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VOORWOORD 

Kerk aan de Linge maakt als wijkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Leerdam 

en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  Als breed samengestelde 

geloofsgemeenschap trekken we samen op in ontmoeting en verbinding, met vertrouwen in 

de toekomst die God ons geeft. De wijkgemeente komt voort uit de Gereformeerde kerk 

Leerdam en de wijkgemeente Noord van de Hervormde gemeente Leerdam.  

Dit beleidsplan is op leest van het voorgaande beleidsplan geschoeid: niet nieuw, wel 
geactualiseerd (‘ge-update’) aan de hand van gesprekken in diverse groepen in onze kerk. 
We willen zodoende graag verder bouwen aan het eerder ingezette beleid in het vertrouwen 
dat de toekomst van de kerk niet aan ons is, immers God zelf draagt zorg voor Zijn kerk. Dit 
vertrouwen ontkrampt, ontspant en inspireert ons hopelijk en zet wat hier op papier staat in 
perspectief. We zullen moeten terugkeren tot de kern vanuit de overtuiging dat de kerk leeft 
van genade, van wat God schenkt. Waartoe zijn we geroepen? Wat drijft ons zonder uit het 
oog te verliezen dat we niet geroepen zijn om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor - 
maar om van zijn genade te leven en daar te zijn waar Hij zich laat vinden? Met elkaar, met 
anderen. 

Een belangrijk gegeven is dat er sprake is van vergrijzing met als consequentie dat wanneer 
we alles blijven doen zoals we het deden, daardoor steeds minder mensen steeds meer 
moeten doen. Dit is op termijn onhoudbaar. Deze ‘fuik’ is misschien wel de grootste 
bedreiging voor ons voortbestaan: het net sluit zich steeds nauwer totdat er geen 
perspectief meer is. Deze kramp kan het zoeken naar wenselijke nieuwe wegen blokkeren. 
Iets nieuws wordt dan al snel ervaren als  ‘we moeten nóg meer doen’. De vraag of we meer 
of anders gaan doen kunnen we niet uit de weg gaan. Oude vragen zullen opnieuw aan de 
orde komen en soms tot andere antwoorden dan in het verleden leiden. Afscheid nemen 
van bestaande taken, inspelen op (soms seculiere) ontwikkelingen. Ook actief meeliften op 
de groei van Leerdam (Broekgraaf): we zullen er de komende jaren niet aan ontkomen. Het 
evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, voor ons alleen, maar gaat allen aan. Heel 
de wereld is in beeld bij God: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe’ (Johannes 3:16, NBG1951). In het voetspoor van Jezus is de kerk geroepen om 
present te zijn in de samenleving, in het bijzonder in haar rafelranden. Om daar te zijn waar 
mensen tussen wal en schip raken of in eenzaamheid verdrinken - letterlijk of figuurlijk. Om 
op te komen voor kwetsbaar leven. Voor een schepping die zucht onder uitputting en 
vervuiling door ons mensen. Om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt en veel kost. 
Jezus zelf gaat ons hierin voor. Wat Hem dit alles kostte vertelt het evangelie. Ik geloof dat 
we in vertrouwen op weg mogen gaan. Voortbouwend op het verleden, kritisch in het 
heden, met het perspectief van Zijn toekomst. Immers: de toekomst van de kerk is niet aan 
ons. God zelf draagt zorg voor Zijn kerk. Hij zal ons helpen onze plek en toekomst te vinden, 
het vraagt van ons open staan, anders en mee durven doen. 

(geïnspireerd door René de Reuver 2020 [Website PKN]) 

 

Rob Kleijwegt, voorzitter wijkkerkenraad ‘Kerk aan de Linge’. 

Leerdam, 10 november 2022 
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1.  MISSIE & VISIE 

 

 

‘Ga met God en hij zal met je zijn’. We geloven als Kerk aan de Linge dat daar vele manieren 

voor zijn, vol overtuiging, met twijfels, voor jong en voor oud. We willen ruimte bieden aan 

diversiteit, veiligheid bij twijfel en gaan lastige (geloofs)gesprekken niet uit de weg.  

Missie  

Kerk aan de Linge is een open (protestants) christelijke geloofsgemeenschap in de traditie 

van de PKN die in verbondenheid met God en haar leden ernaar streeft dat mensen zich in 

allereerste instantie veilig voelen: je mag zijn wie je bent. Met zekerheden, maar ook met 

vragen en twijfels. Vanuit deze veilige basis ontmoeten we elkaar en zoeken we samen naar 

de ontmoeting met God waarbij de eredienst op zondag een belangrijke plaatst inneemt.  

