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Opbouw van het document
De werkgroep ‘Werk aan de kerk’ is bezig geweest met het voorbereiden van een nieuw
beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. Niet voor niks, want in deze
periode staat de gemeente voor nieuwe keuzes: Wat voor gemeente willen we zijn? En als
onze predikant in 2016 met emeritaat gaat, wat voor predikant zoeken we daar dan bij?
Het beleidsplan is opgebouwd aan de hand van de volgende elementen:
1. Gouden momenten en belangrijke
5. Onze oplaadplekken
factoren
6. Onze presentie in de stad
2. Vier beelden voor de gemeente
7. Onze organisatie
8. Onze middelen
3. Waarom zijn wij kerk?
4. Onze gemeente als oplaadplek

1. Gouden momenten en belangrijke factoren
Tijdens de drukbezochte gemeenteavond op 14 april 2015 hebben we samen nagedacht
over de gouden momenten in de gemeente: het zijn die momenten waarin je je helemaal op
je plek voelde in de gemeente. Belangrijke factoren hierbij bleken te zijn: een gevoel van
samen, emotie en verstilling, omgaan met tegenslag (ook kwetsbaar mogen zijn!), verdieping
(goede preek), persoonlijk (kinderen, gezien/gekend worden), naar buiten treden: ZIN,
ontmoeting met jeugd (clubs/activiteiten/studenten), specifieke diensten (Pinksteren,
Paasnacht, Kerst, ZIN, You2), samenwerking met andere gelovigen.

2. Vier beelden van de gemeente
Daarna hebben we op basis daarvan samen vier beelden uitgewerkt van wat voor gemeente
wij samen kunnen zijn. De vier beelden zijn:

1. Bijenkorf
Open ruimte
Netwerk
Diaconaat
Basis van onze gemeente
Dienstbaar aan de stad

2. Vierplek
Samen geloven
De hele week
Vieren
Eigen initiatief
4. Veilige haven
Er zijn voor elkaar
Pastoraat
Ontmoeten
Kennen en gekend worden

3. Oplaadplek
Missionair
Toerusting
Actief
Naar de samenleving
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Op basis van alle reacties vanuit de gemeente is gekozen om de nadruk te leggen op het
derde beeld, namelijk de kerk als oplaadplek. Maar de andere drie beelden worden daarin
natuurlijk meegenomen. Hierin is ook meegenomen het landelijk beleid vanuit de nota Kerk
2025, Waar een Woord is, is een weg.

3. Wat is de kern van onze gemeente?
In de kern wordt onze gemeente gevormd rond het Licht van Christus. Daar ontmoeten we
God en elkaar. Daar laden wij ons op. Daar ontvangen we nieuwe inzichten en inspiratie voor
het leven van alledag, voor het leven in Wijk bij Duurstede en de wereld om ons heen.
“Het Licht van Christus is het centrum van onze gemeente.
In dat Licht ontmoeten we God en elkaar”
Dit is verder uitgewerkt in de volgende visie:
Geworteld in het Evangelie wil de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede voluit kerk zijn,
elkaar ontmoetend in en rond het Licht van Christus.
Een open, toegankelijke en zichtbare geloofsgemeenschap van deze tijd: steeds kritisch
zoekend naar de weg waarop het Christen‐zijn richting geeft bij persoonlijke en
maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Wij willen elkaar binnen de
geloofsgemeenschap, en anderen daarbuiten, in hedendaagse taal aanspreken op de
vertaling van het Evangelie, en de omgang met God, naar het hier en nu.

4. Onze gemeente als een oplaadplek
Het is niet zozeer dat de structuur, het formele lidmaatschap of het gebouw van de kerk ons
samenbindt. We zijn een open netwerk met tal van groepen die hun gemene deler vinden in
de ontmoeting rond het Licht van Christus. Daar laden we ons aan op. Om van betekenis te
kunnen zijn.
Wij zijn gemeente door samen te vieren, in het pastoraat en de zorg voor elkaar. De leden
van de gemeente mogen zich vanuit de oplaadplek gezonden weten in de samenleving om
daar present te zijn, bij te dragen ook in de zorg voor de ander (het diaconaat) en iets te
laten zien van het Licht van Christus.
De Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede laat zich als volgt kenmerken:
• Wij vieren samen (gericht op God en als ontmoeting onderling);
• Persoonlijk contact is daarbij van belang (kennen en gekend worden);
• Wij werken aan de verbinding tussen de generaties;
• Wij zijn uit op een vertaalslag naar het dagelijks leven (ook zondags willen we hiertoe
worden geprikkeld);
• Wij beperken ons niet tot de zondagmorgen of het kerkgebouw, maar vormen een
informeel netwerk, ook door de week op andere plekken (kleine groepen);
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•

•
•

Wij zijn betrokken op de samenleving en nemen er actief aan deel
(diaconaal/pastoraal, denk daarbij aan de avond over vluchtelingen en de Preek van
de Leek);
Wij zijn pluriform als gemeenschap: traditioneel tot vrijdenkend;
Wij hebben de wil tot samenwerken.

