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1 Inleiding 

Het Beleidsplan 2019-2022 bestaat uit twee delen: deel A en deel B.  
Waar deel A uitgebreid en beschrijvend is, is deel B kort en richting wijzend.  
 

Deel A bevat een uitgebreide opsomming van vrijwel alle bijeenkomsten en 
activiteiten die in onze wijkgemeente ontplooid worden vanuit de kerkenraad en door 

tal van kringen en commissies.  
Veel van dit kerkenwerk gebeurt op allerlei terreinen in dankbare samenwerking 
tussen de wijkgemeenten Centrum-Oost en West. Het is van harte ons beleid om al dit 

vertrouwde gemeentewerk ook in de komende jaren voort te zetten (of te 
doordenken; zie hieronder), waarbij het ons gebed is dat het opnieuw met vrucht mag 

worden georganiseerd en uitgevoerd. Met de beschrijving van deze status quo 
vervullen we niet alleen een kerkordelijke plicht (ord.4.10.7), maar geven we ook aan 
een ieder de grootst mogelijke openheid ‘ter zake van leven en werken in de 

gemeente’.  
 

Deel B benoemt een aantal elementen van ons kerkenwerk / een aantal aspecten van 
ons gemeente-zijn, waar we een verbetering of een verdieping in verlangen. In de 

afgelopen jaren is er veel tijd en inzet uitgegaan naar twee grote trajecten van 
beleidsbezinning en beleidsuitvoering (de ‘liturgie’ in onze erediensten en de ‘fusie’ van 
onze hervormde gemeente met de gereformeerde Bethelkerk).  

Nu deze twee trajecten (nagenoeg) zijn afgerond is het belangrijk dat het geestelijk 
leven van ons en onze kinderen, de gemeenteopbouw van onze wijk en de missionaire 

opdracht die wij in deze stad en wereld hebben, de aandacht krijgen die zij verdienen. 
In deel B wordt per wijk concreet de vinger bij een aantal speerpunten gelegd, waar 
we graag een nieuwe impuls aan willen geven. Daartoe bekijken we wat er gebeurt en 

welke knelpunten we daarbij ervaren, om vervolgens een visie te formuleren waar we 
naar toe willen en welke actiepunten we moeten ondernemen om die doelen te 

verwerkelijken.  
 
Wijkgemeente Centrum-Oost vat dat samen in de volgende drie punten: 

 
wij verlangen ernaar om samen te groeien als: 

warme gemeente 
lerende gemeente 

getuigende gemeente 

 
 

Wijkgemeente West onderschrijft deze verlangens en heeft deze zelfde punten met 
andere woorden ook benoemd: 
 

- Na de genoemde dossiers (litugie/fusie) is het nu tijd  
  elkaar in rust en warmte op te zoeken en naar elkaar om te zien als   

  gemeente (warme gemeente). 
 
- Bijbelse thema’s die in de eredienst ter sprake komen ook door-de- 

  weeks terug laten komen in catechese, kringwerk maar ook in het  
  gezinsleven (lerende gemeente). 

 
- Met de Bijbel de wijk in (getuigende gemeente). 
 

  



 Prioriteiten: 

 
De wijkkerkenraad West heeft in 2018 een drietal (3) speerpunten 
benoemd c.q. geformuleerd. Deze punten zijn onze roeping om de 

komende vier (4) jaren in de wijkgemeente mee aan de slag te gaan. 
Ieder jaar worden de speerpunten geëvalueerd. 
 

De wijkkerkenraad heeft besloten de volgende aandachtspunten als 
prioriteiten aan te wijzen: 

 
 

 

Koppeling thuis, eredienst en bijbel (werken met nieuwe thema’s) 

 
Doel: Gedurende de (winter)seizoenen hebben we als doel de eredienst 

meer te verbinden met de week in gezin en kerkelijke activiteit. 

 
Inspiratietekst:  

“..als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, 
Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 

bediening van de verzoening gegeven heeft.” (2 Kor 5: 17-18) 
 

Toelichting: 
De gedachte is dat het stimulerend kan werken voor het bezig zijn met de 
Gods Woord dat, nadat deze tot ons gekomen in de zondagse prediking 

en mogelijk gekoppeld aan de catechese prediking. Hetzelfde onderwerp 
komt ook terug in het huisgezin en in de kerkelijke activiteiten. Dit kan 

tevens samenbindend zijn in het kader van gemeenteopbouw.  
Hier kan uitvoering aan gegeven worden m.b.v. thema`s . 
Het gekozen thema kan op verschillende manieren centraal staan.  

Zo kan het in een themadienst worden uitgewerkt. Ook kan een thema 
thuis aan de orde komen, in gespreksgroepen, catechisatie of door een 

inleiding met bespreking tijdens een gemeenteavond, een bezinning in 
een consistorie- of een ambtsdragersvergadering of andere kerkelijke 

activiteiten. Verder kan een thema zich soms lenen om dit ter sprake te 
brengen tijdens huisbezoeken. 
 

Mogelijke voorbeelden van thema`s: 
 Ondersteuning/betrokkenheid in project Daar al Nour 

 diepgang in geloof / geloofsgroei 
 betekenis van Israël voor de christelijke gemeente 
 werk van de Heilige Geest 

 gastvrijheid voor en omgang met niet-christelijke medeburgers 
 plaats van de gemeente in de samenleving 



 

Zichtbaar missionair  

 
Doel: Mensen, vervreemd van de kerk, leren God kennen en gaan voor 

Hem leven. 
 

Inspiratietekst: 
“Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het 
Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief 

geworden was”. (1 Thess 2:8) 
 

Toelichting; 
Als wijkgemeente de eenheid zoeken en verbinding maken binnen de 

grenzen van de burgerlijke gemeente. 
Mensen (wijkgemeente/bewoners) worden in de wijk met elkaar 
verbonden, maar ook vormen zij met elkaar een levende gemeenschap 

van gelovigen. Er is missionaire bewogenheid in de gemeente nodig om 
invulling te geven aan deze Bijbelse opdracht om hen, die van het 

Evangelie vervreemd zijn, te benaderen en het gesprek aan te gaan met 
anders denkende en anders gelovende mensen in de wijk. 

  

Actiepunten: 
- met de Bijbel de wijk in 

- bezoek als (Paulus)kerk alle markten en evenementen in de wijk 
- bezoek brengen/ of dag plannen voor flyer actie aan de nieuwe wijken in  
  West (Broekgraaf/Bloemenbuurt/Hofjes) 

                      
  Bij laatstgenoemde actie zijn de pastorale wijkouderlingen   

  coördinerend/ leidend m.b.v. inzet Evangelisatiecommissie of   
  gemeenteleden. 
 

  Rust in beleid en activiteiten 

 

Doel: In de komende jaren streeft de wijkkerkenraad naar meer rust en eenheid  
in de gemeente.  
 

Inspiratietekst: “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij 
nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aanrustige wateren, Hij verkwikt 

mijn ziel….”    (Psalm 23: 1,2 3a NBG) 
 
Toelichting: 

Er is het verlangen van de wijkkerkenraad om geen grote ingrijpende 
beleidswijzigingen door te voeren. We streven naar het “samenbindende” met 

de gemeente in al onze activiteiten.   
  
Actie: 

De kerkenraad wil wel indien nodig het beleid in de gemeente aanpassen, maar 
dit mag niet ten koste gaan van de samenhorigheid. Zij houdt tevens zicht op 

de te houden activiteiten. 
 



 


