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Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
Beleidsplan 2018 – 2021 

 

“Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.” (Hebreeën 13:1-2) 
 
Uit de visie van 2011 
De Gemeente is een groep mensen die met elkaar onderweg is. Een duurzaam (t)huis waar het verhaal van God 
klinkt en uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun geloof kunnen delen met elkaar. Zij voelen 
zich betrokken bij hun naasten, dichtbij en veraf en proberen de weg van vrede te bewandelen. 

(de volledige visie is terug te vinden in het supplement behorende bij het reglement van de DG Aalsmeer en op www.dgaalsmeer.nl) 
 

Doelen 
Vanuit onze visie stellen wij de volgende doelen: 
 

Wij willen een gastvrije Gemeente zijn 
Wij willen een gastvrije Gemeente zijn, zonder onze identiteit te verloochenen. We zullen ons hiertoe duidelijk(er) 
profileren in de media. Vanzelfsprekend zullen wij alle mensen die (voor het eerst) bij ons binnenkomen, open en 
gastvrij tegemoet treden. Gemeenteleden zelf kunnen we aansporen om iemand mee te nemen naar een dienst 
of activiteit. De Zin-Inn activiteiten zullen hier ook een rol in (blijven) spelen. 
 

Het verhaal van God en mensen levend houden 
Het verhaal van God en mensen staat centraal. Om inspiratie op te doen en verdieping te zoeken, willen we 
toerusting aanbieden. Dit doen wij o.a. door het bieden van mogelijkheden voor ontplooiing en verrijking van het 
sociale, geestelijke en geloofsleven van leden, vrienden en belangstellenden via kerkdiensten, gesprekken, 
Bijbelkringen, cursussen, lezingen en pelgrimage. 
 

Het verzorgen van inspirerende en uitnodigende diensten 
De kerkdienst vormt het hart van de Gemeente. We willen diensten nog aantrekkelijker maken door te zoeken 
naar andere vormen van liturgie. Deze diensten kunnen rond een bepaald thema gehouden worden. Tevens 
willen we ruimte bieden aan een jonge generatie gastpredikanten en lekenprekers. 
 

Het kringwerk 
De kringen spelen een belangrijke rol in onze Gemeente. Zij bieden een plek voor veel leden, vrienden en 
belangstellenden. Onderlinge verbondenheid vormt een belangrijk aspect. De meeste kringen drijven op eigen 
kracht. Kringen kunnen rekenen op (professionele) ondersteuning waar nodig. 
 

De Zin-Inn 
De Gemeente biedt open ruimte voor ontmoeting en gesprek, de Zin-Inn. Het Zin-Inn programma is 
samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij vanuit onze visie. 
De Zin-Inn activiteiten worden gecontinueerd. Ook zullen we mogelijkheden onderzoeken om onze Gemeente 
aantrekkelijk te maken voor de middengroep (30 tot 50 jaar) door Zin-Inn activiteiten te organiseren die deze 
doelgroep aanspreken. 
 

Ouderenwerk 
Het ouderenwerk is de grootste pijler van de Gemeente als het om aantallen gaat. Het werk van de 
bezoekcommissie, de denktank voor Zinvol Ouder Worden (ZOW) en de pastorale groep staat stevig op de rit. 
De Inloop op zondagmiddag en de ZOW-bijeenkomsten willen we continueren evenals de jaarlijkse ouderenreis. 
Zie ook beleidsnota Ouderenwerk 2013. 
 

Pastorale zorg 
Omzien naar elkaar vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn, bij God en medemens, zien wij als een opdracht 
aan allen binnen onze Gemeente. Dat betekent dat levens-, geloofs- en zingevingsvragen in welke vorm dan ook 
aan bod mogen komen, in persoonlijke contacten en in groepsverband. Daarbij gaat het om ontmoeting en 
relatie, wederkerigheid en respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. 
Het begeleiden van uitvaarten voor leden, vrienden en belangstellenden en de nazorg vormen een belangrijk 
onderdeel van de pastorale zorg. De pastorale zorg aan leden, vrienden en belangstellenden wordt structureel 
verleend door de predikant, de ouderenpastor en de pastorale groep en waar mogelijk door iedereen binnen de 
Gemeente. 
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Kinder-, jeugd- en jongerenwerk 
We willen kinderen en jongeren op een aansprekende wijze kennis laten maken met het christelijk geloof, 
zingeving en de Gemeente. We zijn ons ervan bewust dat er weinig jongeren en kinderen in de Gemeente zijn. 
Het jongerenwerk bestaat momenteel uit de ‘Theehuisclub’ (18 tot 30 jaar) die actief is en goed draait. 
Het Westhillwerk willen we voorlopig voortzetten in de samenstelling zoals deze nu is evenals de Kliederkerk. De 
familiekerst- en paasvieringen blijken een succes en krijgen een vervolg. 
Verder blijven we onderzoeken hoe we kinderen met hun ouders kunnen betrekken in het gemeenteleven. We 
oriënteren ons op het aanstellen van een professionele werker. We gaan o.a. contact zoeken met De Binding om 
te zien of we tot een gezamenlijke (laagdrempelige) activiteit kunnen komen met als doel vertrouwd te raken met 
de Gemeente. Zie ook beleidsnota jeugd- en jongerenwerk 2012. 
 

Dienst aan de wereld 
Tabitha 
De commissie Tabitha doet voorstellen voor collectedoelen, projecten (advent en veertigdagentijd), de 
kledingbeurs, bazardoelen en de 2%-actie. De projecten zijn bij voorkeur kleinschalig en hebben doorgaans een 
link met de Gemeente, waardoor het project een gezicht krijgt. Vaak zal er een band zijn via onze doopsgezinde 
organisaties. 
 

