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Van  : Wijkkerkenraad 2 Noord 

Betreft : Toelichting beleidskader n.a.v. de informatieavonden 

Datum : 6 oktober 2022 
 
'Delen in de Liefde van God' - Beleidskader Wijkgemeente 2 Noord HGHG 2021-2025 
 
Naar aanleiding van de informatieavonden over het beleidskader, respectievelijk dinsdag 31 mei en 
donderdag 2 juni jl., kregen we als Wijkkerkenraad het verzoek om een samenvatting te geven van 
het beleidskader waarin duidelijk aangegeven wordt wat onze visie en beleidsvoornemens voor de 
komende tijd zijn. We merken dat er behoefte is aan wat meer houvast en dat er tijdens de avonden 
een aantal misverstanden leefde. Met dit document willen we houvast en duidelijkheid bieden. 
 
Visie 

Wij geloven dat Christus is gekomen om de breuk tussen mens en God weg te nemen. Heel het leven 
van Jezus stond in het teken van het doen van de wil van God. In Zijn leven, sterven en opstaan liet 
Jezus de volmaakte liefde van God voor mensen zien. Door het geloof in Christus Jezus mogen wij 
weer leven in relatie met God. Als er liefde vanuit Christus is, dan ontstaat er ruimte voor de ander. 
Het verbreedt ons blikveld en het verbindt.  

De kerk is een asielplaats voor mensen die belijden afhankelijk te zijn en hulp te zoeken buiten 
zichzelf. Egoïsme en zelfliefde gaan echter ook een kerk niet voorbij. In veel gevallen gaat bij 
groepsvorming de voorkeur uit naar een gemeenschap met gelijk denkenden en ons-soort-mensen. 
Mensen die het met elkaar eens zijn en qua leer en leven gelijkenis vertonen. De kerk waarin je zelf 
je smaak kiest, zoekt en vormgeeft.  

In de Bijbel draait het juist om ruimte die gecreëerd wordt. Ruimte die ontstaat als we vrij gemaakt 
zijn van veroordeling van onszelf en van anderen. In navolging van Jezus die mensen opzoekt, wie of 
wat ze ook zijn of gedaan hebben, is de kerk een plaats waar mensen geborgenheid en liefde kunnen 
vinden. Een plaats die insluit en iets uitstraalt van de onbaatzuchtige liefde die ons geschonken is en 
die zichtbaar is in het werk van Jezus Christus. Zonder onderscheid te maken naar leeftijd, sekse, 
huidskleur, geaardheid of welk onderscheid mensen ook kunnen bedenken. 

Misverstanden uit de weg helpen 

Tijdens de twee informatieavonden over het beleidskader bleek dat er binnen de wijkgemeente een 
aantal misverstanden leefde die we graag uit de weg helpen. Hieronder staan de meest gestelde 
vragen schuingedrukt genoteerd met daaronder een antwoord.  

- Wie is Warren?  
Robert Warren was een predikant in Engeland die eind vorige eeuw onderzoek heeft gedaan naar 
kerken die in tijden van secularisatie toch bleven groeien. Door deze groeiende kerken met elkaar te 
vergelijken ontdekte Warren zeven kenmerken die deze gemeenten gemeen hadden. Deze zeven 
kenmerken zijn als basis gebruikt voor het beleidskader. 
 
- In het beleidskader staat dat we verder kijken dan sekse, geaardheid, etc. Betekent dat dat we met 
elkaar mogen praten over brede(re) openstelling van de ambten? 
In het beleidskader staat dat we ons gaan bezinnen op de manier waarop het bestuur wordt 
vormgegeven. Dit is als volgt geformuleerd:   
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In de afgelopen beleidsperiode is duidelijk geworden, dat het vinden van ambtsdragers steeds 
lastiger wordt. Onder leiding van een nieuwe wijkpredikant en met begeleiding van een externe 
beleidsadviseur van de PKN wordt in 2023-2024 gekeken naar:  

         Samenstelling en omvang kerkenraad  
         Taakstelling ambtsdragers  
         Brede(re) openstelling ambten  

Bovenstaande bezinning en evaluatie moet leiden tot een bestuursvorm waarin beter kan worden 
voorzien in bemensing.  
Als wijkgemeente hopen we hierin met elkaar een weg te vinden. Met oog voor wat Jezus zou doen 
en een open Bijbel. We willen geen mensen uitsluiten, maar samen zoeken naar antwoorden en 
verbinding, binnen Bijbelse kaders. 
 
