


 

  

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met behulp van een aantal gemeenteleden die de gemeente 
vertegenwoordigen van jong tot oud.  Aan de hand van de ‘zeven kenmerken van een gezonde 
gemeente’ uit het boek Handboek gezonde gemeente van Robert Warren heeft de commissie, 
samen met de kerkenraad, een gemeentescan van onze gemeente gemaakt. Op basis van de 
resultaten van deze scan is een keuze gemaakt in speerpunten waar we als gemeente aan willen 
werken de komende 4 jaar, dit zijn: 

 Ruimte scheppen voor iedereen 
 Een naar buiten gerichte blik 
 Bezield zijn door geloof 

 
Als uitgangspunt voor de visie voor de komende jaren hebben we de drie relaties van een 
kerkelijke gemeente als basis genomen. De relatie met elkaar, de relatie met de wereld om ons 
heen en de relatie met God. Die drie relaties hangen onderling samen. Zoals een kruk met 3 poten 
niet blijft staan zonder alle drie de poten, zo kunnen wij als gemeente niet bestaan zonder deze 
drie relaties. 
 
De visie voor de komende jaren is: 

- Onze kerk wil een betrokken, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods woord - 
 
Hierin zijn drie belangrijke onderdelen te herkennen, namelijk: 

 Betrokken: de relatie met elkaar, de verbanden onderling binnen onze gemeente = binnen 
 Uitnodigend: de relatie met de wereld om ons heen = buiten 
 Rondom Gods woord: de relatie met God en op zoek gaan naar Zijn wil = boven 
 

De kerkenraad vindt het van belang dat ook u/jij, als gemeentelid, kan participeren bij de realisatie 
van deze doelen. Kortom dit plan is iets waar we met de hele gemeente aan zullen moeten 
bijdragen en aan willen werken. 
 
Het is belangrijk dat de speerpunten van het beleid voor de komende vier jaar onderschreven 
worden door de hele gemeente. De beleidscommissie heeft daarom samen met alle commissies 
en werkgroepen concrete doelstellingen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de bijlagen bij dit 
beleidsplan.  
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Een betrokken gemeente 
 
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 uitnodigende gemeente 
 
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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Een gemeente rondom Gods woord 
 
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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Uitvoering 
 
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 
hebben we de verschillende taakgroepen uitgenodigd om het beleidsplan door te nemen en samen 
met ons hun werkplannen op te stellen.  
 
Dit hebben we gedaan doormiddel van ‘brainstormsessies’. We hebben hierbij eerst een korte 
toelichting gegeven op het beleidsplan en vervolgens hebben de vertegenwoordigers van de 
taakgroepen, evt. aangevuld met commissieleden d.m.v. post-its hun acties en ideeën gedeeld. Ter 
voorbereiding hebben we vragen geformuleerd waarbij, binnen de voornemens vanuit het 
beleidsplan, concrete ideeën zijn genoemd per onderdeel. Per taakgroep is gevraagd om al deze ideeën 
te prioriteren en zo voor, in elk geval, het eerste jaar een werkplan op te stellen. Deze werkplannen 
zijn opgenomen in de bijlagen.   
 
Kenmerken van het werkplan 
In de werkplannen zijn activiteiten vermeld die het komende jaar prioriteit hebben. 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!  
 
Plannen evalueren 
Door de beleidscommissie is een beheerplan opgesteld, waarbij er per jaar twee 
voortgangsmomentenzijn geformuleerd. Dit wordt verder opgepakt door twee vertegenwoordigers 
van de beleidscommissie, aangevuld met één kerkenraadslid.  
 
