Beleidsplan 2017-2021 Hervormde Wijkgemeente Krispijn
Definitief – februari 2017

Dordrecht, 2017

Afbeelding voorpagina
De afbeelding op de voorpagina toont een veelkleurige luchtballon.1 De ballon is samengesteld uit
talloze delen die elk verschillend zijn van vorm en kleur. Geen van de delen kan gemist worden,
alleen door stevig aan elkaar gehecht te zijn vormen zij een ballon die kan opstijgen. De ballon stijgt
op doordat de lucht in de ballon warmer is dan de omringende atmosfeer. Net als de verschillende
delen de ballon vormen, zo vormen de leden van de gemeente het Lichaam van Christus. Zoals de
ballon stijgt door de warme lucht, zo wil God met zijn Heilige Geest ons vervullen. Alleen door de
vervulling met de Heilige Geest kunnen wij los komen van onze aardse natuur. Onze hoop en ons
gebed is dat wij als gemeente mogen opstijgen en zichtbaar zijn in de wijk en in de stad.
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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2021 van de Hervormde Wijkgemeente Krispijn. De gemeente
bevindt zich in een uitdagende periode, zowel wat betreft financiën als mankracht. Na het vertrek
van Ds. Wim Aanen, per april 2017, is de predikantsplaats (voorlopig) vacant.
We zoeken naar mogelijkheden en middelen om ons voortbestaan te kunnen garanderen. We
geloven dat de gemeente een plek heeft in de wijk Krispijn en binnen de Hervormde Kerk Dordrecht.
Daarom streven we ernaar tenminste de komende vier jaar verder te bouwen op wat er in de
afgelopen jaren is gevormd.
We zijn een vitale gemeente, met een zeer betrokken ledenbestand. We vervullen een rol in de wijk
door handen en voeten te zijn voor hulpbehoevenden, maar ook door ons netwerk en onze
contacten in de wijk.
Met elkaar durven we te zeggen: deze gemeente heeft bestaansrecht en met Gods hulp zullen we
ook de komende jaren, met kleine stappen en in nauwe verbondenheid met onze broeders en
zusters in Dordrecht, bouwen aan de kerk die Hij voor ogen heeft.
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1
1.1

Profiel
Inleiding

Het profiel is het eerste hoofdstuk van het beleidsplan. In het profiel willen we u kennis laten maken
met onze gemeente, met wat wij geloven en waar we heen willen richting toekomst.

1.2

Karakter van de gemeente

De Hervormde Wijkgemeente Krispijn bestaat door en voor de levende God, Vader van Jezus
Christus. We dienen Jezus Christus die door Zijn dood en opstandig vergeving, verzoening en nieuw
leven heeft gebracht. Dat doet Hij nog dagelijks door Zijn Geest die ons inspireert om te leven als Zijn
volgelingen. In onze persoonlijke levens, tijdens de zondagse diensten en onze doordeweekse
samenkomsten putten we dagelijks uit de Bijbel, de bron die God aan ons heeft gegeven. Gods
Woord is onze leidraad en bron van wijsheid, troost en bemoediging.
In onze gemeente staan begrippen als bekering, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met
God centraal. Dat is een dagelijkse zoektocht. We weten dat met de opstanding van Jezus het nieuwe
koninkrijk is doorgebroken, maar het is lang niet altijd eenvoudig dat in ons dagelijkse leven zichtbaar
te maken. We willen elkaar hierin bemoedigen, stimuleren en bij God brengen in gebed. We weten
dat we elkaar nodig hebben om samen ons geloof vorm te geven. Samen zijn we volgelingen van
Jezus Christus. Net als trekvogels mogen we elkaar leiden en volgen en elkaar opwaartse kracht
geven.
We zijn een hechte gemeenschap waarin we elkaar bij naam kennen, met persoonlijke banden en
vriendschappen. Hierdoor is er veel openheid om met elkaar het leven te delen in voor- en
tegenspoed. We zien elkaar niet alleen op zondag, maar de meeste gemeenteleden zijn ook
betrokken in de kringen. Daarnaast ontmoeten veel gemeenteleden elkaar ook in het dagelijks leven.
We kunnen sterk van elkaar genieten en samen in de mooie dingen nu al iets proeven van het
koninkrijk dat eraan komt.
Door de groei van de afgelopen jaren is onze wijkgemeente divers qua kerkelijke achtergronden
maar met elkaar zijn we kinderen van één Vader. Eenheid vinden we heel erg belangrijk. Hierbij zijn
wij ervan overtuigd dat we niet overal hetzelfde over hoeven te denken. Belangrijker is het om met
elkaar in gesprek te gaan en elkaar hierdoor aan te scherpen.
We hechten erg aan ons missionaire karakter. We willen er zijn voor de mensen in onze wijk Krispijn.
We geloven dat, net als in Jeremia 29, God ons opdraagt om de vrede te zoeken voor de stad. De
meeste van onze gemeenteleden wonen in de wijk. Onze kinderen gaan er naar school, we kennen
onze buren en we zijn betrokken bij projecten in de wijk. Als leden van de wijkgemeente Krispijn
willen we Gods liefde uitstralen naar de wijk. Zoals Gideon met een klein groepje mannen op een
ongebruikelijke manier de overwinning kreeg en zoals Jezus met slechts vijf broden en twee vissen
duizenden mensen kon voeden, zo bidden wij dat God ons wil toerusten voor Zijn werk. We voelen
ons ook nauw verbonden met het werk in Gods koninkrijk ver buiten de grenzen van Dordrecht en
Nederland. We leven mee met het werk en leven van gemeenteleden die vanuit onze wijkgemeente
zijn uitgezonden naar andere landen2.
We zijn een van de vijf wijkgemeenten van Hervormd Dordrecht. Onze gemeente is geworteld in de
protestantse geloofstraditie en heeft een evangelisch profiel. We zijn verbonden met het Evangelisch
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gezinnen die uit ons midden zijn uitgezonden.
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Werkverband; een organisatie binnen de PKN die zich inzet voor nieuwe werkvormen en
pioniersgemeenten. We zijn een kleine gemeente. Gemiddeld tref je op een zondag zo'n 60 mensen
aan. De samenstelling van de gemeente is divers, al zijn er wel relatief veel jonge mensen en
kinderen.
Door onze kleine omvang komt er veel werk op relatief weinig schouders. Daarom proberen we met
elkaar creatief te zijn, zodat we taken behapbaar houden en we elkaar en onszelf geen juk opleggen,
zoals Paulus ons in Galaten 5 opdraagt. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. We merken dat dit heel
verrijkend is. Mensen voelen zich vrij om iets van henzelf in te brengen. Met elkaar mogen we zo ook
een stukje van Christus in elkaar zien.

1.3

Omvang van de gemeente

We zijn een gemeente van ongeveer zestig mensen, de betrokkenheid in onze gemeente is groot.
Meer dan de helft van de mensen zet zich op een of andere manier in voor de gemeente. De meeste
leden wonen in de wijk Krispijn zelf of net buiten de wijk. Overigens hebben we als vele andere
hervormde gemeenten ook te maken met zogenaamde 'kaartenbakleden'. Deze mensen zijn wel
ingeschreven bij de kerk, maar zijn niet betrokken bij de diensten of andere activiteiten. We laten
hen hier verder buiten beschouwing, maar zij zorgen er wel voor dat we op papier meer dan 200
leden hebben3. Veel jonge gezinnen zijn lid van onze wijkgemeente, hierdoor mogen wij ons
verheugen in een natuurlijke groei.
Verder hoort ook ouderencentrum de 'Klockelaer' tot het gebied waarin de gemeente werkzaam is.
Bovendien hebben we te maken met een belangrijke groep mensen die we niet op zondagochtend in
onze eigen diensten zien, maar die wel op zondagmiddag de door ons georganiseerde buurtlunches
bezoeken.

