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Het kerkgebouw
De Protestantse kerk staat aan de Dr. Nuijensstraat 24 in Westwoud. Het is een Waterstaatskerk gebouwd in
1875. In de kerk bevindt zich een prachtig Van Dam orgel uit 1886. Het interieur is sober protestants. Centraal
staat de kansel met de bijbel, met daarbij de avondsmaaltafel en de Christuskaars. De kerktoren is in 2009
gerestaureerd.

Karakteristiek
De Nederlands Hervormde Gemeente Westwoud-Binnenwijzend is een gemeente met 131 leden bestaande
uit:
-35 leden van 65 jaar en ouder,
60 leden van tussen de 40 en 65 jaar,
23 leden tussen de 20 en 40 jaar en
23 leden tussen de 0 en 20 jaar oud.
Het dorp Westwoud is onderdeel van de (burgerlijke)gemeente Drechterland en heeft een inwonersaantal van
ongeveer 1800 mensen. Ongeveer 75% van alle inwoners is katholiek, 15% is zonder geloof en 10% is
Protestants. Het dorp Westwoud heeft een hechte gemeenschap en een rijk verenigingsleven. Met de komst
en de bouw van het nieuwbouwproject Witte Dam zijn er meer mensen van buitenaf in Westwoud komen
wonen . Dit heeft echter geen verandering in de kerkgang teweeg gebracht.
Vanuit onze kerkelijke gemeente is er enige samenwerking met de naburige gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek.
Zo wordt gezamenlijk een predikant beroepen, waarbij Hoogkarspel – Lutjebroek 5/12 deeltijd voor z’n
rekening neemt en Westwoud-Binnenwijzend 2/12. Alle kerkdiensten zijn gezamenlijk; de 1e zondag van elke
maand wordt die gehouden in Westwoud-Binnenwijzend, de 2e tot en met 4e zondag van de maand in
Hoogkarspel-Lutjebroek en als er een vijfde zondag is, vindt de kerkdienst plaats in Westwoud-Binnenwijzend.
Gemeenteleden bezoeken regelmatig over en weer elkaars diensten. Preekrooster maken gebeurt gezamenlijk.
Er wordt ook samengewerkt op het gebied van het jeugdwerk en er is jaarlijks een gezamenlijke
gemeentezondag. Het kerkblad, Het Klankbord, is ook gezamenlijk.

Visie & missie
De gemeente Westwoud-Binnenwijzend heeft als dragend fundament het geloof in de Heer Jezus Christus en
heeft een overwegend vrijzinnig karakter. De gemeente wil ruimte bieden aan mensen om hun geloof te
beleven op een wijze die bij hen past. De eerste focus daartoe is de eigen kerkelijke gemeente, maar we
proberen ook mensen buiten de kerkelijke gemeente te interesseren voor geloof en gemeenschap; de jeugd en
de jong volwassenen zijn daarbij een belangrijke focus.
De HG Westwoud-Binnenwijzend is een zelfstandige gemeente, die van harte onderdeel uitmaakt van de PKN.
De gemeente wil in de toekomst graag zelfstandig blijven en niet opgaan in een groter kerkverband, omdat
juist in de band met het eigen dorp de kracht van de gemeente ligt. Er is een nauwe samenwerking aangegaan
met de Rooms Katholieke gemeente in Westwoud.
Deze visie betekent ook een keuze voor de instandhouding van het kerkgebouw op de Dr. Nuijensstraat, een
eigen kerkenraad en een eigen predikant, zij het voor een klein deeltijdpercentage.
Waar mogelijk wordt de samenwerking met Hoogkarspel geïntensiveerd, dat wil zeggen op meer gebieden dan
alleen op het vlak van het beroepen van de predikant. Een predikant wordt ook in de toekomst samen met
Hoogkarspel beroepen.
Het zou fijn zijn als er meer mensen geïnteresseerd kunnen worden om naar de samenkomsten op
zondagochtend te komen, maar ook naar allerlei andere door de gemeente georganiseerde activiteiten. Hier
wordt sinds 2016 al meer vorm aangegeven door samen met de RK kerk in Westwoud oecumenische vieringen
te houden.
Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten kan gezocht worden in de activiteiten die georganiseerd
worden, niet zozeer om het samen te doen, als wel om te zorgen dat niet alle kerkelijke gemeenten dezelfde
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activiteiten aanbieden. Als voorbeeld kan dienen het samen met gemeenten uit de regio een musical
organiseren of een leerhuis opzetten.