Visie  

We willen ons gemeente zijn vorm geven rondom het kernwoord ontmoeten. Daarin liggen 

de Bijbelse principes: vieren, leren, dienen en omzien besloten. Deze principes zijn de kaders 

van waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de ander binnen en buiten de kerk 

tegemoet willen treden. Al onze activiteiten worden vanuit deze 4 principes georganiseerd 

en vorm gegeven. Waarbij we gastvrij willen zijn naar mensen buiten onze gemeente, een 

plek midden in de samenleving willen in nemen met oog voor wat er in de wereld gebeurt. 

Wij streven ernaar om luisterend en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te 

geven. Hierbij is de onderlinge samenhang een bindende factor. Bovenstaande is alleen 

mogelijk wanneer we leven uit het vertrouwen dat God ons zal leiden en vasthouden door 

zijn Heilige Geest.  

 

2. BELEID 

In dit hoofdstuk beschrijven we voor de onderdelen vieren, omzien, dienen en leren 

achtereenvolgens onze ambitie, de stappen die we zetten, de speerpunten en wanneer we 

tevreden zijn. Bij vieren denken we vooral aan de (kerk)diensten, bij omzien is dat het 

pastoraat, bij dienen denken we vooral aan het diaconale werk, maar zeker ook aan milieu 

en duurzaamheid en bij leren aan het scala van activiteiten dat we jaarlijks organiseren. We 

merken hierbij wel op, dat in de praktijk het onderscheid in deze vier groepen niet altijd 

eenduidig is. Ieder schema kent zijn beperkingen. Vervolgens beschrijven we het kinder- en 

jeugdwerk. We zien onze kinderen en jongeren als integraal onderdeel van de gemeente, 

maar gezien deze specifieke doelgroep is een aparte beschrijving gerechtvaardigd. Ons 

streven is om het beleidsplan zo kort en bondig mogelijk te houden; geen lappen tekst die 

vervolgens ongelezen blijven. 
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2.1. Vieren                 

 

 

 

De zondagse eredienst vormt het hart van de gemeente. In de diensten wordt gevierd dat 

God -Vader, Zoon en Heilige Geest-, wiens stemt klinkt in het Woord, de inspiratiebron is 

voor ons leven. 

De coronatijd heeft laten zien hoeveel waardering er is voor het altijd door laten gaan van 

diensten, in welke vorm dan ook. Twee punten staan centraal: ontmoeting en inspiratie. De 

eredienst is ook één van de momenten waarop leden hun betrokkenheid tot uiting kunnen 

brengen. We dienen daartoe aandacht te geven aan een aantal aspecten. 

 

Ambitie 

 

In diensten en andere activiteiten de ontmoeting met God blijven vieren op de zondagen, de 

christelijke feestdagen en belangrijke levensmomenten. Door een gevarieerd aanbod de hele 

gemeente te inspireren en te betrekken (participatie van kerkleden in de dienst waar 

mogelijk verder uit te breiden). 

 

Stappen die we zetten en willen gaan zetten 

 

1. Ontmoeting met God 
De inhoud van de liturgie wordt ingevuld door de voorganger, gevoed door de protestantse 

traditie waar Kerk aan de Linge in staat. 

 

2. Ontmoeting met elkaar 
Kerk aan de Linge wil de ontmoeting met elkaar vóór, tijdens en na de diensten zoveel 

mogelijk faciliteren. 

- zowel fysiek in het kerkgebouw, als digitaal via de livestream. 
- alle bezoekers worden bij binnenkomst begroet (door een ouderling, diaken of een 

ander lid van de kerk) 
- koffiedrinken na afloop wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt 
- mededelingen en gebeurtenissen (zowel in de voorbije week als in de komende week) 

worden tijdens de dienst kort gememoreerd, evenals de toelichting op voorbeden en 
uitleg over de collectes 
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3. Inspiratie 
- In de diensten gaat de bijbel open en zoeken we de verbondenheid van het Woord met 

ons dagelijks leven. Het Woord van God is immers niet alleen inspiratiebron, maar ook 
reddend in en door Jezus. Daarnaast houden we de lofprijzing gaande. 

- Er worden themadiensten (series van diensten rondom één onderwerp) gehouden. 
- De bijzondere diensten worden op een veelzijdige manier ingevuld (te denken valt aan 

Bachcantate-diensten, Top2000-diensten, kunstvespers, Taizédiensten, kinderdiensten, 
etc). 

- T.b.v. dit soort diensten wordt een budget vastgesteld. Organiserende werkgroepen 
kunnen een verzoek doen voor een bijdrage in de kosten. 

- De klassieke kerkmuziek in Kerk aan de Linge is op een hoog niveau en dit zal (minstens) 
zo blijven. Ook de niet-klassieke muziek zal aandacht krijgen en verder uitgebouwd 
worden. 