Fairtrade 
Fairtrade houdt in dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens 
en milieu. De commissie fairtrade blijft zich inzetten om het keurmerk Fairtrade Kerk te behouden. Voor de 
Gemeente betekent dit dat we in het gebouw met alle groepen waar mogelijk fairtradeproducten gebruiken. 
 

Vredesgemeente 
Het vredesmoment is een vast onderdeel in de dienst en zullen we blijven behouden. Daarnaast hebben we een 
actieve inbreng tijdens de Vredesweek. En vanuit ons streven naar geweldloosheid willen wij het erfgoed van de 
dienstweigeraars behouden. Ook zullen we inspelen op en meewerken aan vredesactiviteiten die ons worden 
aangereikt door de ADS. 
 

Groene Kerk 
De commissie duurzaamheid zet haar werkzaamheden voort om het keurmerk ‘groene kerk’ zoveel mogelijk waar 
te maken en bij te dragen in het overdragen van een duurzame wereld aan volgende generaties. Het organiseren 
van groene activiteiten, medewerking verlenen aan een groene kerkdienst en het uitgeven van de groene 
nieuwsbrief blijft doorgang vinden. 
De commissie duurzaamheid zal intensief meedenken en advies geven aan de Commissie van Beheer en 
commissie BV J. Hoogendoorn waar het gaat om duurzaamheid in onze gebouwen. 
 

Het onderhouden van banden met de (wereld)broederschap, haar instellingen en 
organisaties 

Wij voelen ons verbonden met en medeverantwoordelijk voor de (wereld)broederschap. Wij zullen steun geven 
aan en samenwerken met de Ring, de NHDS en de ADS en groepen zoals Doopsgezind WereldWerk en de 
Doopsgezinde Zending. 
 

Het actief deelnemen aan de oecumene 
We kunnen veel activiteiten noemen, die in het kader van de Raad van Kerken gedaan worden zoals de 
oecumenische diensten, de Passieronde, de Vredesweek, de 4 meiviering en de activiteiten in samenwerking met 
de Zin-Inn. Deze samenwerking willen we continueren waarbij we oog houden voor ieders eigen identiteit. 
 

Interne organisatie 
Kerkenraad en commissies 
Momenteel bestaat de kerkenraad uit elf leden. In de komende jaren willen we het aantal kerkenraadsleden 
geleidelijk terugbrengen naar acht. Hierbij houden we wel de continuïteit in de gaten. Dit betekent tevens dat 
kerkenraadsleden niet meer per definitie een bepaalde commissie vertegenwoordigen. Om de communicatie 
tussen deze groepen en kerkenraad optimaal te houden nodigt de kerkenraad commissies uit op de 
kerkenraadsvergadering. 
 

Vastgesteld op de Gemeentevergadering van 23 april 2018 
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De ledenvergadering van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft op 23 november 2015  
de volgende uitspraken gedaan en besloten deze uitspraken op te nemen in het supplement bij het 
reglement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
1. Avondmaal 
 

Onze Gemeente kiest voor een open avondmaal. Iedereen, jong of oud, die zich daartoe 
geroepen voelt, kan hieraan deelnemen. 

 
2. Geboortedankzeggingsboek 
 

Ouders, die lid of vriend of belangstellende zijn van de Gemeente en hebben aangegeven tijdens 
een kerkdienst hun dank uit te spreken voor het ontvangen van hun kind(eren), kunnen de 
namen van de kinderen in het geboortedankzeggingsboek van de Gemeente laten bijschrijven.  

 
3. Fairtrade Kerk 
  

Onze Gemeente mag zich sinds 2009 Fairtrade Kerk noemen en geeft daarmee aan achter de 
principes van eerlijke handel te staan. Dit draagt zij uit door zo veel mogelijk fairtrade producten 
te gebruiken en regelmatig acties te organiseren om op die manier ook de bewustwording over 
dit onderwerp te vergroten. 

 
4. Groene Kerk 
 

Onze Gemeente maakt sedert 2014 deel uit van GroeneKerkenactie in Nederland. Groene Kerk 
zijn betekent een positieve bijdrage leveren aan een duurzame, rechtvaardige samenleving. Ze 
draagt dit uit door bewust om te gaan met energie, activiteiten over duurzaamheid te 
organiseren, nieuwsbrieven samen te stellen en bewustwording te vergroten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2015 



BEROEPINGSPROCEDURE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER 

 
    voor een predikant of voorganger     
 
Af te korten tot ‘Beroepingsprocedure DGA’ en op te nemen in het supplement bij het reglement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De opzet 
Er zijn in de beroepingsprocedure voor een predikant of voorganger vier fasen te onderscheiden.  
Deze zijn: 
1. Voorbereiding 
2. Werving 
3. Selectie 
4. Beroeping 
Van alle fasen worden hierna de randvoorwaarden omschreven, zodanig dat de verantwoordelijkheden  
van de beroepingscommissie en de kerkenraad uit elkaar gehouden worden.  
Voor de eerste fase, voorbereiding, is alleen de kerkenraad verantwoordelijk.  
Voor de tweede en derde fase, werving en selectie, is de beroepingscommissie verantwoordelijk.  
De vierde fase, de beroepingsfase gebeurt weer door de kerkenraad.  
De inhoud van elke fase wordt puntsgewijs aangeduid.  
 
