Thuis bij God, thuis voor iedereen

Beleidsplan Hervormde Gemeente Everdingen 2019-2023
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Inleiding
Laten zien wat ons bezielt…
‘Laten zien wat ons bezielt’ is een uitspraak waarmee we ons verlangen aangeven,
het verlangen dat aan onze gemeente zichtbaar is wat haar bezielt. Beter gezegd, Wie
haar bezielt. Opdat zichtbaar, tastbaar, voelbaar en merkbaar is dat God in Christus
door de Heilige Geest ons inspireert, aandrijft, in gang zet en levendig houdt. Dit ‘Beleidsplan 2019-2023’ wil daaraan bijdragen
In dit beleidsplan vindt u allereerst (h1) antwoorden op de vraag: wat betekent het
gemeente te zijn van Christus? Wat vraagt God van ons, wat bezielt ons, wat is ons
verlangen. Dat leidt tot een beeld voor de gemeente, wat voor ons richtinggevend is
in het beleid voor de komende jaren.
Daarna (h2) vindt u een beschrijving van de huidige stand van zaken. Hoe zijn we gemeente, welke verlangens en vragen leven er, hoe kunnen we hier en nu gemeente
zijn. Een belangrijk deel van dit hoofdstuk is vrucht van gesprekken in de gemeente.
Het hoofdstuk resulteert in een aantal overwegingen en aandachtsgebieden voor de
toekomst.
Ten slotte (h 3) vindt u een uitwerking van een aantal aandachtsgebieden voor de komende jaren. We geven op hoofdlijnen de richting en planning in de tijd aan.
In het proces naar dit schrijven toe, heeft de kerkenraad afgesproken dat een beleidsplan iets anders is dan een afsprakenlijstje. Daarom gaat dit beleidsplan met name in
op zaken die in de toekomst de aandacht vragen. Concrete afspraken rond de huidige
gang van zaken zijn te vinden in andere documenten.
Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld in de junivergadering van de
kerkenraad. We streven ernaar het beleidsplan jaarlijks bij- en vast te stellen en waar
nodig van nieuwe input te voorzien.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Everdingen
dd. 2019-04-02
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1. Bijbels perspectief
In dit hoofdstuk stellen we ons de vragen: wat vinden we in de Bijbel over gemeentezijn en wat vraagt dat van ons?
Allereerst letten we op Jezus. Hij zegt: ‘Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van
Mijn Vader?’ (Lukas 2:49). Hierin is Jezus een voorbeeld voor ons, Hij richt zich op de
wil van God. Het mag ook ons verlangen zijn om in de dingen van de Vader te zijn.
1.1 Gemeente van Christus
Bepalend voor de gemeente is, dat het de gemeente van Christus is, de Zoon van
God. In de gemeente komen we samen vanwege het goede nieuws dat zichtbaar geworden in Jezus. Het goede nieuws dat ons wijst op God Drie-enig die relatie aan wil
gaan met mensen.
Het is God die mensen levend maakt (Efeze 2:1) en roept tot Zijn wonderlijke licht (1
Petrus 2:9-10). Van Zijn genade mogen we leven.
Het is God Die mensen roept uit de wereld. De letterlijke betekenis van kerk (ekklesia) is: eruit geroepen. De kerk is dus de groep mensen die zich om Jezus heen verzamelen, omdat Hij hen geroepen heeft, Hem na te volgen. Zo lezen we in Markus
1:17,18: En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van
mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.
Een van de kernteksten over de gemeente vinden we in Efeze 2:11-22. Dit tekstgedeelte komt uit een brief aan christenen uit de joden en hun geloofsgenoten uit de
heidenen. Hierin lezen we dat God de gemeente omschrijft als Zijn woning (2:22), de
plaats waar Hij wil zijn. We lezen dat we één zijn in Christus (2:14). Hoe verschillend
we ook zijn, in Hem zijn we één. We lezen dat we als gemeente apart gezet zijn om
voor God te leven, geheiligd in de Heilige Geest (2:22). We lezen dat we kerk voor iedereen mogen zijn, muren (cultureel, sociaal of hoe dan ook) worden afgebroken
(2:14). We zijn kerk voor iedereen, voor het hele volk, katholiek. Ten slotte, als kerk
staan we in een lange traditie, die teruggaat tot op de apostelen en profeten. (2:20)
Een ander beeld dat het Nieuwe Testament gebruikt voor de gemeente is dat van de
gemeente als lichaam van Christus. ‘Samen bent u namelijk het lichaam van Christus,
en ieder afzonderlijk Zijn leden’ (1 Korinthe 12:27). Ieder lid van de gemeente ontvangt gaven van de Heilige Geest en mag deze inzetten voor de opbouw van de gemeente en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. In verbondenheid aan Christus.
Ten slotte, de ambten binnen de gemeente zijn gegeven om haar bij Christus te bewaren en toe te rusten op haar dienst in de wereld. De ambten vallen onder de gaven
van de Geest én zijn bedoeld om leiding te geven aan het geestelijke leven van de gemeente. (Romeinen 12; 1 Korinthe 12-14)
4