 

4. Betrokkenheid 
Bij iedere dienst zijn veel leden betrokken, om het goed te laten verlopen. Veel verloopt als 

vanzelfsprekend prima en behoeft geen verdere sturing.  

Voor een enthousiaste betrokkenheid van alle medewerkers is een heldere verwachting ten 

aanzien van taken en/of verantwoordelijkheden gewenst. Immers er zijn vele individuen, 

werkgroepen en commissies betrokken die allemaal soepel met elkaar samen moeten 

werken (niet in enige volgorde en niet volledig): 

- voorganger 
- werkgroep eredienst 
- organisten 
- cantorij 
- werkgroep Top2000 
- de Bethelband 
- beamteam 
- livestreamteam 
- bloemencommissie 
- lectoren 
- kindernevendienstleiding 
- kinderoppas 
- koffieschenken 
- verwelkoming 
- ouderlingen 
- diakenen 
- koster 
- nieuwsbrief 
 

Uitbreiding van de participatie van kerkleden in de dienst betreft zowel een uitbreiding in de 

diepte (het aantal taken) als in de breedte (wie). Te denken valt dan aan begroeten, 

mededelingen, toelichting op collectes, meer jongeren betrekken bij schriftlezingen, etc. In 

dit kader worden niet alleen bloemen als groet bij gemeenteleden gebracht, maar ook zo nu 

en dan een attentie voor jongeren die wat extra aandacht verdienen. 

Verder worden gemeenteleden actief benaderd voor de invulling van bijzondere diensten. 
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Speerpunten 

 

Twee speerpunten staan centraal: ontmoeting (met God en met elkaar) en inspiratie. Hierbij 

vinden we betrokkenheid en veelzijdigheid twee belangrijke aandachtspunten. 

 

We zijn tevreden als 

 

- de gemeente onderkent dat er een aantrekkelijk en veelzijdig aanbod is van diensten 
- de kerkgangers zich geïnspireerd voelen en de ontmoeting ervaren met zowel God als 

medegemeenteleden 
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2.2. OMZIEN NAAR ELKAAR (PASTORAAT) 
 
 
 
 

 

Pastoraat omschrijven we als: de pastorale taak die de gemeente volbrengt in de herderlijke 
zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, 
hoop en liefde.  
We noemen het herderlijke zorg omdat het woord pastoraat is afgeleid van het woord 
“herder”. 
 
Centraal staat de pastorant, de ander, de hulpvrager, de ondersteuning ontvanger. De pastor 
is “met Christus bij de ander”. 
 
Binnen de gemeente van Christus kan ieder mens geroepen of gekozen worden om voor de 
ander pastor te zijn. Daarnaast kennen we hiervoor speciaal gekozen en benoemde mensen: 
predikant, ouderling, pastoraal werker, pastoraal medewerker. 
 
In de gemeente heeft ieder gemeentelid de taak van het omzien naar elkaar. Daar hoeven 
geen bijzondere redenen voor te zijn. Je kunt hierbij denken aan een afgesproken bezoek, 
een gesprekje in de hal van de kerk. een groet bij de supermarkt, een kaart of telefoontje bij 
‘lief en leed’ en meeleven met jongeren die voor een examen staan. 
De reden dat we dit ook tot het pastoraat rekenen, is dat we ons ook hier vooral bewust 
willen zijn dat het omzien naar elkaar wezenlijk bij pastoraat hoort en niet alleen de taak van 
het pastorale team is. 
 
Naast het met elkaar in contact blijven, richt het pastorale team zich op geestelijk welzijn, 
“zielzorg”, ook wel pastorale zorg genoemd. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het 
crisispastoraat rondom ziekte, sterven en rouwverwerking en meezoeken naar wegen hoe 
om te gaan met levensproblemen en het aanwezig zijn bij sterven en rouwverwerking. 
Pastoraat op maat voor alle leeftijden. Ook bieden we ruimte voor ziekenzalving van 
gemeenteleden die daarom vragen. 
 
Voor het pastoraat binnen Kerk aan de Linge zijn momenteel verantwoordelijk de 
predikanten, samen met de pastorale ouderlingen. Zij worden bijgestaan door pastorale 
medewerkers. 
Eén van de ouderlingen fungeert als coördinator en is eerste aanspreekpunt voor de 
predikanten. 
 