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. In het beheerplan zijn hier concrete acties voor geformuleerd, waarbij we twee keer per 
jaar, tijdens de gemeenteavond, de resultaten zullen delen. 
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Bijlagen - Werkplannen 

Kerkenraad        

bi
nn

en
 

bo
ve

n 

bu
ite

n   Wat gaan we doen? Waarom? Wie gaat wat doen? Wanneer? Welke middelen zijn er nodig? Opmerking 

1 Meer contact/samenwerking met 
andere gemeenten/kerken  

we hebben elkaar 
nodig; vanuit het 
gebod van Christus 

missionaire werkgroep, 
oecumenische werkgroep, 
kerken in Hardinxveld, 
samenwerking rondom 
stille week 

loopt borg van € 500 voor tentdienst, 
en menskracht 

opzet tentdienst met Pasen 
2019; openluchtdienst, 
zondag voor de eenheid der 
kerken, stille week 

  X X 

2 Toegang tot Heilig Avondmaal ook voor 
doopleden 

    seizoen 
2019/2020 

    X X   

3 Mogelijkheid tot dopen van kinderen 
door ouders, die (nog) geen belijdenis 
hebben gedaan 

  
seizoen 
2019/2020 

 
  X X   

4 Evaluatie wijze van viering Heilig 
Avondmaal 

  
seizoen 
2019/2020 

  
X     

5 Een naam geven aan ons kerkgebouw 
(i.p.v. Gereformeerde Kerk PKN van 
Neder-Hardinxveld – Giessendam) 

  
2019 Goed plan: voorstel KKR om dit 

gemeente breed op te pakken 
door middel van prijsvraag 

 
    X 

6 Zichtbaarheid predikant voor ouderen 
 

seniorenmiddagen met 
predikant. Aktie taakgroep 
omzien 70+ voor 
organisatie 

Vanaf januari 
2019 

  
X     
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Taakgroep Omzien  
Doel: Alles wat het contact onderling verbetert kan, ondernomen worden 

   

bi
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en
 

bo
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n 
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  Wat gaan we doen? Waarom? Wie gaat wat doen? Wanneer? Welke middelen zijn 
er nodig? 

Opmerking 

1 Etentje regelen voor jong en oud ouderen vertellen verhalen van 
vroeger 

      afstemmen met 
jeugdraad/ clubs 

X     

2 Fietstocht organiseren voor iedereen omzien; 
verbinding en gezelligheid 

n.t.b. elk jaar communicatie 
middelen;  
route 
eten/drinken 
onderweg 

  X   X 

3 Open bijeenkomst over een 
actueel onderwerp organiseren bv 
Voltooid leven 

Actueel / goed om over na te 
denken 

Gast spreker 
uitnodigen  

elk jaar geld voor de 
gastspreker 

afstemmen met 
Leren 

X X X 

4 Gezellige middag in de 
ontmoetingsruimte voor senioren 
met de predikant 

Zichtbaar ouderen / korte lijnen; 
minder bezoeken ds. Verbinding 
zoeken tussen oudere en 
predikant 

agenda invullen 
datum prikken 

  zaal; gastvrouwen; 
predikant 

afstemmen met 
senioren commissie 

X     

5 gastheer gastvrouw bij diensten gastvrije gemeente zijn         X   X 

6 Aandacht voor nieuw 
ingekomenen 

Zodat mensen zich welkom 
voelen 

  iedere zondag is 
de wens maar 
vooral bij 
bijzondere 
gebeurtenissen 

mensen hiervoor 
vragen; badges 

      X 
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Taakgroep Dienen  
Doel:  

     

bi
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en
 

bo
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n 
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  Wat gaan we doen? Waarom gaan we dit doen? Wie gaat wat 
doen? 

Wanneer? Welke middelen zijn er 
nodig? 

