Protestantse Gemeente te Graft-De Rijp
in Oost- en West-Graftdijk, Graft en De Rijp

open

dienstbaar

inspirerend

Postadres:
Mevr. T.R. de Rooij-van der Laag
Oostgraftdijk 46
1487 MC Oost-Graftdijk
telefoon: 075-6411216, 06-42492997
e-mail: trijniederooij@quicknet.nl
GELOOF IN DE TOEKOMST VANUIT EEN RIJKE HISTORIE
Wij zijn een kleine, actieve protestantse gemeente met bijna 500 vrienden en rond de 240
belijdende – en doopleden. Naast onze wekelijkse kerkdiensten, met een gemiddeld aantal
bezoekers tussen de 20 en 50, organiseren we tal van andere activiteiten met onze vrienden
en leden.
Onze Protestantse Gemeente en zijn verschillende dorpskernen van onze Protestantse
Gemeente (de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, de Woude, Starnmeer en
Spijkerboor) in de Eilandspolder hebben een rijke historie met banden over de hele wereld,
een uniek historisch kerkgebouw en diverse culturele activiteiten. De regio heeft een grote
toeristische aantrekkingskracht door de natuur, ruimte, rust en monumentale dorpen en
gebouwen. Restaurants, terrasjes en hotels maken het aanbod compleet. De Rijp beschikt
over een goede OV-verbinding. In 2011 is onze gemeente ontstaan uit een fusie van de
Protestantse Gemeenten Oost- en West-Graftdijk en Graft-De Rijp.
De meeste inwoners uit dit gebied werken in omliggende steden als Alkmaar, Purmerend,
Amsterdam. In het buitengebied vindt hoofdzakelijk veeteelt plaats. In De Rijp, het grootste
dorp van de burgerlijke gemeente Alkmaar, zijn de laatste jaren verschillende
nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De Rijp heeft een centrale functie met een kleinschalig
winkel-, een integraal kind-, een gezondheidscentrum en een verzorgingshuis (De Mieuwijdt
met ruim 60 bewoners) dat ook functioneert als wijksteunpunt voor ouderen met
dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp.
WIJ ZIJN EEN OVERWEGEND VRIJZINNIGE, PLURIFORME GEMEENTE
Open voor mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zingeving,
Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld en
Inspirerend naar elkaar en anderen om innerlijk rust te vinden, gevoed te worden en je
eigen antwoorden te zoeken op de vragen in je leven.
U HEBBEN WE NODIG!
Bent u:
- een netwerker met belangstelling voor historie en cultuur;
- gedreven om belangstellenden bij onze activiteiten te betrekken en nieuwe op te starten;
- missionair;
- iemand die makkelijk omgaat met diverse (sociale) media;
- een pionier en niet bang buiten de kerkelijke paadjes te treden?
Solliciteer dan naar onze vacature (0,8 fte).
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ONZE VISIE & MISSIE
De Protestantse Gemeente in Graft-De Rijp en Oost- en West-Graftdijk wordt gevormd door
mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn
door hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de bijbel en/of door
mensen uit de brede joods-christelijke traditie en andere inspiratiebronnen die daarbij
aansluiten. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad vorm te geven.
PREDIKANT1 ZIJN IN DE PROTESTANTSE GEMEENTE GRAFT-DE RIJP
Van een predikant met een standplaats van 0,8 fte kunnen we niet eisen dat deze alle
facetten van het ambtswerk volledig kan vervullen. Een predikant met ervaring in pionieren
geniet onze voorkeur.
Er zijn wel enkele zaken voor ons belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat onze predikant
een bruggenbouwer is, die alle betrokkenen bij de kerk en van daarbuiten kan binden,
inspireren en activeren. Hij moet open en toegankelijk zijn voor alle leeftijden met een brede
belangstelling voor het ouderenwerk, het jeugdwerk, de oecumene en culturele activiteiten.
Het missionaire werk in de eigen gemeente en nabije omgeving is een belangrijk onderdeel
van het takenpakket. Denk hierbij aan contacten met de scholen, gemeente, culturele
instellingen, musea, diverse commissies en organisaties.
Het is van belang, dat hij vernieuwend is en zéker ook kan omgaan met tradities; de ruimte
voor het experimenteren en opzetten van nieuwe vormen van vieren en samenkomen benut
en de ingezette vernieuwingen bestendigt. Wij verwachten dat hij in de zondagse eredienst
aandacht schenkt aan de liturgie en wel zo pluriform mogelijk. Het dagelijks leven is leidend
in zijn liturgische prediking. We verwachten geen dogma’s voor luisteraars, maar
handreikingen voor een eigen invulling, passend bij het vrijzinnige karakter van onze
gemeente.
Onze predikant kan rekenen op hulp en ondersteuning van een vaste kern betrokken en
enthousiaste vrijwilligers, juist ook vanuit onze kring van belangstellenden. Zij verwachten
dat de predikant hen stimuleert en motiveert om samen onze gemeente vorm te geven. Ook
zijn er veel betrokkenen die graag bijspringen voor het organiseren van specifieke
activiteiten.
Van de predikant wordt verwacht dat hij zich makkelijk op diverse (sociale) media kan
bewegen. Het gebruik dat tijdens de corona-crisis noodgedwongen van allerlei digitale
mogelijkheden moest worden gemaakt, weet de predikant te behouden en zo mogelijk uit te
breiden. De predikant is niet bang stappen te zetten in de verdere vorming van een netwerkkerk. Dat wil zeggen dat grote groepen mensen via internet een lijntje hebben met de
gemeenschap en ook op die manier gestimuleerd worden tot deelname aan activiteiten.
Onze predikant woont bij voorkeur in onze ruime, romantisch gesitueerde vrijstaande
pastorie in het centrum van De Rijp, zodat hij de dynamiek van het dorp kan meebeleven en
vormgeven en midden in het dorp staat.
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Gemakshalve spreken we van hij en predikant; hiermee wordt zowel een man als een vrouw bedoeld.
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DE JEUGD HEEFT…WAT ANDERS TE DOEN?
De meeste van onze leden zijn ouder. Voorgaande predikanten hebben veel energie
gestoken in het enthousiasmeren van jonge gezinnen, kinderen, tieners en jongvolwassenen.
Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van betrokkenheid. Er is al wel een zaadje geplant – van
onze predikant verwachten we affiniteit met deze doelgroep zodat het zaad wellicht verder
ontkiemt.
PASTORAAT
Wij hechten groot belang aan het individuele pastoraat. Wij vinden het belangrijk dat de
predikant contact en voeling heeft met de verschillende leeftijdsgroepen, rekening houdend
met een zeer gevarieerde samenstelling van allen, niet alleen voor leden in de ‘kaartenbak’,
maar juist ook verder. Hierbij verwachten wij een proactieve houding van de predikant.
In Verzorgingshuis De Mieuwijdt te Graft is een geestelijk verzorger werkzaam. Eén keer per
maand verzorgt onze predikant en/of een vrijwilliger uit onze gemeente een oecumenische
viering voor bewoners, terwijl voorgangers van de verschillende andere kerken dit in de
andere weken doen.
ONLINE EN OP PAPIER
Zesmaal per jaar verschijnt het kerkblad ‘Het Kontakt’ dat zowel door kerkelijken als niet
kerkelijken intensief wordt gelezen. Ook beschikt de gemeente over een website
https://kerkengraftderijp.nl/ en een Facebookpagina.
ORGANISATIE
De kerkenraad bestaat uit 7 leden, verdeeld over de verschillende ambten en vergadert
gemiddeld 6 keer per jaar. In deze vergadering komen de ‘grote’ onderwerpen ter sprake
zoals financiën en beleid. De ‘kleine’ onderwerpen worden besproken in het moderamen.
Dit gremium komt ook 6 keer per jaar bijeen.
De predikant is lid van het dagelijks bestuur (moderamen) en woont de
kerkenraadsvergaderingen bij.
Daarnaast laat de kerkenraad bij de uitvoering van haar taken zich bijstaan door diverse
deskundigen, werkgroepen en vrijwilligers:
➢ Kosters: in onze beide kerkgebouwen (de Rijp en West-Graftdijk) wordt door een
werkgroep bij toerbeurt de kosterdienst gedraaid.
➢ Bezoekgroepen: in onze gemeente zijn twee bezoekgroepen actief. De leden
bezoeken ouderen en zieken. Lidmaatschap van de Protestantse Gemeente is hierbij
geen voorwaarde. Het omzien naar onze dorpsbewoners is hierbij de belangrijkste
factor. De bezoekgroepen worden ondersteund door de predikant.
➢ Liturgiecommissie: deze commissie bereidt in samenwerking met de predikant een
aantal bijzondere diensten voor: de Stille Week, de laatste zondag van het kerkelijk
jaar en kerstavond. Andere bijzondere diensten, zoals de bootdienst in de
Eilandspolder en een de dienst op de zerkenvloer in Graft bereidt de predikant met
belangstellenden voor.
➢ Jeugdwerkgroep: deze groep bestaat uit een aantal vaste leden en organiseren
samen met de predikant bijzondere jeugddiensten en -activiteiten voor zoals de
oogstmiddag en -dienst, Kerstwandeling en Palmzondag.
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➢ Redactiecommissie voor ‘Het Kontakt’: hierin heeft de predikant een actieve rol.
➢ Kerkwachten: deze groep verzorgt rondleidingen en openstellingen van de Grote
Kerk in De Rijp. De kerk trekt jaarlijks duizenden toeristen vanwege de unieke
gebrandschilderde ramen.
➢ Commissie Rommelmarkt West-Graftdijk:
jaarlijks wordt er door deze commissie een
grote rommelmarkt georganiseerd. De
opbrengst is bestemd voor het onderhoud
van de kerk in West-Graftdijk. De
organisatie wordt gedragen door leden en
niet-leden van de gemeente vanuit de
dorpen Oost- en West-Graftdijk.
➢ Roeach: De bedoeling van deze enthousiaste werkgroep is om voor de bewoners van
Graft-De Rijp en omliggende dorpen activiteiten te organiseren die te maken hebben
met cultuur, zingeving en samenleving. De werkgroep, bestaande uit mensen met en
zonder kerkelijke binding, is een initiatief van de Protestantse kerk, niet specifiek
kerkgericht, maar gericht op alle ‘zoekers naar zingeving.’ De predikant participeert
in deze werkgroep. Het woord Roeach komt uit het Hebreeuws en heeft o.a. te
maken met wind, bewegen, en met taal die verbindt, vernieuwt, en inspireert. Zie
http://www.roeach-graftderijp.nl voor meer informatie.
➢ Koor: het Gemengd Kerkkoor Graftdijk verleent haar medewerking aan enkele
vieringen.
➢ Stichting Grote Kerk De Rijp (in oprichting): deze onafhankelijke (niet-kerkelijke)
stichting verwerft financiële middelen t.b.v. het onderhoud en restauratie van de
Grote Kerk
➢ Stichting Behoud Rijper Glazen: deze onafhankelijke (niet-kerkelijke) stichting
verwerft financiële middelen t.b.v. het onderhoud en restauratie van de unieke
gebrandschilderde ramen. Zie
https://www.rijperglazen.nl voor meer
informatie.
➢ Dagje De Rijp: het beheer van de Grote Kerk
is uit handen gegeven aan ‘Dagje De Rijp’.
Naast het houden van kerkdiensten is deze
kerk beschikbaar als trouwlocatie,
concertruimte enz. Dit laatste geldt ook voor
ons kerkgebouw in West-Graftdijk. De
exploitatie daarvoor verzorgen wij in eigen beheer.
➢ Stichting Cartouche: verzorgt zes keer per jaar optredens in de Grote Kerk in de Rijp
(cartouche-graftderijp.nl). Onze kerkenraad is in het bestuur van deze Stichting
vertegenwoordigd.
DORPSKERKENBEWEGING
Als kleine gemeente zijn ook wij op zoek naar andere wegen van ‘kerk-zijn’. Hiervoor hebben
wij ons aangesloten bij de dorpskerkenbeweging van de PKN. De mensen zijn blij met hun
gemeente. Er gaat gelukkig heel veel goed. Er zijn ook zorgen; niet zozeer over de financiën,
maar wel over de bestuurskracht en organisatie. Er zijn verkennende gesprekken met onze
buurgemeente PG Schermer om te onderzoeken waar en op welk gebied samenwerking
mogelijk is.
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KERKGEBOUWEN EN OVERIG ONROEREND GOED
Wij beschikken over twee kerkgebouwen: de Grote Kerk in
De Rijp en de kerk in West-Graftdijk. De zondagse
erediensten vinden bij toerbeurt plaats in beide kerken.
Daarnaast worden beide kerken structureel gebruikt voor
culturele activiteiten. De kerk van West-Graftdijk wordt veel
gebruikt door diverse verenigingen en koren.
Meer informatie over de Grote Kerk van De Rijp >
https://reliwiki.nl/index.php/De_Rijp,_Grote_Dam_6__Grote_Kerk