1.2 Gericht op God
Onze gemeente is een plaats waar we samenkomen rond Woord en sacramenten
(Doop en Avondmaal).
In de zondagse eredienst horen we het evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus Die gestorven is en opgestaan. Hij stierf aan het kruis, stond op uit de dood en regeert tot in eeuwigheid. Hij schenkt ons vergeving van zonden (Mattheüs 18:27) en
het eeuwige leven. We horen de uitnodiging: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid
en belast zijn, en Ik zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28).
In Handelingen lezen we dat er wordt gedoopt in de samenkomsten van de vroege
kerk. Men volhardt in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van
het brood en in de gebeden (Handelingen 2:41-47).
We zien aan deze gemeente dat de betrokkenheid op Christus gevoed wordt. Verbondenheid aan Christus en Zijn gemeente is essentieel. We leren daarvan dat we als gemeente geroepen zijn om elkaar bij Christus te bewaren, naar Hem toe te leiden,
Hem in het centrum van ons gemeenteleven te plaatsen.
Dat gebeurt tijdens de erediensten (o.a. schuldbelijden, vieren (God troont op de lofzangen van de gemeente)). Het gebeurt ook tijdens ontmoetingen doordeweeks.
Denk aan Bijbelkringen, catechese, clubwerk, en dergelijke.
Zo staat het gemeenteleven in het teken van de komst van Christus. We zijn opmerkzaam, sporen elkaar aan lief te hebben en goed te doen. We blijven niet weg van
onze samenkomsten, maar bemoedigen elkaar (Hebreeën 10:24-25). Als gemeente
van Christus leven we Zijn komst tegemoet.
Van de vroege kerk uit het Nieuwe Testament leren we ook dat de kerk teken van
Gods Koninkrijk is. De Geest wil in en door haar heen werken. In de tijd van Handelingen werd dat bijvoorbeeld zichtbaar in het genezen van zieken (Handelingen 5:12-16;
Lukas 22:29; Mattheüs 10:8).
1.3 Gericht op de ander
Als gemeente van Christus zijn we er niet alleen op gericht om aan Hem verbonden te
raken, te zijn. We worden ook geroepen in Zijn dienst te staan.
God Zelf heeft Zijn Zoon gegeven in de wereld, om deze te verzoenen. Opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16). God
Zelf trekt er dus op uit.
In navolging daarvan mag de gemeente er ook op uit trekken. Dat is haar roeping,
priester zijn in de wereld (1 Petrus 2:9), zout zijn van de aarde, licht van de wereld.
Opdat de mensen de Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mattheüs 5).

5

Het is daarom dat Jezus de discipelen en Zijn gemeente erop uit stuurt: En Jezus
kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op
aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht
te nemen. (Mattheüs 28:1-20)
Als gemeente zien we het verlangen van God Die zoekt wat verloren is. Daarin verandert God niet. Wel sluit God aan bij mensen om hen te bereiken.
Voor de gemeente zijn er vele mogelijkheden om ‘erop uit te trekken’. Dat kan pastoraal, diaconaal, missionair. Dat kan door een getuigenis, maar ook door praktische
dienstbaarheid. Dat kan door hulp te bieden bij geloofsvragen, maar ook door plaatsen van ontmoeting te creëren waarbij het samenzijn en samen ondernemen centraal
staat.
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1.4 Thuis bij God, thuis voor iedereen
Voor de komende jaren hebben we een beeld vastgesteld, dat voor ons richtinggevend is. Het vat kort en kernachtig samen waar we voor staan. Het herinnert ons aan
de aspecten van gemeentezijn, die voor ons van belang zijn. Naar buiten toe is het
een uitnodiging. Het wil bewustwording stimuleren.