Opmerking 

1 Ondersteuning van gemeenteleden, 
die door onvoldoende financiële 
middelen niet aan activiteiten deel 
kunnen nemen 

Betrekken van alle gemeenteleden, 
ook zij die het wat minder hebben 
horen erbij 

 
2019 

 
Informatie over 
betreffende 
gemeenteleden zal 
vnl. via taakgroep 
Dienen moeten 
worden aangeleverd  

X     

2 Duidelijker kenbaar maken dat er 
praktische hulp via de taakgroep 
Dienen geregeld kan worden 

 
Mede via 
taakgroep 
Omzien 

2019/2020 Communicatie via 
weekbrief, Contactblad 
en/of website en 
eventueel andere 
middelen  

 
X     

3 Beter vormgeven van het overleg 
met taakgroep Omzien 

Voor de gemeente is het van groot 
belang dat er een goede 
wisselwerking is tussen beide 
taakgroepen 

 
2019/2020 Inbreng taakgroep 

Omzien 

 
X     

4 Beter promoten van het 
Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds 

     
    X 

5 Ondersteuning van "Serve the 
village" 

Vergroten van de diaconale 
betrokkenheid van gemeenteleden 
binnen de burgerlijke gemeente 

 
alle 
seizoenen 

  
X X X 

6 Deelname van kinderen bij het 
collecteren 

Vergroten van de betrokkenheid van 
kinderen bij de kerkdienst 

in samenspraak 
met KND 

vanaf 2018 
al ingezet 

  
X     

7 Promoten van diaconale 
werkvakanties 

Onder de aandacht brengen van onze 
diaconale taak in de wereld 

    
X X   
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Taakgroep Leren  
Doel:  

     

bi
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bo
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n 
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  Wat gaan we doen? Waarom gaan we dit 
doen? 

Wie gaat wat 
doen? 

Wanneer? Welke middelen zijn 
er nodig? 

Opmerking 

1 Meer werken vanuit helikopterview / visie; 
leidinggeven, helpen met draaiboeken, 
jaaroverzicht, kaders aanbrengen. 

Leiding geven en 
ondersteuning aan de 
diverse groepen. Het 
praktische werk wordt 
door hen gedaan. Wij 
staan ze bij. 

Taakgroep Leren 2019 Jaaroverzicht   X X   

2 Toerusting leiding clubs op didactisch vlak en 
geloofsoverdracht. 

Ondersteuning en lijn 
brengen in het aanbod 
naar de jeugd. 

Taakgroep Leren 2019 Zaaltje en 
toerustingsmateriaal 

  X X   

3 stilte ruimte die op  zaterdag open is:  
bord aan de weg: "de kerk is open de koffie staat 
klaar" 

Mensen de ruimte bieden 
om stil te staan. 
Uitnodigend voor buiten 
en ook betrokkenheid voor 
binnen 

Taakgroep Leren Tijdens de Stille 
weken 

Kleine zaal+ 
aankleding; 
gastvrouw/heer 

  X X X 

4 3 thema avonden het 1e jaar Aandacht voor jaarthema; 
gemeente toerusten m.b.t. 
jaarthema 

Taakgroep Leren Voorjaar 2019 Ontmoetingsruimte; 
presentatie 
materiaal; sprekers 
ds. Amanda en 
gastspreker. 

  X X   

5 kring: 20 - 40 jaar: 7x inhoudelijk en 2x gezellig 
bij elkaar  

Binding onderling Taakgroep Leren Heel seizoen 
verspreid 

    X X   

6 jonge gezinnen avond ; 1x per jaar een 
inhoudelijk onderwerp 

Aandacht betrokkenheid 
vergroten op elkaar; 
voorlichting 

Taakgroep Leren Ieder jaar     X X   

7 flyer maken met alle activiteiten van dat jaar Bekendheid aan 
programma jaarthema 

Taakgroep Leren Ieder jaar in 
september bij 
Startweekend 

Drukker en 
papierkosten 

  X   X 

8 sobere maaltijd tijdens de wijkavond en hierbij 
gasten uitnodigen  

Onderdeel van  jaarthema: 
"een goed gesprek" 

Wijkavondengroep Stille week Eten t.b.v. maaltijd   X   X 
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9 Closereading blijven doen.  Betrokkenheid bij de 
diensten   

ds. Amanda advent en 40-
dagentijd 

consistorie   X X   

10 catechese 8 t/m 15 en 16 t/m 20: lijn aanbrengen 
in de verschillende groepen: jongste 
bijbelverhalen; middengroep kerkelijke 
gebruiken; oudste levensvragen 