5. Onze oplaadplekken
In eerste instantie is de zondagse kerkdienst natuurlijk een belangrijk oplaadmoment.
Daarnaast zullen de oplaadplekken divers zijn, zoals de gemeente zelf divers is, variërend van
themadiensten (bijvoorbeeld schoolkerk en Loeverdiensten) en (jeugd)groepen, concerten,
gebeds‐ en gespreksmomenten, gezamenlijke maaltijden, diaconale activiteiten, enzovoort.
Deze diversiteit wordt gewaardeerd en vraagt om een hoge mate van zelforganisatie en
bijdrage vanuit de gemeente. De kerkenraad faciliteert en stimuleert.
We hechten hierbij aan:
 Aandacht voor alle leeftijden;
 Diversiteit, zorgvuldigheid en creativiteit in de vormgeving van kerkdiensten en
andere ontmoetingen;
 Eigentijdse, prikkelende en verdiepende verhalen en teksten rond de Bijbel om
geïnspireerd te worden en te kunnen groeien in geloven in God;
 De ervaring van het samenkomen rondom het Licht van Christus.

6. Onze presentie in stad en wereld: missionair zijn.
Je naaste liefhebben als jezelf. Ook als gemeente. Het is belangrijk dat Wijk bij Duurstede
iets merkt van de aanwezigheid van onze gemeente. Dat vraagt om een investering in onze
contacten in de Wijkse samenleving en daarbuiten
Missionair zijn betekent dat we ons geloof uitdragen, present èn van toegevoegde waarde
zijn voor de (Wijkse) samenleving, zowel pastoraal, als diaconaal.

Dit doen wij door bijvoorbeeld:
 ZIN in Wijk bij Duurstede. Activiteiten, op een andere wijze vormgegeven dan in de
zondagse kerkdienst om ook mensen buiten onze geloofsgemeenschap te inspireren
en te bemoedigen. Denk ook aan de Preek van de Leek.
 Samenwerking te intensiveren met de Hervormde gemeente, o.a. rond de feestdagen
en via gezamenlijke projecten en activiteiten, zonder daarbij onze eigenheid uit het
oog te verliezen.
 Contact te zoeken, te houden en samenwerking te bevorderen (zoals de
Pinksterviering, Schoolkerkdienst, Diaconie/Caritas, Vredeszondag, enzovoort) met
de andere geloofsgemeenschappen in Wijk bij Duurstede.
 Voor de gemeenschap in Wijk bij Duurstede willen we van betekenis zijn met de
expertise die wij met onze leden in huis hebben. Om te weten wat er gebeurt in onze
stad en daarop in te kunnen spelen onderhouden we contacten en werken wij samen
met verschillende organisaties. Hierbij valt te denken aan contacten met bijvoorbeeld
Wijk in Dialoog, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, de burgerlijke gemeente, Stichting
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Binding en Volksbelang.
Om onze presentie in de stad verder vorm te geven zullen we nieuwe keuzes maken
ten aanzien van communicatie.

De uitvoering van deze (samenwerkings)projecten zou kunnen worden vormgegeven in
kleine project‐ of taakgroepen vanuit de gemeente. De kerkenraad is daarin stimulator en
procesbewaker.
Verder blijven zaken die in de kerkorde en de plaatselijke regeling over de
verantwoordelijkheden van de kerkenraad zijn vastgelegd , onverkort van kracht
Daarnaast blijft onze presentie en betrokkenheid wereldwijd een onderwerp van aandacht,
waarbij diaconie en ZWO hun acties zullen presenteren en de gemeente wordt betrokken in
de te maken keuzes

7. Onze organisatie
Bij een oplaadplek met diverse groepen en activiteiten hoort een flexibele, slagvaardige
organisatie. We denken dan aan een netwerk van groepen (satellieten) elk met een eigen
afgebakende taak die zelfstandig opereren, waarbij een kleine, slagvaardige kerkenraad voor
samenhang zorgt.

Rondom het
Licht van
Christus

Predikant/kerkenraadsleden
De oplaadplek vraagt om leiding vanuit de predikant(en) en kerkenraadsleden die over de
volgende eigenschappen beschikken:
•
•
•

Bereid en gericht op diverse activiteiten (ook buiten de gemeente)
Ontwikkelzin in de genen (vernieuwend en explorerend)
Keuzes maken/voorleggen
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Een inspirerend en door het geloof in Christus geïnspireerd voorganger. In staat
verhalen te vertellen en te kunnen luisteren naar de mensen waarmee hij in gesprek
is
• Een pastor voor onze gemeente en alle daarin levende gemeenteleden
• Vertaalslag kunnen maken tussen het Evangelie en het dagelijks leven van Wijk bij
Duurstede
• Verbindend leiderschap/ teamplayers
• Lef
• Flexibiliteit
• Missionair: Het evangelie 'handen en voeten' geven in onze samenleving, zodat het
licht van Christus niet binnen de muren blijft, maar mensen raakt.
• Ondersteunend: mensen als individu toe te rusten om zelf aan de gang te gaan met
onze missionaire taak
dit betekent niet dat iedereen alles kan of in zich heeft, maar dat deze groep als geheel
over deze kenmerken beschikt.
•