THUIS BIJ GOD, THUIS VOOR IEDEREEN
Met dit beeld spreken we uit dat we ernaar verlangen dat onze gemeente een plaats
is waar we thuis komen bij God.
Thuis bij God is thuis bij de Vader in ‘goede sfeer’. Vrede met God, door het kruis van
Jezus.
Thuis bij God betekent horen bij God. Het teken van de Doop wijst ons daarop.
Thuis bij God is thuis aan tafel. Samen eten hoort erbij, om elkaar te ontmoeten, om
God te ontmoeten. Dat kan tijdens maaltijden in de gemeente, dat gebeurt ook aan
het Heilig Avondmaal.
Thuis komen is je familie ontmoeten. Die familie heb je niet zelf uitgekozen, soms is
de praktijk van het gezinsleven in de gemeente weerbarstig. Tegelijk, de bloedband in
Christus Jezus is wat ons bindt. De verschillen in de familie helpen ons om in gesprek
te blijven.
Thuis gelden de regels van Vader, dat wat Hij voor ogen heeft.
Thuis voor iedereen vraagt om een open deur en een houding van gastvrijheid. Het
Koninkrijk van God is voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag welkom worden geheten.
Thuis komen is het willen zoeken en vinden bij God. Dat vraagt bekering en omkeer.
Ons verlangen is dat onze gemeente ‘huiskamer van Everdingen’ mag zijn. Waarin ervaren wordt dat God Zich een woning maakt. Geoefend wordt in het bewonen van de
woning die Jezus inricht.
Hij met ons, Immanuel.
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2. Onze gemeente
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige stand van zaken in de gemeente.
2.1 Omschrijving
Wij zijn een christelijke gemeente in Everdingen. Iedere zondag komen we samen
rond het Woord van God waarin we horen over het goede nieuws in en over Jezus
Christus. De kerkdiensten vormen voor ons de centrale plek waar wij God mogen ontmoeten, Hem de lof brengen door muziek en gebed, verkondiging van het Evangelie
horen, ons geloof belijden en voor elkaar bidden.
Daarnaast ontmoeten we elkaar ook doordeweeks. Pastoraal, diaconaal of op andere
wijze. Er zijn Bijbelkringen om ons te verdiepen in de Bijbelse boodschap. Er zijn
Werkgroepen en commissies om samen handen en voeten te geven aan praktisch gemeentezijn. Voor de jeugd in de gemeente en op het dorp is er clubwerk.
Als gemeente staan wij in de gereformeerde traditie. We zijn een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In onze plaatselijke regeling is uiteengezet hoe wij onze plaats in de kerk innemen.
Onze gemeente bevindt zich in een geografisch gebied, waarbij de grenzen van de
burgerlijke gemeente Vijfheerenlanden worden overschreden richting Culemborg. Bij
een grove indeling onderscheiden we het dorp, de Lekdijk, Goilberdingendijk (Culemborg), Tienhoven (Tienhovenseweg, Bolgerijse kade). Daarnaast is een relatief groot
aantal leden woonachtig buiten de kerkelijke gemeentegrenzen.
De Hervormde Gemeente Everdingen is nog een echte volkskerk. Dat blijkt onder andere op papier, doordat er sprake is van belijdende leden, doopleden en geboorteleden. Daarnaast is het merkbaar, doordat allerlei soorten mensen en allerlei soorten
meningen in één gemeente zijn vertegenwoordigd.
2.2 Actualiteit en terugblik
Als kerkenraad hebben we het voorgaande beleidsplan geëvalueerd. Ook hebben we
een serie gesprekken met de gemeente gehad, waarin we spraken over het wel en
wee in de gemeente. Van de uitkomst hiervan geven we in deze paragraaf de hoofdlijnen weer.
Breed gedeeld wordt de dankbaarheid voor de kerk. Het is fijn om op zondag naar de
kerk te kunnen, elkaar te ontmoeten en een plek van rust te vinden. Preken en leerdienst worden positief gewaardeerd.
Een thema vanuit het vorige beleidsplan is het jeugd- en kinderwerk. Vanaf oktober
2017 is de Bijbelklas ingevoerd in de morgendienst en wordt tijdens de avonddienst
kindercatechese gegeven. Deze verandering heeft de nodige aandacht gehad
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(gemeenteavonden, gesprekken e.d.). In gesprekken met de gemeente wordt meerdere malen genoemd dat mensen deze verandering waarderen. Het kindermoment
speelt daar een belangrijke rol bij.
Momenteel wordt, als vervolg hierop het club- / kinderwerk voor de kinderen op het
dorp opnieuw doordacht en opgezet.