1.4

Visie op mens- en gemeente-zijn

In Genesis lezen we hoe God de wereld schept, met daarop de mens als een tussenwezen dat God in
de wereld vertegenwoordigt, en de wereld naar God terug weerspiegelt. Met de zondeval is veel
kapot gemaakt, maar door het werk van Jezus wordt de mens geroepen tot datgene waartoe hij altijd
al bestemd was (Openbaring 22:3-5). En dat waarvoor hij gemaakt is, kan worden samengevat als:
delen in Gods heerlijkheid.
We zijn geroepen om echte, beelddragende, God-weerspiegelende mensen te zijn. Dat brengen we
op vele duizenden manieren in praktijk, met name in de liefde voor God, passie voor gerechtigheid
en het verlangen om schoonheid te creëren en toe te juichen (Fil. 4:8).
Met Jezus’ komst als Messias is het koninkrijk dat God wil vestigen aangebroken, maar nog geen
volledige werkelijkheid. Als christenen wereldwijd zijn we met elkaar een tempel van levende stenen,
met Jezus als hoeksteen (1 Petrus 2:5,9). We mogen met elkaar oefenen in het leven naar Zijn wil
voor het moment dat het koninkrijk volledig doorbreekt. Gods koninkrijk wordt nu vooral zichtbaar in
zijn gemeente, tenminste wanneer zijn gemeente de weg gaat die Hij ons wees. Straks zal zijn
koninkrijk zichtbaar worden in alles en iedereen.
In Colossenzen 1:9-13 schrijft Paulus over de kern van gemeente-zijn. Hij schrijft: “dat u Gods wil ten
volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals
het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u
doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om
alles vol te houden en alles te verdragen.”
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In de praktijk is dit keihard werken en zeker geen groot succesverhaal. Jezus zei niet: Ik aanvaard je
zoals je bent, dus nu kun je rustig doen wat van nature in je opkomt. Hij zei: Wie mijn volgeling wil
zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen (Marcus 8:34).
Hij had het over het verliezen van je leven om het te winnen.
Waar wordt het nieuwe leven vooral zichtbaar? Wanneer de Geest van Jezus de Messias komt om in
zowel de individuele als de gezamenlijke gelovigen te wonen. We zullen het zien in de vrucht van de
Geest en in groei van de drie gaven geloof, hoop en liefde. Geloof in God en Zijn handelen in Jezus,
hoop op Gods toekomst en liefde naar zowel God als de naaste (1 Korinthe 13).

1.5

Droom voor de gemeente

Met Jezus’ opstanding is het verbond met Israël tot vervulling gekomen, en het door Jezus beloofde
Koninkrijk begonnen. Met elkaar zijn we onderdeel van dat al meer dan tweeduizend jaar oude
Koninkrijk, maar nog steeds zijn we zoekende naar wat het Koninkrijk nu precies betekent voor
vandaag en morgen. Hoe mag dit vorm krijgen in onze gemeente?
In het proces om te komen tot de droom voor onze gemeente is veel input gegeven. Als gemeente
hebben we met elkaar bouwstenen verzameld. Verschillende gemeenteleden hebben ons persoonlijk
input gegeven. Dan zijn er nog de verschillende gebedsmomenten geweest waaruit punten naar
voren kwamen. Verschillende Bijbelgedeelte leken opeens heel letterlijk over onze gemeente te
gaan. We hebben de input bekeken en gezocht naar lijnen die overeenkwamen. Hieruit hebben we
drie speerpunten geformuleerd waar we de komende jaren mee aan de slag willen:
1. Meer van God verwachten
We geloven in een God die wonderen doet. Zoals Gideon een leger versloeg met een kleine groep
ongewapende mannen, zoals Jezus een grote groep mensen te eten geeft met slechts vijf broden en
twee vissen en zoals we in de Bijbel vele getuigenissen hebben van genezing en opwekking. Dat God
door wonderen doorbreekt in deze wereld is niet alleen van het verleden, maar ook van heden.
God wil zijn kracht laten zien vandaag. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen over iedere
christen en dat betekent dat we allemaal geroepen zijn om ons door Hem te laten leiden. Dit
betekent dat we ons in gebed uit willen strekken naar gebedsverhoring en kracht.
2. Goed leven in de praktijk brengen
De wereld biedt ons een overvol programma van dingen die op zichzelf goed en logisch kunnen
lijken, maar die ons tot slaven kunnen maken. We kunnen slaaf worden van onze carrière, van
drukte, van de verwachtingen van anderen of van onszelf. God zet daar een totaal nieuwe manier
van leven tegenover waardoor we meer mens worden en niet langer slaaf van de wereld.
Wat we in Handelingen 2 lezen willen we in onze gemeente voorzetten. We willen met elkaar iets
van Gods koninkrijk proeven. We willen onze levens meer met elkaar verstrengelen zodat we elkaar
beter leren kennen en we zo elkaar kunnen stimuleren op die nieuwe manier te leven.
3. Van organisatie naar huisgezin
De kerk waarin we zitten komt vanuit een situatie waarin we vooral kijken of de dingen goed
geregeld zijn. Dingen die belangrijk zijn worden gevangen in activiteiten. Voor activiteiten zoeken we
mensen die ze kunnen organiseren en zo krijgen we een allerlei vacatures. Als gemeentelid kijk je
vervolgens welke vacature bij je past. We erkennen de waarde van een goede organisatie, toch
willen we hier verandering in aanbrengen.
In plaats van alle taken in de gemeente te formaliseren als opdracht, ziet ieder waar behoefte aan is
en neemt ieder zijn verantwoordelijkheid. Net als in een huishouden, waar we ook de huishoudelijke
taken niet inroosteren maar vanzelfsprekend oppakken. We moedigen elkaar hierin aan, inspireren
elkaar, leren van elkaar en corrigeren elkaar om te groeien in deze wijze van gemeentezijn.
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2
2.1

Totstandkoming profiel en beleidsplan
Voorbereiding

In het voorjaar 2016 is de kerkenraad een weekeinde bijeen geweest in een conferentiecentrum om
onder leiding van dhr. Auke Lemstra (verbonden aan het Evangelisch Werkverband) met elkaar in
gesprek te gaan over de volgende vragen:
 Wat voor gemeente willen we zijn over 10 jaar?
 Waar ligt onze bezorgdheid?
 Waar zijn we dankbaar voor?
 Hoe willen we ons ontwikkelen in de drie richtingen:
o Up: relatie met God (geloofsleven)
o Out: relatie met de omgeving (missionair en diaconaal)
o In: onderlinge relaties in de gemeente
De ‘oogst’ van het kerkenraadsweekeinde bestaat uit een veelheid van korte uitspraken en
gedachten. Deze oogst is uitgewerkt en herverdeeld over zes groepen:
H = hoofdvraag: wat voor gemeente willen we zijn over 10 jaar?
Z = bezorgdheid
D = dankbaarheid
U = relaties UP
O = relaties OUT
I = relaties IN
Sommige uitspraken en gedachten zijn heel concreet, andere zijn meer abstract. De uitspraken en
gedachten zijn per groep gesorteerd van karakterschets en vervolgens van abstractere naar meer
concrete gedachten, afsluitend met dilemma’s.
Tijdens een gemeenteavond in mei 2016 zijn de gemeenteleden gevraagd om mee te denken door de
zes groepen aan te vullen en een aantal notities van het kerkenraadsweekeinde met concrete punten
aan te vullen.

2.2

Uitwerking

De inbreng van de gemeenteavond en de gedachten van de kerkenraad zijn als basis genomen voor
de profielschets. De concept-profielschets is voorgelegd aan de gemeente waarna de reacties zijn
verwerkt.
De verschillende werkveldhoofdstukken van het beleidsplan zijn geschreven door de
verantwoordelijke taakgroepen. Na samenvoeging is het conceptbeleidsplan, met daarin inbegrepen
de profielschets, voorgelegd aan de gemeente waarna de reacties zijn verwerkt.
De hoofdstukken Missionair werk en Organisatie en beheer zijn geactualiseerd overgenomen uit het
beleidsplan 2012-2016.
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3