Liturgie
Belangrijk is dat kerkbezoekers zich kunnen herkennen in de kerkdiensten, maar ook meegenomen kunnen
worden en mee kunnen doen met de kerkdienst. Dat wil zeggen dat gemeenteleden zich meegenomen kunnen
voelen in de beweging die de liturgie maakt; dat ze zich herkennen in taal van gebeden en andere teksten; en
dat ze mee kunnen zingen met de liederen. Dat betekent niet dat qua liturgie alles bij het oude moet blijven.
Andere vormen van liturgie dan de min of meer klassieke worden niet uit de weg gegaan. De predikant kan
hierin een leidende rol nemen richting de gemeente.
Bestaande bijzondere diensten worden in beginsel gehandhaafd, zolang blijkt dat het in een behoefte voorziet.
Deze diensten worden sinds 2016 samen gevierd met de RK gemeente in Westwoud. De oecumenische
vieringen waarbij veel mensen worden verwacht, zoals Palmpasen, Goede Vrijdag en kerst worden in de Rooms
katholieke kerk van Westwoud gehouden. Op Witte donderdag wordt jaarlijks een schoolviering gehouden in
onze kerk.
Mogelijkheden om anderen dan de predikant, bijvoorbeeld andere ambtsdragers, mee te laten werken in de
liturgie worden actief aangemoedigd. Bijvoorbeeld dat een diaken het kyrie-gebed voor zijn rekening neemt of
een ouderling die één of meerdere gedeelten uit de Schrift leest. In de Oecumenische vieringen kan de lezing
zelfs worden gedaan door iemand van de Rooms katholieke kerk van Westwoud.

Pastoraat
Pastoraat is een functie van gemeente-zijn. Het omzien naar elkaar wordt gestalte gegeven in het pastoraat
verzorgd door de predikant, door de pastoraal ouderlingen en door de bezoekdames. Er behoeft niet echt een
structuur te zijn en die is er dan ook niet. De predikant heeft in het pastoraat een leidinggevende en
coördinerende rol.
Bepaalde moeilijkheden en bijzonderheden (ernstige ziekte, sterfgeval, problemen rond het werk, partner en
gezin, maar ook vrolijke dingen van een jubileum, geboorte en huwelijk) worden doorgegeven aan de
predikant. Van hem / haar wordt verwacht deze mensen een bezoek te brengen, of, in overleg met de
ouderlingen, deze taak aan één van de andere ambtsdragers over te dragen. Een substantieel onderdeel van
het taakpakket van de predikant heeft derhalve een diaconaal karakter.

