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Beleidsplan Kerk in Nesselande
2018-2022
INLEIDING
Hieronder een korte uitwerking van de toekomstbeelden
die leidend zijn geweest voor het maken van dit
beleidsplan. Deze toekomstbeelden waren de uitkomst
van een gezamenlijke trektocht van de gemeente onder
de naam ‘waarderende gemeenteopbouw’. In het
seizoen 2016-2017 heeft onder leiding van Else Roza
een bezinningsproces in de gemeente plaats gevonden
waarbij we op zoek gingen naar ons verlangen, naar wat
we waarderen en wat we graag in de toekomst zouden
uitvergroot zien terugkomen. Elk gemeentelid had de
kans tijdens de bijeenkomsten om verhalen, goede
voorbeelden en dromen te delen. Aan het eind van dit
proces ontstonden deze toekomstbeelden die een
inspirerend en wenkend perspectief vormen.
We hebben als kerkenraad geprobeerd deze
toekomstbeelden waar mogelijk te vertalen naar beleid
en de verschillende beleidsterreinen. Een samenvatting
van de belangrijkste concrete plannen hierbij is
hieronder te lezen. In de tekstblokjes zijn citaten te
lezen van toekomstbeelden van gemeenteleden voor
2021.

Gastvrijheid:
In 2017 heeft zich een groep gemeenteleden gevormd
die gastheren en -vrouwen vormen die rond de diensten
nieuwe bezoekers welkom heten, gastvrij ontvangen en
wegwijs maken. Meer over dit initiatief: zie
beleidsterrein Pastoraat.
“de diensten zijn laagdrempelig en
gastvrij, met mooie muziek en
ontmoeting met God en elkaar.”

Diversiteit:
Bij bespreking van onderwerpen in de gemeente zal
vaker gebruik gemaakt worden van de methode
‘waarderende gemeenteopbouw’. Het is helpend om
iedereen aan het woord te laten komen en zorgt dat het
verlangen verwoord wordt. Dit werkt stimulerend en
samenbindend. Zie verder het hoofdstuk ‘Diversiteit’.
“we hoeven niet hetzelfde te zijn,
het is goed om jezelf te zijn, samen
vul je elkaar aan”

Geloof:
Kerk in Nesselande - april 2018

De stuurgroep Vorming en toerusting wil de
bestaande kleine groepen versterken (bijvoorbeeld
3B groepen). Ook wil ze gemeenteleden toerusten
hoe het geloof door te geven (bijvoorbeeld als
themabijeenkomsten in kader van een jaarthema).
Meer hierover valt te lezen onder beleidsterrein
Vorming en toerusting
“de basis van ons gemeente-zijn ligt in de voeding
van Boven, het vertrouwen in Hem; het levend
water van Gods Geest; geloof wordt ook gedeeld
met elkaar in kleine groepen; en buiten de kerk:
mensen komen tot geloof doordat we het
uitdelen.”
Gebed:
Gebed kan op verschillende manieren vormgegeven
worden. Niet alle manieren passen in onze
morgendienst. Daarom zal onderzocht worden of
er ’s avonds een speciale gebedsdienst
georganiseerd kan worden, waarbij verschillende
vormen meer ruimte kunnen krijgen. Te denken valt
aan langere stilte, kringgebed, etc. Daarnaast wil de
stuurgroep Pastoraat ruimte voor nazorg na de
dienst, waar iets van de dienst of het leven gedeeld
kan worden en waar desgewenst voor gebeden kan
worden. Zie verder het beleidsterrein Pastoraat.
“er wordt thuis gebeden, in je eentje, maar ook
samen, voor elkaar en voor mensen in de wijk
die het nodig hebben.”
Talenten/gaven:
We willen meer toe naar gavengericht werken: niet
alleen kijken naar de vervulling van vacatures, maar
(bijvoorbeeld bij kennismakingsgesprekken) meer
naar wat de gaven en talenten van gemeenteleden
zijn. Ook zou het goed zijn als er meer aandacht
komt voor een goede overdracht, het inwerken en
begeleiden van een opvolger. Ook heldere
communicatie over verwachting, inhoud en duur
van taken. De kerkenraad kiest ervoor om kleiner te
blijven en om meer aandacht te geven aan het
geestelijk leiding geven (bezinning op eigen
discipelschap en geloofsvorming). Daarnaast willen
we de kracht van de gemeente (know-how,
opleidingsniveau, vaardigheden, relatieve rijkdom)
koppelen aan de nood en behoeften in de wijk. Zie
voor de uitwerking het hoofdstuk over Talenten.
“we weten goed wat we in huis
hebben en kunnen dat koppelen
aan een nood of hulpvraag.”

Bruisend kinder- en jongerenwerk:
4

Jongeren vasthouden bij het geloof en
groepsvorming is de uitdaging voor onze gemeente.
Één stap is om de frequentie van de Just4U op te
voeren. Zie het beleidsplan Jongerenwerk. Het
kinderwerk krijgt hopelijk weer een jeugdouderling
kinderwerk, die het bestaande beleid verder kan
continueren.
“vervuld van de Geest; jongeren nemen
elkaar mee; willen groeien in geloof; van en
voor jongeren; de Zomerweek kent 500
bezoekers.”

Samen eten:
Er wordt een stuurgroep gevormd en vrijwilligers
geworven die het eetproject ‘de Heerlijkheid’ willen
dragen: een wekelijkse heerlijke, maar goedkope
maaltijd voor mensen uit de wijk in onze zalen en
bereid in onze keuken. Zie het beleidsplan Diaconie.
“een keer in de maand na de dienst
met de gemeente; doordeweeks
voor de buurt.”

Gebouw:
Er wordt door de gemeente een beslissing genomen
of het huurcontract met WoonCompas wordt
verlengd, zodat we hoofdhuurder blijven. Of dat we
terug willen naar de vorige situatie, waarin we een
van de huurders waren. Of dat we op
zondagochtend ergens in een andere ruimte
(binnen of buiten Nesselande) gaan kerken. Zie voor
de toelichting het beleidsplan Financiën.
“een eigen gebouw, zelf steen voor steen
neergelegd; een multifunctioneel gebouw,
waar
doordeweeks
huiswerkbegeleiding
gegeven wordt en gekookt wordt.”
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BELEIDSPLAN PASTORAAT

•

Met gebedspastoraat bedoelen we dat gebed van
enorme waarde is in het pastoraat, zowel in het
individueel als het groepspastoraat. We willen dat
verder vormgeven, passend bij het verlangen van
de gemeente.

2018-2022
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1. VISIE
Het pastoraat is erop gericht om gemeenteleden vanuit
Bijbels perspectief bij te staan op alle terreinen van het
leven, zoals zorgen bij ziekte, opvoeding van kinderen
en jongeren, in relaties als het huwelijk en in de omgang
met anderen.
In brede zin is pastoraat het omzien naar en zorgen
voor elkaar, op geestelijk gebied. Met als doel het
helpen bij onze geestelijke groei, om steeds meer te
veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

•

2. VORMEN VAN PASTORAAT
Er zijn verschillende vormen van pastoraat.
• Individueel

3.

•

Gemeenteleden die niet (meer) in de kerk (kunnen)
komen of mensen buiten de gemeente: ‘missionairdiaconaal pastoraat’ vindt bijvoorbeeld plaats
tijdens de gespreksgroepen bij Middin, vieringen bij
Chrizona en in de Kristal voor senioren. Ook de
ontmoetingen die mogelijk plaats zullen gaan
vinden als de droom van het ‘Samen eten’ (zie
diaconie) werkelijkheid wordt, vallen hieronder.

•

Kinderpastoraat: is nog onderbelicht in de
gemeente. Het is goed dit in de komende jaren
meer te ontwikkelen. The Point richt zich
momenteel op jongeren, de expertise is wel in huis,
maar het ontbreekt aan capaciteit om deze
doelgroep er nu bij te nemen.

•

Jongerenpastoraat (zie beleidsplan jongerenwerk)

•

Ouderenpastoraat: de ouderling seniorenwerk
werkt
hierbij
samen
met
een
team
bezoekbroeders/-zusters en de predikant.

•

Huwelijken, relaties en gezinnen: iemand in het
Pastoraal Team is verantwoordelijk voor het
bezoeken van jubilerende stellen (bij 5, 12,5 en 25
jaar). Daarnaast bieden we (een keer in de paar
jaar) de Marriage Course aan. Stellen met
huwelijksproblemen worden begeleid. De predikant
brengt kraambezoeken en houdt doopcatechese.
Als er zich iets voordoet in gezinnen, zullen de
kinderen aandacht krijgen van The Point.

•

Crisispastoraat richt zich op gemeenteleden die
plotseling of langere tijd door een crisis gaan: te
denken valt bijvoorbeeld aan een sterfgeval, ziekte,
depressie, psychische problemen, scheiding of
ontslag. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van
de predikant.

Groep
Maar er is ook ‘groepspastoraat’: tijdens een
bijeenkomst of gespreksgroep kunnen er thema’s
besproken worden of dingen gedeeld die raken aan
het pastoraat. Te denken valt aan een de Marriage
Course, een ontmoeting in wijkteamverband, een
3B groep, de seniorenviering of een gespreksgroep
bij Middin (voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel).
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DOELGROEPENPASTORAAT

Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden bij
het pastoraat:

Hierbij denken we aan het ‘huisbezoek’ (gesprek
met een stel of gezin) of individueel pastoraat (één
op één gesprek) door de predikant, ouderling,
iemand van het Pastoraal Team of leden van
bezoekteam senioren.
•

Pastoraat via social media
Een nieuwe vorm van pastoraat is de digitale
hulpvraag. Social media gebruiken om dichter bij
jongeren aan te sluiten en mensen buiten de kerk te
bereiken.

“Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest
gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen”.
(Uitgangspunt 1 Korinthe 12:7 BGT)
Het zorgen voor elkaar en helpen bij onze groei in geloof
is niet alleen een taak van de predikant en kerkenraad.
Het is een taak van iedereen die betrokken is bij de KIN.

Gebedspastoraat
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4.

UITWERKING

4.3 Uitwerking toekomstbeeld ‘Gastvrijheid’

4.1 Wijkteams
Een vorm van groepspastoraat is het wijkteam. Het doel
van de wijkteams is om verbondenheid te creëren of te
versterken tussen gemeenteleden in een bepaald
geografisch gebied. Zodat er pastoraal en praktischdiaconaal meegeleefd kan worden met elkaar.
Sommige wijkteams functioneren goed, andere niet of
minder.
Aan de teams die minder goed functioneren moet voor
het komend jaar aandacht aan worden gegeven.

Een van de toekomstbeelden is ‘gastvrijheid’. Daarmee
bedoelen we de manier waarop we gasten en bezoekers
ontvangen in de kerkdienst op zondag.
Gastheren en -vrouwen
In september 2017 is van start gegaan met gastheren en
-vrouwen die in teams van twee mensen die voor het
eerst in onze kerk komen, verwelkomen en wegwijs
maken. De groep Gastvrijheid is een werkgroep die
onder verantwoordelijkheid van het Pastoraal Team
functioneert.
Houding

Plan voor versterking wijkteams:
We willen werken aan het zoeken van gemotiveerde
coördinatoren die zelf het belang en de waarde zien van
de wijkteams. Zij zijn de kartrekkers en nemen het
voortouw in het organiseren van ontmoetingen.
Richtlijn is minimaal twee keer per jaar een
gezamenlijke ontmoeting (denk aan een borrel,
barbecue, straatactiviteit).
Tijdens die ontmoetingen kan ook gepeild worden waar
behoefte ligt aan verdere of andersoortig contact, denk
aan de vorming van 3B groepen, bijbelstudie, aansluiting
bij bestaande straatactiviteiten, organiseren van
activiteiten voor de hele buurt, een uitje, eten bij elkaar,
etc. Ook is de coördinator contactpersoon mocht er
pastorale of diaconale nood zijn. Dit is uitwerking.

Gastvrijheid is niet slechts een verantwoordelijkheid van
gastheren en gastvrouwen die die zondag op het rooster
staan – het is een taak van de hele gemeente. Een
bewuste keuze en een houding. Op zondag én door de
week; in de kerk én buiten de kerk. ‘Laat iedereen u
kennen als vriendelijke mensen, schrijft Paulus in
Fillippenzen 4:5 .
Kennismaking
Gemeenteleden die nieuw ingekomen zijn, worden
bezocht door een gemeentelid (als ze via het
ledenbestand binnenkomen) of door de predikant (als
hij ze in de kerkdienst heeft gesproken).

Communicatie
Deze coördinatoren worden minimaal 1x per jaar
toegerust: tijdens gezamenlijke ontmoeting met alle
coördinatoren wordt er gedeeld hoe het gaat in de
wijkteams en waar er ondersteuning nodig is.

Als er nieuwe leden zijn, wordt hen gevraagd of ze zich
willen voorstellen via een stukje in de nieuwsbrief.

4.2 Social media
The Point, het jongerenpastoraat, is hier al ervaren mee.
Ook al is het de voorkeur dat er een echt gesprek
plaatsvindt, kan contact via e-mail of WhatsApp
behulpzaam zijn, bij het leggen van het eerste contact
en zeker bij het bespreken van gevoelige onderwerpen.
Op de nieuwe website komt er een apart
contactformulier waar men, binnen of buiten de
gemeente, een pastorale vraag kan stellen die binnen
komt bij pastoraat@kerkinnesselande.nl.
Voor jongeren kan dit gestuurd
thepoint@kerkinnesselande.nl.
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Naast een warm welkom is goede communicatie over
wie we zijn, hoe je lid kan worden en hoe nieuwe leden
hun weg kunnen vinden in de gemeente is van groot
belang. Dit gebeurt via folders die uitgedeeld worden
door de gastheren- en gastvrouwen, tijdens
kennismakingsbezoeken en via de (nieuwe) website.

worden

Goed afscheid nemen
In elke gemeente komt het voor dat gemeenteleden ook
vertrekken, om welke reden dan ook. Omdat ze
verhuizen of omdat ze zich in een andere gemeente
meer thuis voelen. Belangrijk is om vroegtijdig te
signaleren dat gemeenteleden gemist worden, zodat er
een gesprek met iemand van de kerkenraad kan
plaatsvinden over de reden waarom men niet meer
komt.

naar
Daarnaast is het goed als er in de nieuwsbrief vermeld
wordt als gemeenteleden afscheid nemen. Dat kan
feitelijk, maar eventueel ook met een toelichting.
Desgewenst kan dat ook tijdens een kerkdienst waarbij
in het dankgebed en de voorbede er aandacht voor kan
zijn.
7

Ook verdient het de voorkeur om de uitschrijfbrief te
brengen door iemand van de kerkenraad, pastoraal
team of wijkteam.

4.4 Uitwerking toekomstbeeld ‘Gebed’
Naast gastvrijheid is ‘het gebed’ genoemd als een van de
toekomstbeelden. Enkele dromen die gemeenteleden
noemden:
-Als er verdriet is, dat (samen) in gebed bij de Heer
brengen
-Bidden voor noden en zieken, zoals Jezus dat deed
-Overal stellen gemeenteleden hun huizen open voor
gebed, laagdrempelig, voor de buurt.
Wij willen deze genoemde dromen onderbrengen onder
het begrip ‘gebedspastoraat’. Bij gebedspastoraat
denken we vooral aan:
•

•

Dank- en voorbede in kerkdiensten: gemeenteleden
kunnen hun dankpunten en zorg kenbaar maken
aan de kerkenraad/predikant die deze in het gebed
verwoordt. Er zal gezocht worden om de drempel
om het indienen van gebedsverzoeken te verlagen.
Te denken valt aan het schrijven in een
‘gebedenboek’ of het delen via de e-mail of app.
Een speciale vorm van gebedspastoraat is
ziekenzalving. In 2017 is hiervoor een beleidsstuk
opgesteld door het Pastoraal Team, dat aanvaard is
door de kerkenraad en besproken in de gemeente.
Dit stuk is als bijlage te lezen. Na de dienst is er
gelegenheid voor gemeenteleden en bezoekers met
vragen en noden voor nazorg. Hiervoor is altijd één
nazorgteam van twee pastoraal geschoolde
gemeenteleden aanwezig. Voor een luisterend oor
en, als dit op prijs wordt gesteld, een gebed.

•

Naast de Praise- en Resounddiensten kunnen er
speciale Gebedsvieringen worden opgezet, waarbij
verschillende vormen van gebed een grotere plek
en ruimte kunnen krijgen dan in reguliere diensten.
Zoals de stilte, kringgebed, het bidden met en voor
elkaar.

•

Na een goedkope maaltijd voor de buurt in het
kader van ‘Samen eten’ (zie diaconie) zou er
gelegenheid geboden kunnen worden aan
bezoekers van de maaltijd voor een pastoraal
gesprek: een luisterend oor en desgewenst een
gebed.

•

Tijdens pastorale gesprekken kan er desgewenst en
passend bij de situatie afgesloten worden met een
persoonlijk gebed.

•

Het is ook mogelijk om niet aan het eind van het
gebed, maar om al eerder tijdens het gesprek te
bidden. Een afwisseling van gebed en gesprek.
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5.

TOERUSTING /SCHOLING

Te denken valt aan de scholing van gemeenteleden voor
een nazorgteam: toerusting op de ontwikkeling van
pastorale fijngevoeligheid, gaven en vaardigheden
tijdens het gesprek na de dienst.
Er is vanuit een gift in het verleden nog budget voor een
training kinder- en tienerpastoraat bij Stichting Chris
beschikbaar (350 euro) in het jongerenwerk.
6.

PASTORAAL DOEL : AKJR

In 2017 is besloten dat naast een diaconaal doel er een
pastoraal doel gesteund zal worden: dit doel is stichting
Als Kanker Je Raakt. De werkgroep die hiervoor acties
bedenkt en aandacht voor vraagt, valt onder de
verantwoordelijkheid van het Pastoraal Team.
7.

CONCRETE ACTIES EN PLANNEN :

1.

Op de nieuwe website een pagina waar hulpvraag
ingediend kan worden.

2.

Wijkteams: coördinatoren zoeken en toerusten

3.

Onderzoeken kinderpastoraat

4.

Uitwerking van gebedspastoraat:
-opzetten van en toerusten van een nazorgteam
-gebedsvieringen
-pastorale aanwezigheid rond op te zetten ‘samen
eten’ maaltijden
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Bijlage bij beleidsplan Pastoraat,
beleidsstuk ziekenzalving:
Ziekenzalving
Ziekenzalving is een pastoraal en liturgisch ritueel
waarbij pastorale leidinggevenden van de gemeente een
zieke zalven met olie en een gebed uitspreken. Het is op
de Bijbel gebaseerd en wordt beschreven in Jakobus 5:
“14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente
bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met
olie zalven in de naam van de Heer. 15 Het gelovige
gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten
opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem
vergeven worden. 16 Beken elkaar uw zonden en bid
voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”
Het is pastoraal: ziekenzalving, het woord zegt het al,
wordt gegeven aan mensen die ziek zijn. Dit kan zowel
psychische als lichamelijke klachten betreffen.
Het is ook liturgisch: vaak komen er verschillende
elementen aan de orde tijdens een ziekenzalving, zoals
het bidden, belijden en zalven. Daarom is het goed als er
een ‘orde van dienst’ is, een korte liturgie.
Hieronder zullen kernelementen uit Jakobus 5 toegelicht
worden.