In verschillende gesprekken kwam naar voren dat de gemeente als meer tolerant beleefd wordt. Enerzijds noemt men de sfeer die soepeler is, anderzijds wordt er meer
eenheid beleefd. Tegelijk is men zich er van bewust, dat wat voor de ene persoon een
positieve verandering is, dit een andere persoon veel moeite kan kosten. Verder kan
hierbij geconstateerd worden dat een sfeer van tolerantie of soepelheid niet automatisch leidt tot samen groeien in Christus.
Veel gemeenteleden ervaren verbondenheid in de gemeente. Er wordt lief en leed
gedeeld, er is medeleven. Het maandelijkse koffiedrinken na de dienst wordt als positief punt genoemd. Die verbondenheid wordt door sommigen ervaren door de generaties heen.
Tegelijk zijn er zorgen om de ouderen, is daar voldoende aandacht voor. Ook wordt
hardop gedroomd over meer openheid in het geloofsgesprek. De ervaring wordt gedeeld dat het voeren van geloofsgesprekken niet vanzelfsprekend is en gaat. Datzelfde geldt van samen bidden.
Genoemd wordt de mogelijkheid van verbinden van generaties (buddysysteem) wat
op kleine schaal al gebeurt.
Een thema dat sterk leeft is de liturgie. De diensten worden divers beleefd. Voor de
een is de herhaling en rust in de liturgie ook de kracht van de liturgie, voor een ander
werkt dat niet activerend genoeg. Voor het ene gemeentelid is het zingen van de
Psalmen in de berijming van 1773 thuiskomen, voor anderen werkt het vervreemdend. Deze verscheidenheid in beleving is zichtbaar in de eredienst. Breed gedeeld
wordt het verlangen naar het zingen van liederen die je met je hart kunt zingen. En
het verlangen dat de kerkdienst een plek is, waar je thuis komt. Tegelijk is men beducht voor plotse veranderingen, omdat in het verleden gemeenteleden daarom
overgestapt zijn naar andere gemeenten.
In de gesprekken over liturgie worden ook de formulieren voor Avondmaal, Doop
enz. genoemd. Deze worden gewaardeerd, maar tegelijk als lang en talig ervaren.
Opvallend is dat de inrichting van het kerkgebouw in elk gesprek aan de orde komt.
Voor sommigen draagt de inrichting bij aan gevoel van afstand en op afstand gezet
worden. Voor anderen is de inrichting teken van verbondenheid met de geschiedenis
van het gebouw en gemeente.
Ten slotte, nu steeds minder kinderen op orgelles gaan, ontstaat op termijn mogelijk
een nieuwe situatie met betrekking tot de instrumenten die gebruikt kunnen worden
in de eredienst.
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Op het moment van schrijven van dit Beleidsplan zijn er ook andere ontwikkelingen
die de aandacht vragen van kerkenraad en gemeente. Een voorbeeld daarvan is de
zoektocht naar manieren van gemeenteopbouw. Daarin staat de vraag centraal hoe
mensen (ook doeners) betrokken worden bij de gemeente, hoe gebruik gemaakt
wordt van elkaars talenten. De vraag ook welke gaven de Heilige Geest ons geeft (en
welke niet).
Tegelijk met deze zoektocht is de kerkenraad gestart met een proces van bezinning
op haar eigen plaats en werkwijze. Vragen die aan de orde komen zijn die naar
grootte van de kerkenraad, het aantal keer vergaderen, de afstemming tussen kerkenraad en werkgroepen.
Een andere ontwikkeling is het streven de deuren van de kerk open te zetten naar anderen (zichtbaarheid van de gemeente te vergroten), de brug tussen ‘gemeente en
wereld’ op te gaan en actief te investeren in mensen die ergens nog een lijntje met
de kerk hebben.
Ten slotte is de Werkgroep Kind in Gemeente, in overleg met de HGJB bezig met het
ontwikkelen van een aanpak voor het jeugdwerk, waarin jeugdbeleid en gemeentebeleid op elkaar afgestemd worden. Doel hiervan is het jeugdwerk te stimuleren,
mede rond thema’s die uit dit Beleidsplan naar voren komen.
2.3 Ontwikkeling in getallen
In deze paragraaf kijken we naar ontwikkelingen in de gemeente aan de hand van ledenaantallen en andere cijfers (2012 – 2018).
Door de jaren heen is het totaal aantal leden teruggelopen met 57 personen. Het belijdend aantal leden is gedaald met 14 personen, het aantal gedoopte leden met 20
personen. Waarschijnlijk is de terugloop te verklaren vanuit meerdere oorzaken. In
het dorp Everdingen wordt niet tot nauwelijks gebouwd, voor jonge mensen is het
