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HERVORMDE GEMEENTE PURMER 
 
Website: www.purmerkerk.nl 
Westerweg 50    1445 AD Purmerend 
 
Profiel gemeente Hervormde gemeente Purmer - Purmerkerk (HGP) 
De HGP is een zelfstandige kerkelijke gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). 
De kerkelijke gemeenschap bestaat sinds 1860 en toen betrof haar ambtsgebied de gehele 
Purmerpolder. Door de bebouwing in de Purmerpolder is haar ambtsgebied in 1980 verkleind tot de as 
van de Westerweg en valt burgerlijk onder de gemeente Purmerend, maar haar ambtsgebied omvat 
ook delen van de gemeente Waterland (Ilpendam en Monnickendam) en de gemeente Edam (/ 
Volendam). 
Op 26 november 1865 werd de Purmerkerk in gebruikgenomen. 
 
De HGP is een kleine, actieve gemeente met een vrijzinnige signatuur/ geloofsopvatting die met 
respect voor onderlinge verschillen zich in levens- en geloofsovertuigingen aangewezen weten op hun 
eigen oordeel en verantwoordelijkheid en niet op het gezag van anderen. 
Zij heeft hierdoor een streekfunctie want veel ingeschreven leden of kerkgangers komen uit de 
aangrenzende woongebieden en de Zaanstreek. Zij behoren tot de verschillende richtingen in de PKN, 
maar zijn ook van huis uit tot de Doopgezinde broederschap, Remonstrantse Gemeente, Rooms-
katholieke Kerk of zijn niet- of randkerkelijken. 
  
De Purmerkerk  
- wil een open huis zijn voor iedereen en tevens haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en 
  dragen   
- biedt ruimte voor vrijheid van geloven en belijden voor verschillende overtuigingen. 
  ´Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap´
  
       (2 Cor.1: 24) 
  ´Er is verscheidenheid der gaven´ (1 Cor 12: 4) 
  ´In het huis mijns Vaders zijn vele woningen´ (Joh. 12: 2) 
  ´Het Godsmysterie is één´ (Deut. 6:4) 
 
- De mensen in de gemeente steunen elkaar en anderen die zij ontmoeten bij het zoeken naar de 
bestemming leven en het zich richten op God. 
- Zij vormen een gemeenschap waarin mensen op verhaal kunnen komen, inspiratie opdoen en 
nieuwe wegen vinden om te gaan. 
 
In de ontmoeting met het Woord van God en door de kracht van de Geest worden wij geroepen tot 
geloof, tot gemeenschap en tot dienst aan de wereld en aan elkaar. 
De gemeente wil dienstbaar zijn aan de samenleving en de wereld en probeert met diaconale 
collecten en haar renteopbrengsten verschillende projecten in binnen - en buitenland te steunen en 
verder allen die daartoe een beroep doen, voor zover mogelijk. Vanwege de vrijzinnige 
grondbeginselen is de HGP in haar diensten, pastoraat, diaconaat en leren laagdrempelig.  
 
 
Kerkeraad 
De gemeente wordt geleid door de kerkeraad bestaande uit min. 3 diakenen, 2 ouderlingen en  2 
ouderling-kerkrentmeesters, alsmede de voorganger.  
Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die belast zijn met het Beheer Land, Beheer gebouwen en 
Personele zaken en de Stichting tot Behoud van de Purmerkerk. Zij adviseren het college van 
kerkrentmeesters resp. de kerkeraad.  
 
De gemeente wordt gediend door haar voorganger en door de werkzaamheden van de koster en 
organist. 
 



In de pastorale zorg voor ouderen, zieken, bij rouw- en levensproblemen, geboorte wordt de 
voorganger bijgestaan dooreen aantal ambtsdragers. 
   
Alle ingeschreven leden ontvangen met hun verjaardag een felicitatiekaart en bij bijzondere 
gelegenheden ’in lief en leed’ wordt aandacht geschonken.  
Ouderen boven de 80 jaar en betrokken bij de kerk worden rond hun geboortedag bezocht en rond de 
kerst ontvangen zij, evenals de zieken en rouwdragenden, een kerstgroet.  
 
Aan de voorbereiding van een dienst, maar ook in de dienst, kunnen gemeenteleden worden 
ingeschakeld. 
 