Een helende gemeente
Ziekenzalving staat niet los van de gemeente, maar
gebeurt in verbondenheid met de gemeente. De vraag
komt op uit de gemeente en namens de gemeente gaan
de ‘oudsten’ naar de zieke toe. Verderop lezen we hoe
er praktisch met de gemeente hierover
gecommuniceerd wordt. Inhoudelijk betekent dit dat de
gemeente biddend om de zieke heen staat. In de Bijbel
wordt op verschillende plaatsen het belang van de
gemeenschap benadrukt, zowel negatief als positief. In
zijn vaderstand Nazareth kon Jezus slechts een paar
wonderen doen, vanwege ongeloof in Hem (Marcus 6:16a). Een gemeente waar geen geloof en verwachting is
dat Hij als opgestane Heer zegenend en genezend
aanwezig wil zijn, kan tekenen van Zijn Rijk
tegenhouden. Daarnaast verbindt Paulus het grote
aantal zieke en gestorven gemeenteleden in de
gemeente van Korinte aan het ‘verziekte’ klimaat in de
gemeente (1 Korintiërs 11:30): het niet willen delen van
brood en wijn van de rijken met de armen aan de tafel
van de Heer (vers 20-21; 33-34). Gebrek aan onderlinge
liefde leidt tot een minder gezonde en gezond makende
gemeenschap.
Kerk in Nesselande - april 2018

Hoe het wél moet, schrijft de apostel in dezelfde brief:
“Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere
mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld
wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent
het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel
van uit” (1 Korintiërs 14:26-27). Aan broeders en zusters
die met elkaar meeleven in liefde en geloof, belooft God
zijn zegen (Psalm 133).

Het gebed
De ‘oudsten’ van de gemeente bidden voor de zieke, in
de Naam van de Heer. Jezus’ verkondiging van het
Koninkrijk van God ging gepaard met het genezen van
de zieken en het uitdrijven van demonen. Hij stuurde
eerst zijn twaalf leerlingen erop uit (Mattheüs 10:1) en
later zelfs 72 leerlingen (Lukas 10:1) om hetzelfde te
doen. Ook als Jezus naar de hemel is gevaren en de
Heilige Geest is gekomen zien we dat de verkondiging
gepaard ging met gebed voor de zieken (Handelingen
5:15, 16; 19:12). Jakobus, broertje van Jezus, roept zijn
lezers op om in de plaatselijke gemeente het gebed voor
de zieken serieus te nemen. De opdracht van Jezus om
te bidden voor de zieken gaat dus door. Gebed waar
God kracht aan verleent en dat zijn uitwerking zal
hebben. Als oudsten beschouwen wij in de Kerk in
Nesselande de predikant, ambtsdragers en leden van
het Pastoraal Team.

Olie
Olie was een geneeskrachtig middel: de wonden van de
aangevallen man werd door de barmhartige Samaritaan
met olie verzorgd. Olie heeft in de Bijbel meerdere
betekenissen: koningen en priesters werden met olie
gezalfd. In Jesaja 61:1 gaat het over de Messias: daar
wordt de zalving met olie gelijkgesteld aan de Geest die
op hem rust. Jezus haalt dit zelf aan in zijn eerste preek
in Nazareth (Lukas 4:18-19). Jezus verwijst hier naar de
komst van de Geest bij zijn doop vlak hiervoor. En
vooruit naar zijn missie waar mensen bevrijd worden en
genezing ontvangen.
De opdracht om te bidden voor de zieken gaat terug op
de Heer. Het zalven met olie verwijst naar dus naar de
Heilige Geest. Hij wil aanwezig zijn tijdens het gebed en
de zalving. Hij deelt zijn gaven uit aan de gemeente. We
mogen erop vertrouwen dat Hij rondom een
ziekenzalving altijd iets wil geven, zoals Hij wil en op Zijn
tijd en wijze (1 Korintiërs 12:4-11): genezing,
bemoediging, kracht, een woord van wijsheid,
vertrouwen, een lied, eenheid, liefde of iets dergelijks.
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Genezing

Stappenplan en praktische uitvoering

Dit helpt ook om ons niet blind te staren op het al dan
niet genezen van de zieke. Dan is het gevaar dat het een
alles of niets verhaal wordt: of de zieke wordt
(lichamelijk) genezen of niet. Maar juist door open te
staan voor wat de Geest gaat geven, wordt het blikveld
verruimd en gaat de druk eraf: het gaat er niet om of de
Heer door zijn Geest iets schenkt, maar wat in Zijn
wijsheid en rijkdom.

• Het verzoek om ziekenzalving
Het verzoek komt bij een gemeentelid vandaan die ziek
is. Hij of zij doet dit uit vrije wil, ook al kan hij of zij wel
in een pastoraal gesprek op het spoor gezet zijn van de
mogelijkheid van ziekenzalving. In de Rooms-katholieke
Kerk is het sacrament van het laatste oliesel alleen
voorbehouden aan een ernstig zieke die op sterven ligt.
Naar onze mening spreekt Jakobus 5 nergens over de
aard of stadium van de ziekte en dus zijn er geen
voorwaarden aan de ziekte verbonden.

De tekst van Jakobus (5:16) is op dit punt ook dubbel uit
te leggen: het Griekse woord ‘soizo’ kan zowel ‘gezond
maken’ als ‘redden’ betekenen. En ‘egeiro’ zowel
‘opstaan (van je ziekbed)’ of ‘opstanding (uit de dood)’.
Beide mogelijkheden moeten we benoemen en rekening
mee houden: we mogen op grond van het gegeven dat
Jezus geen mensen ziek heeft gemaakt, maar alleen
maar beter, erop vertrouwen dat Hij aan de kant van de
genezing staat. God wil ten diepste de ziekte niet. Kijk
maar naar de momenten waarop Zijn Koninkrijk dichtbij
was: zowel tijdens de schepping, de herschepping door
Jezus als de voltooiing in de nieuwe hemel en aarde was
er geen plaats voor ziekte, verdriet en dood.
Tegelijkertijd moeten we rekening houden met het ‘al
reeds en nog niet’ van het Koninkrijk nu. God wíl zijn
herstel schenken, dat is zeker. Maar het tijdstip niet: of
nu al in dit aardse leven of straks in de eeuwigheid.

Belijden van zonden
Twee keer wordt in Jakobus 5 gesproken over het
belijden van zonden aan elkaar. Dit luistert wel nauw:
hier wordt niet gesuggereerd dat ziekte altijd
veroorzaakt wordt door zonde. In de Bijbel wordt vaak
de gedachte van ‘eigen schuld, dikke bult’ afgewezen.
Daarom staat er ook in de tekst ‘Als hij gezondigd
heeft…’
Tegelijkertijd kan zonde wel een ziekmakende rol
spelen: denk bijvoorbeeld aan verbittering in de ziel die
lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Of als
anderen óns iets aangedaan hebben, waardoor de
psychische verwonding zich uit in somatische
symptomen. Dan kan een gesprek hierover en eventueel
een belijden van schuld of erkenning van de pijn die
aangedaan is, opluchten.
Daarnaast staat zonde de werking van Gods Geest in de
weg. Als er zonden zijn, die niet specifiek met de ziekte
te maken heeft, kunnen die tussen God en ons of tussen
mensen onderling in staan, waardoor het gebed
belemmerd wordt. Dit geldt voor de zieke, maar zeker
ook voor de andere aanwezigen en de leiders van de
gemeente.
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• Voorbereidingsgesprek
Het is wenselijk dat er voorafgaande aan de
ziekenzalving op een eerder tijdstip een
voorbereidingsgesprek plaats vindt. Het proces
voorafgaande aan de daadwerkelijke zalving wordt
dikwijls als zeer waardevol ervaren zowel door de zieke
zelf als door de leidinggevenden.
Als er een verzoek tot ziekenzalving binnenkomt bij de
predikant of leden van het Pastorale Team, zal er dus
eerst een voorbereidingsgesprek plaats vinden tussen
de zieke (en eventueel dierbaren) en de
ambtsdragers/leden van Pastorale Team. Wie daarbij
aanwezig zijn, wordt voor dit gesprek in onderling
overleg afgestemd. De voorkeur heeft het als er
tenminste twee leidinggevenden bij het
voorbereidingsgesprek (en de daadwerkelijke
ziekenzalving) aanwezig zijn.
Tijdens het gesprek wordt, naast de aanleiding – de aard
en impact van de ziekte - ook Jakobus 5 besproken. De
hierboven benoemde elementen uit de tekst worden
verkend met elkaar en gedeeld wat de verwachtingen
zijn.
Ook wordt er een liturgie samengesteld: er is ruimte
voor de zieke om desgewenst liederen uit te zoeken
voorafgaande aan de ziekenzalving.
• Communicatie met de gemeente
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de
communicatie hierover met de gemeente. Het is
belangrijk dat dit wel in overleg met de zieke gebeurt: er
kunnen zwaarwegende redenen zijn waarom de zieke
hieraan geen ruchtbaarheid wil geven. Het is echter de
lijn dat de ziekenzalving wel gedeeld wordt met de
gemeente, zodat er meegeleefd en zowel in de
kerkdienst als thuis ervoor gebeden kan worden.

