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Een van de kenmerken voor een gezonde gemeente is ‘ruimte scheppen voor iedereen’. Wij willen ons 
als gemeente graag ontwikkelen tot een betrokken gemeenschap van mensen die elkaar accepteren 
en elkaar helpen om te groeien in geloof en dienstbetoon.  
 

Diversiteit 
Onze gemeente bestaat uit meerdere generaties die allen hun eigen verwachting van het geloof en de 
kerk hebben. Deze verschillen worden zichtbaar in de verschillende manieren van betrokkenheid. Zo 
wordt bijvoorbeeld de zondagse eredienst door een deel van de gemeente ervaren als het brandpunt 
van de geloofsgemeenschap, terwijl anderen meer waarde hechten aan ontmoetingen en 
geloofsgesprekken.  
 
Om een betrokken gemeente te kunnen zijn gaan we, naast het kerk-zijn tijdens de zondagse eredienst, 
op zoek naar andere manieren waarin we elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zodat 
ieder op zijn of haar manier betrokken kan zijn of worden bij onze gemeente. Een belangrijk onderdeel 
hierin is het creëren van ontmoetingen waarbij jong en oud van elkaar kunnen leren en elkaar leren 
begrijpen.  
 
Communicatie en verantwoordelijkheid delen 
Het is belangrijk om als gemeente open te staan voor nieuwe geluiden en kritiek. Om een betrokken 
gemeente te kunnen zijn is naar elkaar luisteren en met elkaar delen van essentieel belang. Er worden 
veel activiteiten georganiseerd binnen en buiten de kerk, dit willen we meer delen met elkaar zodat 
we met elkaar kunnen meeleven. Daarnaast willen we gemeenteleden meer betrekken bij de eredienst 
en wordt er gevraagd om mee te denken over onderwerpen zoals doop, belijdenis en avondmaal.  
 
Omzien naar elkaar 
Omzien-naar-elkaar is een belangrijk onderdeel van een betrokken gemeente. Het is niet alleen een 
taak van de ambtsdragers, maar het is de opdracht voor ieder gemeentelid afzonderlijk. Heel bewust 
aandacht voor elkaar hebben is een verantwoordelijkheid die ieder gemeentelid op zijn of haar eigen 
manier kan vormgeven. Wij willen verschillende vormen van omzien-naar-elkaar door alle 
gemeenteleden stimuleren en zo met elkaar een betrokken gemeente zijn.  
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Een gezonde gemeente heeft een naar buiten gerichte blik. Een gezonde kerk is niet naar binnen 
gericht, niet alleen bezig met hoe zij kan blijven voortbestaan. Ze is begaan met de vragen van 
gerechtigheid en vrede, op plaatselijk en wereldwijd niveau. Een gezonde gemeente is in staat om het 
geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbinden en is meer gericht op geven dan op ontvangen. 
 
Gastvrijheid 
Wij willen als gemeente een hechte gemeenschap vormen, een goede eigenschap! Maar het kan voor 
nieuwkomers daarom best lastig zijn om zich écht welkom te voelen. Dit is natuurlijk niet onze 
bedoeling. Daarom willen we ons inspannen zodat nieuwkomers zich welkom voelen, en om zoekers 
aan te moedigen om het geloof in Christus te verkennen en te ervaren.  
 
Op verschillende manieren willen we de drempel van onze kerk verlagen. Dit willen we doen door de 
fysieke uitstraling van het gebouw aan te pakken. Maar ook door communicatiemiddelen te vinden die 
aansluiten bij de huidige samenleving. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het inzetten van sociale 
media.  
 
Binnen de erediensten willen we onze gastvrijheid tonen door na te denken over woordkeuze en 
taalgebruik en door duidelijkheid te geven over onze gewoonten in de kerk en in de dienst. Wat voor 
ons heel normaal is, kan voor een ander vragen oproepen. Denk hierbij aan de regels rondom doop en 
avondmaal, of bijvoorbeeld wanneer we gaan staan of zitten tijdens een kerkdienst.  
 
Geworteld in de plaatselijke gemeenschap 
Een gezonde gemeente is geworteld in de plaatselijke gemeenschap en werkt samen met andere 
kerken en groepen. Dit willen we realiseren door het kerkgebouw zoveel mogelijk beschikbaar te 
stellen aan wijkinitiatieven en deze ook inhoudelijk te ondersteunen, ook als het niets met 
geloofszaken te maken heeft. Om op een concrete manier handen en voeten te geven aan ons geloof 
vinden we het belangrijk om vrijwilligerswerk te stimuleren. Daarnaast willen we meer en meer de 
samenwerking zoeken met andere geloofsgemeenschappen en plaatselijke organisaties zoals 
Servanda en Deelcafé de Buurman en werken we mee aan initiatieven zoals ‘Serve the Village’. 
 