Toerusting van de jeugd Taakgroep Leren Volgend jaar 
oppakken; dit jaar 
een start met 
denkwerk maken 

  Overleg 
catecheten 

X X   
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Taakgroep Vieren  
Doel:  

     

bi
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en
 

bo
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n 
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  Wat gaan we doen? Waarom gaan we dit doen? Wie gaat wat doen? Wanneer? Welke middelen zijn er 
nodig? 

Opmerking 

1 Serie van preken over een bepaald 
onderwerp/Bijbelgedeelte 

  taakgroep vieren 2019   vanuit 
kerkenraad 

  X   

2 Tijdens de kindernevendienst 
verschillende mensen met een taak 
binnen de kerk uitnodigen om uitleg 
te geven wat ze doen in de kerk.  

Zodat het voor hen ook duidelijk 
wordt wat de verschillende 
taken zijn in de kerk. En wat die 
verschillende mensen allemaal 
doen. 

kindernevendienst 2019 Tijd, input vanuit 
kindernevendienst & 
van degene die uitleg 
moeten geven 

  X     

3 Opa's & Oma's' vragen voor crèche en 
kindernevendienst. Op deze manier is 
er meer contact tussen jong en oud. 
En worden niet alleen de ouders met 
kinderen hiervoor gevraagd. 

Om zo meer betrokkenheid te 
krijgen vanuit de hele gemeente. 
En om voldoende mensen te 
krijgen voor oppas en 
kindernevendienst.  

Kindernevendienst/ 
oppas 

2019   Dit wordt op dit 
moment al 
opgepakt voor de 
oppas 

X     

4 Een rooster maken om vanuit de 
jeugd/clubs/kindernevendienst elke 
week een stukje proberen aan te 
leveren voor de weekbrief.  

Om de gemeente te laten 
meedelen in de activiteiten die 
we doen. Meer betrokkenheid 
op elkaar.  

Kindernevendienst / 
jeugd 

2019     X     

5 Uitwerken hoe we de weekbrief 
actiever kunnen gaan gebruiken als 
taakgroep. Met welke regelmaat en 
met welk doel 

Om de gemeente te laten 
meedelen in de activiteiten die 
we doen. Meer betrokkenheid 
op elkaar.  

taakgroep vieren 2019     X     

6 Met regelmaat jeugd betrekken bij 
het voorbereiden van de dienst, en ze 
een rol geven binnen de dienst. 
Bijvoorbeeld: Lezingen, voorbede, lied 
laten toelichten, etc. 

Om ze te laten zien dat zij ook 
belangrijk zijn voor de 
gemeente, en een taak kunnen 
hebben binnen de dienst Zo 
kunnen we iedereen betrekken 
bij en in de diensten. 

taakgroep vieren 
i.c.m. jeugd & 
kindernevendienst 

2019     X X   
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7 Door blijven gaan met de close 
reading rondom kerst en pasen.  

Omdat dit als erg prettig ervaren 
wordt! 

Predikant 2019    Is ook genoemd 
bij taakgroep 
leren 

X X   

8 Manieren vinden om uitleg  te geven 
over onze "orde van dienst" en de 
gewoonten binnen onze kerk d.m.v. 
het gebruik van:  
* Uitleg door de predikant 
* De beamer 
* Gastheer/gastvrouw 

Om gastvrij te zijn naar gasten in 
de dienst. Maar ook om de eigen 
gemeente te informeren en uit 
te leggen waarom we bepaalde 
dingen doen zoals we ze doen.  

taakgroep vieren 
i.c.m. taakgroep 
leren?  