Fase 1. Voorbereiding 
De fase van voorbereiding eindigt met de benoeming van een beroepingscommissie die in het bezit is  
van een duidelijke opdracht. Vragen die m.b.t. de opdracht gesteld kunnen worden, zijn o.a.: 
– Welk beeld heeft de Gemeente van zichzelf? 
– Wat wil de Gemeente? Wat is haar streven? 
– Wat wil zij van haar predikant of voorganger? 
– Welke eisen stelt de Gemeente ten aanzien van opleiding, ervaring en omvang in tijd. 
Het antwoord op de eerste vraag zou alle informatie moeten bevatten die voor een kandidaat van  
belang is. Vermeld tenminste de informatie die in het jaarboekje van de ADS staat. Meer vermelden is  
echter aan te bevelen.  
De beantwoording van alle vragen resulteert in een taakomschrijving en profielschets van de te zoeken  
predikant of voorganger. Hierbij is het nodig, het wenselijke te toetsen aan het haalbare.  
De voorbereiding is de taak van de kerkenraad. Deze volgt het reglement van de Gemeente. Ook maakt  
deze een voordracht van kandidaten voor de beroepingscommissie, bestaande uit zoveel mogelijke geledingen 
van de Gemeente. 
De beroepingscommissie bestaat uit minimaal acht en maximaal tien personen, zijnde leden of vrienden  
van de Gemeente, waarvan ten hoogste drie personen zitting hebben in de kerkenraad. De beroepings- 
commissie bestaat uit personen uit de volgende geledingen of die betrokkenheid hebben met: 
– een vorige beroepingscommissie 
– de kringen 
– ouderenpastoraat/bezoekcommissie 
– de oudere generatie 
– de jongere generatie 
– affiniteit met jongeren 
– bekend met de Broederschap 
– ervaring in gespreksleiding (mogelijk de voorzitter) 
– ervaring in het voeren van sollicitatiegesprekken 
– dopers theologisch onderlegd 
De beroepingscommissie stelt op haar eerste vergadering haar werkwijze vast; haar leden zijn tot geheimhouding 
verplicht. 
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Fase 2. Werving 
De wervingsfase eindigt in één of meer schriftelijke sollicitaties, inclusief de bereidheid van de  
sollicitant(en) tot een eerste gesprek met leden van de beroepingscommissie.  
Alle sollicitaties moeten schriftelijk bevestigd worden. 
Het is raadzaam de sollicitanten op de hoogte te houden van het verloop van de procedure. 
Een beperkte werving beperkt zich tot een advertentie in Doopsgezind NL; een uitgebreide werving  
omvat daarnaast ook advertenties in landelijke dagbladen en nieuwe media, alsmede de toezending van  
een informatiepakket over de Gemeente met de taakomschrijving en de profielschets, aan de daarvoor in 
aanmerking komende predikanten en voorgangers in de Broederschap. 
Met behulp van dergelijke informatie kan men ook pastoraal werkenden en studenten benaderen. Het is  
van belang, dat van tevoren goed wordt nagegaan of het verantwoord is onder deze mensen te werven.  
Hierover kunnen het bureau van de ADS en het Seminarium informatie verschaffen.  
De voorkeur gaat uit naar een proponent van de Broederschap. 
Alle sollicitaties moeten strikt vertrouwelijk behandeld worden. 
De werving is de taak van de beroepingscommissie. Het is ook haar taak met regelmaat te rapporteren  
naar het dagelijks bestuur van de kerkenraad over haar werkzaamheden. 
 
Fase 3. Selectie 
De selectiefase resulteert in de voordracht van één kandidaat, de voorkeurskandidaat, die zich in 
principe bereid heeft verklaard om de vacature te vervullen. Dit op basis van de binnen de Broederschap 
geldende regels. 
De selectie begint altijd met het uitzonderen van die kandidaten, die bij nader inzien niet aan  
de gestelde eisen voldoen. Dit kan het gevolg zijn van het verkeerd begrijpen van de advertentie, een 
onvoldoende kwalificatie (met name omdat de kandidaat bijvoorbeeld geen proponent van de  
Broederschap is) of aan strijdigheid met de binnen de Broederschap geldende afspraken, zoals deze  
terug te vinden zijn in: 
* de ADS-Rechtspositieregeling 2012 of een daarvoor in de plaats tredende regeling;  
* het model arbeidsovereenkomst met taakomschrijving van de ADS; 
* de richtlijnen voor de salarissen van predikanten, voorgangers en pastoraal werkenden,   
 opgenomen in de jaarlijkse salarisbrief van de ADS; 
* de pensioenregelingen van de ADS. 
Het is de bevoegdheid van de beroepingscommissie om de selectie uit te voeren. Daarna stelt zij de  
kandidaten, die niet in aanmerking zullen komen, hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis.  
Dan begint de selectie van de andere kandidaten door middel van kennismakingsgesprekken met een  
aantal leden van de beroepingscommissie. Een kleine gespreksdelegatie stelt de kandidaat op zijn/haar  
gemak en bevordert diens open deelname aan het gesprek.  
Gezien het bijzondere karakter van de functie is het belangrijk de wederzijdse geloofsvisies in het  
gesprek te betrekken. 
Het resultaat van deze gesprekken kan zijn, dat óf door de kandidaat óf door de beroepingscommissie,  
besloten wordt het contact te beëindigen. Dit wordt vervolgens schriftelijk of per e-mail bevestigd. 
In het vervolg van de selectiefase wordt informatie over de kandidaat ingewonnen. De kandidaat moet  
hiervoor toestemming geven. Hij/zij noemt daartoe minimaal twee referenties: personen en/of  
instellingen.  
De beroepingscommissie mag ook personen en instellingen noemen, voor het gebruik hiervan is  
toestemming van de kandidaat noodzakelijk. Over alle hiervoor genoemde besprekingen door leden van  
de beroepingscommissie wordt gerapporteerd aan de gehele commissie.  
Daarna kiest de beroepingscommissie haar voorkeurskandidaat en informeert de eventueel zittend  
geestelijk werker(s). Bij geen bezwaar van deze(n) wordt de voorkeurskandidaat gevraagd of hij/zij in  
beginsel bereid is een beroep te aanvaarden op de binnen de Broederschap geldende voorwaarden. De 
aanvaarding van het beroep wordt aan de andere kandidaten gemeld; de beroepingscommissie informeert de 
kerkenraad hierover.  
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Hiermee is de taak van de beroepingscommissie beëindigd. De beroepingscommissie evalueert de gehele 
beroepingsprocedure, een eindverslag hiervan wordt besproken met de kerkenraad.  
Notulen en vertrouwelijke informatie van de secretaris van de beroepingscommissie gaan naar het  
archief van de Gemeente. De voorzitter van de beroepingscommissie spreekt met de overige leden af,  
dat hun notulen en vertrouwelijke informatie worden vernietigd. 
 