Diaconie
Het college vestigt in z’n werkzaamheden de aandacht van de gemeente op de noden in de eigen gemeente, in
de samenleving dichtbij en de noden van de wereld verder weg.
Dichtbij wordt voorzien in financiële of maatschappelijke steun voor mensen die door bijzondere omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Te denken valt aan mensen met
minimuminkomens die iets extra’s nodig hebben, vluchtelingen die het soms ontbreekt aan de meest basale
levensbehoeften, en dergelijke. De diaconie participeert in het Stimuleringsfonds Drechterland. Aan acties voor
de plaatselijke gemeente van Kerk in Actie wordt in beginsel meegedaan, hetzij door de folders te verspreiden,
hetzij door een (extra) collecte te houden tijdens de kerkdienst, hetzij door een gift ter beschikking te stellen.
De bloemengroet uit de zondagse dienst wordt gefinancierd, omdat de diaconie meent dat dergelijk omzien
naar onze gemeenteleden ook een diaconale taak is.
Aan 70-plussers van Westwoud-Binnenwijzend wordt een kerstattentie aangeboden namens de gemeente
door de diaconie.
Vakantieweken in “het Roosevelthuis” en “De Wereld” in Lunteren worden onder de aandacht gebracht van
hen die daarvoor in aanmerking komen. Eventueel worden mensen geholpen om aan een dergelijke vakantie
deel te nemen.
De diaconie stelt jaarlijks een lijst op van goede doelen waaraan in elk geval geld gegeven wordt, aangevuld
met een richtbedrag. Bij de keuze van de doelen wordt rekening gehouden met de identiteit en herkomst van
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de organisatie; criterium daarbij is de identiteit van onze eigen kerkelijke gemeente. Daarnaast kan - per
individueel geval bekeken - ook aan andere doelen geld gegeven worden, waarbij er bijzondere aandacht is
voor kleinschalige particuliere projecten in de derde wereld die door gemeenteleden worden aangedragen.
De diaconie ziet er op toe dat er voor noodhulp altijd financiële ruimte is.
Voor de diaconie ligt er een opgave om meer bekendheid te geven aan de dingen die ze doen; veel mensen
blijken daar niet van op de hoogte.
Jaarlijks wordt door de kerkenraad vastgesteld welk deel (percentage) van de activiteiten van de predikant als
diaconaal kan worden aangemerkt. Op basis van het vastgestelde percentage verstrekt de diaconie een
geldelijke bijdrage aan het college van kerkrentmeesters in de loonkosten van de predikant. De omvang van die
bijdrage wordt expliciet vermeld in het financiële jaarverslag en de begroting van de diaconie.
Het beheer van het vermogen en de landerijen is er op gericht om het kapitaal nominaal in stand te houden,
waardoor het in de toekomst mogelijk blijft hulp te geven.
Baten en lasten worden verantwoord in de jaarstukken. Elk jaar legt het CvD verantwoording af over het
gevoerde beleid aan de kerkenraad en de centrale financiële raad van de PKN in Utrecht.
De jaarstukken en begrotingen worden ter inzage gegeven aan de leden van de gemeente.

Oecumene
Op zichzelf is Oecumene, dat wil zeggen samenwerking met andere kerken ter plaatse, belangrijk, maar het
moet wel van harte van beide kanten gedragen worden. Mogelijkheden die zich voordoen worden door de
gemeente van Westwoud-Binnenwijzend opgepakt.
Op 4 mei wordt er samen met de RK kerk St.Martinus een herdenking verzorgd, waarna er lopend vanuit de
NH kerk van Westwoud naar het Heidense kerkhof op ’t Laantje wordt gewandeld. Alwaar bij het daar
aanwezige oorlogsgraf een herdenking plaatsvindt.
Verder is zoals eerder benoemd de samenwerking met de Rooms Katholieke kerk in Westwoud geintensiveerd.
In 2016 hebben wij de vijfde zondagen samen met de RK kerk gevierd evenals de voornoemde groetere
vieringen zoals, Witte donderdag, Goede Vrijdag, Palmpasen, kerstvieringen en oudejaarsdienst. Omdat wij als
kerk graag nauw verbonden zijn bij het wel en wee in het dorp zullen wij deze samenwerking verder
voortzetten.