2019 Medewerking door 
predikant, beamer, en 
gastvrouw/gastheer 

      X 

9 Manieren vinden om de diensten niet 
te lang te laten duren. Andere 
manieren vinden om de dingen die 
extra in een dienst worden gedeeld, 
bijvoorbeeld filmpjes extra collecte 
info. Op een andere manier te kunnen 
delen als de diensten hierdoor te lang 
worden 

Om de kerkdienst voor iedereen 
aantrekkelijk en prettig te laten 
zijn. Er zijn verschillende 
geluiden, met name van 
gezinnen met jonge kinderen, 
dat de diensten soms te lang 
duren. Het is zonde als ze 
daardoor wegblijven. Dit willen 
we voorkomen.  

taakgroep vieren 
i.c.m. de betreffende 
commissies 
(bijvoorbeeld ZWO in 
de 40dagen tijd) 

2019 Nader te bepalen, ook 
afhankelijk van welke 
alternatieven er 
bedacht worden 

  X     

10 1  keer per jaar een kinderdienst 
organiseren voor 3-6 jarigen 

Een dienst specifiek voor deze 
doelgroep om ze betrokken en 
enthousiast te maken bij de 
kerkdienst.  Om hen ook met 
plezier naar de kerk te laten 
gaan.  

kindernevendienst 
samen met 
taakgroep vieren 

2019 Nader te bepalen, 
afhankelijk van de 
invulling van de dienst 

  X X   

11 De kinderen uit de kindernevendienst 
blijven betrekken bij de dienst d.m.v. 
collecte en de kaars aansteken. Dit 
volhouden! 

Om de jeugd meer te betrekken 
bij de kerk, zodat ze een binding 
hebben met de kerk en zo 
blijven ook als ze ouder worden.  

kindernevendienst 2019     X     
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12 Een structuur opzetten om 
gemeenteleden een actieve te rol 
geven binnen verschillende 
onderdelen van de eredienst:  
* Schriftlezingen 
* Gebeden 

Zodat het een dienst van ons 
allemaal wordt, meer betrokken 
op elkaar. Geeft meer plezier en 
binding waardoor mensen terug 
blijven komen.  

taakgroep vieren 2019     X X   

13 Jeugd verantwoordelijk maken voor 
bepaalde taken in een dienst, 
bijvoorbeeld de schriftlezing. Waarbij 
iemand (bijvoorbeeld jeugdouderling) 
verantwoordelijk is om een jeugdlid 
te vinden voor de schriftlezing eens 
per maand. 

Om de jeugd meer te betrekken 
bij de kerk, zodat ze een binding 
hebben met de kerk en zo 
blijven ook als ze ouder worden.  

taakgroep vieren 
i.c.m. jeugd  

2019 Medewerking en 
meedenken van 
jeugdouderling 

  X X   
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Taakgroep Jeugd  
Doel:  Jeugd betrekken en betrokken houden bij de gemeente en respectvol omgaan met God en handvatten daarvoor bieden in dit leven; dat we in praktijk 
kunnen brengen wat we geloven 

bi
nn

en
 

bo
ve

n 

bu
ite

n 

  Wat gaan we doen? Waarom gaan we 
dit doen? 

Wie gaat wat 
doen? 

Wanneer? Welke middelen 
zijn er nodig? 

Opmerking 
   

1 Activiteiten buiten de zondagse diensten om:  
 16/11/18 Sirkelslag Kids; 
 30/11/18 Bakken voor Sinterklaas (ouder + kind) 
Verder: 
 Sirkelslag Young 
 Nacht zonder dak 
 Ontbijtservice tijdens moeder- en vaderdag 
 Verdiepingsmiddag of avond voor ouders met jongen 

gezinnen 
 Paaseitjesactie 
 Kamp 

Onderlinge 
ontmoeting 

 
2018 - 
2019 

afhankelijk van de 
activiteit 

Verdiepingsmiddag of avond 
i.s.m. taakgroep Leren 

X X   

2 Toerusting clubleiding  op didactisch vlak 
en 
geloofsoverdracht 

 
2e 
kwartaal 
2019 

Met hulp van 
taakgroep Leren 
en/of externe 
organisaties (bv. 
JOP) 

Vanuit taakgroep meer 
werken vanuit helikopterview 
/ visie. Vanuit de taakgroep 
duidelijker kaders aangeven; 
leiding geven, helpen met 
draaiboeken, jaaroverzichten, 
etc. 