Werkvelden

3.1

Pastoraat

Visie
Dr. W.C. van Dam definieert pastoraat of zielszorg als volgt: “anderen helpen om Jezus te volgen”. Hij
schrijft daarover “het Bijbelse woord ziel heeft, zowel in het Hebreeuwse ‘nefesj’ als in het Griekse
‘psyche’, betrekking op de hele mens, de mens in zijn totaliteit van geest, ziel en lichaam, in alle
aspecten van het leven. (...) De taak van de evangelist is om mensen te helpen Jezus te vinden. De
herder helpt mensen om Jezus te volgen. Elk pastoraat tussen mensen moet de Goede Herder, de
grote Pastor, als middelpunt hebben en de Heilige Geest als krachtbron4.
Het bevestigende antwoord op de vraag: “Ben ik mijn broeders hoeder?” betekent daarom in de
eerste plaats dat we ons in de gemeente allen geroepen voelen om met dit doel naar elkaar om te
zien.
Invulling
Op welke wijze willen we deze roeping gestalte geven?
 Het startpunt en de houding is die van de persoonlijke betrokkenheid: naast de ander staan,
luisteren, verdiepen.
 Geestelijke begeleiding geven bij nood of een (vermoede) hulpvraag, maar ook met elkaar het
gesprek aangaan over ons geloofsleven.
 Omzien betekent soms ook iemand praktisch bijstaan in de situatie waar hij staat. Hiermee
komen we op het vlak van het diaconaat.
Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:
 Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan
elkaar, enz.; daarbij denken we vooral ook aan de huiskringen.
 Pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, predikant of andere leden
van het pastorale team.
 Begeleiding en contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte,
stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een voorganger.
 Gespecialiseerd en crisispastoraat: in situaties van ernstige ziekte, zowel lichamelijk als
psychisch, relatie- en opvoedproblemen enz., door de voorganger en andere leden van het
pastoraal team.
 Contact met niet-meelevende leden: doel is hier vooral te inventariseren of deze mensen contact
willen met de gemeente en zo ja, op welke manier (bezoeken, ontvangen van de nieuwsbrief
en/of misschien toch het deelnemen aan bijeenkomsten als een huis- of bijbelkring, kerkdienst of
buurtlunch). Zie onder Actie, Inventarisatieactie: zo mogelijk combineren we dit de eerste keer
met de actie Kerkbalans 2017 en vragen we de vrijwilligers voor deze actie een bredere taak
opzicht te nemen.
 Nieuw-ingekomenenbezoek: zolang we nog gebruik kunnen maken van SILA5 benaderen we
nieuw-ingekomenen zo snel mogelijk na hun komst om iets te weten te komen over hun
betrokkenheid bij kerk en geloof en hen uit te nodigen actief betrokken te zijn.

4

Dam, W.C. van, Zielszorg in de kracht van de Geest, Voorhoeve, Den Haag 1983
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Huidige situatie










Er is onderling veel spontane zorg voor elkaar bij moeite of ziekte. Wel hangt het nogal af van
hoe bekend iemand is.
Er is gebed voor gemeenteleden, door gemeenteleden. Gebedspunten worden in de digitale
nieuwsbrief aangedragen; soms ook via Kerk op Dordt. Soms is er wel wat schroom om voorbede
te vragen.
De bloemendienst: een vorm van aandacht, óók voor mensen op wat grotere afstand van de
meelevende gemeente.
Oogstdienst en Kerst: ter gelegenheid hiervan krijgen oudere gemeenteleden soms een
fruitbakje (dat gaat ook wel eens naar dak- en thuislozen, gevangenen of vluchtelingen) en een
dagboekje.
De voorganger bezoekt oudere gemeenteleden van wie bekend is dat zij bezoek op prijs stellen
van tijd tot tijd.
Er is langdurige pastorale zorg voor gemeenteleden die lichamelijk of psychische nood hebben.
Er is een begin gemaakt met regulier bezoekwerk aan meelevende leden van de gemeente.
Voor zover er nog informatie doorkomt over nieuw-ingekomenen worden deze mensen
benaderd.
Er is een pastoraal team gevormd, dat momenteel bestaat uit drie personen: voorganger,
ouderling pastoraat en één pastoraal bezoeker. Het streven is om het team met minstens één lid
uit te breiden.

Beleidsvoornemens
1. Met de beperkte menskracht die ons ter beschikking staat willen we een evenwicht bewaren
tussen alle hierboven genoemde vormen van pastoraat.
2. In de aanpak vinden we het essentieel gavengericht te werken. De één is goed in signaleren, de
ander is beter in bezoekwerk en weer een ander biedt graag een luisterend oor. Daarbij komt
ook de vraag naar de verschillen én overeenkomsten tussen pastoraat en maatschappelijke of
medische hulpverlening in zicht. Om over na te denken: “We hebben een verschrikkelijke fout
gemaakt! Bijna een eeuw lang hebben we verwondingen van de ziel beschouwd als psychische
stoornissen. En we hebben de behandeling daarvan uitbesteed aan specialisten. Maar het
probleem zit ‘m niet in psychische beschadigingen. De vervreemding van mensenzielen is een
heel wat dieper probleem. Wat we nodig hebben, is verbondenheid. Wat we nodig hebben is een
helende gemeenschap”6. Een ‘tweesporenbeleid’ kan effectief zijn: naast therapie bij
professionals is er ook pastorale zorg in de vorm van luisteren, meedenken, bemoedigen, bidden
en eventueel ziekenzalving. Wanneer in het pastoraat ervaren wordt dat de psychische
problematiek complex is, is doorverwijzen noodzakelijk. Ook dan zal het spoor van pastorale zorg
niet gestopt worden.
3. Het streven is om - in overleg met Vorming & Toerusting en de voorganger - de plaats en de
kracht van de Heilige Geest méér onder de aandacht te brengen. Daarbij behoort ook onderwijs
over gebed en zegening. We denken concreet aan de cursus ‘Zegenend Helpen’ en onderwijs
over gebed en zegenen, over ziekenzalving, over bevrijding.
4. Daarnaast is het streven om ook preventief bezig te zijn, door in de gemeente aandacht te
besteden aan grotere bewustwording van de bovennatuurlijke wereld en de realiteit van
geestelijke strijd. Risico’s van je inlaten met alternatieve geneeswijzen als reiki en acupunctuur,
met het beoefenen van yoga, worden ter sprake gebracht. Ook dit gebeurt in samenwerking met
voorganger en taakgroep Vorming en Toerusting.
5. Overwogen wordt of het wenselijk en haalbaar is om Ministry aan te bieden na de dienst.
6

Larry Crabb, Verbondenheid.
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Acties
Naast de uitvoering van de hierboven genoemde beleidsvoornemens zijn er de volgende
voornemens:
Inventarisatieactie
In de LRP-nieuwbrief van maart 2016 stond het volgende bericht:
Kerken en andere religieuze gemeenschappen mogen in de toekomst niet langer informatie over hun
leden ontvangen vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
Dat sprak de Tweede Kamer dinsdag 1 maart uit door een motie van D66 te aanvaarden. Op dit
moment krijgen zeven kerkgenootschappen en religieuze organisaties informatie van de burgerlijke
gemeenten als hun leden verhuizen, trouwen of overlijden. De informatie verloopt via de Stichting
Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA verspreidt de informatie naar de aangesloten
kerken. In totaal staan er 5,7 miljoen mensen geregistreerd bij de stichting. De nieuwe situatie gaat
niet direct in. De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee jaar de tijd om zich op de nieuwe situatie
voor te bereiden. De dienstenorganisatie bereidt een plan voor om de nadelige gevolgen voor de
leden en de gemeenten zoveel mogelijk te ondervangen. Zodra er meer bekend is, laten we u dat
weten.
We wachten af hoe deze wijziging daadwerkelijk uitpakt en welke initiatieven de landelijke kerk
onderneemt. We overwegen om alle leden, maar vooral diegenen die niet of nauwelijks meelevend
zijn, de komende wijziging nadrukkelijk - dus zo mogelijk óók mondeling - onder de aandacht te
brengen (“als u in de toekomst verhuist bent u voor de kerk echt zoek”) en hen tegelijkertijd een
vijftal korte vragen te stellen:
1.
2.
3.
4.