10

• Ziekenzalving
Globaal ziet de ziekenzalving er als volgt uit:
-ontvangst door de zieke (of dierbaren) van de
aanwezigen (leidinggevenden en gasten die uitgenodigd
zijn door de zieke) op de afgesproken locatie (thuis, kerk,
zorginstelling)
-uitleg door de leidinggevende ambtsdrager/lid
Pastoraal Team
-openingsgebed
-(zingen van lied(eren))
-lezing van Jakobus 5
-gebed door de ambtsdrager(s), eventueel ook door
zieke of gasten
-zalving met olie (er zijn speciale potjes geurige olie,
maar ‘gewone’ olijfolie mag ook)
-afsluitende zegening voor de zieke
(-eventueel zingen van een danklied)
Hierna is de ziekenzalving officieel liturgisch gezien ten
einde. Vaak komt er nog een informeel vervolg: er
wordt nog nagepraat of er ontstaat nog iets in de
ontmoeting met elkaar als uitvloeisel van de
ziekenzalving.

•

TERUGKOPPELING EN NAZORG

Het is wenselijk als in de periode na de ziekenzalving er
pastoraal contact is waarbij ook nadrukkelijk wordt
gevraagd hoe de ziekenzalving ervaren is. In overleg
wordt afgestemd of en hoe er nog een terugkoppeling
naar de gemeente wordt gegeven.
Pastoraal Team, november 2017
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-

door activiteiten te ontwikkelen waarmee de kerk
naar buiten treedt.
Aansluiten op verschillende leerstijlen met een
veelzijdig aanbod.
Een ontmoetingsplaats bieden om het geloof te
delen om zo tot groei te komen.
Stimuleren van het gebedsleven; persoonlijk, in
gezinnen en in de gemeente.
“Gebed: er wordt thuis gebeden, in je
eentje, maar ook samen, voor elkaar en
voor mensen in de wijk die het nodig
hebben”

3. UITGANGSPUNTEN
3.1 VEELKLEURIG

VORMING :
Vanuit het Woord van God dat verkondigd wordt,
worden wij – als gemeente en persoonlijk – geplaatst in
de relatie tot God en Zijn Woord, de relatie tot elkaar
binnen de gemeente, de relatie tot onszelf en de relatie
tot de maatschappij / cultuur waarin wij leven. Hierbij
ontdekken we dat God ons (op)roept tot dienst aan
Hem en onze naasten.
TOERUSTING :
In de toerusting worden wij – vanuit de roeping en
gaven die wij ontvangen hebben – bekwaam gemaakt
voor een concrete taak.
“de basis van ons gemeente-zijn ligt in de voeding
van Boven, het vertrouwen in Hem; het levend
water van Gods Geest; geloof wordt ook gedeeld
met elkaar in kleine groepen; en buiten de kerk:
mensen komen tot geloof doordat we het uitdelen.”
1.

DOELEN

Vorming en toerusting wil activiteiten ontwikkelen die
er op zijn gericht om leerling van Jezus te worden,
daarin te groeien en elkaar te stimuleren.
-

Vorming en toerusting moet daarom in het aanbod
streven naar verschillende vormen van aanbod.
Voorbeelden
kunnen
zijn:
studie-avonden,
stilteweekenden, buitenactiviteiten etc. Ook
‘training on the job’, bijvoorbeeld aansluitend op
het diaconaal project, sluit hier op aan. Vorming en
toerusting wil ook helpen bij het ontdekken van de
eigen leerstijl.
3.2 WEDERKERIG
We leren van elkaar; we leren in de betekenis van
geven en ontvangen. Het aanbod moet niet alleen
top-down zijn, initiatieven vanuit talenten die in de
gemeente aanwezig zijn, worden gezocht en
gestimuleerd.

VISIE

Wij willen als Kerk in Nesselande Christus kennen en
bekend maken. Dit kennen uit zich in het volgen en
dienen van Jezus als discipel. Als discipelen worden wij
op ons beurt uitgezonden om discipelen te maken.
Vorming en toerusting wil laten groeien in discipelschap.
Dit geldt voor ons persoonlijk en voor de gemeente.
Vorming en toerusting richt zich op het geloofsleven,
onze relatie met God en onze relatie met onze
omgeving.
2

Iedereen kent zijn wijze van leren, een voor de
manier waarop je het beste leert. Die veelzijdigheid
aan vormen zoals bijvoorbeeld cognitief, stage of
onderdompeling.

Missionair zijn; Vorming en toerustingsactiviteiten
die ondersteunend zijn aan diaconaal en missionair
werk; door mensen te ontwikkelen, maar ook

Kerk in Nesselande - april 2018

4. STRUCTUUR
Vorming en toerusting richt zich op drie verschillende
domeinen ingedeeld naar groepsgrootte.
De kleinste groep richt zich op het versterken en delen
van het persoonlijk geloofsleven, bijbel lezen en bidden.

De middengroep wordt gevormd door clusters,
bijvoorbeeld in de vorm van wijkteams, maar ook
doelgroepen zoals ouders, ouderen, mannen, Vinex-ers
etc. In de clusters treedt de kerk ook naar buiten naar
haar omgeving. Hier is ook het raakvlak met het
missionair diaconaal werk.
In de grote kring van de gemeente is bij uitstek de plaats
voor viering en aanbidding, maar is er ook ruimte voor
12

themadiensten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het
werk in de clusters.
We zien deze verschillende groepsgroottes ook terug in
de bediening van Jezus. Hij had drie intieme vrienden
(Petrus, Johannes, Jakobus). Daarnaast de kring van
twaalf apostelen. Ook was er blijkbaar een groep die
Hem dagelijks volgde: daaruit koos Hij 70 leerlingen die
erop uit gezonden werden (Lukas 10). Tenslotte bereikte
Hij ook de ‘schare’: denk aan de 5000 mensen die Hij
voedde met vijf broden en twee vissen (Johannes 6).
Momenteel kennen we als kerk met name
groepsgrootte 2 en 4: de kringen en kerkdiensten. Wij
denken dat het introduceren van 1 vrij eenvoudig te
realiseren is. Groepsgrootte 3 is wellicht iets voor de
toekomst. Voorbeeld dat in het verleden al eens heeft
plaatsgevonden: er bestaat een behoefte om samen te
sporten met mensen uit de wijk. Hieruit zou een groep
kunnen ontstaan die elkaar regelmatig ontmoet, sport
en het leven deelt.

Vespers
In de stille week worden vespers georganiseerd door de
werkgroep Vespers, met ondersteuning vanuit MuZa.
Op dit moment is de werkgroep een zelfstandig
operende groep, die ook de bid- en dankdag
organiseren. Contact hierover verloopt via de
voorganger.
Startzondag
De startzondag is dit jaar in een breder perspectief
geplaatst door nadrukkelijk de verbinding met de wijk
Nesselande te zoeken. Voor 2015 wordt dit verder
uitgebouwd. De startzondag vormt daarbij een schakel
in de activiteiten die mogelijk kunnen leiden tot meer
betrokkenheid van/op mensen in de rand van de kerk.
Werkgroep Chrizona ( vieringen en bijbelclub)
Nog te inventariseren.
Overige activiteiten
Zoals een mannenontbijt, eetclub voor alleengaanden,
opbouwersontbijt,
Hij
/
zij
bijeenkomsten,
kampeerweekend , sport / ontspanning, enz. worden
aan het initiatief van gemeenteleden overgelaten.

5.

Groepsgrootte

Kenmerken

Activiteit

2-4 personen

Intieme- persoonlijke ruimte, vertrouwen, delen
van geloof en leven, feedback, persoonlijke Coaching, 3B (zie bijlage)
groei, ‘accountability’

5-20

Ontmoeten, verbondenheid, kennisoverdracht,
Kringen, wijkteams
flexibel

20-70 personen

Sociale ruimte, samen leven, delen van
Vespers, themasessies, trainingen, uitjes
interesses, doelgroepen

>70 personen

Publieke ruimte, viering en aanbidding

Themadiensten, kerkdiensten, praise

OVERIGE ACTIVITEITEN

Kerk in Nesselande - april 2018
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6 UITWERKING / ACTIVITEITEN
6.1 In de publieke ruimte
Themadiensten
Er wordt gewerkt met jaarthema’s. Het jaarthema
wordt in de diensten van de eigen predikant
uitgewerkt/belicht.
6.2 In de sociale ruimte
Thema avonden
Er worden maandelijks thema-avonden gehouden,
waarbij het jaarthema verder wordt verdiept. De
thema-avonden vormen een verdiepingsslag in
aansluiting op de kerkdiensten. De thema-avonden
worden geleid door de voorganger, waarbij wordt
gezocht naar samenwerking met betrokken
gemeenteleden.
Wijkteam-avonden
Bijeenkomsten van de wijkteams. De wijkteams
komen op regelmatige basis samen. De
wijkteamleiders worden hiertoe gecoached.

Gebed
Er wordt gezocht naar uitbreiding van
gebedskringen of gebedsmomenten, zoals het
maandagmorgen gebed. Mogelijk kan dit ook vorm
krijgen in een vaste groep bidders, waar
gebedspunten aan doorgegeven kunnen worden. Er
wordt vorm gegeven aan de toerusting op gebed, te
denken aan gebedsoefening, prayer course en via
ouders naar kinderen.
Kringen
Bestaande kringen handhaven en ondersteunen in
communicatie (met de werkgroep communicatie).
Waar mogelijk stimuleren van kringen, zoals
gemeente groei groepen.

6.3 PERSOONLIJKE/INTIEME RUIMTE
3B kringen
Deze kringen worden kleinschalig gestart met
gemeenteleden die hier enthousiast over zijn.
Deelnemers zullen hiervan getuigen in de
gemeente. Na een jaar worden de groepen gesplitst
en vormen de deelnemers nieuwe kringen.

