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Introductie 

Een beleidsplan gaat over gericht beleid dat de kerkenraad wil gaan voeren, om zo gestalte te geven 

aan haar roeping om de gemeente te leiden en te bouwen in het Woord van de HEERE. Die roeping 

wordt beschreven in het formulier om ambtsdragers te bevestigen. Die roeping spitst zich voor de 

komende jaren op een aantal punten toe waarvan de kerkenraad, gegeven de huidige situatie, de 

noodzaak ziet. 

Dit beleidsplan is onderdeel van een driedelig beleidsdocument van de kerkenraad. In het eerste deel 

spreken we ons uit over onze identiteit en onze roeping. In het tweede deel is het bestaande beleid 

opgenomen, waaronder de beslissingen die de kerkenraad in de achterliggende periode genomen 

heeft. Dit bestaande beleid kan te allen tijde als agendapunt ter discussie worden gebracht. Het 

derde deel is het echte beleidsplan: een beknopt document waarin wij de thema’s benoemen 

waarop we ons de komende jaren gaan bezinnen en waarin wij beleidsmatige beslissingen willen 

nemen.   

Een beleidsplan wordt geschreven in de overtuiging dat wij met ons beleid de gemeente niet ‘maken’ 

en haar zeker niet ‘verbeteren’. Wij geloven dat wij de leiding van Gods Geest en de genade en zegen 

van de Heere nodig hebben én ook mogen ontvangen als we ons in afhankelijkheid inzetten.  

 

Discipelschap 

Het oude beleidsplan had ‘Discipelschap’ als speerpunt. In de afgelopen jaren is de kerkenraad 

intensief met dit thema bezig geweest. Met het verlopen van het oude beleidsplan is dit thema 

echter niet van tafel: het betreft immers een kernroeping van de gemeente. 

De bezinning heeft een aantal onderwerpen opgeleverd die we voor het geestelijk leven van de 

gemeente urgent achten: 

- Zorg voor jongeren: de aansluiting tussen de generaties, de geloofsoverdracht (o.a. in de 

eredienst), de binding van jongeren aan de Heere, aan de gemeente en aan elkaar; 

- Geestelijke verdieping: betrokkenheid op de Heere en Zijn Woord, verdieping en doorleving 

van wat wij geloven; 

- Missionair bewustzijn: zowel persoonlijk als gemeentebreed besef van roeping in deze 

wereld. 

We willen deze drie grondlijnen meenemen in het maken van ons beleidsplan. 

 

Thema 

Als thema van het beleidsplan kiezen wij voor ‘Met elkaar’. We zijn in de gemeente door de Heere 

aan elkaar gegeven. Dat is een geschenk en tegelijk een roeping. Prof. J.P. Versteeg schreef ooit het 

boekje ‘Oog voor elkaar. Het gebruik van het woord “elkaar” in het Nieuwe Testament met 

betrekking tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente’ (Kampen 1980). Tientallen keren 

wordt in het NT het woord ‘elkaar’ gebruikt. Daarin zijn twee grondlijnen te onderscheiden: ‘met 

elkaar’ en ‘voor elkaar’. Het beeld van het lichaam (1 Kor. 12) is hierin veelzeggend.  

Het geschenk van ‘elkaar’ is dat de één van de ander kan leren, zich aan de ander kan optrekken en 

door de ander vastgehouden wordt.  



De roeping van ‘elkaar’ is dat de één oog en hart heeft voor de ander, verantwoordelijkheid kent en 

neemt voor de gemeente.   

We willen dit besef vanuit het Woord, waar we samen naar willen luisteren, levend houden en 

verdiepen. 

 

Drie concrete deelthema’s 

Vanuit het ‘met elkaar’ richten we ons de komende jaren op drie specifieke punten: 

 

1. Samen spreken (1 Thess. 4:18 en 5:11) 

Het onderlinge gesprek is belangrijk voor de vorming van elkaar en voor de onderlinge 

binding aan elkaar. We constateren dat veel gemeenteleden niet betrokken zijn bij kring- en 

verenigingswerk, dat in veel gezinnen het geloofsgesprek moeite kost, en dat het onderlinge 

gesprek in de gemeente versterkt kan worden.  

Wij gaan zoeken naar mogelijkheden en middelen om dit gesprek te bevorderen. We denken 

o.a. aan toerusting voor het geloofsgesprek thuis, aan gespreksmogelijkheden voor en met 

jongeren en aan gesprekken tussen de generaties in de breedte van de gemeente.  