Fase 4. Beroeping 
Uiteraard dient de beroepingsfase te resulteren in een door de kandidaat en kerkenraad ondertekende 
arbeidsovereenkomst met taakomschrijving, evenals in een begeleidend schrijven van de kerkenraad  
aan de kandidaat, waarin de goedkeuring van de Gemeentevergadering wordt vermeld.  
De volgende stappen worden hiertoe in chronologische volgorde genomen: 
1. De kerkenraad neemt t.a.v. de door de beroepingscommissie voorgedragen voorkeurskandidaat het  
 formele besluit om deze voordracht ter goedkeuring aan de Gemeentevergadering voor te leggen. 
2. De kerkenraad stelt de betreffende kandidaat van dat besluit in kennis, onder gelijktijdige  
 toezending van een concept-arbeidsovereenkomst met taakomschrijving, inclusief de in artikel 12  
 van de model-arbeidsovereenkomst vermelde bescheiden. 
3. In overleg met de kandidaat wordt de tekst van de arbeidsovereenkomst met taakomschrijving  
 vastgesteld. 
4. De kerkenraad en de kandidaat zenden een kopie van deze tekst om advies via de Instelling ten  
 dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (de IDGP) aan de Commissie ter Begeleiding  
 van Gemeenten en Predikanten in hun Onderlinge Relatie (de commissie BGPOR).   
5. De kerkenraad vraagt na het verkregen advies van de IDGP/BGPOR aan de kandidaat om zijn/haar  
 voorlopige akkoordverklaring. 
6. De kerkenraad regelt de kennismaking van de kandidaat met de leden en de vrienden van de  
 Gemeente. De kennismaking kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een gesprek na een  
 kerkdienst waarin de kandidaat voorgaat.  
7. De kerkenraad schrijft, in overeenstemming met artikel 39 lid 2 van het reglement, de voor de  
 goedkeuring van de voordracht belegde Gemeentevergadering uit. In deze Gemeentevergadering  
 legt de beroepingscommissie verantwoording af over de door haar gevolgde werkwijze. 
 

 
 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2015 
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Beleidsnotitie over de Vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
 
Op 24 november 2014 heeft de ledenvergadering ingestemd met de inhoud van onderstaande notitie,  
hetgeen betekent, dat leden en vrienden op dezelfde wijze deelnemen aan de Doopsgezinde  
Gemeente Aalsmeer, met inachtneming van de punten a t/m g hieronder genoemd. 
 
Beleidsnotitie van de commissie Vrienden van de Doopsgezinde Gemeente. 
In 2012 stelde de kerkenraad de commissie Vrienden van de Doopsgezinde Gemeente in. Deze  
commissie, bestaande uit drie vrienden (Aaltje Buis, Annigje Leighton en Hans Wegman) en drie leden  
(Anneke Eveleens, Yvonne Lamers en Al Tas) had als taak: 
1. een aantal praktische vragen te beantwoorden met betrekking tot de vrienden en  
2. het geven van voorzetten voor een beleidsvisie met betrekking tot de plaats van vrienden in de Gemeente van 
de toekomst. 
 
In de ledenvergadering van 25 november 2013 is onderstaande notitie bij de leden geïntroduceerd.  
Vervolgens is de notitie ter sprake geweest op een avond met vrienden van de Gemeente op  
4 maart 2014 en vervolgens bij een gemeenteavond met leden op 16 september 2014. 
De kerkenraad heeft n.a.v. deze bijeenkomsten besloten de aanbevelingen van de commissie  
ongewijzigd aan u voor te leggen ter besluitvorming.  
 
Inhoud notitie: 
De commissie heeft zich allereerst de vraag gesteld wat een vriend van de Gemeente is. Die vraag is niet 
gemakkelijk met een enkel antwoord te beantwoorden. De verschillen tussen de vrienden lopen evenals  
de verschillen tussen leden uiteen. Er zijn heel trouwe vrienden die deelnemen aan een of meer  
activiteiten van de Gemeente, er zijn vrienden die op een andere wijze een bijdrage leveren aan de  
Gemeente en er zijn vrienden die wat meer op afstand staan maar de Gemeente een goed hart  
toedragen. Betrokkenheid is er bij allen en door vriend te zijn druk je uit dat je het gedachtegoed, de  
activiteiten en het voortbestaan van de Gemeente belangrijk vindt. 
 
