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vIsIe
Een visie is inspirerend en geeft een 

visionair en ambitieus beeld van wie en  

wat je wilt zijn.

In de definitie van de visie kijk je naar 

de wereld van nu en de kansen in de 

toekomst en beschrijf je de gewenste 

droomsituatie.

Om tot een visie te komen hebben wij 

onszelf o.a. de volgende vragen gesteld:

1. Welke ontwikkelingen zijn belangrijk 

voor onze gemeenschap?

2. Hoe ziet onze toekomst eruit en die 

van de kerk(en) in het algemeen?

3. Welke ambities hebben wij op langere 

termijn?

4. Welke competenties moeten we voor 

de toekomst gaan ontwikkelen?

Gaandeweg dit proces zijn wij tot de 

volgende visie gekomen:

Wij willen een levende en aantrekkelijke 

gemeente van Jezus Christus zijn, dichtbij 

de Heer en bij elkaar, die gaandeweg 

groeit in geloof, gemeenschap en dienst.

Deze visie is de stip die we op de lijn van 

de horizon hebben gezet, daarvoor willen 

we gaan. Hoe wij daar de komende jaren 

handen en voeten aan willen geven, is 

onze missie.



opdracht: 
werkwIjze, resultaat, terugblIk

Als Gereformeerde Kerk Voorthuizen be-

zinnen we ons op de toekomst. Dat doen 

we op een nuchtere manier. We weten dat 

de kerk het anno 2013 moeilijk heeft. Ook 

in Voorthuizen gaat de secularisatie verder. 

Maar hoe treden we die tegemoet? Niet 

door ons over te geven aan al te mooie 

droombeelden en evenmin door ons af 

te laten schepen met louter relativerende 

opmerkingen. Maar wat dan wel? We zien 

uit naar vernieuwing.

Het vorige beleidsplan met de titel 

De Wijngaard dateert uit 2003 en is in 

2009 door een evaluatie en tussenrapport 

geactualiseerd. Aangezien de Protestantse 

Kerk Nederland (PKN) voorschrijft dat elke 

gemeente een beleidsplan heeft dat ‘bij de 

tijd blijft’, heeft de kerkenraad in de zomer 

van 2012 een werkgroep Beleidsplan 

ingesteld. Na enige verkenningen bleek 

het verlangen naar vernieuwing dusdanig, 

dat besloten werd een nieuw beleidsplan 

te schrijven in plaats van het bestaande te 

actualiseren.

De werkgroep heeft eerst een visie 

ontwikkeld voor de toekomst van onze 

gemeente. Daartoe is gebruik gemaakt 

van aandachtspunten van de kerkenraad, 

het bestaande beleidsplan en beleidsplan-

nen van andere gemeenten. Ook de door 

de PKN verstrekte informatie en handrei-

kingen hebben wij in dit proces betrokken. 

Basis voor onze gesprekken vormde de 

in 2012 geschreven visienota van de PKN 

De hartslag van het leven. Deze is uitvoerig 

in de kerkenraad besproken. Daarnaast 

hebben wij ons laten voeden door infor-

matie verkregen tijdens de gemeente-

avond, een jeugddienst over de toekomst 

van de kerk en door een enquête (online 

en via de Accu). Na uitvoerige bezinning 

hebben wij gekozen voor de volgende 

centrale thema’s: raken, fascineren en 

behouden. Deze krijgen een leidende rol in 

dit nieuwe beleidsplan. Het streven van de 

werkgroep is dat het nieuwe beleidsplan 

gedragen wordt door de gemeente en ons 

inspireert en activeert. Daarom hebben 

we gekozen voor een compact, krachtig 

en dynamisch beleidsplan. Wat vormge-

ving betreft, is gekozen voor een eigen 

“gezicht”. 