College van Kerkrentmeesters
Het CvK beheert de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij zorgt binnen de
kaders van de jaarlijkse begroting voor voldoende financiële middelen om het gemeente leven mogelijk te
maken. Baten en lasten worden verantwoord in de jaarstukken. Elk jaar legt het CvK verantwoording af over
het gevoerde beleid aan de kerkenraad en de Regionaal College Behandeling Beheerszaken.
De jaarstukken en begrotingen worden ter inzage gegeven aan de leden van de gemeente.
Personeel.
Het streven is een eigen predikant in deeltijd te behouden. Gezien de financiële situatie is dat voor de komende
jaren zeker verantwoord; gedacht wordt aan een deeltijdspercentage van 3/12.
Er wordt een koster in dienst gehouden voor minimaal 10 uren per week. Verder zijn betaalde krachten de
organisten en een administrateur voor de dagelijkse gang van zaken van het CvK en de Diaconie.
Voor het dienstverband van de koster is een arbeidsovereenkomst afgesloten. Voor de anderen wordt een
onkostenvergoeding gehanteerd.
Financiën.
Voor de jaarstukken en begrotingen heeft het CvK zich verzekerd van de steun van het Regionaal Administratiekantoor te Benningbroek. Het CvK streeft bij het beleggen van de beschikbare gelden naar een zo hoog
mogelijk rendement, rekening houdend met de regels van de PKN en zonder de risicofactoren uit het oog te
verliezen.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen grond en spaardeposito’s. Voor gelden en
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spaardeposito’s dient het nationale garantiesysteem in aanmerking te worden genomen.
Eventuele aankoop van effecten, obligaties en aandelen zal ter goedkeuring aan de kerkenraad worden
voorgelegd.
Onroerend goed.
Over de aan- en verkoop en het beheer van gronden laat het CvK en Diaconie zich adviseren door het
rentmeesterkantoor Lingeman Ritsema in Zeewolde. Ontwerpbesluiten inzake de aankoop of verkoop van
gronden zullen ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd.
Ledenadministratie.
Er wordt een ledenadministratie bijgehouden volgens- en vanuit het LRP.
Kerkgebouw
Gegeven dat de gemeente ook in de toekomst zelfstandig wil blijven, dient er te worden geïnvesteerd in het
kerkgebouw als een belangrijke pijler van die zelfstandigheid.
Het kerkgebouw wordt gemaakt tot een gastvrije plek voor mensen van de eigen gemeente in de eerste plaats,
maar daarnaast nadrukkelijk ook voor mensen uit het dorp om allerlei activiteiten een thuis te bieden.
Daarmee kan ook de integratie tussen kerk en dorp gediend worden, ter versterking van de gemeenschap van
zowel de gemeente als van het dorp. Een en ander geeft het kerkgebouw een meer multifunctioneel karakter
met laagdrempelige faciliteiten voor ontmoeting en ontspanning .
Bovenstaande vraagt om een grondige modernisering van het kerkgebouw, onder meer op de volgende
punten: de toiletgroep in de consistorie, afscheidingswanden en de vloer in het kerkgebouw zelf. Dat is ook
noodzakelijk vanwege eisen met betrekking tot de gemeentelijke “gebruiksvergunning”. Het is de bedoeling om
het kerkgebouw in de toekomst een wat meer multifunctioneel gebouw te laten zijn dan louter voor
kerkdiensten. Dit ook om wat meer inkomsten te derven voor de kerk en mogelijk om wat meer mensen “naar
de kerk te krijgen”.
In 2015 is het meerjarenonderhoudsplan van de monumentenzorg opnieuw opgesteld en de Rijksdienst van
het Cultureel erfgoed voorziet ons, om een en ander aan verbouwingen te kunnen subsidiëren. Eind 2017
zullen bovengenoemde moderniseringen worden uitgevoerd.

Communicatie
Het Klankbord is het officiële orgaan van de NH gemeente Westwoud - Binnenwijzend en de PG Hoogkarspel Lutjebroek. De Gemeente heeft ook een eigen website www.pknwestwoud.nl . De predikant kan eventueel een
weblog bijhouden, indien hij of zij dat wil. In het dorpsblad De Schakel wordt om de week een pagina gevuld
met de mededelingen uit de Gemeente.
Elk jaar wordt er samen met de PG Hoogkarspel-Lutjebroek een boekje uitgegeven met daarin de activiteiten
van de gemeente voor het komende jaar.
Verdere inzet van nieuwe media wordt niet uit de weg gegaan; Op Facebook heeft de gemeente een site
samen met de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek.
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