Wat kan de wijkgemeente voor u betekenen?
Wat wilt en kunt u voor de kerk betekenen?
Stelt u het op prijs af en toe bezoek te krijgen vanuit de kerk?
Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zielen van de wijkgemeente en zo ja, hoe? (digitale
nieuwsbrief, Kerk op Dordt)
5. Steunt u de kerk ook financieel en zo nee, zou u dat dan willen gaan doen?
Kaartenbak
Als gevolg van het doorsnijden van de ontkoppeling van de GBA en de ledenadministratie van de kerk
zal de kaartenbak steeds meer ‘vervuilen’. Het is nog onduidelijk of dit opgevangen kan worden en zo
ja, hoe. Daarom kan op dit moment het voornemen alleen maar zijn deze ontwikkeling zo goed
mogelijk in de gaten te houden.
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3.2

Diaconaat (incl. werelddiaconaat en zending)

Grondgedachte
In haar diaconaat geeft de wijkgemeente antwoord op Gods liefde en geeft ze invulling aan het Grote
Gebod en de Grote Opdracht in daden van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.
Antwoord op Gods liefde
Paulus beveelt de collecte voor de gemeente in Jeruzalem aan door Jezus als voorbeeld te stellen.
Jezus verliet de onmetelijke rijkdom van de hemelse heerlijkheid en werd ‘arm’ opdat wij, leden van
zijn gemeente, rijk zouden worden (2 Cor. 8:9). Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad
(1 Johannes 4:19).
Grote gebod en Grote Opdracht
Naar aanleiding van een vraag over het grote gebod en wie je naaste is, vertelt Jezus het verhaal van
de barmhartige Samaritaan. (Lucas 10: 25-37). In zijn zendingsopdracht zegt Hij de apostelen de
volkeren ook te leren onderhouden alles wat Hij hen opgedragen heeft. In Johannes 20 stelt Jezus
zijn eigen zending tot voorbeeld voor die van zijn leerlingen en gemeente.
(Woorden en) Daden
Woord en daad zijn twee volwaardige gestalten van Gods zending in deze wereld. Diaconaat mag
niet verworden tot het ‘wormpje aan de haak’ van de evangelisatie, maar een christen hoeft niet te
aarzelen om als daarnaar wordt gevraagd ‘verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is’
(1 Petrus 3:15). Daden spreken vaak ook voor zichzelf: mensen gaan de hemelse Vader prijzen als zij
de goede daden van Jezus’ volgelingen zien (Mt. 5:16).
Liefde, barmhartigheid en gerechtigheid
Barmhartigheid wil zeggen: ‘met je hart bij de armen zijn’. Bij barmhartigheid gaat het om liefdevol
hulpbetoon. De Bijbel laat op allerlei manieren zien dat God barmhartig is. Hij heeft volop aandacht
voor weduwen, wezen, vreemdelingen en armen. Diezelfde houding van liefdevolle aandacht en
bereidheid-tot-helpen mag ook van Gods kinderen verwacht worden.
De term gerechtigheid vraagt aandacht voor de structurele kant van allerlei sociale problematiek. Het
gaat om het onrecht dat mensen wordt aangedaan, bijv. bij een ongelijke verdeling van voedsel en
bezit. Het gaat om belangen die bepaalde groepen hebben waardoor wantoestanden blijven bestaan.
Huidige activiteiten
Het diaconaat van de wijkgemeente krijgt invulling op drie terreinen, namelijk:
 De (ouderen en zieken in de) eigen gemeente.
 (de arme kant van) Krispijn.
 De rest van de wereld
In alle gevallen die hieronder worden genoemd stimuleert de diaconie ook dat er gebed is voor
mensen in nood en voor ‘helpers’.
Eigen gemeente
Dit onderdeel van het diaconaat is nauw verweven met het pastoraat, waarmee dus ook steeds
overleg moet zijn.



De diaconie draagt zorg voor een (fruit)actie tijdens de oogst(dank)dienst en voor de
Kerstattenties voor de 75plussers.
De diaconie neemt er samen met Pastoraat de verantwoordelijkheid voor dat er aandacht wordt
besteed aan
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o

De verjaardagen van oudere gemeenteleden (vanaf 70 om de vijf jaar, vanaf 80 jaarlijks)
en langdurig zieken.
Echtparen die een huwelijksjubileum vieren (25, 40, 50, 55, 60 jaar)

Krispijn / Dordrecht.
Er gebeurt zoveel mogelijk samen met andere kerken. We ontmoeten de andere kerken in het
Diaconaal Platvorm Dordrecht (afgekort DPD).








Collecten voor projecten die te maken hebben met armoede (verslaving, dak- en thuisloosheid
enz.) worden van tijd tot tijd in de dienst door diakenen toegelicht en aanbevolen.
De diaconie zorgt ervoor dat wijkbewoners én professionele hulpverleners op de hoogte
(kunnen) zijn van de voorzieningen die vanuit de kerken of op een andere wijze vanuit particulier
initiatief beschikbaar zijn (Sociaal Fonds der Kerken, Stichting Leergeld, Hip, Present,
Kledingbank, Voedselbank, LETS-ruilwinkel, wijkwinkel Buitenwacht e.a.). Ze maakt daarbij
dankbaar gebruik van het ‘aanbod’ dat via (de website van) het DPD wordt gepresenteerd.
De diaconie participeert in het DPD om hulp te bieden aan wijk- en stadsbewoners die hulp nodig
hebben; waar nodig laat zij in dit verband ook haar stem horen tegenover de overheid als er
onrecht aan mensen wordt gedaan en denkt zij daarin mee over mogelijkheden om de hulp te
verbreden.
De diaconie streeft er (samen met anderen) naar dat deze voorzieningen zoveel mogelijk via een
‘loket’ bereikbaar zijn en zoekt ook in eigen kring vrijwilligers om zo’n loket te bemensen.
Waar nodig en mogelijk trekken diakenen en andere gemeenteleden ook met hulpvragers op om
structurele hulp te vinden.

De rest van de wereld
De diaconie vraagt aandacht voor de grote nood in de wereld. Dit doet zij niet alleen door aan te
geven ‘hoe erg het allemaal is’, maar ook door in de gemeente te wijzen op mogelijkheden nood te
lenigen of door minder of niet mee te werken aan het ontstaan ervan.
 Collecten voor projecten die te maken hebben met armoede wereldwijd worden van tijd tot tijd
in de dienst toegelicht en aanbevolen.
 De diaconie vraagt aandacht voor de dieperliggende oorzaken van armoede. Dit doet zij in ieder
geval op de Micha-zondag, maar ook in bijbelstudies, cursussen en leerhuizen over dit
onderwerp. Ze vraagt ook aandacht voor ‘Fair Trade’.
 De diaconie vraagt aandacht voor thema’s die te maken hebben met het milieu. Omdat de
opwarming van de aarde vooral de armsten treft, maar ook omdat de aarde van God is, ligt ook
hierin een roeping voor Gods gemeente.
 De diaconie vraagt in de gemeente ook aandacht voor de situatie van vervolgde broeders en
zusters (zondag van de lijdende kerk).
 Het contact houden met de uitgezonden gezinnen.
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3.3

Jeugd

Grondgedachte
God verlangt naar een levende relatie met al zijn kinderen, dus ook onze kinderen en jongeren. Zij
zijn volwaardig deel van Gods gemeente. Wij geloven dat we onze kinderen van God hebben
ontvangen en daarom als ouders en gemeente verantwoordelijk zijn voor hun geloofsopvoeding.
Tijdens onze diensten willen we dat er aandacht is voor de kinderen. We willen hen inwijden in het
gemeenteleven en ze leren naar de verkondiging te luisteren. Kinderen gaan daarom niet iedere
week naar hun eigen kindernevendienst, maar maken ook diensten in de kerk mee. We willen voor
alle kinderen en jongeren in onze gemeente programma’s aanbieden die afgestemd zijn op hun
leeftijd. Voor jonge kinderen is dat tijdens de zondagse diensten, vanaf groep 6 geldt dit ook buiten
de kerkdiensten.
(Jonge) kinderen zijn vaak nieuwsgierig en leergierig. We vinden het jong aanleren van
bijbelverhalen, bijbelteksten, liederen, de bijbelboeken en achtergronden daarom belangrijk.
Hiervoor is ruimte tijdens de kindernevendienst en de basiscatechese die vanaf groep 6 begint. Als
kinderen de basisschool verlaten wordt de kennis verdiept in de vervolgcatechese. Voor tieners
vinden we zowel individuele aandacht als aandacht in de groep belangrijk. Zij hebben elkaar nodig
om te groeien in het geloof, maar ze hebben ook volwassen voorbeeldfiguren nodig waar ze
geloofsvragen mee kunnen delen.
Doelen
We willen kinderen en jongeren bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en we willen hen
laten ervaren dat ook zij volwaardig deel zijn van Gods gemeente.
 Kinderen en jongeren hebben een persoonlijke en levende relatie met God (Psalm 78:7), zodat zij
niet verloren gaan, maar eeuwig leven. (Johannes 3:16) Ze weten dat ze door genade bij God
horen en niet uit henzelf. (Efeze 2:8)
 Kinderen en jongeren voelen zich welkom en gekend in onze gemeente. (Mattheus 19:14)
Kinder- en jeugdwerkers bouwen een relatie met hen op, zodat ze ervaren dat wij oprecht
geïnteresseerd zijn en betrokken willen zijn bij hun leven.
 Kinderen en jongeren hebben kennis van de Bijbel (Gods Woord als actuele en hoogste
waarheid) en ontwikkelen het verlangen in die kennis te groeien. (Mattheus 4:4)
 Kinderen en jongeren leren hoe ze verantwoordelijk kunnen zijn voor elkaar en hoe ze christen
kunnen zijn in de samenleving. Ze ontdekken hun gaven en willen zich inzetten als levend lid van
de gemeente van Christus. (1 Korinthe 12:27)
Huidige situatie
Beschrijving activiteiten voor jeugd tot nu toe:
 Kinderoppas: elke week, leeftijd tot 4 jaar.
 Kinderlied in de dienst: elke week.
 Kindermoment in de dienst: om de week, vanaf groep 3.
 Kindernevendienst: elke week voor kinderen van 3 jaar, groep 1 en 2. Om de week voor kinderen
in groep 3 t/m 6.
 Kerstproject, inclusief adventskaarsen met versjes en kerstgeschenken.
 Paasproject
 Kinderdienst aan het eind van het seizoen waarin o.a. ruimte is voor de kinderen die overstappen
van de ene naar de andere groep van de kindernevendienst.
 Jongeren worden ingezet bij de collecte, muziek, oppas en ondersteuning van de
kindernevendienst tijdens diverse diensten.
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Basiscatechese/ Club voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 op vrijdagavond. Momenteel eens in
de 3 weken i.v.m. te weinig leiding. De Club wordt elk seizoen afgesloten met een slotactiviteit.
Coaching voor jongeren die van de kindernevendienst af zijn.
Catechese voor een tiener op vrijdagavond (eens in de vier weken i.v.m. te weinig leiding)
Start met tienerontmoetingsavonden met activiteit gekoppeld aan een onderwerp. (3x per jaar
op zaterdagmiddag/avond)

