
Beleidplan 2025 (besloten tijdens de Kerkenraadsvergadering van 20 juni 2016) 

 

Inleiding: 

Rond augustus 2016 is aan de gemeente de vraag gesteld om mee te denken en input te leveren hoe 

wij onze kerk in 2025 zien. Naar aanleiding van deze vraag heeft een groep van ongeveer 35 mensen 

zich aangemeld om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Met deze doorsnede uit de 

gemeente zijn wij bijeengekomen. Na een plenaire bijeenkomst, zijn de ‘verkenners’ in kleinere 

groepjes uiteen gegaan om na te denken over de kerk in 2025. Dat ging onder andere over de 

organisatie, coördinatoren en andere taken, nadenken over leeftijdsgroepen etc. Uit al deze groepen 

is een lijst met dromen, wensen en ook veel verbeterpunten gekomen. De lijst is teruggebracht naar 

zo’n 40 dromen en wensen. Deze waren zeer uiteenlopend en we stonden voor de uitdaging: hoe 

brengen we al deze verschillende wensen in kaart.  Het is zeer nuttig geweest om inzicht te krijgen in 

alle gedachten, wensen en dromen van onze gemeenteleden.  

Doel: 

Er is hieruit gezamenlijk herleid wat ons overeenkomstig doel is voor de komende tijd:   

‘Een eigentijdse geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door Bijbelse 

waarden, voor nu en in de toekomst’.  

Als kernwaarden zijn daarbij geformuleerd: Ruimdenkend en respectvol, gericht op mens en 

samenleving, lerend, actief.  

Beleidsdoelen: 

 In ons beleidsplan Kerk 2025 hebben we gekozen voor drie nieuwe beleidsdoelen:  

1. De organisatie kan lichter. Minder nadruk op vergaderen. Meer nadruk op inhoudelijk contact, 

goede sfeer en effectieve actie.  

2. Het contact met de jongere generaties intensiveren. Nadrukkelijker dan voorheen in alle 

onderdelen van het kerkelijk werk openheid en nieuwsgierigheid bevorderen van en naar 

gemeenteleden en betrokkenen van onder de 40 jaar.  

3. Het zicht verbeteren van de kerk op Nieuw-Vennep als woonplaats, en van de woonplaats op de 

betekenis van de kerk. Ook dit betreft alle onderdelen van het kerkelijk werk. We willen minder 

opgesloten zitten in ons eigen clubje, en meer samen met de woonplaats van betekenis zijn als kerk.    



 Deze beleidsdoelen zullen nog wel verder moeten worden ontwikkeld in de komende jaren. Totdat 

deze zijn afgerond blijven de beleidsdoelen genoemd in de hoofdstukken 4 tot en met 5.5 

Samenwerking lokaal uit het Beleidsplan 2011-2015 onverkort van kracht.   

 

Conclusies en Aanbevelingen n.a.v. het Verkenners-traject ‘Kerk-2025’  vastgesteld tijdens de 

Kerkenraadsvergadering van 20 juni 2016 

Inleiding  

 Begin 2015 kregen Jaco Vaalburg, Martin Valenkamp en Hans Hordijk van de Kerkenraad de taak een 

Verkennersgroep samen te stellen die de opdracht kreeg zich te bezinnen op de vraag hoe we kerk 

willen zijn in 2025. Op 6 juni 2016 is tijdens een gemeentebijeenkomst het moment gemarkeerd dat 

deze verkenningsfase is afgerond. Op die avond zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Vervolgens 

is door vier van de zes ondergetekenden de gemeentebijeenkomst geëvalueerd, waaruit dit 

discussie-document is voortgekomen. Hieronder worden enkele conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd ten behoeve van discussie in en besluitvorming door de Kerkenraad.  

Conclusies 

Uit het verkenningsproces is een aantal duidelijke conclusies te trekken:  

 a. Er is veel positieve energie in de gemeente. De algemene gedachte is dat er veel goeds gebeurt. 

Deze gedachte is ook tijdens de gemeentebijeenkomst op 6 juni door diverse aanwezige 

gemeenteleden uitgesproken.  

b. Tegelijkertijd heeft een oproep binnen de Verkennersgroep om de eigen ‘dromen’ te noteren 

geresulteerd in een lijst met maar liefst 39 ‘wensen’; zaken die blijkbaar in zekere mate worden 

gemist, of die verbeterd kunnen worden. Dit aantal geeft aan dat er dus ook veel te verbeteren valt. 

c. Ondergetekenden hebben de indruk dat bij veel gemeenteleden de gedachte leeft dat ‘de kerk’ 

synoniem is aan ‘de zondagse kerkdienst’. Wat buiten de eredienst gebeurt is voor deze mensen, op 

z’n minst gevoelsmatig, ondergeschikt.  

d. De gedachte die binnen de Verkennersgroep breed wordt gedeeld is dat een eigentijdse gemeente 

zich kenmerkt door een veelkleurig palet aan kerkelijke activiteiten, waarbij de zondagse eredienst 

weliswaar belangrijk is, maar niet bovengeschikt aan bijvoorbeeld diaconie, pastoraat, of activiteiten 

als de Open Eettafel, Werkgroep Oost-Europa, gespreksgroep Preek van de Week, de cantorij of het 

nadenken over de kerk in 2025. Wij beschouwen ál deze activiteiten, zonder uitzondering, als 

volwaardige uitingsvormen van ‘kerk-zijn’. Het kan niet zo zijn dat iemand die niet op zondag naar de 

kerk komt, maar wel actief is in bijvoorbeeld leerhuizen, het gevoel krijgt een ‘tweederangs’ 

gemeentelid te zijn.   

