
 

 

● 1100 gemeenteleden, waarvan zo'n 250-300 actieve leden (regulier kerkbezoek & deelname aan 

activiteiten) 

 

● 2 predikanten, 1 beheerder, 1 administratief medewerker en verder een actieve groep 

vrijwilligers van zo'n 150 personen (onder andere bestuurlijke functies, kerkenraad, diaconie en 

diaconaal werk, leden van koren, koffieschenkers, gastheer/vrouw bij activiteiten, pastoraal team, 

jeugdwerk, redactie van website en magazine, hulpkosters, groene kerk). 

 

● Van de 2 predikanten gaat er in november 2021 1 met emeritaat. In april 2021 heeft de 

kerkenraad besloten om ter vervanging een kerkelijk werker te werven voor 0.7FTE.   

 

● De kerkdienst op zondag staat centraal; er is een hechte gemeenschap die samenkomt op vele 

momenten rondom bovengenoemde activiteiten. 

 

● De bijna 400 jaar oude Oude Kerk is de centrale ontmoetingsplek met aangrenzend een 

zalencentrum De Pauwehof. 

 

● Naast de wekelijkse vieringen wordt de Oude Kerk verhuurd aan Stichting Podia Heemstede die 

er jaarlijks zo'n 23 concerten organiseert. Verder vinden er in de Oude Kerk zelfgeorganiseerde 

zoals theeconcerten en lezingen (Preek van de Leek) plaats. De Stichting Vrienden van de Oude 

Kerk organiseert ook tal van culturele activiteiten. In de Pauwehof vinden doordeweeks overdag 

diaconale activiteiten plaats (ouderenwerk) en 's avonds is de Pauwehof beschikbaar voor 

vergaderingen en andere kerkelijke bijeenkomsten. Restcapaciteit van de Pauwehof is 

beschikbaar voor commerciële verhuur aan derden.  

 

● De gemeente kent een sterke vertegenwoordiging van 60+'ers en de aanwas van jongere 

gemeenteleden is minimaal.  

 

● Onze gemeente heeft een jaarlijks tekort op de begroting maar dat kan nog voor langere tijd 

worden opgevangen door een ruim eigen vermogen. 

 

 

  



 

 

 

● De zorg om en voor elkaar, het ontmoeten van elkaar, de voortdurende verwondering over de 

verhalen uit de Bijbel en ontmoeting met God vormen de ziel van de Protestantse gemeente te 

Heemstede. Alle activiteiten die zij organiseert, raken aan een of meerdere van deze 

kernwaarden. De gemeente heeft de ambitie om deze activiteiten te blijven organiseren voor 

eenieder. De predikant en de kerkelijk werker spelen bij het leiden van deze activiteiten een 

belangrijke rol (onder meer door voor te gaan in diensten en onderdeel te zijn van kleine 

kerkenraad) 

 

● De zorg om en voor elkaar komt het meest tot uiting in het pastorale en diaconale werk. De 

Protestantse gemeente te Heemstede heeft de ambitie om het pastorale en diaconale werk als 

kernactiviteit voort te zetten en ervoor te zorgen dat dat de kerk er is om gemeenteleden te 

ondersteunen op momenten dat het nodig is. De kerkelijk werker zal de pastorale activiteiten 

leiden en zelf een belangrijke en zichtbare rol hebben in het pastorale werk 

 

● De Oude Kerk kent een diepe en langdurige worteling in de gemeente Heemstede. De Oude 

Kerk speelt een rol in het maatschappelijke en culturele leven in Heemstede. Het is de ambitie 

van de Protestantse gemeente om de rol van Oude Kerk als ontmoetingsplek en locatie voor 

maatschappelijke en culturele activiteiten te vergroten. Het realiseren van deze ambitie ligt bij 

het college van kerkrentmeesters. 

 

● De Protestantse gemeente te Heemstede staat middenin in het maatschappelijk leven van de 

gemeente Heemstede. Het is de ambitie van de gemeente om haar deuren verder te openen en 

de verbinding actief te (blijven) zoeken. Om deze ambitie te realiseren zal de predikant zich 

actief mengen in het Heemsteedse maatschappelijk leven en vanuit de kernwaarden van De 

Protestantse gemeente te Heemstede de verbinding maken en/of versterken.  

 

● De Protestantse gemeente te Heemstede kent een permanente druk op de jaarlijkse begroting. 

Het is de ambitie om jaarlijkse gat zo beperkt mogelijk te houden (maximaal 50.000 EUR). Ten 

einde dit te realiseren zal gekeken worden naar uitbreiding van commerciële 

verhuurmogelijkheden van de Oude Kerk en de Pauwehof. 

 

 