Voor de kindernevendienst en het kindermoment wordt gewerkt met methode ‘Vertel het maar’. Er
zijn vanuit deze methode projecten rondom o.a. Kerst en Pasen. Ook wordt er aandacht geschonken
aan dankdag.
Voor de basiscatechese wordt er gewerkt uit ‘Met de Bijbel aan de slag’ (Oude en Nieuwe testament)
van Jelle Nutma. De catechese voor de tiener wordt vormgegeven met ‘Follow Up’.
Aandachtspunten bij de voortgang van huidige activiteiten:








Het aantal medewerkers is zowel bij de oppas, als bij de kindernevendienst en de club krap. Een
groot deel van de medewerkers voor de kindernevendienst is niet beschikbaar voor het
kindermoment.
Zowel het organiseren als het uitvoeren van taken is zwaar en kan enthousiasme temperen.
Enthousiasme is echter essentieel. Belangrijke vragen: Hoe worden we enthousiast? Hoe zorgen
we dat we als een team werken en elkaar daarin steunen?
Oudere kinderen zijn niet enthousiast om bij een kindermoment naar voren te komen, de jongste
kinderen die nu niet naar voren komen, zijn juist erg nieuwsgierig. Het vertellen van het verhaal
tijdens het kindermoment neemt te veel tijd in beslag, andere vormen moeten worden
onderzocht. We gaan de voorgangers vragen een kindermoment bij de preek te verzorgen voor
alle kinderen in de dienst.
Na het kindermoment worden kleurplaten of puzzels uitgedeeld. Deze zijn niet altijd voor alle
kinderen geschikt. We hebben geprobeerd met Preek van de week boeken te werken en met
verwerkingsstencils, maar ook dit slaat niet helemaal aan. Ouders merken op dat vaak om hulp
wordt gevraagd bij de verwerking terwijl zij naar de preek proberen te luisteren. We gaan voor
de kinderen uit groep 3 en 4 daarom kleurplaten aanleveren en voor de kinderen uit groep 5 en 6
eenvoudige verwerkingen op stencil.
Veiligheid binnen het jeugdwerk, o.a. door te streven naar meer dan één leiding bij een groep en
medewerkers niet met een kind alleen in een ruimte aanwezig te laten zijn.

Ideeën









Het aanleren van Bijbelteksten opnemen in themadiensten. Een Bijbeltekst van de maand
aanleren in de kindernevendienst en kindermomenten.
Tijdens de startdienst een moment van gebed voor jeugdwerk creëren.
Aan het begin van het seizoen een gezamenlijke start/afsluiting met alle kinder- en jeugdwerkers.
Inspiratie, motivatie, delen ideeën en ervaringen en gebed.
Een missionaire kinderactiviteit organiseren, bijvoorbeeld rondom kerst of rondom de
kinderdienst.
Vormgeven van tieneravonden, waarbij ook vrienden meegenomen mogen worden.
Twee dagen weg met de tieners om een onderwerp verder uit te diepen en te werken aan
binding.
Gebedsadoptie van de kinderen/jongeren opzetten.
Toerustingsavonden organiseren voor ouders over geloofsopvoeding.
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Beleidsvoornemens





Afspraken met betrekking tot veiligheid uitbreiden en in jeugdveiligheidsplan zetten. Er is wel
met medewerkers gesproken over veiligheid binnen het jeugdwerk, de afspraken moeten
worden uitgebreid en in een jeugdveiligheidsplan gezet worden.
We streven ernaar om de kindermomenten in de dienst aan te laten sluiten bij het thema of de
preek van de volwassenen. De verwerking voor de kinderen sluit idealiter aan bij de preek. Als dit
niet mogelijk is, wordt tijdens de dienst het thema van ‘Vertel het maar’ aangehouden voor de
kinderen.
Bedenken hoe we de geloofsopvoeding meer kunnen vormgeven samen met ouders en de
gemeente.

Acties
Als taakgroep willen we de volgende onderwerpen eerst oppakken:
 Samen met voorgangers vormgeven aan de invulling van het kindermoment.
 Een opzet maken voor het aanleren van Bijbelteksten op de kindernevendienst.
 Een plan maken voor club en catechese: hoe wordt dit voortgezet met de mensen die
beschikbaar zijn?
 Activiteiten uitzetten voor de tieners in onze gemeente.
 Nadenken over de samenwerking tussen ouders, gemeente en jeugdwerkers op het gebied van
geloofsopvoeding.
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3.4

Diensten

Grondgedachte
In de eredienst vieren we als gemeente de ontmoeting met God en elkaar. Ons complete mens-zijn
wordt in deze ontmoeting betrokken, dus ons hoofd, ons hart en onze handen.





We vieren omdat God ons mensen wil ontmoeten uit genade door Jezus Christus. Door Zijn leven
en sterven is Gods liefde en trouw aan ons betoond. Christus wil Zijn bruid, de gemeente,
helemaal voor zich hebben, met hoofd, hart en handen.
We mogen in de eredienst komen met onze vragen, onze twijfels. Ons verstand is ook van God.
We kunnen in de eredienst in ons hart geraakt worden door de heiligheid en de liefde van God.
We mogen in de eredienst de gemeenschap vieren met elkaar en ons inzetten voor de wereld.

Huidige activiteiten






De eredienst begint al buiten de kerkzaal, omdat de ontmoeting al buiten de kerkzaal begint. We
willen graag dat iedereen die wil komen, ook kan komen. Daarom bestaat er een autodienst.
Wanneer mensen slecht ter been zijn, zijn er enkele vrijwilligers die hen met de auto op willen
halen.
Wij vinden dat iedereen welkom geheten moet worden en zo iedereen de kerk “gezien” in komt.
Daarom bestaat er een deurdienst. Gemeenteleden die deurdienst ‘hebben’, heten de gasten en
de gemeenteleden welkom in de ontvangsthal. Hiervoor bestaat een rooster.
Als voorbereiding van de dienst begint de kerkenraad de dienst met gebed. We willen dit
uitbreiden naar iedereen die bij de dienst betrokken is. (Zie beleidsvoornemen 3).
Na binnenkomst van de kerkenraad doet de ouderling van dienst de mededelingen over het
gemeenteleven en wordt genoemd aan wie de bloemen van deze zondag worden gegeven.