Kerk in Nesselande - april 2018
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Dit zijn algemene taken, jaarlijks wordt er een concreet
werkplan opgesteld.
4.

1.

VISIE

“Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en
elke dag eten tekort komt, en één van u zegt dan: Het ga
je goed! Kleed je warm en eet smakelijk! Zonder de
ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat
heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich
niet DAAD-werkelijk bewijst, is het dood (Jacobus 2:1517)”.
Dat is het uitgangspunt van de Diaconie. Het geloof
omzetten in daden in het zorgen voor mensen in de
knel,ver weg of dichtbij, ongeacht religie of etnische
achtergrond.
2.

DOELSTELLING

Een aantal kerndoelen worden vanuit bovenstaande
visie geformuleerd:
1)

Betrokken zijn en blijven bij mensen in kwetsbare
situaties

2)

Ieder
individueel
verantwoordelijk

3)

Samen eten

4)

Stimuleren van gemeenteleden in het zorgen voor
een leefbare aarde

3.

TAKEN

gemeentelid

wordt

Het beheren van diaconale gelden en het opstellen
van de begroting.
Bestuurlijke taak in de wijkkerkenraad en de
algemene kerkenraad.
Het nadenken over hoe de Kerk in Nesselande
maatschappelijk present kan zijn in de wijk.
Bedenken en organiseren van activiteiten.

DIACONALE GELDEN

Het geld wat de diaconie tot beschikking heeft is om de
naaste dichtbij en ver weg te helpen. Wij willen geld
geven aan organisaties met een christelijk identiteit,
welke mensen in nood helpen. Deze organisaties
moeten aan de volgende criteria voldoen:
Hebben ze het geld echt nodig?
Is het in overeenstemming met onze diaconale
opdracht?
Krijgt diaconaal geld ook een diaconale
bestemming?
Past de identiteit van de organisatie bij onze
gemeente? Geldt vooral voor doelen diaconaal
project. Individueel maken we geen onderscheid.
Heeft de te steunen stichting een ANBI status?
Staat het merendeel van de gemeente achter het
steunen van het jaardoel (stemming)
Elk jaar willen we één jaarproject steunen, een
binnenlands en buitenlands project wisselen elkaar
hierin af. De opbrengsten van de avondmaalscollectes,
alsmede die van bid- en dankdag zijn mede voor dit
bovengenoemde doel bestemd. Samen met de acties
welke in het kerkelijk jaar worden gehouden, specifiek
voor dit jaardoel.
De even jaren 2018-2020 steunen we een
internationaal doel, de oneven jaren 2017-2019-2021
steunen we een nationaal/ lokaal doel.

De doelstellingen willen we behalen door de volgende
taken uit te voeren die toevertrouwd zijn aan de
diaconie in het meebouwen aan Gods Koninkrijk:

5.

-

➢

Gastvrijheid
Een
open
hart
en
open
deur…
We ontmoeten elkaar – in de kerk en in de wijk – en
delen van wat we hebben.

➢

Geloof
We maken ons geloof praktisch. We stimuleren
gemeenteleden hierbij om in het dagelijks leven
een barmhartige en diaconale houding te
verspreiden en dit in hun gedrag ook toonbaar te
maken. (dit kan al door een deur voor iemand open
te houden)

-

Hulp (laten) bieden aan mensen die dit nodig
hebben, maar die dit niet zelf kunnen regelen.
Bewust maken van de gemeente van haar diaconale
roeping.
Ambtelijk tegenwoordig en dienstbaar zijn tijdens
de kerkdienst.
Het inzamelen van de collectes tijdens de
kerkdienst.
Het voorbereiden en meehelpen aan het
avondmaal.
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WAARDERENDE GEMEENTE OPBOUW

De acht benoemde terreinen vanuit de WGO kunnen we
op diaconaal gebied als volgt invullen:
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➢

➢

Gebed
We bidden
- voor kwetsbare mensen
- voor gemeenteleden, dat hun ogen en hart
opengaat voor de naaste
- voor alle activiteiten die we doen op diaconaal
gebied
- misschien zelfs mét mensen die we ontmoeten
op de ontmoetingsplek, dat hun ogen en hart
open gaan voor hun naasten
- Voor alle activiteiten welke we uitvoeren op
diaconaal gebied
We rusten gemeenteleden toe om te bidden, maar
ook handen en voeten te geven aan hun opdracht
in hun levenshouding.
Diversiteit
We accepteren de ander zoals hij/ zij is en bieden
hulp aan ieder, ongeacht bv. religie of etnische
achtergrond.

➢

Talenten/ gaven
De zo velen talenten kunnen geweldig goed ingezet
worden bij de vele diaconale activiteiten.
Bv. technische hulp in het repaircafe, tuinhulp,
koken, etc. etc.

➢

Bruisend kinder- en jongerenwerk
We vragen kinderen en tieners ons te helpen bij
diaconale acties.
Op de ontmoetingsplek weten tieners ons te vinden
als het gaat om huiswerkbegeleiding.

➢

Eten
We koken voor elkaar, organiseren maaltijden en
eten met elkaar.

➢

Gebouw
We maken dankbaar gebruik van de keuken en bar.

Zie voor concrete activiteiten
geactualiseerde) Werkplan Diaconie
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TALENTEN
Een van de toekomstbeelden gaat over het benutten
van het vele talent dat we in huis hebben en het
koppelen aan (mensen in) nood.
We zijn kerk in een Vinexwijk. Dat betekent dat de
meerderheid van onze bezoekers en leden ook
corresponderen met de gemiddelde Vinexer. Vaak hoger
opgeleid en (boven)modale inkomsten. Daarnaast ook
druk vanwege werk en gezin.
Wat betekent dit gegeven voor de taken in de kerk en
hoe ga je dan met de aanwezige talenten om?

1. TAAKGERICHT OF GAVENGERICHT ?
In de Kerk in Nesselande zijn er verschillende taken die
gedaan moeten worden, zeker op zondagmorgen.
Zonder die ‘handjes’ kunnen we niet kerk zijn zoals we
willen. Daar komt een stukje ‘corvee’ bij kijken: het is
niet altijd per se leuk.
Over deze taken willen we duidelijk(er) communiceren:
via de beamer en de (letterlijke) vacaturebank die elke
zondag op de infotafel staat met daarop de belangrijkste
vacatures van dat moment.
Tegelijkertijd mogen mensen ook tot bloei komen en
hun gaven benutten. Zodat ze energie krijgen van hun
taak. Daarom willen we in de komende tijd als kerk het
accent langzaam verleggen van taakgericht (het
opvullen van vacatures) naar gavengericht (het kijken
naar gaven van mensen en daar taken bij passen). Niet
de mens in de taak passen, maar de taak bij de mens
passen. Dus niet alleen vragen aan (nieuwe)
gemeenteleden: welke taak wil jij vervullen? Maar ook:
wat zijn jouw gaven en welke taak past daarbij? En soms
betekent dit dat je iets nieuws opstart, dat aansluit bij
het verlangen en de talenten van deze persoon. Of soms
dat je dingen niet meer of minder doet, omdat niemand
zich geroepen voelt of er voor geschikt is.

2. KLIMAAT VAN BEMOEDIGING
Kerk in Nesselande - april 2018

Wat motiverend werkt, is een klimaat van aan- en
bemoediging. Zeker in het vrijwilligerswerk waar er geen
financiële beloning tegenover staat. We willen in de
komende tijd als kerk groeien in het waarderen van
vrijwilligers. Concrete uitwerkingen hiervoor zouden een
vrijwilligersborrel kunnen zijn, aandacht voor een
taak/vrijwilliger in de kerkdienst, etc.

3. DUIDELIJKE

STRUCTUUR ,

AFSPRAKEN

EN

OVERDRACHT

Het is belangrijk dat de structuur die ontstaan is in de
Kerk in Nesselande zoveel mogelijk gehandhaafd wordt.
Dat geeft rust en duidelijkheid. Globaal bestaat die uit
kerkenraad – stuurgroepen – werkgroepen. Elke
werkgroep heeft een vertegenwoordiging in een
stuurgroep die een link heeft met de kerkenraad via de
ambtsdrager.
Naast deze indeling in verantwoordelijkheid is het ook
goed als taken duidelijk afgebakend worden. Bij aanvang
moet gecommuniceerd worden wat de taak behelst,
hoeveel tijd het kost en voor hoe lang dat (ongeveer) is.
Ook is het van belang om tijdig te werken aan opvolging.
Iemand vragen mee te lopen of te draaien zodat deze
ingewerkt kan worden. Zodat er een goede overdracht
is en continuïteit gewaarborgd wordt.

4. INZET VOOR DE WIJK
De uitdaging is hoe we onze rijkdom aan talenten,
opleiding en budget diaconaal en missionair kunnen
inzetten tot zegen voor de mensen in de wijk, zeker als
er nood is. Hiervoor verwijzen we naar het beleidsplan
voor de diaconie.

5. AMBT
We merken dat het al jaren moeilijk is om ambtsdragers
te vinden. We vermoeden door deze twee oorzaken:
1.

2.