De commissie ziet dat er verschuivingen optreden in de geloofsbeleving van mensen. 
De traditionele Doopsgezinde Gemeente (o.a. tot uitdrukking komend in belijdenis, doop en avondmaal)  
lijkt plaats te maken voor een meer open geloofsgemeenschap waarin een ieder die aan activiteiten  
mee wil doen zich thuis voelt en tot zijn recht kan komen. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is het  
avondmaal, in het verleden uitsluitend voor leden, inmiddels een open avondmaal waarbij niet meer  
geldt dat men lid moet zijn om deel te nemen. 
Uiteindelijk gaat het om een geloofsgemeenschap waarin getracht wordt Bijbelse waarden gestalte te  
geven en zingevingsvragen aan de orde te stellen.  
Bij Bijbelse waarden denken we bijvoorbeeld aan ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt  
worden’, naastenliefde, vrede en gerechtigheid in deze wereld. 
Bij zingevingsvragen valt bijvoorbeeld te denken aan ‘wat is de zin van mijn leven’, ‘bestaat er een  
hogere macht’, ‘hoe draag ik bij aan een rechtvaardige samenleving’. 
Het gesprek in onze Gemeente over een Doopsgezind Centrum voor Geloofs- en Zingevingsvragen heeft  
hiermee duidelijk raakvlakken. 
 
In dit licht pleit de commissie er voor om leden en vrienden gelijk te behandelen binnen de  
Gemeente. 
 
Hiermee sluit de commissie aan bij het voorstel van de Adviesraad voor Geestelijke zaken van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit. In het advies van de Adviesraad is opgenomen de volgende korte theologische 
verantwoording: 
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Eén van de Bijbelse beelden die theologisch uitgangspunt voor dit advies vormt is de gelijkenis van Jezus  
in Matteüs 21:28-31. Daarin wordt het andere kind van de vader dat het werk in de wijngaard actief ter  
hand neemt (terwijl hij eerst zei niet te willen) meer gewaardeerd dan het ene kind dat wel zegt te willen  
werken maar het niet doet. 
Gaat het immers niet om het levende lidmaatschap van de Gemeente? 
Laten toch vooral de mensen die in woord en daad laten zien dat ze tot de geloofsgemeenschap willen  
horen ook verantwoordelijkheden dragen. Tot opbouw van de Gemeente. 
Hierbij is aangetekend dat voortdurend onderricht over de betekenis van gemeente-zijn en de betekenis  
van de doop niet mag ontbreken! 
De Adviesraad is zich zeer wel bewust van de theologische spanning die er bestaat tussen het klassieke  
doperse gesloten gemeentemodel en een meer open en vloeiend model van gemeente-zijn.  
Zij ziet dit eerder als een uitdaging dan als een probleem. 
Het is noodzakelijk hier een weg in te vinden, gezien de tijd waarin wij leven. 
 
Concreet betekent dat het volgende: 

a) vrienden kunnen deel uitmaken van een commissie van de kerkenraad of van een commissie  
ingesteld door de ledenvergadering 

b) vrienden kunnen deel uit maken van de kerkenraad met de aantekening dat in de kerkenraad de 
leden in de meerderheid zijn 

c) vrienden krijgen een uitnodiging en de stukken voor de ledenvergadering 
d) vrienden kunnen op dezelfde wijze aan de ledenvergadering deelnemen als leden en hebben stemrecht 
e) vrienden en leden worden op dezelfde manier benaderd voor een financiële bijdrage  
f) vrienden en leden worden op dezelfde wijze behandeld waar het gaat om pastorale zorg (huwelijk,  

ziekte, overlijden enz.) 
g) vrienden kunnen de Gemeente naar buiten vertegenwoordigen 

 
In de commissie is ook nagedacht over de vraag of een vriend lid zou kunnen worden middels een  
aangepaste procedure. De commissie respecteert de keuze van een vriend om vriend te willen zijn en 
geen lid te willen worden. De commissie vindt het niet zinvol om voorstellen te doen voor een  
aangepaste procedure. Mocht er evenwel een vriend zijn die aangeeft wat het struikelblok is om lid te  
worden en in zijn/haar hart wel graag lid wil worden, dan kan in onderling overleg tussen kerkenraad,  
predikant en de betrokkene gezocht worden naar een voor alle partijen bevredigende aangepaste procedure. 
 
 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 24 november 2014 
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INTENTIEVERKLARING van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer – Stichting de Binding  

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer wil haar verbintenis met Stichting De Binding in een  

intentieverklaring vastleggen en stelt daartoe het volgende vast:  

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer voelt zich van oudsher verbonden met de inspanningen van de Stichting De 

Binding om jeugd- en jongerenwerk in een veilige en plezierige omgeving voor alle jeugd en jongeren in Aalsmeer 

vorm te geven. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer ziet dit als een belangrijke maatschappelijke en sociale 

functie. Daarom ondersteunt de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer dit werk zowel inhoudelijk als bestuurlijk, met 

vrijwilligers en financiën. 

Motivatie 

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en Stichting De Binding hebben tot op de huidige dag goede contacten, 

zowel inhoudelijk, bestuurlijk als organisatorisch. Dat komt onder meer tot uiting bij het gezamenlijk organiseren 

van activiteiten. Beiden zoeken bovendien naar nieuwe wegen voor de toekomst om ook een maatschappelijke 

en sociale taak te vervullen. 