Met plezier en voldoening hebben we aan 

dit nieuwe beleidsplan gewerkt. We heb-

ben de overtuiging dat er een realistisch 

en ambitieus plan ligt voor onze gemeen-

te. Daarom vervolgen we onze expeditie 

en nodigen iedereen uit mee te gaan.
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Uitnodiging, 
ontmoeting 

en toekomst



VerheUgd met elkaar 
in gods nabijheid, dat 
is raken, fascineren, 
behoUden.



woord vooraf

Kom ga met ons en doe als wij
 

de regel boven dit stukje is overbekend en komt uit Psalm 122 berijmd. deze Psalm is de lijst voor het nieuw geschilderde 

beleid. de werkgroep beleidsplan heeft, getracht weer te geven wie wij als gemeente zijn, wat ons bezig houdt en hoe we de 

komende jaren kerk van jezus christus willen zijn.

We vatten dit beleid samen in drie woorden: raken, fascineren 

en behouden. raken: wat raakt ons echt, waardoor worden wij 

geroerd en bevlogen, wat bezielt ons? fascineren: wat maakt dat 

we de ogen er niet meer van af kunnen houden, gebiologeerd als 

we zijn door dat wat ons geraakt heeft? behouden: wat is voor 

ons zo kostbaar dat we het willen vasthouden?

Wij willen een gemeente zijn dicht bij de Heer en dicht bij elkaar. 

We koesteren de verworvenheden en tradities die ons eigen zijn. 

Tegelijkertijd zoeken we vernieuwing die ons en anderen fasci-

neert. We willen dat ieder zich welkom voelt en ook aangemoe-

digd wordt om als christen te leven. We proberen daarom open  

en uitnodigend te zijn naar ieder ander die ons pad kruist.

Wat raakt ons?

David is verheugd. Dat zegt hij in 

Psalm 122 twee keer. David was geraakt, 

de snaren van zijn hart waren aangeraakt, 

er klonk een blij lied van verlangen in zijn 

leven. De reden voor zijn blijheid is voor 

ons nog steeds actueel. Allereerst werd hij 

uitgenodigd. Dat willen wij als gemeente 

ook ervaren en doen: ons welkom voelen 

en anderen uitnodigen om mee te doen. 

Daarnaast raakt dit David: hij staat met 

twee benen op de grond in Jeruzalem, 

hij hoort er bij en doet mee. Zo willen wij 

een gemeente zijn waar mensen zich thuis 

voelen en graag mee doen. Deze tocht 

en dit samen gemeente van de Heer zijn 

kunnen we ook een expeditie noemen. 

Samen werkend en optrekkend naar Gods 

huis en vanuit onze kerk getuigend in het 

leven staan.

Wat fascineert ons?

David is gefascineerd, vol van de dingen 

die hij samen met anderen beleeft. 

Jeruzalem is aantrekkelijk met muur en 

poorten, maar vooral de mensen maken 

de stad mooi. Jong, oud, sterk, zwak, 

dwalend, stoer, ze hebben er allemaal 

hun plek. Dan die mooie tempel, dat is 

Gods huis, daar horen we samen van 

vergeving en vrede van God onze Vader. 

Al die verschillende mensen horen het 

Evangelie en het is goed voor iedereen. 

Wij willen Gods Woord horen en doen. 

Wij willen Jezus Christus eren en volgen. 

We zien steeds naar Hem, gefascineerd 

door zijn liefde voor ons. De activiteiten 

en gebeurtenissen in dit plan dienen als 

hulpmiddel om geïnspireerd te leven en 

Christus uit te stralen. 

Wat willen we behouden? 

We houden vast aan Gods Woord. Dat 

gaf de vorige generatie aan ons door, wij 

willen het de volgende generatie zeggen 

en voorleven in de kracht van de Geest. 

Behouden is voor ons een eigentijds 

en actief gebeuren. Zoals de pelgrims 

Jeruzalem in en uit gingen, zo willen wij de 

kerk in- en uitgaan. Onze samenkomsten 

geven ons kracht van God en daarmee 

en daaruit mogen wij in de wereld leven. 

David spreekt twee keer over vrede en 

rust. Deze geschenken van God mogen 

we ontvangen op de weg van gebed en 

in verbondenheid met God en mensen. 

In de onrust van de tijden en ook in de 

wisselingen in ons persoonlijke leven wil 

de Heer zijn rust als een fundament en zijn 

vrede als een deken geven. 