Door de ‘tropenjaren’ waarin veel van onze
gemeenteleden zich bevinden (werk, gezin), schiet
er niet veel tijd meer over. Wel voor een taak, maar
niet voor een omvattende en langdurige
verantwoordelijkheid als een ambt.
Daarnaast voelen veel gemeenteleden zich minder
of anders verantwoordelijk voor het geheel van de
gemeente. Dit merken we naast het geringe aantal
ambtsdragers ook aan de lage opkomst bij Kijk op
de
Kerkavonden.
We
vermoeden
dat
gemeenteleden veel waarde hechten aan een in
hun ogen prettige kerkdienst (één keer in de zoveel
tijd) op zondag. En zich daar ook nog wel voor
willen inzetten. Doordeweeks aandacht schenken
aan en tijd vrij maken voor overkoepelende zaken
als beleid en koers van de gemeente is minder
vanzelfsprekend. Dit zou ook te maken kunnen
hebben met de andersoortige verbinding die
gemeenteleden met de KIN hebben in vergelijking
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met gemeenteleden in andere (dorps)gemeenten.
In gemeenten met een langere geschiedenis zijn
mensen al van jongs af aan betrokken: via doop,
belijdenis, trouwen. Vaak ook al generaties lang. Dit
geeft een andere betrokkenheid dan als je, zoals in
ons geval, vaak elders woont en nog maar kort lid
bent van een jonge gemeente.

5.1 Kleiner team
Als kerkenraad hebben we in 2016 ervoor gekozen
om niet langer alle vacatures te willen vervullen,
maar toe te werken naar een kleiner
kerkenraadsteam. Waarbij we de weggevallen
vacature van de tweede kerkrentmeester, diaken
en pastoraal ouderling willen invullen met
coördinatoren.
De
ambtsdrager
is
eindverantwoordelijk
voor
zijn
of
haar
aandachtsgebied en heeft zitting in de kerkenraad.
De coördinator is meer uitvoerend als manager
bezig. Een goed voorbeeld is de coördinator
facilitair: voorheen was dat een bijkomende taak
van de kerkrentmeester, nu wordt dit ingevuld door
een gemeentelid die leiding geeft aan kosters die
onder hem staan en vervolgens rapporteert aan de
kerkrentmeester. Zo halen we de belasting wat weg
bij de ambtsdragers. En benutten we de kracht van
de gemeente: men is bereid om een taak te
vervullen.

5.2 Geestelijk leiding geven
Ook is in 2017 de wens ontstaan om anders te gaan
werken in de kerkenraad: niet slechts voornamelijk
zakelijk te vergaderen, maar ook om de geestelijke
kant van het leiderschap vorm te geven. Dit heeft
geresulteerd in het om beurten een ander accent te
geven aan de vergaderingen: de ene keer ‘zakelijk’,
de andere keer ‘geestelijk’. Een ‘geestelijke’
vergadering wordt ingevuld als ‘huddel’: een uit de
sport- en zakenwereld overgewaaide Engelse term
waar
het
vooral
om
teamvorming
en
geloofsopbouw gaat. Het is van grote waarde als we
tijd nemen om elkaar persoonlijk beter te leren
kennen, met elkaar mee te leven en voor elkaar te
bidden. En ook om ons geloof te voeden en te
(laten) vormen. Ook kunnen inhoudelijke thema’s,
die tijd en bezinning vragen rondom een geopende
bijbel, in die huddels besproken worden. Het is een
ideaal om in de kerkenraadsperiode te groeien: als
mens, maar ook als discipel. Qua vaardigheden,
maar ook op het gebied van relaties met elkaar en
met God.
Dit laatste wordt ook vormgegeven in de jaarlijkse
retraites die aan het begin van een nieuw seizoen
gepland worden. Deze bestonden al, maar zijn
uitgebreid met een vrijdagavond voorafgaand. De
vrijdagavond staat in het teken van tijd voor elkaar.
De zaterdagochtend in het teken van tijd voor God.
De zaterdagmiddag voor tijd voor de gemeente.
Kerk in Nesselande - april 2018
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ons soms bevreemdt. Dat we een totaal andere
geloofsbeleving, ander inzicht of karakter hebben. God
geeft ons aan elkaar ons broers en zussen, niet als
vrienden. Want die laatste zoek je uit, die eerste krijg je
er ongevraagd bij.

BELEIDSPLAN DIVERSITEIT

De Heer heeft vreemde kostgangers wordt wel eens
gezegd. ‘Daar ben ik er één van’, mag je dan toevoegen.
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DIVERSITEIT
Een van de toekomstbeelden is ‘diversiteit’: verschillend
en toch één.
1.

KERKELIJKE EN LOKALE ACHTERGRONDEN

Hoewel we als Kerk in Nesselande onderdeel zijn de
PKN, hebben onze leden een verschillende kerkelijke
achtergrond. Van katholiek tot gereformeerde
gemeente en van vergadering van gelovigen tot
Pinkstergemeente. We komen ook nog eens van
verschillende plaatsen samen in Nesselande. Ondanks
die verschillende roots vinden we blijkbaar iets in de
manier waarop we gemeente-zijn op zondag of
doordeweeks, in de liederen of in de preek, in wat we
doen voor kinderen en jongeren of voor de wijk. Dat
spreekt of sprak ons zo aan dat we lid zijn geworden van
de KIN.
2.

E ENHEID EN VERSCHEIDENHEID

Bijbels gezien zijn we allemaal één in Christus, door de
Geest die één maakt. We zijn aan elkaar gegeven als
broers en zussen, die welkom zijn in het gezin van God,
de hemelse Vader. Dit is mogelijk doordat Hij zijn Zoon
zond voor een ieder van ons. Omdat we allemaal zijn
schepselen zijn en allemaal zondaars en omdat Christus
zijn leven voor ons allemaal heeft gegeven, zijn we gelijk
en even veel waard.
Tegelijkertijd zijn we uniek. God heeft ons allemaal
uniek geschapen, er is niemand hetzelfde. Ook nog eens
toegerust met unieke gaven die de Geest aan ons geeft,
zodat we een eigen plek mogen innemen in het lichaam
van Christus dat bestaat uit veel verschillende
ledematen. In die zin is de kerk altijd veelkleurig, omdat
Gods schepping niet monotoon, niet eenzijdig, maar
creatief, rijk en veelkleurig is.
God heeft ons aan elkaar gegeven, want alleen sámen
kunnen we de rijkdom en reikwijdte van Christus’ liefde
ervaren en Hem kennen.
Het feit dat God ons uniek geschapen en geroepen
heeft, brengt onvermijdelijk met zich mee dat de ander
Kerk in Nesselande - april 2018

Daarbij komt ook nog eens dat we nog steeds zondaren
zijn en last hebben van onze ‘oude mens’, hoewel we
gered zijn door Jezus’ verzoenend lijden, sterven en
opstaan en we vernieuwd worden door de Geest. We
lijken nog lang niet op Jezus in al ons doen en laten.
Tenslotte: zelfs al zouden we allemaal op onze Heer
lijken: ook Hij kende strijd. Juist van hén die religieuze
leiders waren en alles wisten van de wet. Maar ook met
zijn volgelingen, die Hem niet begrepen, Hem
verraadden of onderling ruzie maakten. Als zelfs de Here
Jezus in al zijn heiligheid en liefde te kampen had met
strijd en conflicten, dan kunnen we als Zijn lichaam ook
helaas niet anders dan rekening houden met
(geestelijke) strijd.
Door onze verschillende kerkelijke achtergronden, onze
uniekheid, ons zondaar zijn en de te verwachten
geestelijke strijd, zal het niet verbazen als ook in onze
gemeente niet altijd alles naar ieders wens verloopt of
dat we altijd elkaar begrijpen en liefhebben.
3.

E EN, NIET EENS

Laten we vooropstellen dat verschillen, hoewel niet
altijd makkelijk, goed zijn. Want zoals hierboven
opgemerkt: God is niet te vatten in of door één mens of
kerkelijke stroming. We zijn één in Hem. Dat is een
gegeven. Tegelijk worden we één gemaakt: dat is een
proces. Tenslotte moeten we één zijn: dat is een roeping
om die ander lief te hebben.
Eenheid is wat anders dan ‘eens’ zijn. Je mag verschillen.
Dat hoort erbij. We moeten niet proberen de uitersten
van het spectrum te boycotten of de mond te snoeren.
De regenboog kent niet alleen de kleuren in het midden,
maar ook die aan de zijkanten.
4.

DELEN VAN VERHALEN EN VERLANGEN

In 2016 en 2017 zijn we bezig geweest met Waarderend
Gemeenteopbouw. Een manier om elkaar positieve
verhalen van verlangen te vertellen. Iedereen mocht
meepraten over gemeente zijn: over mooie ervaringen,
succesmomenten, hoogtepunten in geloof en kerkelijk
leven. En daar dan de succesfactoren van op het spoor
te komen. Ook konden dingen gedeeld worden die
minder fijn waren en daar het verlangen achter op het
spoor komen: hoe kan het dan wel? Wat was een
moment dat het wél goed ging?
Velen van de aanwezigen vertelden dat het delen van
verhalen aanstekelijke en enthousiasmerend werkt. Je
leert elkaar en elkaars verlangen kennen. En
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daardoorheen hopelijk ook het verlangen van God. Het
werkt verbindend: luisteren naar elkaar, naar God.
Delen van wat Hij geeft.
Deze methode kan een goede leidraad zijn in bespreking
van onderwerpen in de toekomst.
5.

E LKAAR KENNEN ALS VOORWAARDE

Om echt gemeente te zijn zullen we elkaar moeten
kennen. Niet alleen bij naam – dat is al lastig genoeg.
Maar ook qua leven. Qua geloven. Zodat we elkaars
verhalen horen, samen kunnen meeleven, samen
kunnen bidden, samen kunnen verder kunnen dromen
en samen kunnen werken met ieders gave.
Een heel grote uitdaging voor de Kerk in Nesselande,
waar we zoals gezegd van verschillende locaties en
kerkelijke achtergronden komen. We willen daarom
ook blijven zoeken naar momenten van verbinding,
ontmoeting, verhalen en leven delen. Samen eten en
geloven. In en rond kerkdiensten, door de week.
Concrete initiatieven zijn er te vinden in de andere
hoofdstukken.
6.