Er is (in principe) geen kwalitatief onderscheid tussen het werk van ouderling en pastorale 
medewerker. Naast het pastoraal team zijn er gemeenteleden die een roos bezorgen bij 
verjaardagen vanaf 80 jaar en zijn er gemeenteleden die een kraambezoek afleggen namens 
de kerk.  
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Kerk aan de Linge bestaat uit ongeveer 712 adressen (pastorale eenheden) met in totaal 
ongeveer 1178 gemeenteleden. Het geheel is dermate groot dat we geen actief “bezoekend” 
pastoraat aan de hele gemeente kunnen bieden (= waarbij ouderlingen en/of pastorale 
medewerkers alle gemeenteleden regelmatig, bijv. 1 keer per 2 jaar bezoeken).  
In plaats daarvan proberen we eens per 2 tot 4 jaar alle gemeenteleden  persoonlijk een 
informatieflyer of informatiegids te overhandigen om zo contact te hebben en een 
(kennismakings-) bezoek aan te bieden. Verder is er het “vragend” pastoraat: 
gemeenteleden kunnen zelf altijd aangeven dat zij bezoek wensen te ontvangen.  
 
Uitzonderingen op het “vragend” pastoraat zijn een bijzondere aanleiding zoals geboorte, 
huwelijksjubileum, crisispastoraat en het bezoek aan de bewoners van een 
woonzorginstelling. Zij worden actief bezocht. Ook wordt er door het pastoraal team een 
bezoek gebracht aan nieuw ingekomenen. 
Daarnaast gaat het pastorale team ook op eigen initiatief op pad om gemeenteleden thuis te 
bezoeken. Zo blijft er voeling met de gehele gemeente. 
 

 

Stappen die we zetten en willen gaan zetten 

 
We willen meer doelgroepen actief gaan bezoeken met het pastorale team. Welke 
doelgroepen hiervoor in aanmerking komen bepalen we op basis van de behoefte en kan per 
jaar wisselen. 
Stappen die we willen gaan zetten / Speerpunten 

• Continueren van de huidige vormen van pastoraat 

• Bepalen welke doelgroepen we actief gaan bezoeken 

• Investeren in het toerusten van het pastorale team. 

• Voortdurend aandacht voor bemensing van het pastorale team. 

• Onderzoek naar andere vormen van pastoraat zoals “groot huisbezoek” in 
woonzorgcentra, koffieochtenden, acties voor een speciale doelgroep. 
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2.3. DIENEN (DIACONIE)                     

 
 
 
 

Binnen Kerk aan de Linge omschrijven we diaconaat als: samen werken aan Barmhartigheid, 
Gerechtigheid en Duurzaamheid. We willen dit praktisch handen en voeten geven door hulp 
te bieden aan mensen in nood en aan mensen aan de rand van onze samenleving. Dit kan 
door activiteiten die zichtbaar maken dat mensen lokaal (binnen- en buiten de kerk), 
landelijk en wereldwijd worden geholpen.  
Ondersteunend aan het College van Diakenen fungeren de werkgroepen Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en Hulp in Praktijk (HiP). 
 
Ambitie 

 

Vanwege de huidige wereldwijde milieu-, klimaat-, voedsel- en armoedeproblemen is onze 
ambitie:  

• Actief opkomen voor hen die in deze wereld (dichtbij en ver weg) onrechtvaardig worden 
behandeld (sociale gerechtigheid). 

• Er zijn voor onze medemens in nood, helpen waar geen (andere) helper is. 

• Door bewustwording minder gebruikmaken van goederen en diensten die ten koste van 
het welzijn van mens, kind, dier, natuur of milieu. 

 
Stappen die we zetten en willen gaan zetten 

 
Diaconie: 

• Ondersteunen diaconale projecten / aanvragen om hulp voor de medemens dichtbij. 

• Aandacht voor alle doelgroepen binnen onze gemeente - inventariseren in welke 
behoefte we nog kunnen voorzien. 

• Ons bezit delen door gerichte acties voor de Voedselbank, promoten van instellingen 
zoals  
kringlopen, de Fakkel en Wereldwinkel; steunen van projecten welke gericht zijn op 
armoedebestrijding. 

• Zoeken naar mogelijkheden om de gemeenteleden meer te betrekken bij de diverse 
projecten/acties. 

• Versterken van de samenhang, optimaliseren van de communicatie met die commissies / 
groepen welke vallen onder het cluster ‘Dienen”. 
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• Optimaliseren van de communicatie en afstemming met de andere diaconieën binnen de 
Protestantse Gemeente Leerdam om de onderlinge verbondenheid te vergroten. 
 
ZWO: 

• De gemeente bewust maken van haar missionaire en diaconale opdracht wereldwijd, 
door mee te leven en financiële ondersteuning geven aan projecten op dit gebied. 
 
Duurzaamheid: 

• Als goede rentmeesters de bewustwording vergroten van de voetstap die we hier op 
aarde nalaten. Onder andere op gebieden als voedsel, water, energie en schone lucht. 

• Steunen van instellingen / acties die verduurzaming tot doel hebben. 
 
HiP: 

• Kortdurende praktische hulp verlenen aan gemeentelenden die een beroep doen op de 
diaconie. 