Meer informatie over de kerk van West-Graftdijk >
https://reliwiki.nl/index.php/WestGraftdijk,_Graftdijkplein_3_-_Protestantse_Kerk

Onze gemeente beschikt over een ruime pastorie met werkruimte en kloostertuin, opgezet
door vrijwilligers in samenwerking met Roeach. De pastorie is gelegen aan Keizersbuurt 2,
1483 BW De Rijp.
SAMENWERKING MET ANDERE KERKEN
De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband om elkaar te informeren en te inspireren.
In onze Raad van Kerken participeert de Rooms Katholieke Kerk en de Doopsgezinde
Gemeente. Verspreid door het jaar zijn er diverse gezamenlijke vieringen, zoals een
oecumenische viering in de Week van de Eenheid, op Goede Vrijdag en een aantal
Taizévieringen.
WAAROM PREDIKANT ZIJN IN DE PROTESTANTSE GEMEENTE GRAFT-DE RIJP?
De rust en nuchterheid van het platteland, de natuur en de ruimte om te wonen en te
werken zijn een grote rijkdom, maar voor ons niet de enige rijkdom. Die vinden wij in ons
geloof. Wij hebben voeding en leiding nodig om samen actief ons geloof te kunnen beleven
en uitdragen. Daarom verwelkomen wij u graag als predikant in ons midden!
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