten overige eigendommen en inventaris 550 550 550 550 550 550 

Afschrijvingen 
 

1.525 1.185 125 1.583 1.500 1.500 

Pastoraat 
  

67.240 67.240 67.240 67.240 67.240 67.240 

Lasten kerkdiensten, cateches,ect 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 

Verplichte bijdragen andere organen 6.200 6.291 6.045 5.942 5.835 5.725 

Salarissen en vergoedingen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

Kosten beheer en administratie 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 

Rentelasten/bankkosten 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 

Kostenontwikkeling cumulatief 

 
2.213 4.465 6.760 9.098 11.481 

         Totaal b 
  

112.065 114.029 114.975 118.624 120.773 123.046 

         Saldo a-b 
  

-385 -104 -3.225 -9.097 -13.556 -18.206 

         

         Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 

Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen 20.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 

Overige baten en lasten -300 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290 

         Totaal c 
  

3.900 -1.090 -1.090 -1.090 -1.090 -1.090 

         
Resultaat (a-b)-/+c 

 
3.515 -1.194 -4.315 -10.187 -14.646 -19.296 

         
Resultaat begroting 

 
3.515 -1.194 -4.315 -10.187 -14.646 -19.296 
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Bijlage A. Ledenaantal  
 

Leeftijd Aantal % 

0-5 1 0,2% 

6-12 11 2,1% 

13-18 25 4,7% 

19-25 22 4,2% 

26-35 32 6,1% 

36-45 38 7,2% 

46-55 64 12,1% 

56-65 103 19,5% 

66-99 231 43,8% 

100- 1 0,2% 

Totaal 528 100% 

 

Geslacht Aantal % Gem. Leeftijd 

Man 235 45% 56 

Vrouw 293 55% 59 

Totaal 528 100% 58 

 

Kerk.staat Aantal % 

Dooplid 216 41% 

Belijdendlid 260 49% 

- 52 10% 

Totaal 528 100% 

 

Woonplaats: Aantal % 

Anna Paulowna 291 55% 

Breezand 174 33% 

Wieringerwaard 49 9% 

Anders 14 3% 

Totaal 528 100% 
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Bijlage B. Geschiedenis 
 
De eerste bewoners van de Anna Paulowna polder zijn echte pioniers. De polder 
is woest en ledig en zij hebben een enkel doel: de polder vruchtbaar en 
bewoonbaar maken. Naast de nauwe verbondenheid met de natuur bestaat de 
behoefte om aan het godsdienstige gevoel uiting te geven. De polder is nog maar 
heel dun bevolkt (± 1000 inwoners), als in 1850 overheid en kerk samenkomen 
om de wens van een kerkgebouw te realiseren. Via wat wij nu netwerken 
noemen, wordt moeizaam geld bij elkaar gesprokkeld. Dit vraagt van veel 
mensen veel doorzettingsvermogen. Als door geldgebrek de bouw stagneert, 
spoort Mr. D.J. van Ewijck, commissaris van de provincie, aan om door te gaan: 
“Begin maar te bouwen. Als de zaak blijft hangen, komt er helemaal niets meer 
van. Doe alles zoo sober mogelijk. Als de kerk eenmaal verrezen is, komt er 
vanzelf sympathie en geld.” In 1855 is het zover. Met Kerst wordt in de 
Nederlandsche Hervormde Kerk de eerste, kerkdienst gehouden. Ongeveer 
anderhalf jaar later wordt de eerste predikant bevestigd, ds. A.G. Pareau. Hij zal 
veertig jaar in het kerkelijke en openbare leven van de polder een grote rol 
spelen. 
 
Tot de eerste bewoners van de polder behoren ook enkele ‘Afgescheidenen’. 
Aanvankelijk zijn zij voor de kerkgang op Den Helder aangewezen. De afstand 
en de slechte wegen zijn een bezwaar en al snel ontstaat de behoefte aan een 
zelfstandige gemeente met een eigen kerkgebouw. De kerk in Den Helder en de 
classis hebben gegronde twijfels over vooral de financiële haalbaarheid van deze 
wens. Na veel gelobby en financiële steun vanuit de hele classis, wordt op 
tweede Paasdag 1866 het eerste officiële Gereformeerde kerkgebouw ingewijd. 
De gemeente telt ongeveer 120 leden. Ondanks armoede lukt het om regelmatig 
rente en aflossing te betalen. Tot het moment dat ds. S.U. Zuidema in 1931 zijn 
intrede doet, wordt de gemeente door een ‘lerende’ ouderling of een evangelist 
geleid. 

 
Gebrek aan opgeleide voorgangers en verschillen in geestelijke ligging brengt 
enige beweging in gang. De Gereformeerde Kerk trekt een Christelijke 
Gereformeerde emeritus-predikant aan, die toch niet blijkt te bevallen. Ds. 
Pareau blijkt voor sommige gemeenteleden te vrijzinnig te zijn. Rechtzinnige 
Hervormden en bezwaarde Gereformeerden vinden elkaar op grond van de 
belijdenis en gaan zelfstandig verder als de Nederlands Hervormde 
“Evangelisatie” aan de Zandvaart in Breezand. Niet alleen geestelijke ligging, ook 
persoonlijke geschillen en onbegrip hebben aan de verwijdering bijgedragen. 
Als dhr. Boon, evangelist, in 1958 met pensioen gaat, zoekt de Evangelisatie 
weer samenwerking met de Hervormde gemeente in Kleine Sluis. Vanaf 1968 
worden de kerkdiensten afwisselend in Breezand en Kleine Sluis gehouden. De 
laatste kerkdienst in Breezand wordt op 27 augustus 1978 gehouden en het 
gebouw wordt in 1979 verkocht en gesloopt. 