Het verdere verloop van de eredienst bestaat uit drie delen: de dienst van de voorbereiding, de
dienst van het woord en de dienst van de gebeden en afsluiting
Dienst van de voorbereiding
In de dienst van de voorbereiding staan de verootmoediging en schuldbelijdenis, de
genadeverkondiging en lofprijzing centraal. De schuldbelijdenis kan zowel een individueel als een
collectief karakter hebben. Omdat ieder met zijn eigen leven komt, is het de opdracht deze
voorbereiding voor ieder goed te begeleiden. Dit gebeurt door de voorganger of door de zangleider
wanneer de zang- en muziekgroep medewerking aan de dienst verleent. De zangleider leidt dan de
dienst van voorbereiding.
Het is een beweging van de gemeente naar God toe waarin er diversiteit is door gebed, zang, het
luisteren naar muziek, stilte, verkondiging of bijvoorbeeld een gedicht. Door de verschillende vormen
en de uitbreiding van de taak van zangleider is er meer ruimte om tot God te naderen en zijn
gemeenteleden hierbij actief betrokken zonder dat er onderdelen uit de dienst van voorbereiding
dubbel zijn.
We kennen in onze gemeente verschillende musici die ons begeleiden, namelijk verschillende
toetsenisten (organisten en pianist) en de zang- en muziekgroep. De toetsenisten begeleiden de
gemeente iedere eredienst, de zang- en muziekgroep gaat ons verschillende keren per jaar voor in de
dienst van de lofprijzing. We zingen liederen uit de gehele breedte van de christelijke traditie,
voornamelijk uit het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel. Vanaf 2017 uit de
bundel Hemelhoog die dan de Evangelische liedbundel vervangt. In bijzondere diensten, (diensten
waar een liturgie voor gemaakt wordt) zoals doop-, belijdenis-, of uitzendingsdiensten kan er
eventueel een lied uit een andere bundel worden gezongen.
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Droom:
Voor de toekomst zien we voor wanneer de zang- en muziekgroep aan de dienst meewerkt, ze niet
alleen de liederen van de lofprijzing leidt maar de liederen uit de hele dienst eventueel met
uitzondering van de liederen die meer passen bij begeleiding door het orgel of wellicht hiermee
samen. Er is wat meer diversiteit aan zangleiders en muzikanten die in verschillende setting spelen.
Voor de zang is meer aandacht voor meerstemmig zingen. Dit vergt voor zowel de muzikanten als de
zang meer voorbereiding. In eerste instantie kan er gekozen worden om dit beperkt uit te proberen
bij een bijzondere dienst.
Dienst van het woord
Deze dienst staat onder leiding van de voorganger. In de dienst van het woord staan de lezing uit de
Bijbel en de verkondiging van het Evangelie centraal. Het evangelie heeft betrekking op hoofd, hart
en handen en raakt het leven in onze kleine en grote wereld heel concreet. We vinden het belangrijk
dat in de verkondiging niet als vanzelfsprekend ervan uitgegaan wordt dat gemeenteleden veel
voorkennis hebben, (zinsneden als we weten allemaal dat… of uitgaan van bijbelkennis die niet bij
iedereen aanwezig is) anderzijds hoeft dit niet te betekenen dat we, zoals Paulus het noemt, geen
vast voedsel kunnen verdragen.
Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan het onderricht van de kinderen. Zie de paragraaf 2.3
Jeugd.
Dienst van de gebeden en afsluiting
In de dienst van de gebeden uiten we onze dankbaarheid en bidden we voor de nood in de gemeente
en de wereld. De dienst van de gebeden staat over het algemeen onder leiding van de predikant. Als
er een gastvoorganger is wordt het deel ‘voorbede voor de eigen gemeente’ vaak door een
ambtsdrager gedaan.
We willen ook stimuleren dat andere gemeenteleden hun bijdrage leveren aan de dienst van de
gebeden, dit kan bijvoorbeeld bij themadiensten (Israëlzondag, Michazondag, e.a.) maar ook vanuit
de zendingscommissie kan er goed een bijdrage worden geleverd aan de gebeden. Dit willen we
blijven stimuleren door steeds mensen te vragen om mee te werken. Ook willen we meer aandacht
voor het uitzegenen van mensen, die voor korte of lange tijd of voorgoed weggaan. In de nieuwsbrief
worden de gebedspunten voor de gemeenteleden ook genoemd. Er is naast de voorbede een
moment van persoonlijk gebed en bidden we gezamenlijk hardop het Onze Vader.
Aan het einde van de dienst wordt de zegen uitgesproken, deze wordt door de gemeente beaamd
door een 3x gezongen Amen. (Nieuwe) toetsenisten worden gevraagd dit te begeleiden. Hier mogen
ook andere vormen voor gebruikt worden, de voorganger heeft daarin de leiding.
Na de dienst drinken we maandelijks koffie met elkaar omdat we de ontmoeting een wezenlijk
onderdeel vinden van het gemeente-van-Christus-zijn. Indien mogelijk willen we dit aantal
uitbreiden.
Bijzondere diensten
We kennen naast de ‘gewone’ diensten ook nog de volgende bijzondere diensten:





Diensten waarin we het heilig Avondmaal vieren, zes maal per jaar. We doen dit zittend aan de
tafel met de gehele gemeente. De deelname is bedoeld voor hen die Jezus Christus belijden als
Heer.
Diensten waarin de heilige Doop gehouden wordt. Onze gemeente verkondigt de kinderdoop,
maar laat ook ruimte voor hen die hun kinderen willen opdragen.
Diensten waarin iemand Openbare Belijdenis van het geloof aflegt.
Een startzondag waarin we ‘een nieuw seizoen’ beginnen en het jaarthema bekend wordt
gemaakt
18





Een kinderdienst, eenmaal per jaar.
Ook kennen we enkele niet ambtelijke diensten, zoals op oudejaarsavond en met Hemelvaart.
Diensten waarin we de verbondenheid met andere gemeenten tot uiting brengen. Voorbeelden
hiervan zijn de kanselruil en het meedoen met de week van gebed, die afgesloten wordt met een
interkerkelijke dienst.

Beleidsvoornemens met bijbehorende acties
Beleidsvoornemen 1
Het beleidsvoornemen dat we hebben met het oog op groei in geloof en gemeenschap is het
bevorderen van participatie van gemeenteleden in de eredienst. Aan een aantal diensten of
onderdelen hiervan werken gemeenteleden mee maar we willen meer gemeenteleden hierbij
betrekken.
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gemeenteleden te vragen een bijdrage te
leveren aan de dienst bijv. in de vorm van een gedicht of lied, een bijdrage in de schriftlezing of de
gebeden, het leiden van de dienst van voorbereiding. Bij de voorbereiding van themadiensten willen
we alert zijn op wie er bijtijds gevraagd kunnen worden voor verschillende onderdelen uit de dienst.
Voor gemeenteleden kan er een drempel zijn om te participeren in de diensten. Door hier vaker
mensen voor te gaan vragen verwachten we de drempel te verlagen. Het wordt dan meer onderdeel
van de diensten en het gemeente zijn. Zo worden verschillende talenten gebruikt in de verschillende
onderdelen van de dienst. Denk aan een gezin van broers en zusters waarin de één goed is in het
lezen van de schriftlezing en de ander beter in voorbede of juist een gebed om ons hart te openen of
een lied te zingen om ons dichter bij God te brengen. Een broer of zus mag in zijn taak groeien en
hierin geholpen worden.
Met betrekking tot de zangleiding en de zang- en muziekgroep (de lofprijzing)
In de dienst van voorbereiding worden we als gemeente geleid om dichter bij God te komen.
Momenteel zijn er een paar zangleiders die de dienst van de voorbereiding leiden naast het leiden
van de lofprijzing. Om ook hier meer gemeenteleden in te laten participeren en de drempel in te
verlagen is het goed dat mensen zich realiseren dat de taak van zangleider niet alleen voorbestemd
voor een goede spreker. Denk aan Mozes, hij was ook niet welbespraakt maar leidde toch het volk.
We zien de taak als zangleider als iemand die de dienst van voorbereiding (of een gedeelte hiervan)
tot en met de lofprijzing op zich neemt. Per zangleider kan de invulling verschillen, van één zin of een
paar zinnen bij ieder onderdeel tot een bijvoorbeeld een Bijbeltekst of gedicht. Het gaat in de
bediening als zangleider om de “priesterdienst” waarin het voorgaan samen met de zang- en
muziekgroep een onderdeel is. Iedereen die hierbij betrokken is, is zich bewust van zijn rol.
Beleidsvoornemen 2
Een ander beleidsvoornemen dat we hebben met het oog op groei in geloof en gemeenschap is het
blijven zorgdragen voor meer dynamiek in de invulling van de verschillende onderdelen in de liturgie,
zoals de invulling van de muziek, andere vormen van schriftlezing of een persoonlijk getuigenis.
Beleidsvoornemen 3
Het aanvangsgebed vervroegen en uitbreiden met de medewerkers van de kindernevendienst en de
muzikanten, zodat alle medewerkers aan de dienst bij dit gebed kunnen zijn. We vinden dat iedereen
die meewerkt aan de dienst betrokken moet worden bij het aanvangsgebed. Hiervoor zullen we dit
gebed niet meer in de laatste minuten voor de dienst, maar een kwartier voor aanvang van de dienst
plaats laten vinden. Daarna kan ieder zijn taak doen of zich onder de gemeenteleden begeven.
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Beleidsvoornemen 4
De prediking in taal meer richten op rand- en buitenkerkelijken. Minder uitgaan van voorkennis,
maar wel een stevige boodschap.
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3.5