Speciale diensten 
Doop (Ord. 6): De doop kan worden bediend als daarom gevraagd wordt aan kinderen en 
volwassenen, gelijktijdig met het belijdenis doen. De voorganger voert een gesprek met de ouders of 
betrokkene samen met een ouderling. De gemeente wordt gevraagd bij het dopen van kinderen om de 
ouders actief te steunen in het gestalte geven van hun doopgelofte. 
 
Bevestiging lidmaten (Ord. 9): Dit is mogelijk wanneer mensen hierom vragen een hiervoor zijn 
begeleid door de voorganger en de kerkeraad. 
 
Avondmaal: (Ord. 7) Twee maal per jaar wordt het ´open´ Avondmaal gevierd aan tafel en is voor 
iedereen  (groot en klein) toegankelijk voor die dat wil.  
Ook voor een Huwelijksinzegening: (Ord 5 art. 3), een viering van een gedenkdag of een 
begrafenisdienst is de kerk in haar onder bepaalde voorwaarden beschikbaar. 
 
Gemeente activiteiten: 
Kerkdiensten: veelal elke zondag om 10.00 uur in de Purmerkerk. Eens per maand is er geen dienst. 
De diensten staan vermeld op het publicatiebord aan de buitenzijde van de kerk op de website en in 
het tweemaandelijks verschijnend Purmerkerkblad. Verder o.a. op Goede Vrijdag (19.30 u), 
Kerstavond (kinderkerstfeest 19.00 u) Kerstmorgen en Oudejaarsavond (19.00 u -herdenking 
overledenen)  
 
De liturgie is eenvoudig en laagdrempelig. In de dienst is ruimte voor het vertrouwde, maar ook voor 
vernieuwing. Er is een eigen Purmerliedboek  met liederen uit andere bundels en deze wordt gebruikt 
naast de bundel NHK 1938. Er is  ruimte voor inbreng van gemeenteleden, andere muziek waarin 
jongeren zich herkennen, koren e.d. in z´n geheel dienstbaar aan  en passend in de eredienst. 
Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  tijdens het koffiedrinken. 
De aan de gemeente verbonden voorganger gaat regelmatig voor en er is  veelal 1x per maand 
tevens kindernevendienst. 
De andere diensten worden verzorgd door gastsprekers afkomstig uit verschillende kerken. 
Er wordt daardoor geen preekrooster gevolgd, wel werkt de eigen voorganger in overleg met de 
leiding kindernevendienst met een seizoensthema.  
Kindernevendienst: In de dienst wordt aan het begin en einde aandacht besteed aan de kinderen o.a. 
door aansteken kaarsen, kinderverhaal en bij terugkomst een kringgesprek.  
 
Ochtendkring: komt elke eerste donderdag van de maand bijeen van 10.00-11.30 uur. 
Onder het genot van een kopje koffie worden allerlei gespreken gevoerd.  
 
Avondkring: elke tweede donderdagavond van de maand van 20.00-22.00 uur 
Voor elke bijeenkomst wordt een inleider gevraagd, waarna een groepsgesprek kan volgen. 
 
Afhankelijk van de behoefte zijn er ook andere kringen mogelijk o.a. 
een bijbelkring. Zie hiervoor het kerkblad of de website. 
 
Catechisatie: iedere dinsdagavond van de maand van 19.30-20.30 uur tevens Jeugdclub L.e.O. voor 
jongeren van 12-18 jaar.  
 
4 Meiherdenking: elk jaar organiseert de HGP in samenwerking met Purmerbelang de jaarlijkse 
Dodenherdenking bij het monument op het Purmerkerkplein en een korte dienst in de kerk. 
 



Bibliotheek: de kerk beschikt over een eigen bibliotheek waarui gratis boeken kunnen worden 
geleend. Regelmatig is er vernieuwing van boeken door schenking of aanschaf. 
 
Purmerkerkblad 
Het Purmerkerkblad wordt 6x per jaar uitgegeven en dient als binding met de gemeenteleden, maar 
ook met het die zich in den lande met ons vrijzinnige gedachtegoed verbonden voelen. 
 
Website 
Op de website staan allerlei mededelingen, artikelen, foto’s en de historie. 
 
Vermogensrechtelijke zaken 
De kerkeraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke van de gemeente toe aan de 
diaconie en de kerkrentmeesters. 
 