 
 

Speerpunten 

 

Algemeen: 

• Zorgen voor voldoende financiële middelen om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. 

• Betrokkenheid van de gemeente vergroten. 

• Naar behoefte per brief een beroep doen op onze leden om diaconale projecten / 
aanvragen om hulp voor de medemens veraf en dichtbij te steunen. Goede doelen 
worden geselecteerd en gecommuniceerd in KadL. 

 
Diaconie: 

• Jaarlijks per brief een beroep doen op onze leden om diaconale projecten / aanvragen 
om hulp voor de medemens veraf en dichtbij te steunen. Goede doelen worden 
geselecteerd en gecommuniceerd in KadL. 

• Voor de Voedselbank zal minimaal 1 x per jaar een gerichte actie worden georganiseerd. 
Door communicatie in KadL zullen instellingen zoals de kringlopen, de Fakkel en 
Wereldwinkel nader onder de aandacht van de gemeente worden gebracht.  

• Stichting Maatje Vijfheerenlanden (SchuldHulpMaatje) bekender maken binnen de 
gemeente. 

• Het onder de aandacht brengen en organiseren van de kerkauto, voor gemeenteleden 
die zelf geen vervoer hebben om de kerkdiensten bij te kunnen wonen. 

• Vorm geven aan het Jeugddiaconaat. 

• De verschillende onderdelen binnen het cluster Dienen beter op elkaar afstemmen.  

• Structurele aandacht voor afstemming met de kerkenraad en moderamen. 
Versterking van de samenwerking met de andere wijken. 

• Onze gemeenteleden vragen aan welke uitbreiding van activiteiten er nog behoefte is.  

 
ZWO: 
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• Het informeren van de gemeente en zoeken naar mogelijkheden om de bewustwording 
over Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te verhogen. 

• Financiële steun aan projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking 

• Het onder de aandacht brengen van een speciaal ZWO project voor een periode van één 
of twee jaar 
 
Duurzaamheid: 

• Uitdragen van een levenshouding van verwondering, respect en actieve zorg voor de 
schepping en onze medemens. 
 
HiP: 

• Praktische hulp verlenen aan gemeenteleden; deze wordt verleend door onze 
vrijwilligers van HiP.  
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                   2.4  LEREN 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gemeente van Christus is een gemeenschap waarin we samen leerlingen van Christus 
willen zijn. Bij het leren staat de vraag centraal ‘Wat is er nu nodig in de gemeente van 
Christus, om leerling te worden en te blijven? Antwoorden brengen ons naar de inhoud van 
het geloof. Het gaat daarbij niet alleen om het kennisverruiming, maar ook om training om 
daarmee om te gaan en vooral om het vinden van een weg om te kunnen leven. In de 
geloofsontwikkeling en -opvoeding is kennisoverdracht altijd verbonden met de betekenis 
voor het eigen leven. Dat vraagt een leven lang leren, “via hoofd, hart en handen”. Leren 
doen we met elkaar en van elkaar: opvoeders, ouders, predikanten, gemeenteleden en 
christenen om ons heen. In de kerk nemen we elkaar mee op de weg van het leven met God 
in Christus door zijn Geest vanuit de overtuiging dat de kerk leeft van genade, van wat God 
schenkt. 
 
Ambitie   
 
Blijven leren, met en van elkaar, aangevuld met gastsprekers met specifieke competenties. 
We willen: 

• gemeenteleden toerusten bij de omgang met de veelkleurige geschriften van de 
Bijbel, zowel die van het Oude als het Nieuwe Testament om verrast te blijven 
worden door de sprekende God en teksten te herkennen als een woord van kracht, 
troost of vermaning. 

• gemeenteleden toerusten tot gebed. Individueel en gemeenschappelijk.  
• Investeren in het geloofsleven van jongeren in de gemeente, met een focus op 

Bijbellezen en gebed. Samen met werkveld Jeugd verkennen we allereerst of dit 
geloofsleren uitgebouwd kan worden binnen bestaande structuren. Wanneer dit niet 
lukt, verkennen we welke nieuwe structuren mogelijk zijn. 

• Gemeentezang stimuleren. Zingen is ook bidden. In de coronatijd werden we het ons 
weer bewust. 

• Verbinding met mede-christenen buiten onze kerk stimuleren. 
• 18+ jongeren en millennials (= geboren 1981-1995) benaderen en betrekken om van 

en met hen te leren wat er nu nodig is in de gemeente van Christus, om leerling te 
worden en te blijven en zo een volwaardige plek in de kerk te krijgen om het geloof 
te beleven. 