dus moeilijk om in het dorp te blijven. Daarnaast gaat de ontkerkelijking ook onze gemeente niet voorbij. Ten slotte, ook in de laatste paar jaar zijn er gezinnen die de gemeente verlaten en zich aansluiten bij een andere gemeente. Als kerkenraad hebben
we de meest recente situaties (2016-2018) bekeken en de vraag gesteld waarom die
gezinnen ons verlaten. Het betreft meestal gezinnen die uitwijken naar gemeenten
waar meer liturgische vrijheid is.
Het percentage leden dat belijdenis heeft gedaan blijft stabiel, rond de 30%. Het percentage gedoopte leden dat geen belijdenis aflegt is steeds ongeveer 45%. Uit de gegevens van het ledensysteem blijkt dat het aantal belijdende, vrouwelijke leden groter is dan het aantal belijdende, mannelijke leden. Een verschil dat schommelt tussen
de 15 en 20 personen. Verder wordt zichtbaar dat in de leeftijdscategorie 20-29 door
de jaren heen procentueel gezien steeds minder belijdenis wordt gedaan.
Wat betreft deelname aan de eredienst, in 2017 waren er gemiddeld 88 bezoekers in
de morgendienst en 50 in de avonddienst. In 2018 waren er gemiddeld 95 in de
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morgendienst en 46 in de avonddienst (waarbij nog 8 kinderen voor de kindercatechese komen). ’s Morgens zijn er gemiddeld zo’n 15 kinderen in de eredienst, dus ongeveer 80 volwassenen. De terugloop in aantallen in de avonddienst wordt verschillende malen als punt van zorg geconstateerd tijdens gesprekken met de gemeente.
Aan de verschillende kringen en verenigingen die regelmatig samenkomen wordt
deelgenomen door ongeveer 40 personen. Daarnaast zijn er werkgroepen, commissies, jeugdleiding, kerkenraadsfuncties. Daarin doen ongeveer 50 leden betrokken
mee.
Ten slotte, bij de aanstelling van een nieuwe predikant in 2017 is de omvang van de
predikantsplaats teruggegaan naar 80%.
2.4 Ontwikkelingen in tijd, omgeving en gemeente
Op zoek naar antwoord op de vraag hoe we gemeente willen zijn, is het van belang
oog te hebben voor de tijd waarin en de plek waar we leven. In deze paragraaf noemen we een aantal ontwikkelingen en gaan na hoe die ons raken als christen of als
gemeente.
Eén van de ontwikkelingen is die van klimaatverandering. Op veel plaatsen wordt de
schepping aangetast. Soms klinkt dat ver weg. Tegelijk komt het dichtbij. Denk aan
het plastic probleem, zwerfvuil e.d. In gesprekken hierover bleek dat dit een thema is,
waarbij de behoefte leeft onder gemeenteleden hier meer aandacht voor te hebben.
Dat zou kunnen door aandacht te hebben voor groen kerk zijn, duurzaamheid, actief
meedoen aan milieuvriendelijke acties, rentmeesterschap.
Een andere ontwikkeling is die van de ontkerkelijking. Deze gaat Everdingen niet
voorbij. Zeker bij ouderen is de pijn van kerkverlating van hun kinderen voelbaar. Actueel op dit moment is de ontwikkeling in de kerken waarbij 20ers en 30ers steeds
minder de weg naar de kerk weten te vinden. Er wordt gesproken over een tweede
secularisatiegolf. In onze gemeente is er aandacht voor dit probleem, al is dat nog in
een pril stadium.
Een derde punt is dat van het individualisme. Er is een sterker bewustzijn van het eigen ik, eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid, eigen talenten. Aan de ene kant kan
het zo zijn dat gemeenteleden daardoor hun eigen belang sterker voorop stellen,
minder snel ergens aan meedoen omdat dat nu eenmaal moet. Aan de andere kant
heeft aandacht voor de persoon ook iets moois, waar we in het beleid rekening mee
mogen houden. Het raakt aan het gesprek over de gaven van de Geest die ten dienste
van het lichaam van Christus gesteld worden.
Als vierde punt noemen we de netwerksamenleving. Er zijn meer open en los-vastverbanden. Enerzijds kan dat bedreigend zijn, mogelijk een verklaring voor de terugloop
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avonddiensten. Anderzijds kan dat verrijkend zijn. Gemeenteleden die in een andere
omgeving input krijgen, kunnen onze gemeente daarmee verrijken.
Als laatste punt noemen we de digitale revolutie. De hoeveelheid prikkels en informatie, snelheid en beschikbaarheid raken ons. Juist in die overvloed aan informatie is
het belang van studie, toerusting en verdieping groot. De waarde van de eigen traditie wordt snel over het hoofd gezien. In onze omgeving, waar geen sprake is van