Verheugd met elkaar in Gods nabijheid, 

dat is raken, fascineren, behouden.
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het hart Van kerk-zijn is  
de omgang met god,  
de gemeenschaP met elkaar 
en de dienst aan de Wereld



MIssIe 
zoals eerder beschreven is de visie de stip die we op de lijn van de horizon hebben gezet. daar willen wij voor gaan. 

hoe wij daar de komende jaren vorm aan willen geven, is onze missie. die missie is waar we voor staan en hoe we daar  

gaan komen.

Onze missie zien wij als een gezamenlijke 

expeditie. Dat is spannend en avontuurlijk, 

zo is kerk-zijn in onze tijd. Maar dit beeld 

van de expeditie laat ook het hart van 

ons kerk-zijn zien. Dat hart is de omgang 

met God (het doel van de expeditie), de 

 gemeenschap met elkaar (het gezamen-

lijke van de reis) en de dienst aan de 

wereld (we kijken onderweg goed om ons 

heen). Het zijn drie dingen die met elkaar 

verbonden en op elkaar betrokken zijn. 

hoe verloopt deze expeditie?

Allereerst door goed te kijken naar wat 

het eigene is van de Gereformeerde Kerk 

Voorthuizen. We zijn een gemeente die 

sterk georganiseerd is en daar ook waarde 

aan hecht. We kunnen putten uit vele vrij-

willigers, die zich actief inzetten voor onze 

gemeente. We zijn gehecht aan datgene 

wat we hebben opgebouwd, maar staan, 

mits goed onderbouwd, wel open voor 

veranderingen. We hebben een open hou-

ding naar de samenleving toe en willen 

graag missionair zijn. We bieden een thuis 

aan vele generaties en verlangen ernaar 

elkaar te gidsen op onze geloofsweg. 

Waar wij dat eigene van onze gemeente 

vertalen naar de begrippen raken, fasci-

neren en behouden valt te denken aan de 

volgende punten:

raken

• Missionair-zijn vanuit intrinsieke moti-

vatie. Kern van ons gemeente-zijn is een 

 levend geloof in Jezus Christus. Vanuit 

de ontmoeting met Hem en elkaar staan 

we vol vertrouwen midden in deze 

 wereld.

• Vanuit het vertrouwen in de werking van 

Gods Geest staan we open voor de leden 

van onze gemeente in hun diversiteit 

en voor hen die daar geen deel van 

 uitmaken.

• Een thuis creëren voor nieuwe gene-

raties. Dat doen we concreet door het 

eigene van kinderen en jongeren te 

onderkennen en hen te gidsen in hun 

levens- en geloofsontwikkeling.

• Een schuilplaats voor wie op adem wil 

komen. In een samenleving vol onrust 

en verwarring willen we als kerk een 

plek bieden waar mensen, ook in hun 

kwetsbaarheid, zich gekend weten als 

een geliefd mens.

fascineren

• Inzetten op persoonlijke geloofsgroei. 

Waar een doorleefd geloof in Jezus 

Christus gestimuleerd wordt, bloeit de 

gemeente.

• Versterken van het ‘wij-gevoel’ binnen de 

gemeente. Ieder mens heeft het nodig 

gekend te zijn en te ervaren deel uit te 

maken van de gemeenschap.

• Meer vanuit mensen met gaven en 

talenten denken dan vanuit taken en 

organisatie. Doel van ons kerk-zijn is dat 

onze leden hun plekje vinden binnen de 

gemeenschap en zich daarvoor inzetten. 

• Veelkleurige diensten aanbieden. 

Ook onze gemeente kent een grote 

diversi teit. Door een breed aanbod van 

erediensten willen we aansprekend zijn 

voor een grote groep mensen.

behouden

• De Bijbel als Woord van God vormt het 

hart en de inspiratiebron van onze kerk.

• We willen een gemeente blijven, waar-

aan vele vrijwilligers met plezier mee-

werken. Dan wordt de gemeenschap 

bevorderd en weten mensen zich meer 

verbonden.

• Een van de kenmerken van onze 

gemeente is een fijnmazige pastorale 

structuur. Ook in de toekomst willen we 

die behouden.

• We zijn dankbaar dat veel van onze ge-

meenteleden trouw zijn in de kerkgang. 