X X   

3 Uitbreiden jeugdpastoraat 
In bijzonder voor groep in leeftijd van 13 t/m 20 jaar 

meer persoonlijke 
aandacht voor de 
jeugd 

jeugdouderling 
liefst aangevuld 
met 
gemeentelid 

Jan-19 cursus pastoraat; 
budget voor bv. 
Kaartje, bloemetje, 
etc. 

 
  X   

4 Actieve PR d.m.v.: 
 Regelmatige updates van de verschillende clubs en 

cathegesegroepen plaatsen in de weekbrief en op de 
website en/of contactblad 

Gemeente 
informeren over de 
activiteiten voor en 
van de jeugd 

Alle 
taakgroepleden 

per direct 
  

X   X 
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5 Openstaan voor deelname aan activiteiten door mensen 
van buiten onze kerkelijke gemeente, zoals bijvoorbeeld 
het aansluiten bij ‘Serve the Village’  

contact met 
"andere" mensen 

    
    X 

6 Uitnodigen van mensen buiten onze gemeente 
  

Seizoen 
2019-
2020 

 
bv. via voedselbank, 
Servanda, vluchtelingenwerk, 
"de Buurman" 

    X 

7 Maatschappelijke stage om de jeugd ook te 
betrekken bij werk 
van commissies  

 
2020 

 
Aansturing en invulling 
hiervoor vanuit meerder 
commissies en/of vanuit de 
kerkenraad 

X X   
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Taakgroep Beheer  
Doel:  

     

bi
nn

en
 

bo
ve

n 

bu
ite

n 

  Wat gaan we doen? Waarom gaan we dit doen? Wie gaat wat doen? Wanneer? Welke middelen 
zijn er nodig? 

Opmerking 

1 Opknappen van het interieur van 
ontmoetingsruimte en bijzalen  

Aantrekkelijker maken voor 
kerkgangers 

Technische 
commissie en 
vrijwilligers; evt. 
externen 

Gestart in 2018 
uitlopend naar 
2020 

Materialen, verf, 
e.d. ; financiën  

  X   X 

2 Onderzoek alternatieven voor 
verwarming en elektrische 
voorzieningen 

Bijdrage aan duurzaamheid Taakgroep beheer 2018 tot ?? Afhankelijk van 
uitkomsten 

    X   

3 Duidelijke structuur bij het aanleveren 
van orden van dienst als deze gebruikt 
worden voor beamerprojectie 

Uniformiteit bij het gebruik 
van beamer 

Beamer-groep 2018/2019 goede 
communicatie 
tussen de 
belanghebbenden  

zie ook 5 X   X 

4 Betere kwaliteit van beamerprojectie Betere leesbaarheid Technische 
commissie en 
beamergroep 

2018/2019 Nieuwe beamer: is 
al aangekocht 

zie ook 6 X   X 

5 Mogelijk verplaatsen van beamer-pc 
naar nabij orgel 

Buiten het zicht van de 
kerkgangers 

Technische cie. 2019           

6 Opfrissen website; geschikt maken voor 
smartphone 

Frissere aanblik Cie. Communicatie 2019     X   X 

7 Nieuwe taakgroepenstructuur in 
website terug laten komen 

Oude structuur vervangen Cie. Communicatie + 
redactie website 

2019     X   X 

8 Opknappen van kerkzaal, evt. andere 
indeling 

Aantrekkelijker maken voor 
kerkgangers 

  na 2020 Materialen, verf, 
e.d. ; financiën  

Banken vervangen 
door stoelen? 

X   X 

 