christelijk onderwijs, vraagt dat des te meer van de gemeente.
Als we spreken over de plek waar we wonen, willen we aandacht hebben voor de gemeenteleden die in Everdingen wonen én voor hen die ergens anders wonen.
In Everdingen is sprake van een grote bewonersbetrokkenheid (zie ook Vitaliteitsrapport Everdingen en Hagestein van (toen nog) de burgerlijke gemeente Vianen). Inwoners van Everdingen worden getypeerd als mensen die willen en kunnen investeren
in het dorp.
Verschillende initiatieven komen van de grond en verstevigen de onderlinge betrokkenheid. Denk aan de winkel waar mensen werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, of recente initiatieven rond ouderen.
Punt van zorg is het vertrek van een jongere generatie, maar ook van de oudste generatie. Dat heeft te maken met aanbod van huizen / nieuwbouw en voorzieningen als
middenstand, OV, zorg dichtbij.
Het Vitaliteitsrapport suggereert dat de Hervormde Gemeente onderdeel kan uitmaken van een zelfversterkend netwerk in Everdingen. In het gesprek met de gemeenteleden blijkt dat de bereidheid er is om daar stappen in te zetten.
Tegelijk zijn veel gemeenteleden niet woonachtig in Everdingen. Ook voor hen geldt
dat ze christenzijn in hun eigen omgeving. De vraag hoe dat vorm te geven verdient
aandacht. In de Werkgroep Zending wordt daar over nagedacht. Een voorlopig onderscheid waar mee gewerkt wordt, is dat tussen hulp bij geloofsvragen en hulp als algemene dienstbaarheid.
Gedeeld verlangen in de gemeente is dat mensen de weg naar God en het huis van
God vinden.
In gesprekken die gevoerd zijn is ook het verlangen geuit naar toerusting in de gemeente, over actuele onderwerpen die besproken kunnen worden.
Last but not least is de ontwikkeling in onze PKN: Kerk2025. Hierin wordt beoogd de
kerk terug te laten keren naar de basics en de structuur van organisatie zo minimaal
mogelijk te laten zijn. Dit raakt aan de aandacht in de kerkenraad voor haar werkwijze.
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2.5 Aandachtsgebieden
Uit het voorgaande blijkt dat er een aantal thema’s zijn die leven in de gemeente. In
overzicht weergegeven zijn dat:
1. Verbondenheid
a. Aandacht voor ouderen
b. Stimuleren geloofsgesprek
c. Cultuur van jongs af stimuleren
d. Verbondenheid rond het Woord, rond Jezus
2. Liturgie
a. Wat is de waarde van de huidige liturgie?
b. Kan de uitvoering van de liturgie verbeterd worden met het oog op de
bedoeling ervan (andere vormen, gelijke inhoud)?
c. Aandacht voor formulieren
d. Aandacht voor inrichting gebouw
3. Gavengericht werken
a. Oog voor de gaven van de Geest
b. Aandacht voor doeners in de kerk
c. Afstemming kerkenraad, werkgroepen e.d. (Kerk 2025)
4. Open deur
a. Een zichtbare kerk
b. Meewerken in je eigen omgeving
c. De brug op
d. RK
5. Zorg voor de schepping
a. Als kerk aandacht voor klimaat en zorg voor de schepping
b. Als christen toegerust worden
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3. Werk in uitvoering
Boven dit hoofdstuk staat Werk in uitvoering. We hebben geluisterd naar de Schrift
en naar de gemeente. Daarvandaan komen we bij de praktijk van het gemeentezijn.
Die praktijk is werk in uitvoering. Het is nog niet af, het is niet volmaakt. Wel verlangen we ernaar dat het werk steeds laat zien dat we zijn in de dingen van de Vader,
laat zien door Wie we bezield zijn.
Enerzijds betekent dit dat we dankbaar mogen vaststellen hoeveel God geeft in de
praktijk van onze gemeente. Anderzijds vraagt dit van ons, dat we voortdurend in gesprek zijn over het mooie dat onze traditie ons aanreikt. Omdat het anders zomaar
onder het stof kan geraken.
Het gesprek over onderwerpen in de gemeente (waarmee we beogen te groeien in
kennis en liefde van God) kan op verschillende manieren gestimuleerd worden.
Mogelijkheden zijn een onderwerp te agenderen als jaarthema, op een geloofsgesprek, in een prekenserie. Daarnaast is het mogelijk om toerustingsactiviteiten aan te
bieden voor leiding, ouders of gemeenteavonden rond bepaalde onderwerpen.
In dit hoofdstuk volgt een uitwerking van de verschillende aandachtsgebieden
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3.1 Verbondenheid
H1