Vorming & Toerusting

Grondgedachte
Het onderhouden van onze relatie met God en elkaar door samen te leren, te groeien en te delen
zodat het beeld van God in ons zichtbaar wordt en wij als zodanig in de wereld staan.
De Bijbelse basis hiervoor lezen we in Efeze 4 verzen 12 tot 15: (…) om de heiligen toe te rusten voor
het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door
ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de
volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Huidige situatie
Jaarthema
Werken met een jaarthema en dat uitdiepen en laten terugkomen in bijvoorbeeld studiemateriaal,
themadiensten, themalied, thema-avonden of in de kindernevendienst. Hiermee is iedereen in de
gemeente regelmatig rondom hetzelfde thema of onderwerp bezig. Dit werkt verbindend en geeft
door het seizoen heen richting, kleur en inhoud.
Startzondag
De start van het ‘winterwerk’. In een themadienst wordt het nieuwe jaarthema geïntroduceerd. Na
de dienst drinken we met elkaar koffie en kijken we met elkaar vooruit hoe het jaarthema in het
nieuwe seizoen gestalte krijgt.
Gemeentedag
Voorafgaand aan de startzondag. Een ontspannen ontmoeting met gezamenlijk bezig zijn en een
maaltijd. Gestreefd wordt om het programma zo op te stellen dat het voor iedereen leuk is en ook de
ouderen of mensen die slecht ter been zijn aanwezig kunnen zijn.
Gemeenschapsvormen
Gemeenteleden worden gestimuleerd deel uit te maken van kleinschalige netwerken in de
gemeente. Dit wordt op diverse manieren vormgegeven; in kringen, huisgroepen en gebedstrio’s.
Ingrediënten zijn ontmoeting, het leven delen, geloofsgesprek, persoonlijke bemoediging,
gezamenlijk gebed en ontspanning.
Klockelaer-kring
Bijbelkring met oudere gemeenteleden die op dit moment geleid wordt door een extern persoon of
de eigen voorganger.
Thema-avonden
In deze avonden kan o.a. het jaarthema terugkomen. De avonden kunnen op allerlei manieren vorm
krijgen. Met de bedoeling te zorgen voor verdieping maar ook verbreding of oriëntatie. Avonden
kunnen verzorgd worden door eigen gemeenteleden of door externen. Ook kan worden aangehaakt
op activiteiten/avonden in de regio.
Verdiepingsavonden
Deze avonden worden door individuele gemeenteleden voorbereid en geleid. Het accent ligt in deze
avonden echt op inhoudelijk verdieping. Dit kan een bijbelstudieavond zijn, maar ook een
thematische insteek hebben over bijvoorbeeld opvoeding, omgaan met moslims of duurzaamheid.
Zondagochtendgebed
Elke laatste zondag van de maand voor aanvang van de kerkdienst met een aantal mensen een
gebedsbijeenkomst waarin zowel de gemeente als geheel als persoonlijke zaken aan God worden
opgedragen.
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Gemeenteweekend
Als gemeenteleden trekken we een weekeinde met elkaar op. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigt.
Gezamenlijke maaltijden, bijbelstudie, activiteiten voor de kinderen en sport en spel zijn slechts
enkele van de elementen.
Beleidsvoornemens
De huidige situatie wordt gecontinueerd, mede omdat ze deels recent geïnitieerde zaken en
ontwikkelingen bevat zoals het werken met een jaarthema en de gemeenschapsvorm huisgroepen.
Samengevat resulteert dat in de onderstaande speerpunten:
 Met de diverse (jaar)thema’s en activiteiten bijdragen aan de individuele en gezamenlijke
toerusting en geloofsverdieping van gemeenteleden.
 Met de diverse activiteiten en gemeenschapsvormen nog meer bijdragen aan een levende
gemeente en hechte gemeenschap, in goede en slechte tijden, waarin iedereen zich weet
opgenomen. Daarbij willen we gemeenteleden aanmoedigen om veel te verwachten van God en
het (gezamenlijk) gebed tot Hem (Efeze 3:20).
 Begeleiding en ondersteuning van jonggelovigen. Een mogelijkheid is bestaande gemeenteleden
aan hen te verbinden (‘coach’) en onderwijs aan te bieden waarin geloofsondersteuning en
discipelschap centraal staan. We willen de gemeente daarop (laten) oriënteren en toerusten.
De haalbaarheid van een jaarlijks gemeenteweekend wordt jaar op jaar bekeken.
Acties
Acties worden onderdeel van het terugkerend jaarplan.
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3.6

Missionair Werk

Grondgedachte
Visie
In Jeremia 29 lezen we dat God Israël de opdracht geeft om in een situatie van ballingschap zich in te
zetten voor het welzijn en de bloei van de stad. Weliswaar leven we niet in een situatie waarin we
verbannen zijn, maar we geloven wel in de Bijbelse opdracht om de vrede te zoeken voor de plaats
waar we wonen, in ons geval Krispijn.
Jeremia maakt dat zoeken naar vrede en het bijdragen aan het welzijn voor de stad heel praktisch:







Bouw huizen en ga daarin wonen;
Leg tuinen aan en eet van de opbrengst;
Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters;
Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen;
Bid tot de Heer voor de stad;
Zet je in voor haar bloei.

Daaruit volgt een belofte die ons aanmoedigt en inspireert, namelijk: de bloei van de stad is ook onze
bloei. Blijkbaar is het welzijn van onze omgeving ook in het belang van ons als gemeente en sterker
nog: is onze groei afhankelijk van de investering die we doen in onze omgeving. Dit lezen we ook
terug in Handelingen 2 waar de gemeente in de omgeving bekendstaat om hun goede werken en
God 'hun aantal dagelijks uitbreidde met mensen die gered wilden worden'.
Missie
Voor ons als gemeente ligt er een uitdaging om het missionaire werk heel praktisch vorm te geven,
aansluitend bij onze gaven en talenten en op de plaats waar we leven, werken en samenkomen. Uit
de karakterschets van onze gemeente blijkt dat we sterk vertegenwoordigd zijn in de wijk Krispijn.
“Onze kinderen gaan er naar school, we kennen onze buren en we zijn betrokken bij projecten in de
wijk.”
Vanuit die positie zoeken we als gemeente voortdurend naar mogelijkheden om Gods liefde te laten
schijnen. Met de passie die we bij ons dragen willen we tenslotte ook buren, vrienden en
wijkbewoners warm maken voor een relatie met de Levende God.
Huidige situatie
Naast participatie in bestaande projecten, die hun vruchten afwerpen, zoeken we naar
mogelijkheden die goed aansluiten bij de capaciteiten en leefomgeving van onze leden.
We leven in een uitdagende tijd, waarin veel verantwoordelijkheden op onze schouders rusten: thuis
op het werk en in de kerk. Daarom zijn laagdrempelige vormen van missionaire betrokkenheid nodig,
die aansluiten bij onze leefwereld. Gemeenteleden hebben daarbij soms een zetje in de rug nodig,
handvaten waarmee ze leren hoe ze de liefde van Jezus Christus handen en voeten kunnen geven op
een manier die bij hun past.
Het meest zichtbare missionaire werk, waarin onze gemeente met de Zuidhoven-kerk participeert,
wordt onder de vlag van Kerk voor Krispijn uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn vanuit deze
samenwerking onder meer diverse Alpha-cursussen georganiseerd. Daarnaast wordt eens in de
veertien dagen een Buurtlunch verzorgd in wijkcentrum De Koloriet. Behalve een maaltijd wordt
daarbij ook een korte meditatie verzorgd. Diverse leden van onze gemeente onderhouden contact
met bezoekers van de buurtlunch.
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Minder zichtbaar is de individuele participatie van gemeenteleden in diverse initiatieven in de wijk.
Voorbeelden zijn:






Contact en samenwerking met buurthuizen (Buitenwacht, Koloriet, Halte Patersweg);
Betrokkenheid in ouderraden en activiteiten op (basis)scholen (waaronder Prins Bernhard, Eden,
Bogerman).
Betrokkenheid bij buurtinitiatieven, bijvoorbeeld de Groeituinen (stadslandbouw) en
buurtevenementen.
Individuele contacten met andere geloofsculturen, waaronder moslims.
Een-op-een-coaching van jong-, en nieuw-gelovigen.