Stappen:  
• Jaarlijks stellen we in de zomermaanden een jaarthema vast, waaraan specifieke 

activiteiten en onderwerpen kunnen worden gekoppeld. Voor 2022-2023 is het 
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thema: ‘Mensen van de weg’ met o.a. kerkdiensten vanuit Bijbelboek Handelingen, 
verwerking van de verkondiging aan de hand van gespreksvragen in GGG’s, een 
verdiepende Bijbelkring rondom Bijbelboek Handelingen en de start van een kring 
‘Lectio Devina’ voor meditatief bijbellezen en bidden. 

• Creëren van gebedsmomenten in de week (bv vespers, in gemeentegroei groepen) 
en voortzetting van de cursus ‘Open Leven’, gericht op leren bidden 

• Leren doen we met elkaar en van elkaar, ook van christenen van buiten onze kerk. 
We willen met en van hen te leren door mee te doen met activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de week van gebed voor eenheid, Youth Alpha cursus, vakantie bijbel 
dagen, jeugddiensten en de Top 2000-dienst. 

• Zie ook jeugd en jongeren: 18+ jongeren en millennials (= geboren 1981-1995) 
betrekken bij de kerk op hun manier, rekening houdend met de eisen die zij ervaren 
rondom werk, gezin, relaties enz. zodat we van en met elkaar leren. 

• Thema-avonden organiseren rond bijvoorbeeld actualiteiten uit de samenleving, 
welbevinden (opvoeding, oud worden, rouwverwerking), zingeving en overige 
geloofs gerelateerde onderwerpen. 

• Gemeentegroeigroepen bevorderen met het oog op gemeenschap en geloofsgroei, 
waarbij we groei met nieuwe gezichten en wisseling in samenstelling stimuleren. Er 
zijn immers altijd weer anderen om van te leren. 

• Zangmomenten creëren met ruimte voor breed zingbare, oude en nieuwe liederen. 
In kerkdiensten dit combineren met het uitbouwen van muzikale mogelijkheden. 

• Het continueren van bestaande kringen waar gemeenteleden, maar ook andere 
belangstellenden van buiten de kring van Kerk aan de Linge’, aan deelnemen. 
Voorbeelden: het Leerhuis, de kringen van Rembrandts Engel en de 
Verdiepingscatechese. 

  
Speerpunten: 

• Aandacht voor Bijbellezen, gebed, zang. 
• Weerbaarheid creëren door het Hart van het geloof te leren kennen, en het te leren 

doorgeven aan de ander.                           
• Millennials en de Generatie Z (jonge mensen geboren tussen 1981 en 2012) een 

plaats bieden om geloofsvragen te stellen en in gesprek te gaan. 
  
We zijn tevreden als 
We samen leren door goed bezochte activiteiten aan te kunnen bieden waaraan 
gemeenteleden in de volle breedte van de gemeente deelnemen. Bovenal is ons verlangen 
dat onze gemeente in staat is de jeugd de weg te wijzen naar haar Heer.  
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          2.5  JEUGD en JONGEREN 

 

 

                                

 

Het Jeugdwerk in Kerk aan de Linge is er voor alle kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met 

het moment van het doen van belijdenis of het bereiken van de jongvolwassen levensfase.   

In het jeugdwerk geven we onze activiteiten vorm aan met als leidraad de gedachte dat 

‘Kinderen en jongeren ontdekken dat God hun bondgenoot is’.   

Hoe ziet dat eruit? We willen de jongeren actief uitnodigen mee te doen, ze ruimte geven, 

kennis bij brengen, aansluiten bij hun leefwereld, werken aan verbondenheid en 

saamhorigheid en uitnodigend en laagdrempelig kinder- en jeugdwerk aanbieden. Daarnaast 

ondersteunen we ook ouders in hun zoektocht en vragen rondom de geloofsopvoeding. 

Kinderen proberen we een voorbeeld te laten zien, te zijn en te worden. De coördinatie van 

het jeugdwerk is in handen van onze jeugdouderling, jeugddiaken en beide predikanten.  

Ambitie  
 
Het jeugdwerk in Kerk aan de Linge is er voor alle kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met 
het moment van het doen van belijdenis of het bereiken van de jongvolwassen levensfase. 
Alles in het jeugdwerk geven we vorm aan de hand van onze ambitie dat ‘Kinderen en 
jongeren ontdekken dat God hun bondgenoot is’  
 