De Binding biedt jeugd en jongeren een veilige plek, waarin ze 1) welkom zijn en zich welkom voelen,  

2) respectvol met elkaar omgaan en 3) hun eigen kwaliteiten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen en 

zelfvertrouwen krijgen. Dit wordt gerealiseerd door samen met jeugd en jongeren activiteiten te organiseren. Om 

haar bestaansrecht te handhaven zoekt De Binding samenwerkingsverbanden met instanties in de gemeente 

Aalsmeer die met jeugd- en jongerenwerk te maken hebben, mede omdat de subsidiebijdragen zijn afgenomen 

en bovendien gedeeld moeten worden met meerdere organisaties. 

Geschiedenis van Stichting De Binding 

Op zondag 18 juli 1971 vond na de kerkdienst een extra ledenvergadering van de Doopsgezinde Gemeente 

Aalsmeer plaats. De kerkenraad vond het wenselijk dat haar jeugd- en jongerenwerk werd ondergebracht in een 

stichting: De Binding. De belangrijkste reden tot die stap kwam van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk (CRM), dat een stimulerende rol speelde en subsidiemogelijkheden had om dit werk 

financieel te steunen. Er waren slechts kleine aanpassingen nodig in de organisatie om daadwerkelijk gelden te 

ontvangen.  

De Binding moest zich in de jaren daarna een eigen plek verwerven, zowel in de burgerlijke gemeente Aalsmeer 

en bij andere instanties, als ook zo vlak naast – en in het gebouw van – de Doopsgezinde Gemeente. Praktisch en 

organisatorisch veranderde er veel, maar het jeugd- en jongerenwerk dat altijd al open stond voor iedereen, werd 

inhoudelijk voortgezet op de oude voet. De Binding bedreef open jeugd- en jongerenwerk op christelijke 

grondslag en hoefde haar achtergrond niet te verloochenen. Ruim 40 jaar later organiseert De Binding nog steeds 

met succes de kampen: in 2014 bijvoorbeeld waren dat 7 kampen met 250 deelnemers en een 

kindervakantieweek met ruim 150 kinderen. Ook de kerstwijding op kerstavond brengt jaarlijks vanaf september 

vele tientallen jongeren samen. 

 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 24 november 2014 



 

Visie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
 
 
De Gemeente is een groep mensen die met elkaar onderweg is. Een duurzaam (t)huis waar het  
verhaal van God klinkt en uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun geloof  
kunnen delen met elkaar. Zij voelen zich betrokken bij hun naasten, dichtbij en veraf en  
proberen de weg van vrede te bewandelen. 
 
In de Gemeente vragen we ons af wat het verhaal van God betekent in deze tijd. Daaraan willen  
we gestalte geven in vieringen, gesprekken en in ons doen en laten. We vieren met elkaar de  
zondagse liturgie alsook belangrijke momenten in een mensenleven, zoals geboorte, rouw en  
trouw. In ons spreken en in ons handelen proberen we recht te doen aan onze vertrouwde  
(geloofs)taal en muziek. Tegelijkertijd proberen we met elkaar nieuwe vormen, woorden en  
beelden te vinden die ook jongeren en buitenstaanders kunnen aanspreken en verstaan. 
Oude en nieuwe vormen van communicatie kunnen ons helpen om het geloofsgesprek aan te gaan. 
 
De Gemeente probeert zich bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid voor haar leden,  
vrienden en belangstellenden en voor de samenleving waar zij deel van uitmaakt. Wij geloven  
dat we moeten opstaan tegen onrecht en geweld en willen op vreedzame wijze een bijdrage  
leveren aan het oplossen van de noden in deze wereld. De bijbelse verhalen stimuleren ons  
daarbij altijd weer naar nieuwe wegen te zoeken. We willen de weg van vrede bewandelen en  
blijvend omzien naar elkaar en zorg bieden waar dat nodig is. 
 
De Gemeente kan ruimte scheppen om verhalen, geloof en ongeloof met elkaar te delen, een  
plek waar levensvragen en dilemma’s ter sprake kunnen komen. 
We willen een open, gastvrije Gemeente zijn en we nodigen mensen uit om met ons mee te  
doen. Hierbij voelen we ons verbonden met de oecumene. 
Er bestaan in de Gemeente diverse kringen, groepen en commissies die ieder op eigen wijze  
vorm geven aan Gemeente-zijn. Daarbij speelt steeds de vraag: 
‘Hoe kunnen we het verhaal van God en de geloofs- en levensverhalen een plek geven en  
ervaren?’ We willen deze verhalen zichtbaar maken voor onze omgeving en aangeven wat ons  
daarin inspireert om op weg te blijven gaan. 
 
Wij maken bewust deel uit van de doopsgezinde traditie, waarbij we willen doorgeven wat ons  
leven generaties lang zin heeft gegeven. Met name zijn dat het vredesgetuigenis, de  
volwassenendoop op belijdenis en ‘daden gaan woorden te boven’. Een geliefde uitspraak van 
doopsgezinden is ‘vrijheid in gebondenheid’. Mens-zijn komt pas tot zijn recht in een  
gemeenschap en dat maakt dat wij geloven in een vrijheid die tegelijkertijd  
verantwoordelijkheid inhoudt voor de medemens en de schepping. 
 
De Gemeente is voortdurend in beweging. Zij wil mensen betrekken op haar weg naar de  
toekomst en zij wil zich daarbij laten leiden door God. Daardoor ziet de toekomst er soms heel  
anders uit dan we oorspronkelijk dachten. We vertrouwen erop dat er altijd mensen zullen zijn,  
die zich laten aanspreken door Jezus en die samen een gemeenschap willen vormen. 
 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 21 november 2011 

 



 
Intentieverklaring DUURZAAMHEID van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
 
 
Inleiding 
 
Sedert maart 2010 functioneert binnen onze Gemeente de commissie Duurzaamheid. 
Deze commissie is ingesteld op de ledenvergadering van 26 november 2009 en kreeg de  
opdracht om na te denken en voorstellen te doen over duurzaamheid op meerdere terreinen  
binnen onze Gemeente, te weten: energieverbruik, milieu, financiën en relaties. 
 