Bezittingen (Ord. 11) 
De diaconie beheert de goederen van diaconale aard en werken volgens een beleidsplan, welke door 
de kerkeraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Ook maken zij een collecterooster aan de hand van 
de projecten die uitgekozen zijn.  
 
De doorgeefcollecten worden in de dienst, voorafgaand aan de collecte, toegelicht. Jaarlijks geven zij 
verantwoording en maken een begroting welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkeraad. 
Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de gemeente. 
Het college bestaat uit min. 3 leden., t.w. voorzitter, administrerend diaken en secretaris.  
Het college heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar alle rechtshandelingen behoeven vooraf 
instemming van de kerkeraad als deze buiten het beleidsplan/begroting vallen. 
 
Het college van kerkrentmeesters beheert de overige goederen en gebouwen van de HGP en werken 
volgens een beleidsplan, welke aan de kerkeraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Jaarlijks geven 
zij verantwoording en maken een begroting, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
kerkeraad. Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de gemeente.  
Het college bestaat uit min. 3 leden, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. De meerderheid 
bestaat uit ouderling/kerkrentmeester.  Daarnaast laat dit college zich bijstaan door notabelen (niet -
ambtsdragers) die adviseren in commissies o.a. Land resp. Gebouwen enz. 
Het college heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar alle rechtshandelingen behoeven vooraf 
instemming van de kerkeraad als deze buiten het beleidsplan/begroting vallen. 
  
De Kerkeraad- de ambtsdragers- zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de 
gemeente en is geheel verantwoordelijk voor de vermogenrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente. KO art V + XIII. 
De kerkeraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan 
- het college van diakenen, wanneer het diaconale zaken betreft en 
- de andere zaken aan het college van kerkrentmeesters. 
 
 

Beleid diaconie  
Uitgangspunten voor het beleid KO art. X, Ord.8, 11 en 14 
De diaconale dienstverlening die de landelijke kerk vraagt te geven aan de gemeente en haar 
omgeving, alsmede elders in de wereld en hiervoor geldelijke middelen beschikbaar te stellen. Zo ook 
de geestelijke bijstand, zorg voor o.a. zieken en ouderen door  persoonlijk contact te houden en 
verder middels het kerkblad.  
 
De doorgeefcollecte worden in de dienst, voorafgaand aan de collecte, toegelicht. Jaarlijks geven zij 
verantwoording en maken een begroting welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkeraad. 
Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de gemeente. 
Het college bestaat uit min. 3 leden, t.w. voorzitter, administrerend diaken en secretaris.  
Het college heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar alle rechtshandelingen behoeven vooraf 
instemming van de kerkeraad als deze buiten het beleidsplan/begroting vallen. 
 
Het college van kerkrentmeesters beheert de overige goederen en gebouwen van de HGP en werken 
volgens een beleidsplan, welke aan de kerkeraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Jaarlijks geven 



zij verantwoording en maken een begroting, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
kerkeraad. Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de gemeente.  
Het college bestaat uit min. 3 leden, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. De meerderheid 
bestaat uit ouderling/kerkrentmeester.  Daarnaast laat dit college zich bijstaan door notabelen (niet -
ambtsdragers) die adviseren in commissies o.a. Land resp. Gebouwen enz. 
Het college heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar alle rechtshandelingen behoeven vooraf 
instemming van de kerkeraad als deze buiten het beleidsplan/begroting vallen. 
  
De Kerkeraad- de ambtsdragers- zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de 
gemeente en is geheel verantwoordelijk voor de vermogenrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente. KO art V + XIII. 
De kerkeraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan 
- het college van diakenen, wanneer het diaconale zaken betreft en 
- de andere zaken aan het college van kerkrentmeesters. 
 
 

Beleid diaconie  
Uitgangspunten voor het beleid KO art. X, Ord.8, 11 en 14 
De diaconale dienstverlening die de landelijke kerk vraagt te geven aan de gemeente en haar 
omgeving, alsmede elders in de wereld en hiervoor geldelijke middelen beschikbaar te stellen. Zo ook 
de geestelijke bijstand, zorg voor o.a. zieken en ouderen door  persoonlijk contact te houden en 
verder middels het kerkblad.  
 