BIDDEN OM DE GEEST

Tenslotte mogen we bidden of de Geest ons één maakt.
In alle veelkleurigheid. En leidt op zijn weg, zodat we
samen gemeente zijn naar Zijn hart en beeld.

Kerk in Nesselande - april 2018
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Stuurgroep kinderwerk

Deelnemers
De stuurgroep kinderwerk bestaat uit:
•
•
•
•

Ouderling kinderwerk
Coördinator kinderdienst
Een teamlid van het oppas / peuterwerk
Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen
kunnen we anderen uitnodigen. Denk hierbij aan de
predikant, betrokken ouders, de ouderling
jongerenwerk of de missionair diaconaal werker.

UITGANGSPUNTEN

Kinderen hebben in de Kerk in Nesselande een
belangrijke plek. In de eerste plaats omdat wij geloven
dat Gods genade ook voor hen is. In de tweede plaats
omdat een kind het meest kostbare is wat ouders,
gemeenteleden
dus,
hebben
gekregen.
De
onderstaande tekst geeft goed aan waarom de kerk in
Nesselande kinderen centraal zet:
“ Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze
wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou
bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus:
‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te
komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe
aan wie is zoals zij.” (Matt. 19:13 en 14, NBV)

2.

ORGANISATIE

VISIE EN MISSIE

We zijn blij met de vele kinderen die elke zondag met
hun ouders mee naar de kerk komen. We willen de
kinderen het evangelie vertellen en de kerk positief
laten beleven. Ieder kind mag weten dat hij/zij
waardevol is. De visie die door alle kinderwerkers wordt
gedragen is om de kinderdienst voor de kinderen het
beste uurtje van de week te maken.
Daarbij willen we ook kinderen buiten de kerk het
Evangelie vertellen. We willen dat onze kerk een veilige
plek is, waar álle kinderen welkom zijn. We willen als
kerk een missionaire gemeente zijn. Bij elke activiteit die
we organiseren voor kinderen nemen we bovenstaande
uitgangspunten in onze voorbereiding mee.

Taken ouderling kinderwerk
•

De ouderling of coördinator kinderwerk is de
voorzitter van de stuurgroep kinderwerk en
coördinator van het hele kinderwerk.

•

De ouderling is betrokken bij het kinderwerk door
vergaderingen van de verschillende onderdelen van
het kinderwerk bij te wonen en activiteiten te
evalueren.

•

De ouderling kinderwerk is regelmatig aanwezig
tijdens kinderactiviteiten.

•

De ouderling kinderwerk zorgt dat de verslagen van
de werkgroep bij de kerkenraad terecht komen en
is in de kerkenraad het aanspreekpunt voor al het
kinderwerk.

•

De ouderling kinderwerk is verantwoordelijk voor
een goede communicatie tussen de kerkenraad en
het kinderwerk.

•

De ouderling kinderwerk is samen met de
betreffende
ouderling
kerkrentmeester
verantwoordelijk voor het kinderdeel van het
ontruimingsplan.

•

De ouderling kinderwerk is verantwoordelijk voor
het budget van het kinderwerk. Declaraties worden
via de ouderling kinderwerk ingediend.

•

De ouderling maakt aan het eind van het seizoen
(juni) een evaluatie van het totale kinderwerk,
voorafgegaan aan evaluatie gesprekken met diverse
betrokkenen.

•

De ouderling kinderwerk doet (indien nodig) twee
keer per jaar een grote bestelling bij Heutink.

BRUISEND KINDERWERK
In de aanloop naar het schrijven van dit beleidsplan
hebben we door middel van waarderende gemeente
opbouw met elkaar mogen dromen over de toekomst
van de gemeente waaronder ook het kinderwerk. Eén
van die toekomstbeelden is een bruisend kinderwerk in
de wijk voor alle kinderen uit de wijk waaronder een
zomerweek met 500 kinderen.
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Verantwoordelijkheden stuurgroep
•

De stuurgroep kinderwerk is verantwoordelijk voor
al het kinderwerk van de kerk in Nesselande.

•

De
stuurgroep
is
verantwoordelijk
voor
bemoediging, ondersteuning, coaching van alle
kinderwerkers en zorgt voor vorming en toerusting
voor alle onderdelen van het kinderwerk.
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•

De stuurgroep kinderwerk zorgt dat het aanbod van
activiteiten aansluit bij de behoefte van de
gemeente en de wijk Nesselande.

•

Stuurgroep kinderwerk is verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor kinderen,
die passen bij de behoefte van de gemeente en de
wijk.

Activiteiten

informatie bij de kleine groepsleiders en verteller
komt. Zorgen dat op zondag alles klaar staat.
•

Contactpersoon voor Summerhill house: zorgt voor
de correspondentie en zorgt dat de kinderen van
Summerhill house aandacht krijgen in de
kinderdienst. In samenwerking met de diaconie
worden de financiën beheerd.

•

Schrijver voor de nieuwsbrief. Deze persoon schrijft
elke maand een stuk in de nieuwsbrief.

•

Magazijnbeheerder: controleert het magazijn
maandelijks op netheid en inventariseert of er
materialen besteld moeten worden. Grote
bestelling voor Heutink wordt aan de ouderling
doorgegeven.

•

Verstuurder verjaardagskaarten: zorgt dat ieder
jarig kind namens de leiding van de
kindernevendienst een verjaardagskaartje krijgt.

•

De stuurgroep houdt zich op de hoogte van alle
activiteiten van het kinderwerk door het lezen van
de notulen van alle onderdelen van het kinderwerk.

•

De stuurgroep evalueert enkele malen per jaar alle
onderdelen van het kinderwerk.

•

De stuurgroep kinderwerk stimuleert kinderwerkers
om naar toerustingsactiviteiten in de omgeving te
gaan. Bij voldoende belangstelling kan ook zelf een
activiteit georganiseerd worden, eventueel samen
met andere beleidsterreinen.

•

De stuurgroep houdt zich op de hoogte van alle
kinderactiviteiten, die in de wijk georganiseerd
worden

•

De stuurgroep stelt een overkoepelende begroting
op voor al het kinderwerk. De ouderling kinderwerk
is verantwoordelijk voor de begroting en het daarbij
behorende budget.

VISIE EN MISSIE

•

De stuurgroep inventariseert onderwerpen, die
besproken moeten worden in de kerkenraad.

Onze missie:

•

De stuurgroep rapporteert onderwerpen, die
besproken zijn in de kerkenraad en van belang zijn
voor het kinderwerk, aan de desbetreffende
kinderwerkers.

Ouderling kinderwerk zorgt voor de bezinning binnen
het team en waarborgt de visie en missie van de
kindernevendienst.

Het is de verantwoording van ieder teamlid om onze
visie en missie uit te dragen.
Het Evangelie vertellen aan álle kinderen en ieder kind
laten weten dat hij / zij waardevol is.
De manier om tot onze missie te komen vatten we
samen in onze visie:
Maak van de kindernevendienst het beste uurtje van
de week.

4.

KINDERDIENST

De kinderdienst heeft twee groepen medewerkers:
vertellers en groepsleiders.
De verteller doet een introductie van het verhaal in de
dienst, waarna het kinderlied gezongen wordt. Daarna
vertrekken de kinderen naar een andere ruimte waar
het verhaal verteld wordt. De verteller kan dan terug
naar de dienst. De kinderen gaan dan in leeftijdsgroepen
uiteen met hun groepsleider. De groepsleiders zijn per
toerbeurt verantwoordelijk voor hun vaste groep, zodat
ze een band met de kinderen kunnen opbouwen.
Taakverdeling
Naast het leiding geven aan de kinderdienst zijn de
onderstaande taken binnen het team te verdelen:
•

Coördinator
kinderdienst:
zorgt
dat
de
vergaderingen voor voorbereidingsteam gepland
worden. De coördinator maakt ook het rooster.

•

Voorbereidingsteam. Bereiden de wekelijkse
programma’s voor. Zorgen dat de mail met
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Dit willen we doen door het Evangelie bij de kinderen te
brengen, op een manier die elk kind kan begrijpen. Het
team zoekt naar manieren die aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen. Het team zorgt voor
veel variatie en zorgt dat de kinderen betrokken zijn bij
wat we hen willen vertellen.
Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar
dienst, bereid deze voor en leidt de dienst.
ACTIVITEITEN
Diensten
Aan de hand van het rooster en de voorbereidingen in
de vergaderingen geeft ieder teamlid leiding aan een
kleine groep kinderen.
De kinderen gaan na het gebed mee met de leiding naar
een andere ruimte. Hier wordt begonnen met het
vertellen van een verhaal. Daarna gaan de kinderen met
hun groepsleider naar de kleine groepen. Er wordt met
thema’s gewerkt. Daarna wordt dit thema verwerkt in
een knutselwerkje of in de vorm van een spel.
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Bij terugkomst in de kerk gaan de kinderen weer bij hun
ouders zitten.
Vergaderingen
Het voorbereidingsteam van de kinderdienst komt 1x
per kwartaal bij elkaar.
In deze vergadering worden de activiteiten voor het
komende kwartaal doorgenomen. Er worden
verwerkingen bedacht bij de bijbelverhalen.Ook worden
eventuele problemen / opmerkingen waar de
teamleden tegenaan lopen besproken en gezocht naar
eventuele passende oplossingen.
Project
Omdat de kinderen tijdens de collecte nog niet in de
kerk aanwezig zijn, is er gekozen om een project op te
zetten. Omdat onze gemeente Anne en Herbert Stolker
ondersteunen wordt dit ook door de kinderdienst
gedaan.
Verjaardagskaart
We willen meer aandacht besteden aan de basiszorg
van kinderpastoraat. Kinderen willen graag gezien en
gekend worden, ook door de gemeente. Daarom sturen
we ieder kind een verjaardagskaart.

