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Remonstrantse Gemeente Leiden 2016 - 2020 
 
Missie 

De Remonstrantse Gemeente Leiden is een vrijzinnig christelijke gemeente gebaseerd op vrijheid en 
verdraagzaamheid. De menselijke maat in het geloof is belangrijk en de gemeenteleden en de 
predikant hebben oprechte interesse en respect voor het geloof en de inspiratie van het individu. De 
Remonstrantse Broederschap bevestigde in het begin van de twintigste eeuw al vrouwen als 
predikant en sloot als eerste kerkgenootschap in Nederland homohuwelijken. Wie vriend of lid 
wordt, onderschrijft geen eeuwenoude belijdenissen, maar probeert zelf, vanuit een christelijke 
traditie onder woorden te brengen waar hij of zij in het geloof voor staat. 
 
Visie 

Remonstrantse gemeenten vormen het kloppend hart van het kerkgenootschap. Daar gebeurt het. 
Juist door samen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet in het leven oefen je jezelf in 
levenswijsheid. Cultuurgoed, muziek en wetenschap dragen bij aan geloofsontwikkeling. We zijn 
verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en de omgeving. We steunen elkaar in de persoonlijke 
ontwikkeling op het gebied van geloof, zingeving en spiritualiteit. 
 
Beleidslijnen 

1. Kerkdiensten  
Kerkdiensten volgen een min of meer vaste liturgie. Preken geven inspiratie, rust, steun of 
maken ons bewust van onze verantwoordelijkheid.  We waarderen daarbij verwijzingen naar 
kunst en cultuur in brede zin en humor en vraagstellingen. Muziek, stiltemomenten en gebeden 
dienen elkaar af te wisselen. Sterk vernieuwende liturgieën spreken de Leidse leden en vrienden 
niet erg aan. De regelmaat van iedere twee weken een remonstrants predikant en tijdens 
hoogtijdagen een samenwerkingsdienst met de doopsgezinden willen we graag behouden. 

2. Huisbezoeken en diaconie 
De predikant bezoekt ouderen en hulpbehoevenden regelmatig. De contactleden of 
bezoekgroep gaat tevens bij behoeftigen op bezoek voor een praatje. Collectes voor goede 
doelen volgens een tevoren overlegd rooster zijn belangrijk. De diaconie speelt daarin een 
belangrijke rol.  

3. Activiteiten voor alle doelgroepen  
Gedurende de maanden september tot en met juni zijn er ongeveer eens per maand gevarieerde 
activiteiten tijdens de avond of de middag, zoals lezingen, film, toneel (ook door de jeugd), 
gezelligheid, etentjes, muziekmiddagen en cursussen (bijbels of cultureel maatschappelijk). 

4. Kringen  
Huiskamerkringen die een thema of een boek bespreken, al dan niet onder leiding van de 
predikant, vormen een belangrijk deel van de gemeenschapsvorming, aangezien het intiemer is 
en er makkelijker gepraat kan worden. Deze bijeenkomsten vinden plaats als aanvulling of als 
vervanging van de kerkdiensten, voor wie daar behoefte aan heeft.  

5. Samenwerking  
De samenwerking met de Doopsgezinde gemeente Leiden is belangrijk voor vele van de 
bovenstaande beleidslijnen. In de huidige vorm – met ieder een eigen predikant en kerkenraad 
en gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid en vele gezamenlijke activiteiten en kringen – kan 
de samenwerking goed functioneren. De verschillen zijn aanwezig in accenten en soms in de 
wijze van organiseren. De verschillen zijn leerzaam voor alle betrokkenen en oefenen ons in vele 
aspecten van geloof en samenzijn en dragen als zodanig bij aan onze missie. Samenwerking met 
andere vrijzinnig christelijke groeperingen wordt niet uitgesloten. 
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Financieel 

De grootste bron van inkomsten komt van de leden en vrienden. Tevens wordt een deel van het 
salaris van de predikant betaald uit een fonds dat komt van een vroeger hofje van de gemeente. Het 
eigen vermogen dat in het verleden is opgebouwd teert de laatste jaren in door jaarlijkse tekorten op 
de begroting. Gedurende deze beleidsperiode van 2016 – 2020 is dat vermogen nog voldoende. De 
gemeente wordt langzaam kleiner en dan is het logische gevolg dat baten de kosten niet dekken. In 
de Kerkenraadsvergadering en de ALV is bekrachtigd dat  het acceptabel is dat het eigen vermogen 
langzaam inteert. Er wordt per jaar bekeken of dit niet te snel gaat. De beleidslijnen kunnen in de 
komende jaren nageleefd worden. 
 
Toekomst  

Middels inzet van predikant en vele vrijwilligers en enthousiaste gemeenteleden en vrienden willen 
we de komende jaren ook nieuwe mensen bereiken die zich thuis voelen en zich wellicht zouden 
willen aansluiten. Zodoende kan ledenafname door natuurlijke krimp hopelijk zo klein mogelijk 
gehouden worden. Dit beleidsplan wordt zonodig aangepast na inplementatie van het  Leidse 
campagneplan. 
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