Het beleidsplan geldt voor een periode van 4 jaar en kan jaarlijks worden bijgesteld. Het wordt aan de 
kerkeraad voorgelegd ter goedkeuring en binnen de gemeente bekend gemaakt. Ook maken zij  een 
collecterooster aan de hand van de projecten die uitgekozen zijn. De doorgeefcollecten worden in de 
dienst, voorafgaand aan de collecte, toegelicht. 
Jaarlijks geven zij verantwoording (voor 1 mei)  en maken een begroting (voor 1 november) welke ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkeraad. Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de 
gemeente. 
 
De diaconie voert een evenwichtig fin. beleid waarbij gelden besteed worden aan projecten die de 
gemeente aanspreken, echter zodanig dat de continuïteit in dit soort werk gewaarborgd kan blijven. In 
elke kerkdienst wordt het doel volgens het collecterooster aangekondigd en zonodig toegelicht. 
Deze doorgeefcollecte wordt gebruikt ter aanvulling van het jaarlijks begrote bedrag voor dit project. 
 
De renteopbrengsten van het vermogen en de overige inkomsten worden aangewend voor de  
- jaarlijkse onkosten conform de diaconale begroting 
- bijstelling van het vermogen door de jaarlijkse geldontwaarding 
Het basisvermogen dient te worden behouden om de revenuen ervan en de aangegane 
verplichtingen niet aan te tasten.    

 
De projecten die onze steun krijgen moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 

a. personen/instellingen, binnen of buiten de gemeente, mits deze contact hebben met de HGP 
 

b. kerkelijke instellingen/projecten die een ondogmatische mentaliteit hanteren en een vrijzinnig 
karakter hebben. De hoogste nood en het nut van de besteding der gelden dienen voorop te 
staan. Er is geen prioriteit voor binnen- of buitenland 

 
c. overige projecten, passend bij het karakter van onze gemeente en rekening houdend met 

overige subsidiemogelijkheden van de ontvanger. 
d. het Purmerkerkblad is een belangrijke schakel in de binding van de gemeente en hen die zich 

verbonden voelen met ons vrijzinnig gedachtegoed. Het abonnement is niet voldoende om de 
kosten te deken en daarom draagt de diaconie 50% van het verschil bij aan het college van 
kerkrentmeesters.  

 

 
 
 
 



 
 
Beleid kerkrentmeesters  KO art. V en Ord.11 

Zij beheert en onderhoud het kerkgebouw, de pastorie en kosterswoning. Cie Beheer Gebouwen. 
Zij beheert de verpachte gronden in de Purmer en Beemster, eigendom van de HGP. Cie Beheer 
Land. 
Zij is verantwoordelijk voor de personele zaken. Cie. Pers. Zaken. 
Zij maakt deel uit van de stichting ter ondersteuning en instandhouding HGP. 
 
Het beleidsplan geldt voor een periode van 4 jaar en kan jaarlijks worden bijgesteld. Het wordt aan de 
kerkeraad voorgelegd ter goedkeuring en binnen de gemeente bekend gemaakt. 
 
Jaarlijks geven zij verantwoording  (voor 1 mei)  en maken een begroting (voor 1 november) welke ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkeraad. Ook worden deze stukken ter inzage gelegd aan de 
gemeente. 
 
De inkomende gelden worden gebruikt voor de kosten die het instandhouden van de HGP als 
kerkelijke gemeente verlangt met kerkdiensten en andere activiteiten ter binding van het geestelijk 
leven. 
 
 
Verkiezing ambtsdragers (ouderlingen en diakenen- Ord. 3.) : 
Stemgerechtigd zijn belijdende leden doopleden boven 21 jaar en ingeschreven vrienden van de 
Purmerkerk op voorwaarde dat zij jaarlijks een kerkelijke bijdrage betalen naast de verplichte bijdrage 
voor het Solidariteitsfonds van de landelijke kerk. 
 
De kandidaatsstelling geschiedt door de kerkeraad en voorafgaande wordt de gemeente uitgenodigd 
mede aanbevelingen te doen van personen die in aanmerking komen. Indien er geen bezwaar is, 
wordt de kandidaat gekozen en tot het ambt bevestigd voor een periode van 4 jaar. Zij zijn eenmaal 
terstond herkiesbaar. In de maand januari wordt zonodig de verkiezing gehouden.  
 

 

 

 


