Beschrijving Protestantse Kerk Castricum
Ontstaan
De Protestantse Kerk Castricum (PKC) is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de
Gereformeerde Kerk Castricum en de Hervormde Gemeente Castricum. Deze fusie was het sluitstuk
van een jarenlang Samen Op Weg proces dat in de jaren ’70 werd gestart.
Pluriforme gemeente
Met de fusie is een levendige, open geloofsgemeenschap ontstaan, waarin iedereen welkom is en
jong en oud zich thuis mag voelen. De gemeente wil een gemeenschap zijn, die luisterend naar God,
geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf, gericht op de
omgeving, het dorp, andere kerken en culturen.
Leden
In december 2020 telde de PKC 1076 geregistreerden in 710 pastorale eenheden, t.w. 408
doopleden, 491 belijdende leden en 177 overige geregistreerden (ongedoopte kinderen,
meegeregistreerden, gastleden en vrienden)
.
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PKC in de regio
De PK Castricum beslaat de kernen Castricum en Bakkum van de gemeente Castricum. De kerk
maakt deel uit van de Classis Noord-Holland van de Protestantse Kerk in Nederland en is ingedeeld in
de ring Alkmaar.
De predikant en de kerkelijk werker nemen deel aan het regionale werkoverleg van pastores.
In de afgelopen jaren zijn er op kerkenraadsniveau gesprekken geweest met Egmond, Heiloo,
Limmen, Uitgeest-Akersloot en Bergen. Ook met Heemskerk en Beverwijk worden contacten
onderhouden.
Predikant en kerkelijk werker
De PKC heeft een vacature voor een predikant (0,8 – 1 fte). Vanaf 1 januari 2020 is ds. Roel Knijff
werkzaam als interim predikant (0,5 fte).
De kerkelijk werker voor het (ouderen)pastoraat is voor 50% (tijdelijk 60%) van de werktijd in de
gemeente werkzaam.
Kerkenraad, colleges en werkgroepen
De kerkenraad vergadert 11 maal per jaar; de vergaderingen worden voorbereid door het moderamen
(eveneens 11 maal per jaar). De kerkenraad bestaat, naast de predikant en de ouderling-kerkelijk
werker, uit: 5 ouderlingen (1 vacature), 2 ouderlingen-kerkrentmeester (1 vacature) en 3 diakenen (1
vacature).
Predikant, kerkelijk werker en ouderlingen komen om de twee maanden bij elkaar in het
‘ouderlingenberaad’.
Het college van kerkrentmeesters telt 2 ouderling-kerkrentmeester (1 vacature) en 4
kerkrentmeesters; het college van diaken wordt gevormd door 3 diakenen (1 vacature) en 4 diaconale
rentmeesters.
Naast de kerkenraad en de colleges zijn er door de kerkenraad ingestelde werkgroepen. Deze
werkgroepen zijn actief op verschillende terreinen en adviseren de kerkenraad gevraagd en
ongevraagd:
- Werkgroep Pastoraat
- Werkgroep Vieringen
- Werkgroep Jeugd en Jongeren
- Werkgroep Bezinning
- Werkgroep Beleid
Daarnaast zijn de volgende werkgroepen en commissies actief:
- Diaconale werkgroepen: Ouderencontact, ZWO, Samenleving, Groene Kerken en St. Cluj
- Commissie Kunst in de kerk
Beleid
Na het afscheid van ds. D. van Arkel als predikant van de PKC (november 2019) heeft de kerkenraad
besloten een interim predikant aan te stellen om de kerkenraad en de gemeente te begeleiden in de
bezinningsperiode voorafgaand aan het beroepen van een nieuwe predikant, met als
aandachtspunten:
- het ontwikkelen van (nieuw) beleid en het opstellen van het beleidsplan ter vervanging van het
beleidsplan 2014- (2018) 2020
- het zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de vergrijzing en ontgroening
- de integratie van de betrokkenen bij de Stichting De Witte Duif en hun activiteiten in de
Protestantse gemeente en de Raad van Kerken
Activiteiten
In de PKC zijn pastoraat, diaconaat en vieringen vanzelfsprekend; andere activiteiten zijn niet weg te
denken uit de kerkelijke gemeenschap.