Werk in de gemeente
Van de gemeente vraagt dit:
• Kerkelijke gemeente zichtbaar maken in de samenleving. Handen en voeten geven
aan je geloof/ leef je geloof
• Omzien naar elkaar ‐ Interesse tonen in elkaar
• Actief bereid tot het samen organiseren/ meewerken aan diverse activiteiten
• Respect voor elkaars mening
• Gebruik makend van elkaars talenten
Informatie
Het vraagt om duidelijke interne informatie en communicatie daarover binnen de gemeente:
 Een duidelijke verantwoordingslijn tussen de kerkenraad en taakgroepen v.v. o.b.v.
inzicht welke activiteiten wij nu al kennen;

 Activiteiten taakgroepen, contactpersonen, afstemming activiteiten taakgroepen
onderling;
 Informeren/bevragen van gemeenteleden over relevante onderwerpen, via alle
beschikbare contactmiddelen die wij kennen of daarvoor verder moeten
ontwikkelen. (ontmoetingen, kerkblad, nieuwsbrief, facebook….)
Communicatie
Naar buiten toe vraagt dit ook om een investering in en verbetering van de communicatie
met een helder beeld van waar we als gemeente voor staan: open, toegankelijk, zichtbaar,
respectvol, inspirerend en naar buiten gericht in hedendaagse taal.
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8. Onze middelen
Onze visie gaat uit van kernactiviteiten, met daar omheen diverse projectmatige activiteiten.
De kernactiviteiten worden structureel gefinancierd. De andere activiteiten zijn afhankelijk
van specifieke ondersteuning in menskracht en/of financiën. Is deze ondersteuning er niet
meer, dan veranderen ze of stoppen zelfs. Een bewuste inzet van middelen speelt daarin een
belangrijke rol.
Dat vraagt ook een andere wijze van omgaan met het geld dat de gemeente beschikbaar
stelt:






Kernactiviteiten
een beperkt aantal doelen/groepen/activiteiten wordt jaarlijks standaard voorzien.
B.v. de zondagse eredienst, pastoraat.
Activiteiten voortvloeiend uit het beleid
Naast de activiteiten die we als kern zien, zijner ook aanvullende activiteiten, deze
kennen een projectmatige wijze van financieren. Nieuwe initiatieven krijgen 3 a 4
jaar de kans om zich te ontwikkelen en worden in ieder geval gedurende die periode
financieel gesteund
Betrokkenheid gemeente
er zal meerdere keren per jaar actief aan fondsenwerving worden gedaan, wat ook
betekent dat er sneller en vaker over de stand van zaken zal worden teruggekoppeld.
Bijvoorbeeld door vòòr de zegen aan te kondigen welke activiteiten in de komende
week zullen plaatsvinden waar we ook een zegen voor mogen ontvangen.

De kerkenraad beoordeelt plannen op haalbaarheid/wenselijkheid en passend zijn binnen de
gemeente/dit beleidsplan en bewaakt daarbij tevens het draagvlak in de gemeente. De
Kerkenraad houdt bij de beoordeling voor ogen dat een plan bijdraagt aan de doelstellingen
in het beleidsplan en het brandend houden en verspreiden van het Licht van Christus.
Waar hebben we allemaal geld voor nodig en wat zijn dan die basisvoorzieningen:






Predikant (Dit vraagt om een specifiek profiel voor een predikant, inclusief een
verdeling van de activiteiten binnen de kernactiviteiten en overige activiteiten)
Gebouw (Gebouw en Open Hof: inrichting en gebruik zodanig maken dat het unieke
gebouw aantrekkelijk is voor gebruik door de gehele gemeenschap)
Organist
Representatie (krant, folders, internet, marktkraam etc.)
Bijeenkomsten (zondagse kerkdiensten en gemeenteavonden)

Daarnaast is er ruimte voor specifieke projecten in het kader van het beleidsplan.
Rond de overige activiteiten werken we toe naar een financieel en organisatorisch “ self
supporting” systeem. Denk hierbij aan het kerkblad (meer internet) en de orgelconcerten.
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9. Onderhoud
Het beleidsplan en de uitvoering daarvan vraagt regelmatig onderhoud. De kerkenraad zal
de uitvoering van het beleid samen met de gemeente oppakken met behulp van een
jaarplan. Dit plan geeft per onderwerp meer inhoudt aan de activiteiten die bij het beleid
passen.
De kerkenraad zal regelmatig evaluatiemomenten plannen om samen met de gemeente te
bekijken hoe e.e.a. loopt en of er verandering, aanpassing verbetering etc nodig is. De
evaluaties zullen minstens 1 x per jaar op de agenda staan, of zoveel vaker als nodig.
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