 

Het ‘samen spreken’ is niet alleen intern gericht. Het deelthema bedoelt naast het 

geloofsgesprek binnen de gemeente ook de roeping naar buiten toe. 

De toerusting bij dit deelthema is daarom ook dienstbaar aan het spreken in missionaire 

gesprekken buiten de gemeente. 

 

2. Samen zingen (Efeze 5:18-20) 

Het zingen is een belangrijk deel van het christen- en gemeenteleven. Zeker in een cultuur 

waarin spreken niet altijd makkelijk is en waarin veel gevoelsleven is, heeft zingen een eigen 

kracht. Zingen bouwt in het geloof en schept ook verbinding en is tot lof en eer van Gods 

Naam. 

We denken op dit punt zo breed mogelijk: niet alleen aan de zondagse erediensten, maar 

ook aan het zingen thuis en in het kerkenwerk.  

Vanuit vorige beleidsplannen en vragen van gemeenteleden ligt de vraag naar het 

functioneren van de liturgie op tafel. Kunnen er naast Psalmen ook andere liederen gezongen 

worden? Op welke wijze kan de liturgie het geestelijk leven van de gemeente vormen en 

bevorderen?  

 

3. Samen bidden (Hand. 2:42) 

Een van de grondgestalten van het christenleven is het gebed. De catechismus noemt het 

‘het voornaamste stuk van de dankbaarheid’. Het gebed is in de eerste plaats de wijze 

waarop wij persoonlijk en gezamenlijk met de Heere spreken en antwoorden op Zijn Woord. 

Er is in de tweede plaats een wisselwerking tussen het gebed en de betrokkenheid op de 

gemeente. Paulus dankt en bidt voor iedere gemeente die hij kent. Als we naar een 

geestelijke opleving van onszelf en de gemeente verlangen, kan het gebed daarbij niet 

ontbreken: met elkaar op de knieën.  

Veel gemeenteleden ervaren gebedsnood en gebedsschroom. De voorbede voor elkaar en de 

gemeente zou meer versterkt kunnen worden. Jongeren hebben gebedsonderwijs nodig. 

Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten, praten zij wel met elkaar maar bidden meestal niet 

met elkaar.  



Wij gaan zoeken naar mogelijkheden en middelen om het gebedsleven van de gemeente te 

versterken. We denken zowel aan toerusting en onderwijs aangaande het gebed als aan 

vormen en plekken waar het gezamenlijk gebed kan plaatsvinden.  

 

Uitwerking en tijdspad 

 

De bovengenoemde drie deelthema’s willen we in de komende beleidsperiode concreter uitwerken 

als deelthema’s onder de noemer ‘met elkaar’. 

 

Als kerkenraad hebben we het voornemen steeds per winterseizoen één van deze drie deelthema’s 

te agenderen. Daarbij zal één van de eerste kerkenraadsvergaderingen van elk seizoen vooral 

worden bestemd voor bezinning op het concrete voorliggende deelthema. 

Deze bezinning wordt voorbereid door het moderamen.  

Na deze kerkenraadsbezinning kan waar nodig een (tijdelijke) commissie worden gevormd. Deze 

commissie kan naast kerkenraadsleden ook bestaan uit gemeenteleden. Deze commissie kan als taak 

krijgen om het betreffende deelthema uit te werken in concrete werkvormen ten behoeve van een 

gemeentebrede bezinning en verwerking van het deelthema. De commissie kan daarvoor 

bijvoorbeeld een gemeenteavond beleggen, zorgen voor werkmaterialen voor verenigingen etc. 

De kerkenraad draagt per deelthema zorg voor het realiseren van de benodigde structuren en waar 

nodig voor vastlegging van concrete afspraken of beleid. 

 

Het tijdspad is als volgt: 

Winterseizoen 2020-2021: Samen spreken; 

Winterseizoen 2021-2022: Samen zingen; 

Winterseizoen 2022-2023: Samen bidden; 

Winterseizoen 2023-2024: evaluatie en verdere uitdieping. 

 

Bij de bezinning in de kerkenraad is het van belang om dit goed te kunnen inbedden in de 

vergaderstructuur van de kerkenraad. De grootte van de kerkenraad, de taakbelasting van de 

individuele kerkenraadsleden en de totale vergaderdruk van het ambtelijke werk roepen thans ook 

de vraag tot bezinning over de vergaderstructuur op. Een bezinning hierop, al dan niet uitlopend op 

concrete wijzigingsvoorstellen hierover, staat voor de komende maanden op de agenda. 