- Wat is de visie qua evangeliseren? 
In plaats van mensen 'frontaal' aan te spreken met het Evangelie denken we dat je vandaag de dag 
meer bereikt door je op de relatie te richten met tijdgenoten in het getuigen. Dat zien we onder 
andere ook bij de uitzwermavonden. Zaken die voorheen nogal eens werden toevertrouwd aan 
‘specialisten’ (bijvoorbeeld: evangelisatie) verschuiven naar de gemeente als geheel, waardoor de 
verschillende gaven van gemeenteleden tot hun recht komen in dat geheel. Tegelijkertijd is er geen 
beste manier van evangeliseren en mogen we ons door de Geest laten leiden in het 
evangelisatiewerk. 

 - In het beleidskader staat dat we afstand nemen van zaken die geen bezieling geven. Betekent dat 
we dan ook afscheid nemen van zaken als het Openingsweekend, de rommelmarkt, fietstochten, 
schoonmaken in de kerk? 
Nee en dat is zeker niet de bedoeling of zelfs de intentie geweest van wat er in het beleidskader 
bedoeld wordt met bezieling. Want de genoemde zaken worden letterlijk met hart en ziel gedaan en 
dit gaat juist over kerkmuren heen. Hier zit dus heel veel bezieling in, door contacten via deze 
activiteiten weten we ook mensen te bereiken. We willen kijken naar gaven en talenten in de 
gemeente en daar vanuit activiteiten organiseren. Niet omdat we dit altijd doen of gedaan hebben, 
maar om de gaven en talenten die we in de gemeente hebben te benutten, te laten bloeien.  

- Hoe kunnen we zowel jongeren als ouderen de ruimte bieden om zich thuis te voelen? 
Het neerzetten van een zwart-wit beeld van ouderen tegen jongeren helpt niet en is ook niet juist.  
We mogen elkaar dienen, jongeren kunnen van ouderen leren en vice versa. Daarbij komt dat er ook 
binnen leeftijdsgroepen een grote diversiteit in zaken zoals gezinssituatie, beleving en opleiding. Wij 
zien de opgave om jongeren en ouderen met elkaar te verbinden, om elkaar op te zoeken en op te 
bouwen. Bij voorkeur verenigen we jong en oud in dezelfde diensten en beleggen we geen aparte 
diensten voor doelgroepen. Binnen de eredienst willen we dus ruimte bieden voor iedereen om zich 
thuis te voelen in de verkonding van het Woord, de muziek, gebeden, et cetera. Buiten de eredienst 
zien we ook de mogelijkheid om verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden. Denk aan 
mooie, bezielende activiteiten zoals de Rommelmarkt en het Openingsweekend, maar ook het 
vrouwen- en mannenweekend en de oefenavonden voor het koor. 

- Hoe kunnen we verbinding blijven maken met broeders en zusters uit de andere wijken? 
Elke wijk maakt eigen beleid. Waar mogelijk blijven we verbonden met andere wijken, passend 
binnen het eigen beleid. Een voorbeeld is de gezamenlijke avonddienst met Wijk Zuid. In een Noord-
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dienst willen we daarin wel ruimte blijven bieden voor jongeren met muzikale talenten. Ook dit is 
wijk-overschrijdend.  

- Welke stappen worden er na het beleidskader genomen? Komt er een echt beleidskader? 
Als wijkkerkenraad willen we ons verdiepen in de heersende vraagstukken binnen de gemeente en 
willen we voor de verdere ontwikkeling ook blijven overleggen met de wijkgemeente. Een echt 
vastgelegd plan waarin zaken vast worden gelegd vinden we juist beperkend, veel liever blijven we 
daarom kijken naar waarom we dingen doen om zo de Liefde van Christus verder handen en voeten 
te geven. Juist niet door zaken in te kaderen, maar open te laten. We willen elkaar juist stimuleren 
en opbouwen. In plaats van zaken vanuit een kerkenraad te bedenken juist initiatieven vanuit de 
gemeente stimuleren. 

Getuige zijn van Christus op de plaatst waar je staat. Dat vraagt sensitiviteit voor de vragen, 
vreugden en zorgen van nu. In essentie zijn die niet heel anders als in toen, in de tijd van de Bijbel. 
Taal en tijd is wel anders. We willen met elkaar zoeken naar de verbinding tussen eeuwenoude 
Woorden en de betekenis daarvan in het leven vandaag. Voor ons en onze tijdgenoten.   

Beleidsvoornemens 

In het beleidskader is overzicht met de belangrijkste beleidsvoornemens en een globale planning 
opgenomen:

 