Binnen onze Gemeente leefde al langer het idee, dat er méér kon worden gedaan met dit  
belangrijke thema. Naast de al aanwezige aandacht voor het werk van de wereldwinkel en Fair  
Trade en het ondersteunen van acties van Amnesty International en Conciliair Proces, was er  
behoefte aan inbedding van duurzaamheid in het denken en doen van de Gemeente. 
 
Duurzaamheid is een breed begrip en een belangrijk thema in deze tijd. Het gaat - kort  
samengevat - enerzijds over het voorkómen van de aantasting van de aarde en van de  
verschillende levensvormen (de ecologische component) en anderzijds over het bevorderen  
van de sociale- en economische rechtvaardigheid in de wereld (de sociale component). 
 
Na overleg met de kerkenraad heeft de commissie er voor gekozen om uit te gaan van de z.g.  
Mondiale Voetafdruk. Deze voetafdruk drukt de oppervlakte vruchtbare aarde uit, die nodig is  
om in de levensstijl van één persoon te voorzien. Daarbij bundelt ze de ecologische (natuur en  
milieu) met de sociale dimensie (noord-zuid en arm-rijk) van het duurzaamheidsvraagstuk. 
De voetafdruk is ontwikkeld als model om het verbruik van een individu of de gemiddelde  
inwoner van een land te meten. De voetafdruk van de gemiddelde Nederlander (4,7 ha) blijkt  
veel hoger te zijn dan die van de gemiddelde wereldburger (2,3 ha). 
Door het individuele verbruik te vertalen naar een groep personen, zoals onze Gemeente, komt  
een instrument beschikbaar, waarmee de Gemeente gericht en meetbaar kan handelen in zijn  
streven zijn voetafdruk te verlagen en een duurzame Gemeente te willen zijn. 
Dat gebeurt aan de hand van de volgende vijf onderdelen: terreinen en gebouwen, energie,  
papier, vervoer en overige (waterverbruik, restafval e.a.). Dat instrument leidt tot concrete  
uitwerking en praktische toepassingen, zowel voor de Gemeente als geheel, als voor haar  
individuele leden. 
In twee tussentijdse verslagen heeft de commissie, op basis van de nodige onderzoeken, een  
aantal voorstellen aan de kerkenraad gedaan om de voetafdruk terug te brengen. Voorstellen  
die óf inmiddels zijn gerealiseerd (b.v. de overstap naar Greenchoice voor energieleverantie) óf  
nog onderhanden zijn. 
 
 
Om het belang van duurzaamheid voor onze Gemeente uit te spreken, stellen wij u voor, dat  
 
a) de ledenvergadering als beleid vaststelt, dat het duurzaamheidsaspect een hoge  

prioriteit krijgt bij het nemen van beslissingen die binnen de Gemeente genomen zullen  
worden, met name bij veranderingen binnen ons kerkgebouw; prijs, kwaliteit én  
duurzaamheid zullen worden meegewogen. 

b) dit beleid ook geldt voor de in de Gemeente werkzame commissies en subcommissies. 
 

Vastgesteld op de ledenvergadering van 21 november 2011 



Als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zijn wij een geloofsgemeenschap, die in 

gezamenlijkheid probeert ons geloof in woord en daad gestalte te geven. 
  

In de onderstaande punten willen wij verwoorden waar wij voor staan: 

 

- In onze Gemeente geloven we in God, schepper van hemel en aarde, die mensen roept om met  

Hem zijn weg van liefde en gerechtigheid te gaan. 
o Ons bestaan is gegeven door God, de Eeuwige, die wij vooral zien als een kracht voor  

onderweg, waarbij zijn woord en zijn geboden geen ander doel dienen dan de  

gerechtigheid en vrede tussen mensen, samengevat in het woord liefde. Liefde duidt op  
een actief handelen van God ten aanzien van mensen en van mensen ten aanzien van elkaar. 

 

- Wij herkennen in Jezus Christus de mens in wie God ons mensen nabij komt. 
- Het verhaal van zijn opstanding betekent dat de weg die hij tot in het uiterste ging een begaanbare  

weg voor ons is. 

o Jezus Christus inspireerde eens mensen zodanig dat zij met hem op weg gingen. In hem  

herkennen we nog steeds heel die gerechtigheid en vrede, die liefde van God. En wij  
herkennen in hem ook de mens die Gods liefde tot in de uiterste consequentie heeft  

volgehouden. Zijn dood bleek zijn zeggingskracht niet teniet te doen, integendeel. 

 
- De Heilige Geest voegt ons als leden van de Gemeente samen tot één gemeenschap; Deze 

inspireert ons tot navolging van Jezus. 

o De Gemeente heeft deel aan Jezus Christus als ‘lichaam van Christus’ (1 Corinthiërs 12).  

Hierin ervaren wij nog steeds de kracht van God in ons leven. We noemen dat de  
Geest van God. Die Geest voegt ons aaneen en wil ons behoeden voor allerlei andere  

invloeden die wij in ons leven ondergaan. 

 
- Wij beschouwen de bijbel, het verhaal van mensen onderweg met God, als de grondslag van ons geloof. 

o De bijbel erkennen wij als de neerslag van het geloof van Israël, het volk dat ons deze  

God heeft doorgegeven in haar geloofsverhalen en geloofsbeelden. Voor ons zijn deze  
verhalen en beelden tot op de huidige dag bepalend voor de wijze waarop wij de  

gerechtigheid en de vrede willen en kunnen verstaan. 