 
Vrijzinnig of rechtzinnig, ruimdenkend of vasthoudend aan leer en belijdenis, alle 
geestelijke stromingen zijn van meet af aan in de polder vertegenwoordigd. Als 
de opkomende bloembollencultuur in de jaren 1920-1930 mensen vanuit het hele 
land aantrekt, verandert er niet veel in de diversiteit aan geloofsbeleving. De 
verscheidenheid blijft eveneens bestaan, als marinemensen met hun 
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uiteenlopende kerkelijke achtergronden vanaf de zeventiger jaren in Anna 
Paulowna komen wonen. 
Waar door ontzuiling en secularisatie de grens tussen hervormd en gereformeerd 
vervaagt, zijn de verschillende modaliteiten in beide gemeenten meer waar te 
nemen. 
Nog steeds is de offerbereidheid groot. Aan het eind van de jaren vijftig is de 
Gereformeerde Kerk aan nieuwbouw toe. Vanaf 1960 worden acties opgezet, 
waaraan met veel inzet wordt deelgenomen. Er komt een oppascentrale, de 
kerkeveiling wordt opgestart en er worden bollen gekweekt, waarvan de 
opbrengst voor de kerk is. 

 
Ook in die jaren ontstond er een samenwerking tussen de Hervormde 
gemeenten van Anna Paulowna en Wieringerwaard. De laatste gemeente was al 
gedurende een lange reeks van jaren niet meer in staat een eigen predikant te 
beroepen. Dat heeft ten slotte per 1 januari 1989 geleid tot een samenvoeging 
van beide gemeenten, min of meer tegelijk met de toevoeging van 
Wieringerwaard, tot op dat moment deel uitmakend van de gemeente 
Barsingerhorn, aan de burgerlijke gemeente Anna Paulowna. 
Als gevolg van de vrijzinnigheid van de predikanten ontstond er in 1943 in 
Wieringerwaard een door de IZB ondersteunde Gereformeerde Bonds-
evangelisatie. Bij de bediening van sacramenten dienden ambtsdragers van de 
oorspronkelijk Hervormde gemeente aanwezig te zijn. Al enkele jaren vóór de 
samenvoeging van Wieringerwaard met Anna Paulowna werd deze taak, 
vanwege gebrek aan mannelijke ambtsdragers in Wieringerwaard, door Anna 
Paulowna uitgevoerd. In 1988 is op initiatief van de IZB bij de evangelisatie een 
zogenaamde Kerkenraadscommissie ingesteld. Deze commissie bestaande uit 
een ouderling, diaken en ouderling-kerkvoogd maakt formeel deel uit van de 
kerkenraad van de Hervormde gemeente van Anna Paulowna. Aanwezigheid 
van ambtsdragers uit Anna Paulowna tijdens bediening van sacramenten was 
daardoor niet meer nodig. Door periodieke vertegenwoordiging in elkaars 
vergaderingen worden de contacten onderhouden. In 2016 is de Gereformeerde 
bondsevangelisatie van Wieringerwaard verzelfstandigd tot gemeente van 
bijzondere aard binnen de PKN. 
 

 
In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw verkeerde het interieur van het 
Hervormde kerkgebouw in slechte staat. Een grondige vernieuwing vond plaats 
waarbij bijna alle oude accenten verdwenen. Midden tachtiger jaren was ook de 
buitenkant dringend aan herstel toe. Tijdens een ingrijpende restauratie is naast 
de buitenkant, ook het interieur weer onder handen genomen en in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht. In 1998 volgde een totale restauratie van het 
140 jaar oude kerkorgel. Zonder de vele onvermoeibare vrijwilligers zouden deze 
projecten niet gerealiseerd zijn. 
 
De onderlinge verschillen en de uiteenlopende achtergronden weerhouden 
Hervormden en Gereformeerden er niet van toenadering tot elkaar te zoeken. 
Vanaf ongeveer 1974 komt er een Commissie Samen Onderweg en vindt er op 
steeds meer gebieden samenwerking plaats: jeugdwerk, catechisatie, 
liturgiegroepen, ouderen-middagen, gezamenlijke kerkdiensten, over en weer 
een waarnemer in de kerkenraden en gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen. 
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Terugloop in inkomsten, ledental en kerkbezoek leiden in 1997 tot definitieve 
samenwerking in de vorm van een federatie. Samen-op-weg in alle 
veelkleurigheid is ook in Anna Paulowna een feit. 
Om de gezamenlijke exploitatiekosten terug te dringen wordt gezocht naar de 
mogelijkheid één kerkgebouw te gaan gebruiken. Op advies van het College van 
Kerkrentmeesters en na zorgvuldige informatie aan en peiling in de gemeente 
neemt de kerkenraad een besluit. Men beseft dat dit voor met name hervormde 
gemeenteleden een pijnlijk besluit is. Vanaf september 2003 worden de diensten 
voortaan in het kerkgebouw aan de Molenvaart 421 gehouden. Om duidelijk aan 
te geven dat het een sámen verdergaan is, krijgt het kerkgebouw een nieuwe 
naam: “De SamenVaart”. Het Hervormde Kerkgebouw en pastorie worden buiten 
de exploitatie van de kerkelijke gemeente geplaatst. 
 
 