Stappen die we willen gaan zetten  
 
Naast dat we afgelopen jaren hebben geconstateerd dat kinderen, jongeren en ouders druk 
zijn met van alles en nog wat, heeft twee jaar coronatijd zijn sporen nagelaten. De komende 
jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden in het opnieuw verbinden van de jeugd aan de 
gemeente. We willen investeren om daarna verder te kunnen bouwen. Die investering 
kunnen we niet alleen, daarin hebben we ook de verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
van de ouders van onze jeugd nodig.   
Er ligt dus een enorme uitdaging om allereerst actief de jeugd weer te binden en 
tegelijkertijd het jeugdwerk zo in te richten dat het aansprekend en uitnodigend is waardoor 
de jeugd ook verbonden blijft. Dat betekent dat we jeugd ruimte geven, mee laten doen en 
mee laten praten op een niveau dat als gelijkwaardig kan worden beschouwd. We maken 
hiervoor gebruik van de participatieladder van Roger Hart. Deze participatieladder helpt 
toetsen in hoeverre een activiteit een plek is waar kinderen echt participeren of dat ze alleen 
de viering voor de volwassenen ‘opleuken’ en een schijninbreng hebben. Er is bijvoorbeeld 
een verschil tussen kinderen laten collecteren zonder ze daar uitleg over te geven of 
kinderen te vragen welke taak zij in de kerk zouden willen doen, waarna je kijkt of daar 
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ruimte voor is. We willen de participatieladder gebruiken als middel om onze activiteiten te 
toetsen op vormen van schijnparticipatie en te kijken welke vorm van inbreng en 
verantwoordelijkheid er mogelijk is per activiteit. Samen gemeente betekent ook respect en 
aandacht voor kinderen en jongeren; een plek en ruimte geven om zichzelf te zijn en op hun 
eigen niveau en manier het geloof te ontdekken en vorm te geven.  
  
We vinden het belangrijk om ons niet enkel te richten op onze actieve gemeenteleden maar 
ook zeker in te zetten op activiteiten zoals ‘Kerk op schoot’, ‘Kliederkerk’, de jaarlijkse 
‘Herdertjestocht’ en de ‘Top2000’ dienst, waarmee we mensen aan de rand en buiten de 
kerk op een laagdrempelige manier kennis willen laten maken met het geloof en onze kerk.  
 
Speerpunten  
 
Om hieraan te werken willen we ons de komende periode richten op:  
  
1. Geloofsopvoeding (leren)  
Geloofsopvoeding van kinderen wordt op verschillende plekken gegeven. De eerste plek 
waar kinderen dit mogen verwachten is in de thuissituatie. Ouders geven geregeld aan dat 
ze daarbij behoefte hebben aan hulp, van anderen ouders ofwel de kerk. We willen in het 
kader van geloofsopvoeding het gesprek aan met ouders van kinderen die tussen de 4 en 
12+ jaar zijn. Hiervoor is o.a. de gemeente groeigroep 30+/40+ gestart. Vorming en 
toerusting voor de kinderen vanuit de kerk vindt binnen de kindernevendienst, Rock Solid, 
Solid Friends en de 18+ groep plaats.  
Samen met de ouderling Vorming en Toerusting denken we na hoe we het geloofsleren van 
jongeren in onze gemeente verder kunnen uitbouwen. We willen graag investeren in 
vaardigheden rondom Bijbellezen en gebed. Het heeft onze voorkeur dit geloofsleren uit te 
bouwen via de bestaande structuren. Wanneer dit niet lukt verkennen we of nieuwe 
structuren, zoals catechese, wenselijk zijn. 
 

 

2. Kerkdienst (vieren)  
De kerkdienst neemt een centrale plaats in ons gemeenteleven in en neemt voor kinderen 
ook een herkenbare plek in. Binnen de wekelijkse kerkdiensten streven we ernaar om aan te 
sluiten bij de belevingswereld van kinderen; dat kan in taal, muziek (bijdrage Bethelband) en 
door ze actiever te betrekken tijdens diensten, of te wel de kerkdiensten meer inclusief vorm 
te geven. Bij dit laatste denken we aan een rol tijdens (voor)beden, collecteren en ze waar 
mogelijk ook actief een rol te geven in kerkdiensten. De eerder genoemde participatieladder 
zal hiervoor als uitgangspunt dienen.   
 

3. Binding (omzien)  
Werken aan binding is voor jongeren binnen de kerk belangrijk, buiten de kerk zien ze elkaar 
vaak niet. Ze zitten op verschillende scholen, hebben andere hobby’s etc. Daarbij blijkt dat 
jongeren elkaar na coronatijd opnieuw moeten leren vinden. Werken aan verbinding als 
basis om op verder te bouwen zal komende jaren het zwaartepunt van het jeugdwerk zijn. 
Daarbij zullen we beginnen met verschillende activiteiten o.a. met elkaar pizza bakken, een 
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middag laser-gamen, aansluiten bij een kerkelijke actie in Rotterdam, en nacht zonder dak, 
maar ook de verbinding zoeken tussen oud en jong (inter-generatief). Verbinding, plezier 
maken maar ook oog voor je medemens zullen onderdeel zijn van deze activiteiten. In het 
verleden is ook het project ‘Baie Dankie’ een initiatief geweest waarin deze lijnen samen 
kwamen. We hopen dat er ook in de toekomst weer mogelijkheden zijn voor een dergelijk 
project. Belangrijkste is om met de jeugd in gesprek te gaan en ze zelf te laten onderzoeken 
welke mogelijkheden ze zelf zien om de verbinding met elkaar en de kerk komende jaren 
vorm te geven.   
 