 

- In gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid willen wij luisteren naar de bijbelse verkondiging en  
verstaan wat deze voor ons leven te zeggen heeft. 

o Omdat wij de leden van de Gemeente aanvaarden als mondige leden, die zelf in staat zijn  

om de bijbelse verhalen te lezen en te duiden, willen wij in gezamenlijkheid en  
gelijkwaardigheid trachten te verstaan wat deze verhalen en beelden ons voor ons  

huidige leven te zeggen hebben. 

 
- De bijbelse opdracht om af te zien van geweld behoort voor ons tot het hart van het getuigenis. 

o Doopsgezinden hebben vanouds de navolging van Jezus in het dagelijks leven  

voorgestaan. Daarom zijn de gedeelten uit de Bergrede voor ons ook bijzonder  

belangrijk. Het gebod niet te doden en de vijanden lief te hebben wordt nog steeds door  
velen van ons als richtlijn gezien. 

 

- De toetreding tot de Gemeente is een bewuste en gelovige keuze, verwoord in een eigen belijdenis. 
o De Gemeente is voor ons doopsgezinden een gemeenschap van mensen die bewust  

gekozen hebben. Juist die persoonlijke, bewuste keuze is de grondslag van de Gemeente.  

Wij schrijven een eigen belijdenis, waarin wij verwoorden waarom wij tot de Gemeente  

willen toetreden, wat wij in alle onzekerheid geloven en waar wij als lid van de Gemeente  
voor willen staan. 
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- De doop wordt toegediend aan hen die met God en met de Gemeente de weg van liefde en gerechtigheid 
willen gaan. 

o De doop is voor ons doopsgezinden een bevestiging van de keuze voor God en de  

Gemeente. Wij ervaren de doop niet zozeer als een sacrament, een heilige handeling van  
God, maar als een symbolische handeling, waarbij wij Gods zegen vragen. 

 

- Wij streven er naar op ons woord te vertrouwen te zijn. Daarom leggen veel doopsgezinden geen  
eed af, maar de belofte, gedachtig aan Jezus’ woord: Laat het ja, dat u zegt, ja zijn, en het nee, nee. 

o Als doopsgezinden staan wij voor wat wij zeggen te belijden. Van ons mag gevraagd  

worden om volledig verantwoordelijk te zijn voor onze opvattingen, en ook voor  

toezeggingen die wij doen. Anderen moeten er van op aan kunnen wat wij zeggen. Niet  
dat er niet van mening veranderd mag worden, maar dan in alle openheid. 

 

- In het vieren van ons geloof en onze gemeenschap, in het voortdurend leren verstaan van de  
betekenis van het bijbels verhaal, in het onderling dienstbaar zijn en in de hulp aan mensen in nood  

en door te getuigen van Gods liefde en barmhartigheid willen we de Gemeente gestalte geven. 

o We hebben als Gemeente vier functies:  

1. het vieren van ons geloof in diensten en bij andere gelegenheden;  
2. het leren, als een middel tot groei van geloof en leven;  

3. het dienen, als de concretisering van ons geloof naar anderen toe; 

4. het getuigen en verantwoorden van waarom je dit alles doet.  
o In de viering van het Avondmaal komen deze vier functies samen, omdat de eenheid van  

de geloofsgemeenschap daarin sterk ervaren wordt. Met het breken en delen van het  

brood oefenen wij ook het delen met allen die in de wereld in nood zijn. 
 

- De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een zelfstandige geloofsgemeenschap, die haar eigen beleid op 

geestelijk en materieel gebied formuleert en uitvoert. 

o Voor doopsgezinden is de plaatselijke Gemeente het belangrijkst. Daar beleven we ons  
kerk-zijn, ons geloof, daar vieren we, daar leren we, dienen we en getuigen we. Zaken die  

we als Gemeenten beter samen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de opleiding van  

predikanten en de onderlinge hulp van Gemeenten aan elkaar worden besproken,  
besloten en uitgevoerd door een landelijk verbond van Gemeenten: de Algemene  

Doopsgezinde Sociëteit. 

 
- In de Gemeente wordt er naar gestreefd besluiten in consensus te nemen. 

o Omdat we vinden dat ieders stem in de Gemeente belangrijk is en dus niet opzij  

geschoven kan worden door een meerderheid van stemmen, willen we samen overleggen  

tot een besluit genomen kan worden waarin ieder zichzelf herkent. Dat neemt meer tijd in  
beslag, maar dan worden besluiten ook door de hele Gemeente gedragen. 

 

- De Gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het landelijke verband van  
Doopsgezinde Gemeenten in Nederland. Zij weet zich verbonden met de wereldbroederschap. Zij  

werkt van harte mee in oecumenische verbanden. 

o Juist de erkenning van het eigen geluid van iedere gelovige maakt ons gevoelig voor het  

geloof van anderen en de samenwerking met anderen, zowel in doopsgezind, als in  
algemeen christelijk verband. Als doopsgezinden Gemeenten samen zijn we lid van de 

Doopsgezinde Wereldconferentie die doopsgezinden over heel de wereld in gesprek  

brengt met elkaar, hoe verschillend zij soms ook zijn. Doopsgezinden zijn lid van de  
landelijke Raad van Kerken en van de Wereldraad van Kerken in het besef dat  

Doopsgezinden een eigen accent geven aan het christelijk geloof. 

 
Aanvaard op de ledenvergadering van de Gemeente op 18 november 2004 
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