e. De huidige organisatiestructuur is ontstaan in een tijd dat de zondagse eredienst als belangrijkste 

zwaartepunt van het kerkelijk leven gold. Uit conclusie d. volgt ons inziens dat deze wijze van 

organisatie wellicht verdere bezinning en mogelijk aanpassing behoeft. 

 f. We stellen vast dat gedurende het verkenningsproces diverse aanvankelijk enthousiaste 

deelnemers zijn afgehaakt. Op de een of andere manier voelden ze niet voldoende aansluiting bij wat 



in de Verkennersgroep werd bediscussieerd. Sommigen gaven aan dat het proces te langzaam 

verliep, en dat men het gevoel had te lang in de ‘theoretische fase’ te blijven steken. Er was een 

duidelijke drang tot ‘daden’. Anderen benadrukten juist dat er eerst een breed gedeelde visie moest 

zijn uitgekristalliseerd, waarop verder beleid kan worden gebaseerd.  

Het laatste halfjaar was er onder de Verkenners een duidelijk onderscheid tussen zgn. ‘doeners’ en 

‘denkers’.  

g. Ons inziens kan een vergelijking worden getrokken tussen dit afhaken, en een trend die we ook al 

langere tijd in de gemeente zien. Diverse gemeenteleden lieten zich in de afgelopen jaren om allerlei 

redenen uitschrijven, en we hebben meestal niet of nauwelijks in beeld om welke redenen ze dat 

doen.   

Aanbevelingen 

a. Wij verzoeken de Kerkenraad het zojuist geformuleerde motto vooralsnog te omarmen als leidraad 

voor de komende periode, waarin wordt gezocht naar nieuwe wegen en vormen van gemeente-zijn. 

De reis naar een toekomst van onze kerk is echter een ‘levend’ proces; motto’s en doelstellingen zijn 

nooit in steen gebeiteld. Een punt op de horizon heeft sowieso de eigenschap nooit dichterbij te 

komen.  

b. De als positief gewaardeerde kenmerken van onze gemeente mogen wat ons betreft uitbundig 

gevierd worden. Onze aanbeveling is om deze te blijven stimuleren, maar tegelijkertijd de genoemde 

verbeterpunten serieus te nemen.  

c. Wij bevelen aan bij het maken van keuzes niet het vergroten van het ledental als doel te kiezen, 

maar het komen tot een gemeente die beantwoordt aan het zojuist geformuleerde motto. Als 

hierdoor meer mensen de weg naar onze gemeenschap vinden, zijn we daar natuurlijk blij mee, maar 

dit zou niet het doel moeten zijn, omdat het gevaar van ‘verkramping’ dan op de loer zou kunnen 

liggen.  

d. De verkennersfase is nu afgerond. Wij bevelen aan dat de Kerkenraad het besluit neemt het 

proces een nieuwe impuls te geven door werkgroepen in het leven te roepen die met vooralsnog 

(enkele van) de bovenstaande conclusies actief aan de slag gaat. Wij denken daarbij aan: 

1. Een werkgroep die contact zoekt met de gemeenteleden die de afgelopen 5 jaar om welke 

reden dan ook onze gemeente hebben verlaten. Deze werkgroep kan ook in gesprek gaan 

met gemeenteleden die wel andere kerkelijke activiteiten, maar niet meer de zondagse 

erediensten bezoeken. Doel is om goed in kaart te brengen en te analyseren wat hen tot dit 

besluit heeft gebracht, waarbij overigens –opnieuw– niet het doel moet zijn deze mensen 

‘terug te winnen’. Met het inventariseren van de beweegredenen de kerk te verlaten hebben 

we naar onze mening ‘goud’ in handen om te komen tot zinvolle veranderingen.  

 

2. Een werkgroep die zich, met name gericht op toekomstige ontwikkelingen en behoeftes,  

gaat bezinnen op de balans tussen de verschillende kerkelijke activiteiten, met name de 

zondagse eredienst in relatie tot de doordeweekse activiteiten als leerhuizen, etc.   



3. Een werkgroep die zich (vervolgens) gaat bezinnen op de organisatiestructuur van de 

gemeente.  

4. Een werkgroep die ervoor zorgdraagt dat alle leeftijdsgroepen, en met name de jeugd en 

de jongeren én de groep gemeenteleden tussen 25 en 50 jaar, in het proces voortdurend een 

stem krijgen en houden.  

5. We bevelen aan de aan te stellen interim-predikant te informeren over het proces en de 

hierboven genoemde conclusies, en als opdracht mee te geven de nu te nemen stappen 

actief te begeleiden.  

f. Tot slot bevelen wij aan het proces in grote transparantie te laten verlopen, zodat gemeenteleden 

geen redenen hebben te veronderstellen dat alles buiten hen om gebeurt. Dat kan met publicaties in 

de Kerkbrief, (korte) gemeentenbijeenkomsten (bijvoorbeeld na een viering), op de website en in de 

nieuwsbrief, maar ook stellen we voor regelmatig, en zeker op belangrijke verandermomenten, een 

inloop-spreekuur te houden, waarbij iedereen zich kan laten informeren over het proces en ook 

eigen ideeën aan de hand kan doen.   

 

 