→ a.
b.
c.
d.

H2

→ De gemeente is verbonden in Christus
Efeze 2 : 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.

Aandacht voor ouderen
Stimuleren geloofsgesprek
Cultuur van jongs af stimuleren
Verbondenheid rond het Woord, rond Jezus

De gemeente is één in Christus.
Efeze 4 : 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw
roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven
allen en door allen en in u allen is.
Als gemeente zijn we verbonden met elkaar
Handelingen 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
We weten ons verbonden aan de gereformeerde traditie. Die maakt onderdeel uit van
een geschiedenis die teruggaat tot op de apostelen en profeten.
Efeze 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus Zelf de hoeksteen is,
H3

→ Ons verlangen is dat we als gemeente leven met en voor God. Dat doen we samen. We
leren van en met elkaar. Het is een zaak van hart, hoofd en handen.
We zijn gemeente die staat in de gereformeerde traditie. We geven concreet invulling
aan ons jawoord bij de Doop van onze kinderen, maar laten elkaar ook als volwassenen
niet los.
Als gemeente van Christus weten we ons verbonden met Israël.
Als kerkenraad richten we ons de komende jaren op verbondenheid in leer en leven.
Doelen:
- Stimuleren geloofsgesprek
- Aandacht voor leerelement en kritisch in de wereld staan (catechese, prediking, kringen)
- Aandacht voor omzien naar elkaar (kringen, ontmoetingen)
- Aanbod voor ouderen
- Toerusten jeugdwerk vanuit beleidsplan
Planning:
- Jaarlijks aandacht voor geloofsgesprek, catechese en prediking, Israëlzondag
- 2020-2021: evaluatie kringwerk door kerkenraad, samen met kringleiders
o Betrokkenheid, deelname
o Pastoraal en diaconaal
o Verkennen van een huiskring
- Jaarlijkse toerusting voor iedereen die met jeugd te maken heeft (onderwerpen
uit beleidsplan, maar ook onderwerpen als gebed, bijbellezen)
o Aansturing door Werkgroep Kind in de Gemeente
o Avonden voor leiding, avonden voor ieder die met kinderen te maken
heeft
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3.2 Liturgie
H1

→ a. Wat is de waarde van de huidige liturgie?
b. Kan de uitvoering van de liturgie verbeterd worden met het oog op de bedoeling
ervan? (andere vormen, gelijke inhoud).
c. Aandacht voor formulieren.
d. Aandacht voor inrichting gebouw

H2

→ De gemeente is woning van God
Efeze 2 : 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een
woning van God, in de Geest.
De gemeente komt samen rond verschillende activiteiten.
Handelingen 2 : 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en
ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood
en in de gebeden.
Hebreeën 10 : 24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en
goede werken. 25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag
ziet naderen.

H3

→ Ons verlangen is dat de eredienst een plaats is waar mensen thuis komen bij God. Dat
kan alleen als onze gemeente werkelijk woning van en voor God is. In de eredienst komt
God naar ons toe, Hij zoekt ons op en spreekt ons aan. Wij komen ook tot God, mogen
van harte meedoen in schuldbelijdenis, lofprijzing, het breken van het brood enzovoorts.
Vanwege de grote diversiteit in het denken over en de beleving van liturgie en eredienst
wil de kerkenraad de wijze waarop wij samenkomen tegen het licht houden.
Doelen
- Geloofsgesprek over liturgie
- Horen hoe de Bijbel spreekt over liturgie
- Verkennen wat de waarde van onze liturgische traditie is
- Vaststellen gewenste praktijk
Planning
- Maart 2019: instellen Taakgroep Eredienst en liturgie om bovenstaand proces
te begeleiden
- 2019-2020: jaarthema liturgie
- 2020: gemeenteavond als het jaarthema leidt tot een verandering van de litugie
- 2020-2021: bezinning op formulieren

