
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel:  
 
De Lutherse Gemeente wil kerk zijn in de ruimste zin des woords. Kerk in het centrum 
van Alkmaar; daarnaast heeft de kerk een regionale taak. 
De kerk verzorgt erediensten in de Lutherse traditie, maar is ook onderdeel van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw wordt gebruikt door koren, 
meditatieve groepen, voor lezingen, concerten en tentoonstellingen.  
Het orgel wordt veel gebruikt door leerlingen van het conservatorium, ook 
buitenlandse orgelstudenten. Tijdens orgelfestivals repeteren veel organisten in onze 
kerk. 
 
De Diaconie heeft de beschikking over het verenigingsgebouw. Dat wordt gebruikt 
voor vergaderingen, bijeenkomsten en de stichting De Zwaan gebruikt het, namens 
alle Alkmaarse Kerken, voor vier opvangochtenden in de week voor mensen die in de 
gewone maatschappij niet makkelijk meekomen,  
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Algemeen: 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij 
gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar 
kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de 
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in 
de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van 
God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar 
Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan 
de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de 
drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Beloningsbeleid:  
Arbeidsvoorwaarden: 

De Protestantse Kerk kent twee arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten. 

1. De eerste geldt voor alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 
tot en met 3-21), werkzaam in een gemeente en is vastgelegd in de generale 
regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende 
uitvoeringsbepalingen. 

2. De tweede geldt voor alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van 
kerkrentmeesters, een college van diakenen, een breed moderamen van de 
classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de kleine synode. Tot 
de hier bedoelde werknemers behoren onder andere predikanten in algemene 
dienst (ord. 3-22), kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters, koster-beheerders, 
(leden)administrateurs en ook de medewerkers van de 
Dienstenorganisatie. Deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de generale 
regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende 
uitvoeringsbepalingen.    

Voor vrijwilligers is er vanzelfsprekend geen arbeidsvoorwaardenregeling. Wel zijn er 
fiscale beperkingen met betrekking tot de beloning van vrijwilligers. Informatie 
hierover vindt u op de site van de Belastingdienst. 

Predikanten met een bijzondere opdracht (ord. 3-23), zoals die onder meer werkzaam 
zijn in de gezondheidszorg, voor het Ministerie van Defensie en voor het Ministerie 
van Justitie, vallen ambtelijk onder de paraplu van de Protestantse Kerk, maar 
rechtspositioneel niet. Hun rechtspositie is geregeld via de CAO van de betreffende 
werkgever, bij voorbeeld die voor de gezondheidszorg of het defensiepersoneel. 



Extra informatie:  

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Alkmaar eo is een geloofsgemeenschap die 
behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, en is derhalve ook verbonden met de 
Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse 
Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de 
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom 
Woord en sacramenten “. 

 Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk 
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 
lid 1 van de kerkorde. 

 De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de 
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de 
website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot 
dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  
 
 
Verslag activiteiten:  
Voor volledige informatie over de activiteiten, links naar de Protestantse Kerk 
Nederland en de Lutherse Kerk Alkmaar:  
Voor de PKN vinden http://www.protestantsekerk.nl 
Voor de Lutherse Kerk Alkmaar: https://luthersekerkalkmaar.nl/hallo-wereld/ 
 
Kerkdiensten op zondag, maar wat gebeurt in Kerk en Nest de rest van de week ? 
 
Hier volgt een overzicht van de aktiviteiten in het SwaenenNest in november en december. 
Dinsdag-woensdag en vrijdagavond  worden  verhuurd aan 3 CA groepen . De 
zaterdagochtend eveneens. Dit jaar komt er nog een groep.  De Zwaan huurt op dinsdag-
woensdag-donderdag en vrijdagochtend plus af en toe een vergadering.    Steunpunt 
voor  Verlies en Rouw is er iedere derde dinsdag  van de maand. De coordinatiegroep van de 
Laatdienst is er 1× per maand plus de kerkdienst.  De wereldwinkel vergadert ook af en toe in 
het Nest.  De Schnitgerorgelgroep vergadert er ook 1× per maand.  Ook de Kerstlunch Zwaan 
was in het Nest.  
Kerk:  In de adventstijd  waren er 3 meditatie avonden van de Zwaan. Per week oefenen er 2 
koren en 1× per maand een sacrale dansgroep. Vrijdagochtend wordt er orgelles gegeven. 
Het muziekensemble La Sfera repeteerde 3× plus een generale met publiek voor het 
Kerstconcert (24dec).     
Zo hebben we per maand 500 tot 600 mensen die gebruik maken van Nest en kerk, 
kerkgangers en laatdienstbezoekers niet meegerekend   Veel mensen maken blij en dankbaar 
gebruik van Swaenennest en Kerk. 
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