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Overzicht:
- Vieringen: reguliere vieringen op zondagmorgen (w.o.1 x per maand gezinsvieringen); ook zijn
Taizé-, Iona en Thomasvieringen en diaconale diensten mogelijk. Daarnaast is er ruimte voor
vespers en avondgebeden (op zaterdag- of zondagmiddag)
- Koffiedrinken en ontmoeten na de dienst
- Pastorale activiteiten (huiskamerbijeenkomsten en gemeentebijeenkomsten)
- Diaconale activiteiten o.m. Noodfonds van de kerken in de gemeente Castricum
- Activiteiten met kinderen (en hun ouders)
- Mogelijkheden voor jongvolwassenen
- Ouderencontactgroep
Verjaardagsbijeenkomsten 80+
- Maaltijden (Maal en verhaal)
- Thee en Thema middagen
- Open (Dorps)kerk (op donderdagmorgen)
- Kunst in de kerk
- Cantorij
- Liturgiekoor
- Koor Connection
- Klussenteams
- Kosterteams
Raad van Kerken Castricum
Leden
- R.K. Parochie De Goede Herder Castricum/Bakkum
- Evangeliegemeente Castricum
- Protestantse Kerk Castricum
Taak:
(Statuut RvK Castricum:) “In het bijzonder heeft de RvK tot taak het stimuleren van het geloofsgesprek
tussen de leden; het bevorderen van de onderlinge herkenning in vieren, leren en dienen.”
Deze taak wordt geconcretiseerd door of onder de paraplu van de Raad van Kerken in:
Vieringen:
- Oecumenische vieringen (aan het begin de week van gebed voor de eenheid van de Christenen,
op 4 mei en in de Vredesweek)
- Oecumenische vieringen in zorgcentra
- Oecumenische vespers
- Taizé avondgebed
Cursussen, lezingen, leerhuis, gesprekken enz.:
- Jaarlijks aanbod van lezingen en cursussen
- Kloosterweekend
- Meditatie-uur
- Sacred Dance
- Zomeravondfilms (film en gesprek)
- Oecumenische leerdiensten
- Oecumenische vrouwengespreksgroep
- Musicals
Participatie gemeenteleden
Van de bijna 1100 geregistreerde gemeenteleden nemen er tussen de 60 en 100 per keer
deel aan de zondagse kerkdiensten. Het aantal kerkgangers in de leeftijdscategorie jonger
dan 65 jaar is beperkt.
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Er is een groot aantal vrijwilligers actief in de gemeente, naast kerkenraad, diaconie en
college van kerkrentmeesters, in bijvoorbeeld:
het bezoekwerk aan (vnl.) gemeenteleden 80+
pastorale bezoeken in het algemeen
het organiseren van gemeenteactiviteiten (winterbijeenkomsten, excursies en inhoudelijke
bijeenkomsten in de huiskamer en in de Dorpskerk of in De Schakel)
de openstelling van de Dorpskerk op donderdagmorgen
het organiseren van Maal en Verhaal
het redigeren, maken en rondbrengen van het kerkblad Over en Weer
het onderhouden van de website
het verzorgen van beeld (Powerpoint-presentaties) en geluid tijdens de diensten en
bijeenkomsten
het verzorgen van de YouTube video opnamen van de kerkdiensten
de actie Kerkbalans in januari van elk jaar
- de Stichting “Castricums Monument onze zorg”
de autodienst op zondagmorgen
(Kerk)gebouwen en kerkhof
De Protestantse Kerk Castricum beschikte na de fusie in 2006 over twee kerkgebouwen: De
Dorpskerk en de Maranathakerk en over een kerkelijk centrum: De Schakel, naast de Dorpskerk.
In 2018 is besloten tot sluiting van de Maranathakerk; begin 2020 is het gebouw verkocht aan de
burgerlijke gemeente Castricum.
Het naast de Dorpskerk gelegen kerkhof valt onder het beheer van de PKC. Gemeenteleden kunnen
op het kerkhof worden begraven dan wel worden bijgezet.
Financiën
Door de voortdurende krimp in de ledenaantallen (veelal door overlijden) is er een afname van de
vaste vrijwillige bijdragen met gemiddeld €10.000 per jaar. Legaten en de opbrengst van de verkoop
van de Maranathakerk (maart 2020) en de voormalige pastorie aan de Helmkade (2015) hebben extra
financiële ruimte opgeleverd, die deels is aangewend voor renovatie van het gemeentecentrum De
Schakel en voor nieuwe voorzieningen in de Dorpskerk (keuken, meubilair).
Asjes Fonds
Het College van Kerkrentmeesters benoemt, in gevolge het testament van Albert Asjes, de leden van
het bestuur van de Stichting Albert Asjes Fonds.
Albert Asjes, toenmalig eigenaar van de "Albert 's Hoeve", heeft in 1939 zijn nalatenschap in een
Stichting ondergebracht. De revenuen hieruit dienen volgens de statuten ten goede te komen aan
kerkelijke en liefdadige doeleinden.
Communicatie
De Protestantse Kerk Castricum maakt gebruik van de volgende interne communicatiemiddelen:
kerkblad Over en Weer, de website www.pkcastricum.nl., digitale nieuwsbrieven waaronder de
spoedberichten en de zondagsbrief. Ook op Facebook is de PKC te vinden.
Kerkdiensten worden uitgezonden via Radio Castricum en YouTube. De diensten worden, behalve in
Over en Weer en op de website, eveneens aangekondigd in huis-aan-huiskrant De Castricummer.
.

Castricum, januari 2021
4