Beleidsvoornemens
Als kleine gemeente, met beperkte middelen, willen we binnen de kaders van ons kunnen de
volgende voornemens verder onderzoeken en waar mogelijk concretiseren. Deze voornemens zijn
nauw verweven met alle beleidsonderdelen van onze gemeente, waaronder vorming & toerusting,
het jeugdwerk, pastoraat, de diensten en het diaconale werk.
Beleidsvoornemen 1
We blijven verbonden aan het werk van Kerk voor Krispijn dat vormgegeven wordt in het
samenwerking met de Zuidhovenkerk. Daarbinnen ligt de focus op de tweewekelijkse buurtlunches.
Het organiseren van een jaarlijkse Alpha-cursus is een wens, maar is sterk afhankelijk van het aantal
deelnemers en beschikbare vrijwilligers. Het kvk-bestuur hanteert en eigen visiedocument,
formuleert zelfstandig een jaarplan en werkt de komende jaren een droom voor het project verder
uit.
Beleidsvoornemen 2
Vanuit de taakgroep Vorming & Toerusting is aangeven dat het onderwerp discipelschap en
individuele coaching van jong- en nieuw-gelovigen aandacht behoeft. De taakgroep neemt deze
verantwoordelijkheid op zich en biedt de gemeente de komende jaren handreikingen en inhoudelijke
ondersteuning om dit verder vorm te geven.
Beleidsvoornemen 3
Als kerkenraad stimuleren we dat er vaker met individuele wijkbewoners (in nood) gebeden wordt.
Het aanbieden van gebed mag een vast onderdeel worden van onze gemeentecultuur. Daarmee
willen we het navolgen van Jezus in zijn concrete bediening op aarde, gevolgd door tekenen en
wonderen, meer gestalte laten krijgen.
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4
4.1

Organisatie en beheer
Structuur

De organisatiestructuur is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de gemeente zijn doelen kan
bereiken.
Huidige situatie
Taakgroepen
Onder elke ambtsdrager vallen één of meerdere taakgroepen. De communicatie tussen de
kerkenraad en de taakgroep verloopt tussen de verantwoordelijke ambtsdrager en het hoofd van de
taakgroep. Soms is de verantwoordelijke ambtsdrager ook aanwezig bij de besprekingen in de
taakgroep maar dit is niet vereist.
Door met taakgroepen te werken is er continuïteit en overzicht. Taakgroepen en taakgroepleden
leren en evalueren en zorgen voor overdracht wanneer ze hun taak willen neerleggen.
Vrijwilligers
Sommige éénmalige of jaarlijkse activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Een taakgroep
is verantwoordelijk maar vraagt vrijwilligers in de gemeente om de taak op te nemen. Te denken valt
aan de jaarlijkse gemeentedag.
Beleidsvoornemen




4.2

Door de beperkte omvang van onze gemeente komt het voor dat eenzelfde gemeentelid in
meerdere taakgroepen meedraait of voor meerdere taken verantwoordelijk is. Een valkuil is dat
gemeenteleden die zich al een of meerdere malen beschikbaar hebben gesteld als vrijwilliger,
telkens opnieuw gevraagd worden. Tijdens de kerkenraadsvergadering worden de taakvelden
besproken: de lopende en aankomende activiteiten, en stemmen we af welke gemeenteleden
hiervoor benaderd kunnen worden. Hierdoor voorkomen we dat eenzelfde gemeentelid
gelijktijdig voor meerdere taken wordt gevraagd en houden we zicht op de belasting en inzet van
alle gemeenteleden.
Door te werken met taakgroepen ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meeste
(praktische) taken bij de gemeenteleden waardoor we de stap kunnen zetten van organisatie
naar huisgezin, waarbij alle gezinsleden vanzelfsprekend taken oppakken en uitvoeren zonder
dat hiervoor aansturing of aansporing nodig is.

Medewerkersbeleid

Huidige situatie
De gemeente heeft de volgende medewerkers:
 Voorganger
 Organist
Daarnaast spreken er binnen de gemeente met regelmaat gastvoorgangers.
Tijdens de meeste diensten wordt het zingen begeleid door vrijwillige organisten. De organisten
kunnen hiervoor ontvangen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. In ongeveer 25% van de diensten
gaat onze eigen organist voor.
De samenkomsten vinden plaats in wijkzaal van de Pauluskerk. De koster is verbonden aan de
Hervormde wijkgemeente 7.

25

Jaarlijks vindt er met de medewerkers een evaluatiegesprek plaats. Aanvullend overleg vindt plaats
wanneer een van de partijen hier behoefte aan heeft.
Beleidsvoornemens


Periodiek overleg met de verschillende vrijwilligers in de gemeente zodat er momenten zijn van
reflectie en een mogelijkheid om punten te bespreken voordat ze een probleem worden.

4.3

Financiën en beheer

Voor financiën en beheer is een apart beleidsplan ontwikkeld door de kerkrentmeesters van de
Hervormde Wijkgemeente Krispijn. Dit is op aanvraag beschikbaar bij de kerkenraad.

4.4

Communicatie

Huidige situatie
Binnen de gemeente wordt gebruik gemaakt van de volgende communicatiemiddelen:









Website
Digitale nieuwsbrief, tweewekelijks via de e-mail
Kerkblad "Kerk op Dordt"
Prikbord/lectuurrek in de hal van de Pauluskerk
Adressenboek
Afkondiging eredienst
Informatie tijdens koffiedrinken na de eredienst
Gemeenteavond.

De website wordt onderhouden door een gemeentelid. Voor de nieuwsbrief is een werkgroep die bij
toerbeurt de opmaak en verzending verzorgt. Het kerkblad en het prikbord worden momenteel door
de voorganger onderhouden, maar dit zal met zijn vertrek opgepakt worden door de scriba van de
kerkenraad. De scriba verzorgt ook het onderhoud van het adressenboek. Afkondigingen voor tijdens
de eredienst komen veelal op basis van input van gemeenteleden. Informatie tijdens het
koffiedrinken en gemeenteavonden worden vooral gebruikt om informatie over een specifiek
onderwerp te delen.
Beleidsvoornemens



Het emeritaat van onze voorganger mag geen gevolgen hebben voor communicatie met en van
onze wijkgemeente.
De website actualiseren en beter benutten als communicatiemiddel.

Acties





Tijdig inwerken van de scriba en ombuigen van de communicatiestromen van de voorganger naar
de scriba en communicatie taakgroepleden.
Er wordt een inhaalslag gemaakt om de website te actualiseren, bij te houden en uit te breiden met
relevante informatie. De verantwoordelijkheid voor de website ligt bij de kerkenraad die deze taak
delegeert aan een gemeentelid.
Eenmaal per jaar wordt het adressenboek bijgewerkt en wordt eenmaal per jaar bijgewerkt en
verstrekt op de startzondag. Het adressenboek wordt digitaal verstrekt. Gemeenteleden die geen
e-mail kunnen ontvangen kunnen een papieren exemplaar aanvragen.
Het adressenboek wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden die zelf ook in het adressenboek
zijn opgenomen. Bij verstrekking van het adressenboek worden ontvangers gewezen op het belang
van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en hun verantwoordelijkheid daarin.
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5

Evaluatie

Huidige situatie
Voor elke kerkenraadsvergadering is de inleiding gebaseerd op een specifiek taakveld. De inleiding
wordt verzorgd door de ambtsdrager die het taakveld als verantwoordelijkheid heeft. Tegelijktijdig
staat dit taakveld dan ook op de agenda zodat we er met elkaar over door kunnen praten. Tijdens de
eerste twee jaren van het vorige beleidsplan zijn ook alle taakgroepen een voor een langs geweest
om te evalueren.
Beleidsvoornemens
De taakgroepen stimuleren om jaarlijks het beleid te evalueren. Van de evaluatie wordt een kort
verslag gemaakt dat naar de kerkenraad gestuurd wordt en wordt besproken.
Actie
Beleidsvoornemen delen met de verschillende taakgroepen en vragen of zij dit zien zitten en zo ja
wanneer we de eerste evaluatie kunnen verwachten.
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