16

3.3 Gavengericht werken
H1

→ a. Oog voor de gaven van de Geest
b. Aandacht voor doeners in de kerk
c. Afstemming kerkenraad, werkgroepen e.d. (Kerk 2025)

H2

→ De gemeente is apart gezet om voor God te leven.
Efeze 2 : 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige
tempel in de Heere;
De gemeente krijgt we gaven van de Geest
1 Korinthe 12 : 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
Onder de gaven van de Geest vallen ook de ambten, deze zijn bedoeld om leiding te
geven aan het geestelijke leven van de gemeente.
Rom 12 : 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is
gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het
dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding
geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

H3

→ We verlangen ernaar gemeente te zijn, waarin oog is voor de gaven die de Geest ons
geeft. Om daar biddend en afhankelijk gebruik van te maken. Daarnaast verlangen we
ernaar dat vrijwilligers enthousiast meewerken in Gods gemeente en aangesproken
worden op hun talent en interesse. Ten slotte verlangen we naar een kerkenraad die
licht van structuur is, stimulerend en bemoedigend leidinggeeft.
Als kerkenraad bezinnen we ons op het functioneren van de kerkenraad, mede in het
licht van Kerk 2025. Verder stimuleren we gavengericht werken in de gemeente.
Doel:
- Aandacht voor de gaven van de Geest
- Betrokkenheid stimuleren die past bij de persoon van de vrijwilliger
- Kerkenraad die geestelijk leidinggeeft
Planning
- 2018-2019 Werkgroep gemeenteopbouw komt tot een inventarisatie van aanwezige talenten en interesses. Dit wordt uitgangspunt voor het zoeken van vrijwilligers.
- 2018-2019 Kerkenraad neemt besluiten over grootte kerkenraad, wijze van
verkiezing, werkwijze, wijze van samenwerken met werkgroepen en bezint zich
op het eigene van het ambt.
- Vanaf 2019: waar nodig wordt de plaatselijke regeling aangepast, de kerkenraad en de verschillende colleges leggen werkwijze, afspraken, doelstellingen
vast.
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3.4 Open deur
H1

→ a.
b.
c.
d.

H2

→ De gemeente is er voor het hele volk (katholiek).
Efeze 2: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Een zichtbare kerk
Meewerken in je eigen omgeving
De brug op
RK

In navolging van God trekt de gemeente erop uit, de wereld in.
1 Petrus 2 : 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
Mattheüs 5 : 13 U bent het zout van de aarde…. 14 U bent het licht van de wereld….
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
H3

→ We verlangen ernaar dat we als gemeente Jezus navolgen, Hij trok eropuit. We verlangen ernaar te zoeken wat verloren is, of te vinden waar God aan het werk is. Daarvoor
willen we een cultuur van gastvrijheid stimuleren en bruggen slaan naar anderen (op
het dorp of in ons eigen netwerk). Opdat de Naam van God hooggehouden wordt op
het dorp.
Doel:
- Mensen in contact brengen met het evangelie.
- Waar mogelijk samenwerken op het dorp
- Toerusten gemeenteleden in missionaire houding
Planning:
- Werkgroep Zending biedt activiteiten (geloofsgesprek, toerusting, oefeningen)
aan om bewustwording in de gemeente te stimuleren
- 2021-2022 jaarthema
- Vanaf 2019-2020 Diaconie doordenkt opnieuw haar roeping en de vraag wat
het betekent in de context van onze gemeente dienst te verrichten.
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3.5 Zorg voor de schepping
H1

→ a. Als kerk aandacht voor klimaat en duurzaamheid
b. Als christen toegerust worden

H2

→ We zijn gemeente op de aarde van God.
Psalm 24 : 1 De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
We zijn als gemeente van Christus mede verantwoordelijk voor deze aarde.
Rom 8 : 9 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar
worden van de kinderen van God.

H3

→ We verlangen ernaar dat we als gemeenschap van Christus bewust omgaan met de
Schepping van onze God. Dat uit zich in de manier waarop we als gemeente met onze
middelen omgaan en de wijze waarop
Doel:
- Duurzaam kerk zijn
- Gemeenteleden toerusten, bemoedigen, stimuleren als rentmeester te leven
Planning:
- Vanaf 2019 College van Kerkrentmeesters verkent concepten als Groene Kerk,
rentmeesterschap, zorg voor de Schepping.
- Vanaf 2019 aanhaken bij initiatieven als bijvoorbeeld de Michazondag
- 2022-2023 jaarthema
- …
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