4. Jeugddiaconaat  
Streven voor de komende jaren is om het jeugddiaconaat verder vorm te gaan geven vanuit 
de eerste stappen die afgelopen jaren zijn gezet. Ons doel is om een diaconale houding en 
levenswijze (omkijken/omzien naar anderen) aan jongeren door te geven en dit te laten 
verweven met de activiteiten die binnen de 3 onderdelen van het jeugdwerk gedaan 
worden.  
  
Het gaat hierbij om activiteiten dichtbij, gericht op de lokale gemeente, de regio tot aan 
activiteiten verder weg (in Nederland en ver daarbuiten). De activiteiten kunnen bestaan uit 
praktische en/of financiële ondersteuning met als voorwaarde dat de binding onder de 
jongeren een belangrijke factor moet zijn.  
  
Bij de invulling van de diaconale projecten/activiteiten is maatwerk nodig, zodat een project 
niet alleen passend is voor een leeftijdsgroep, maar passend is bij de betreffende jongeren.   
Dit vergroot de betrokkenheid van de jongeren.  
Om dit maatwerk (projectkeuze/activiteiten) te realiseren, is afstemming tussen de leiding 
van het jeugdwerk, predikant, jeugdouderling en de jeugddiaken van essentieel belang.  
  
We zijn tevreden als  
 
We over vijf jaar kunnen spreken van een goede plek voor kinderen en jongeren binnen de 
kerk waarbij zij op een goede wijze participeren en wanneer er goede basis is in 
verbondenheid tussen de jeugd onderling en andere gemeenteleden. Daarbij streven we 
ernaar dat er ook steeds meer commitment is vanuit de jeugd zelf. Zo groeien we naar een 
gezonde basis waar we het kinder- en jeugdwerk verder op kunnen uitbouwen met als doel 
dat de kindernevendienst, Rock Solid, Solid Friend en de 18+ groepen weer volop draaien als 
onderdeel van ons gemeente zijn. Hierin ook meegenomen de speerpunten zoals we die 
hebben geformuleerd.   
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2.6 COMMUNICATIE 
 
 
 

 
 

De ontmoeting staat centraal in onze kerk. Goede communicatie is hierbij op verschillende 
manieren van belang. Bijvoorbeeld om de ontmoetingen inhoud te geven, of om 
ontmoetingen te organiseren of elkaar te attenderen op mogelijke ontmoetingen. Goede en 
effectieve communicatie is niet het alleen zelf helder verwoorden van je boodschap, maar 
ook actief luisteren. Het is altijd tweerichtingsverkeer. 
 
We hebben tijdens de corona pandemie geleerd dat als we elkaar niet fysiek kunnen 
ontmoeten, we elkaar met de live-stream wel digitaal kunnen ontmoeten. In kerkdiensten 
en vergaderingen. Maar ook als we elkaar wel fysiek kunnen ontmoeten, blijkt de live-stream 
voorzien in een behoefte, bijvoorbeeld voor mensen die voorheen waren aangewezen op de 
kerktelefoon. Daarnaast wordt de weekbrief per email gedeeld.  
 
Ambitie 
 
We willen de communicatie middelen die we buiten de kerk al zo gewoon vinden beter 
benutten om elkaar te informeren over mogelijke ontmoetingen en ontwikkelingen in en 
rond onze kerk. 
 
Stappen die we willen gaan zetten  
 

- Continueren van de livestream, digitale nieuwsbrief (naast de geprinte versie), 
website 

- Gebruik van de Beamer tijdens diensten continueren en mogelijk uitbreiden 
- Zo optimaal mogelijk gebruik van de nieuwe Scipio kerkapp 
- Gebruik van Banners aan de Bethelkerk 
- Continueren “Kerkblad aan de Linge” en de informatiegids 
- Aanstellen van een gemeentelid die zich namens de wijkkerkenraad met 

communicatie en promotie in de breedte van de gemeente bezighoudt. 

 
Speerpunten  
 
Een goede balans tussen digitale en niet-digitale communicatie. 
 
We zijn tevreden als  
 



18 
 

Gemeenteleden zich goed betrokken en geïnformeerd voelen bij en over onze kerkelijke 
activiteiten en wanneer we een herkenbare en uitnodigende kerkgemeenschap zijn voor 
anderen buiten onze kerk. 
 
 
 
 
 

                            communiceren         ONTMOETEN         verbinden 
 
 
 

 
 

 

 