Graag stimuleren we daar ook jongere 

generaties in.
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doelstellIngen
de komende jaren willen we daarom, in levende afhankelijkheid van onze heer, werken aan de volgende doelen:

raken

• Aandacht voor wie wil kennismaken met 

het christelijk geloofsgesprek. Principieel 

dienen we elk jaar een cursus aan te 

bieden voor wie meer wil weten over het 

christelijk geloof.

• Meer en meer mensen maken geen deel 

meer uit van het traditionele gezin. Daar 

dienen we op in te spelen, in pastoraat, 

geloofsoverdracht en activiteiten.

• Grensoverschrijdend durven denken 

in samenwerking met andere kerken. 

Wij dienen onze eigenheid te bewaken, 

maar waar onze doelen samenvallen met 

die van andere kerken, is samenwerking 

geboden.

• Creatief durven om te gaan met moder-

ne media. Veel meer gebruik maken van 

eigentijdse middelen waardoor nieuwe 

doelgroepen bereikt worden. 

• Onze dienstbaarheid in de wereld 

gezicht geven door te werken aan de 

doelen verwoord in het beleidsplan van 

de diaconie.

fascineren

• Inzetten op het geloofsgesprek. 

Daar waar mensen leren te delen 

wat hun hart beroert, wordt de 

gemeenschap verdiept. Dit geldt voor 

alle leeftijdsgroepen, maar met name in 

de leeftijdsgroep jong-volwassenen zal 

geïnvesteerd moeten worden.

• Oefenen van het geloofsgesprek. Het 

toerusten van vrijwilligers voor hun 

specifieke taak, met name degenen 

die pastoraal werk doen, dient 

geïntensiveerd te worden.

• Inzetten op rust, bezinning en gebed. 

In een hectische wereld willen we als 

kerk ruimte bieden aan verstilling en 

meditatie.

• Ontmoetingsmomenten creëren (zoals 

gezamenlijk eten). Op deze wijze wordt 

het ‘wij-gevoel’ versterkt.

• Aandacht voor de ontmoeting tussen 

generaties. Meer dan tot nu toe het 

geval is, ontmoetingsmomenten 

organiseren tussen verschillende 

generaties.

• Creatief nadenken over een nieuwe 

pastorale structuur. We willen de 

gemeente stimuleren in het omzien 

naar elkaar zonder dat we ambtsdragers 

overvragen.

• De komende jaren de kansen van het 

werken met jongeren tussen 15 en 20 

jaar onderzoeken.

behouden

• De structuur van de huidige 

ochtenddiensten behouden. Zorg 

dragen dat mensen zich blijven 

herkennen in de manier van vieren 

en daarom de veranderingen beperkt 

houden.

• Het veelkleurige aanbod in de 

avonddiensten voortzetten. Hierbij goed 

blijven toezien of het de gemeente in 

beweging brengt en opbouwt.

• Daadkrachtig organiseren. Onze 

gemeente is een doe-gerichte 

gemeente, waarin veel activiteit is. 

Dat is een kracht die we willen blijven 

vasthouden.

• Het groepenwerk dat er is behouden. 

Tegelijk is het ook aan te bevelen 

bestaande vormen los te laten als zij niet 

meer functioneren.

• Er zijn veel gespreksgroepen die al 

lang bij elkaar komen. We willen deze 

groepen in beeld brengen en in overleg 

met hen leiding geven aan het ontstaan 

van nieuwe groepen.
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uItvoerIng en evaluatIe
Om de voorgestelde beleidskaders te vertalen naar actiepunten (beleidsdoelen), zal op een aantal zaken een nadere bezinning 

of uitwerking moeten plaatsvinden. De kerkenraad heeft daar een initiërende en leidende rol in. Om dit proces gecontroleerd en 

gestructureerd te laten verlopen, is het wenselijk om ons te realiseren dat sommige processen meerjarig kunnen zijn en niet alles in 

één keer gedaan hoeft te worden. Het is daarom aan te bevelen om, op basis van prioritering, voor ieder jaar een uitvoeringsagenda 

te maken. Zo wordt inzichtelijk welke geplande actiepunten voor welk jaar geagendeerd staan en waar, aan de hand van jaarlijkse 

evaluatie, mogelijk bijsturing van beleid kan of moet plaatsvinden.
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