Hulp aan kinderen en jongeren om erbij te horen 
In een gezonde gemeente worden jongeren en kinderen geholpen om een eigen bijdrage te leveren 
en te worden gevoed in hun geloof. We willen jongeren de ruimte en de middelen geven om gebruik 
te maken van methoden en materialen die de jeugd (zowel binnen, als buiten de kerk) aanspreken.  
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Het laatstgenoemde speerpunt, maar zeker niet het minste is een gemeente zijn rondom Gods woord. 
Een gezonde gemeente is bezield door geloof en haalt energie uit het verlangen om God te dienen. 
Een gezonde gemeente wil mensen helpen om de liefde van God te ervaren en wil anderen helpen te 
groeien in hun geloof en dat met elkaar te delen.  
 
Op zoek naar de wil van God 
Een gemeente zijn rondom Gods woord houdt in dat we niet alleen maar proberen om alles draaiende 
te houden. Maar nadenken of we de dingen doen omdat het écht bij het wezen van de kerk hoort, of 
omdat we het altijd zo gedaan hebben. Hierbij willen we een gemeente zijn die op zoek is naar wat 
God wil. Hierbij staat centraal: wat wil God hier en nu van ons? Deze vraag willen we ook terug laten 
komen in de verschillende taakgroepen en commissies.  
 
Het geloof levend houden 
In een gezonde gemeente is het geloof een levende zaak, we willen meer met elkaar in gesprek over 
het geloof en gebed en  Bijbellezingen op een creatieve manier verbinden met het dagelijks leven. Dit 
doen we met elkaar, met een gemeenschappelijk doel: God dienen en mensen helpen de liefde van 
God te ervaren. Hierom vinden we het belangrijk om gemeenteleden te betrekken bij (de 
voorbereiding van) de kerkdiensten.  
 
God is niet alleen in de kerk te vinden, maar (juist) ook in de gesprekken met elkaar. Op dit moment 
worden er diverse manieren van geloofsgesprek georganiseerd bijvoorbeeld (groot) huisbezoeken, 
‘close reading’, Bijbelstudie en de wijkavonden. Deze willen we zeker in stand houden maar daarnaast 
willen we ook nieuwe manieren zoeken om met elkaar in gesprek te gaan. Waarbij ruimte is voor 
verschillen in opvatting en waar we elkaar, en elkaars mening respecteren. Daarnaast willen we de 
gemeente ook stimuleren in geloofsopvoeding. De thema-avonden voor jonge ouders is één van de 
manieren die hiervoor al worden ingezet.   
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Van beleid naar uitvoering 
Een beleidsplan op zich is mooi, maar het maken van concrete werkplannen en deze uitvoeren is nog 
veel belangrijker. Om ervoor te zorgen dat het beleidsplan breed gedragen wordt binnen de gemeente 
gaan we de verschillende taakgroepen uitnodigen om het beleidsplan door te nemen en samen met 
ons hun werkplannen te beschrijven.  
 
Dit willen we doen door een avond te organiseren waarbij we eerst een korte toelichting geven op het 
beleidsplan. Vervolgens vragen we de vertegenwoordigers van de commissies om d.m.v. post-its hun 
acties en ideeën te delen en te plaatsen bij de categorieën binnen, buiten & boven. Hierbij zal bij elke 
commissie minstens één iemand van de beleidsgroep aanwezig zijn. Al deze ideeën worden vervolgens 
omgezet naar concrete acties die aansluiten bij het beleidsplan. Na prioritering door de commissie(s) 
worden deze opgenomen als werkplan in de bijlagen. 
 
Kenmerken van het werkplan 
In de werkplannen worden activiteiten vermeld die het komende jaar of de komende twee jaar 
prioriteit hebben en waarmee niet gewacht kan worden. Sommige werkzaamheden zullen elk jaar 
opnieuw worden opgenomen, omdat ze een wezenlijk onderdeel vormen van het gemeente-zijn. 
Misschien is het werkplan daarom te vergelijken met de jaarlijkse zakagenda. Gemaakte afspraken 
worden erin genoteerd. En wie de agenda goed beheert, doet dat flexibel en houdt ruimte vrij voor 
onverwachte gebeurtenissen! De vragen die dus elk jaar worden gesteld: 
 

• Welke acties moeten worden uitgevoerd, wat gaan we doen? 

• Waarom gaan we dit doen? 

• Wie gaat wat doen? 

• Wanneer gaan we dit doen? 

• Welke middelen zijn er nodig? 
 
Plannen evalueren 
Nader te bepalen hoe dit ingevuld wordt.  
 
Resultaten delen met elkaar 
Zoals eerder genoemd in dit document is het belangrijk om als gemeente dingen met elkaar te delen. 
We willen dan ook de acties vanuit de werkplannen en ‘resultaten’ vanuit dit beleidsplan actief met 
elkaar delen. Op welke manier moet nog worden uitgewerkt.  
 

 


