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Elke vijf jaar legt onze gemeente zijn visie neer in een beleidsplan. Het 

vorige beleidsplan liep tot en met 2020. Het is nu dus hoog tijd dat er een 

nieuw beleidsplan komt. De kerkenraad is daar de afgelopen maanden 

intensief mee bezig geweest.  

 

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s.  

Wij geven hier een beknopte impressie. Het volledige document is digitaal beschikbaar op de website 

onder de kop INFORMATIE / WIJKGEMEENTE 2 NOORD. 

 

Vooruit kijken 

Vijf jaar vooruit kijken is een uitdaging. In die periode kan er veel gebeuren, wat we nu nog niet 

weten. Hoe zal het bijvoorbeeld gaan met de corona maatregelen? Welke invloed heeft anderhalf 

jaar beperking van kerkdiensten op de kerkgang na de corona periode? Hoe zal de samenwerking 

met een nieuwe predikant er uit zien?  

 

Beleidskader 

Er is dus veel onbekend. Daarom spreken we liever over een beleidskader dan over een beleidsplan. 

Er is immers genoeg wat we wél weten: de Bijbel geeft ons richting en onze gemeente bestaat uit 

leden, waarvan we mogen verwachten dat die zich in willen zetten om die richting te gaan en de 

toekomst met vertrouwen in te gaan aan de hand van onze Heer. 

 

Richting 

Een beleidskader: dat betekent, dat we de richting benoemen en kaders aangeven, maar de invulling 

daarvan samen met de gemeente stap voor stap zullen vormgeven in de loop van de komende vijf 

jaren. Die richting wordt in de eerste plaats bepaald door het grote gebod: U zult de Here uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote 

gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als u zelf. 

 

De kern 

Als kerkenraad hebben wij ons vervolgens bezonnen op de vraag: Wat is nu de kern van ons 

gemeente zijn. Waar draait het om? Welke kant willen wij daarmee op? Hierover worden ons vanuit 

de landelijke kerk en de kerkorde inzichten aangereikt, waardoor we ons graag laten inspireren. 

De kern van ons gemeente-zijn is drieledig: 

1. Relatie met God 

2. Relatie met elkaar 

3. Relatie met de wereld om ons heen 

Hierop willen we ons richten bij de opbouw van onze gemeente in de komende vijf jaar.  

 

1. Relatie met God 

We willen bezield zijn door geloof en zoeken naar de wil van God. We staan de komende tijd stil bij 

de vraag, hoe onze gemeente activiteiten daaraan bijdragen en hoe we dat kunnen versterken. 

Daarbij speelt het gebed een belangrijke rol. Samen met de gemeente stellen we ons voortdurend en 

bewust open voor de leiding van Gods Geest. We vragen de nieuwe wijkpredikant om samen met 

gemeenteleden onderwijs te geven in het werk van en leven met de Geest. 

 



2. Relatie met elkaar als gemeente 

In een gezonde gemeente worden mensen gewaardeerd om wie ze zijn in hun uniciteit. Het gaat om 

goede persoonlijke verhoudingen. Die overstijgen de kenmerken van een vereniging en maken de 

gemeente tot een gemeenschap. In een vereniging gaat het om je lidmaatschap en je inzet. In een 

gemeenschap hoor je er al bij ongeacht je inzet. 

In de komende periode evalueren wij met de gemeente het werken in wijkgroepen en andere 

manieren om mensen werkelijk bij onze kerkelijke gemeente te betrekken. 

Als gemeente kunnen we alleen goed functioneren als velen zich inzetten. Er zijn vele gaven in de 

gemeenten. We zullen stimuleren, dat gemeenteleden hun gaven nog beter leren kennen en 

inzetten, zodat het werk met vreugde gedaan kan worden. Dat kan betekenen, dat sommige 

activiteiten minder aandacht krijgen en andere juist meer. 
3. Relatie tot de wereld om ons heen 

Een Christus belijdende gemeenschap, staat open voor mensen die belijden hun heil buiten zichzelf 

te zoeken en daarvoor in een Godshuis of bij een gemeenteactiviteit komen. Door een houding 

waarin de kerk (dit komt van kuriakè, eigendom van de Kurios) mensen insluit heeft zij 

bestaansrecht. 

We willen als wijkgemeente inclusief zijn in plaats van exclusief. We hebben het voornemen om 

gasten en nieuwe leden niet alleen welkom te heten in woord en gebaar, maar ook daadwerkelijk 

nieuwkomers op te nemen. 

Vanuit de evaluatie en aangepaste “wijze van werken wijkgroepen” en “werken aan de hand van 

gaven i.p.v. taken” zullen we inzichtelijk maken hoe we gastvrijheid – meer dan nu het geval is – 

vormgeven, door nieuwkomers vanaf het begin actief in het gemeenteleven te betrekken.  

Blik naar buiten 

De blik naar buiten kan ertoe leiden dat je mogelijkheden ziet om van betekenis te zijn in je 

omgeving. Hoe kunnen we mensen om ons heen dienen en liefhebben? Dat is niet: “Kom maar naar 

ons”, maar dat is allereerst: Wij steken over naar hen. Voor steeds meer mensen is het kerkgebouw 

geen vertrouwde grond. Een ontmoeting op een ‘neutrale’ plek is voor beiden nieuw. In een 

buurthuis, een eethuis, een aula van een school of een bibliotheek. Mogelijkheden genoeg. Vaak 

vinden mensen het interessant om hun visie te geven op het leven en op de kerk. Mits ze niet het 

gevoel krijgen dat er over hen geoordeeld wordt of dat ze meteen van alles moeten. Onderdeel van 

dit kenmerk is uiteraard ook het vrijwilligerswerk dat in diaconale zin gedaan wordt door vele 

gemeenteleden. Er gebeurt al veel goeds in en vanuit de plaatselijke gemeenschap. 

 

Werkwijze kerkenraad 

Op dit moment is de samenstelling van de kerkenraad geen afspiegeling van de samenstelling van 

onze wijk. Het is de vraag, of dit überhaupt mogelijk is. Daarom is het bij verkennen van nieuw beleid 

en nieuwe vormen belangrijk om de breedte van de gemeente te betrekken.  

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Hij doet dit niet door van bovenaf alles te bepalen, 

maar door in gesprek met de gemeente keuzen te maken. Met name jongeren en jonge gezinnen zijn 

ondervertegenwoordigd in de kerkenraad. De raad zal daarom extra tijd en aandacht besteden aan 

gesprekken met deze groepen. 

 

Voorgenomen besluit 

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. 

Zoals gezegd is een volledige versie beschikbaar. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en 

inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 

gestuurd worden naar de scriba Piet de Groot. Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot 

definitieve vaststelling.  