Kerstavond 24 december
De kinderdienst organiseert elk jaar een activiteit voor
jonge gezinnen op kerstavond. Deze activiteit zal
geschikt zijn voor kerkelijke en niet kerkelijke gezinnen,
zodat de activiteit voor de hele wijk uitnodigend is.
Musical, de wandeling ‘op weg naar Bethlehem’ en een
speciale kinderviering zullen elkaar afwisselen.
5.

KINDERCLUB

Door een tekort aan leiding wordt er op dit moment
geen kinderclub gehouden. De doelstelling van de
kinderclub is om kinderen van de basisschoolleeftijd,
kerkelijk en buitenkerkelijk, het evangelie te vertellen.
Daarnaast willen we de kinderen die komen een fijne
tijd geven, zodanig dat de kinderen zich bij ons thuis
voelen en mogen weten dat ook zij belangrijk voor Jezus
zijn. Het accent ligt op leuke activiteiten voor de
kinderen. We hopen dat we in de toekomst deze club
weer kunnen hervatten.

6.

BABYOPPAS

Deelnemers
• Coördinator
• Ongeveer 8 tot 12 volwassen oppassers
• Ongeveer 4 tieners

Eerste zondag van de maand
Om de overgang van de kinderdienst naar de gewone
dienst te verkleinen, en om de kinderdienstgroepen
klein te houden, hebben we ervoor gekozen dat elke
eerste zondag van de maand de kinderen van groep 7 en
8 in de dienst blijven. Zij krijgen dan het “preek van de
week” boekje om hun betrokkenheid in de dienst te
vergroten.
lessenserie eredienst
Er is een lessenserie over de eredienst geschreven. Deze
is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 van
de basisschool. De bedoeling is om kinderen vertrouwd
te maken met de gewone eredienst. De lessenserie
wordt in de laatste weken voor de zomervakantie
gegeven. Twee of drie leidinggevenden van het team
zijn hier verantwoordelijk voor. Al lerende over de
dienst, maken de kinderen hun eigen dienst met muziek,
liederen, gebeden en bijbelteksten. Hierbij worden de
kinderen zoveel mogelijk zelf ingezet. In overleg met de
voorganger wordt een bijbeltekst gekozen, waar de
kinderen vragen bij mogen stellen. Een deel van de
vragen worden verwerkt in de preek en er is een
preekhand-out. De speciale dienst wordt gehouden op
de laatste zondag voor de zomervakantie. In deze dienst
neemt de kindernevendienst ook afscheid van de
kinderen uit groep 8.
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Verantwoordelijkheden
De oppascoördinator is verantwoordelijk voor de
organisatie van het oppaswerk.
Het oppasteam is elke zondagochtend tijdens de dienst
verantwoordelijk voor een veilige en hygiënische
omgeving voor kinderen van 0 tot 2 jaar.
De tieners, die ingezet worden, moeten enige
oppaservaring hebben en minimaal 14 jaar zijn. Zij
assisteren de volwassen oppasser. De volwassen
oppasser blijft de eindverantwoordelijke.
Activiteiten
De coördinator neemt, in overleg met de coördinator
van het peuterwerk, deel aan de stuurgroep kinderwerk.
Hij / zij inventariseert knelpunten en plant minimaal één
keer per jaar een vergadering met het hele oppasteam.
De coördinator zorgt ook voor een goede communicatie
met de gemeente (nieuwsbrief) en voor de
communicatie binnen het oppasteam.
Iedere zondag is er oppas tijdens de dienst. Elke zondag
staan er twee oppassers (twee volwassenen óf één
volwassene met een tiener) ingeroosterd. Bij een
rustige dienst kan één oppasser in de kerk blijven. De
kinderen komen binnen bij aankomst, voor de dienst, en
worden na de collecte opgehaald door hun ouders. De
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oppasleiding zorgt dat de meegebrachte verzorgspullen
van naam worden voorzien, voor zover dat niet door de
ouders is gedaan. De leiding geeft de kinderen
verzorging, zoals verschoning en eten en drinken. Ook
zorgt de leiding voor een veilige plek, afgebakende plek
voor de baby’s om te spelen en zorgt zij voor uitdagend,
veilig en schoon speelgoed voor de wat oudere
kinderen.

7.

PEUTEROPPAS

Deelnemers
•
•
•

Coördinator
Ongeveer 4 tot 6 peuterwerkers
Een aantal tieners

Verantwoordelijkheden
De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie
van het peuterwerk.
Eén lid van het peuterteam draait mee in de werkgroep
kinderwerk.
Het peuterteam is verantwoordelijk voor een uitdagend
peuterprogramma, aansluitend op het niveau van de
peuters op de zondagmorgen, tijdens de dienst.
Het team is verantwoordelijk om de peuters vertrouwd
te maken met de bijbelverhalen. Afhankelijk van het
aantal peuters kan een oudere tiener ook zelfstandig de
peuterdienst draaien. Deze tiener kan tijdens de dienst
altijd terugvallen op de volwassene bij de peuteroppas.

kunnen de peuters aangemoedigd worden om
elementen uit het bijbelverhaal na te spelen of te
bouwen. Veiligheid: voor eventuele evacuatie zijn
zogenaamde ontruimingskoorden aanwezig waarmee
regelmatig met behulp van een liedje geoefend wordt.

8.

ZOMERWEEK EN TIMMERDORP

Door christenen in Nesselande is de stichting “Nesse
United” opgericht. De stichting wil namens de kerken en
alle positief betrokken werken aan de sociale
samenhang van de wijk vanuit de christelijke waarden
om `vrede te zoeken voor de stad` want in haar vrede is
onze vrede.
Jaarlijks wordt door Nesse United de zomerweek en het
timmerdorp georganiseerd. Deze activiteiten vinden
plaats in de laatste week van de zomervakantie. De
zomerweek wordt gehouden op het strand van
Nesselande daarbij mag gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten van Culinesse. Het timmerdorp wordt op een
andere locatie in Nesselande gehouden.
.
De zomerweek wordt gedurende drie dagen in de
ochtenden gehouden en is gericht op kinderen van de
basisschool tot 10 jaar. Het timmerdorp is voor kinderen
van 10 tot 14 jaar.
Deelnemers
•

In het bestuur van Nesse United zitten mensen uit
de deelnemende kerken

•

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle afspraken
met de organisatie van Culinesse en draagt ook de
financiële verantwoordelijkheid

•

Kernteam: Vrijwilligers uit de deelnemende kerken.
(minimaal 1 uit onze gemeente) Het kernteam
bereidt de zomerweek en timmerdorp inhoudelijk
voor en richt zich op de uitvoering van het
programma. Daarnaast werven zij in hun eigen
gemeente zoveel mogelijk vrijwilligers

Elke week is er oppas voor peuters van 2 tot 4 jaar,
tijdens de dienst op zondagmorgen. Er is één
peuterwerker ingeroosterd en één tiener. Of een
oudere tiener die de verantwoordelijkheid voor de
peuteroppas kan dragen bijgestaan door een andere
tiener . Ouders en kinderen mogen zelf kiezen of ze
meteen bij aankomst of tijdens de dienst, als de
kindernevendienst begint, naar de oppas komen.

•

Zo veel mogelijk medewerkers uit de kerken om het
weekend te realiseren: toneelspelers, vertellers,
muzikanten, presentatoren, technici, begeleiders
van groepjes kinderen, spelleiders, knutselleiders,
enz.

Als alle kinderen er zijn, wordt het bijbelverhaal
aangeboden, altijd visueel ondersteund met flanelplaten
of prenten. Een bijbelverhaal wordt vier weken lang
herhaald en steeds op een andere manier verwerkt. Het
moment van samenkomen wordt gestart met een
herkenbaar lied. Er wordt gewerkt met peutermateriaal
van Timotheüs. Verder is er uitdagend, veilig en schoon
speelgoed voor de peuters. Ook tijdens het spelen

Verantwoordelijkheden

De tieners zijn verantwoordelijk om hand en span
diensten te verlenen aan de peuterwerker.

Activiteiten
De coördinator inventariseert knelpunten streeft naar
twee keer per jaar een vergadering met het hele
peuterteam.
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•

Het is de verantwoording van alle deelnemers om een
brug te slaan naar kinderen in de wijk. Zij vertellen de
kinderen laagdrempelig het Evangelie te vertellen en
zorgen dat het kinderweekend een feest wordt voor
ieder kind. Iedere medewerker zorgt dat ieder kind zich
welkom en veilig voelt. Het is fijn als ook de ouders van
de kinderen zich welkom voelen.
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9.

SCHOOL-KERKDIENST

Deelnemers
-

medewerkers van Basisschool Het Spectrum
medewerkers kinderwerk
Voorganger

Coördinator school-kerkdienst
De coördinator is verantwoordelijk voor de start van de
voorbereiding. Hij/zij neemt initiatief en legt contact
tussen de deelnemers. De coördinator zit de
bijeenkomsten, die nodig zijn om de kerkdienst te
organiseren, voor.

Opzet van de diensten
De werkgroep school-kerkdienst streeft naar een
optimale samenwerking tussen school en kerk.
De opzet van deze diensten is aangepast naar de
mogelijkheden van de school, daarom worden de
diensten gehouden onder schooltijd en zijn alleen voor
de leerlingen van de school.
In de week voorafgaande aan de dienst wordt in alle
klassen aandacht besteed aan het thema.
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VOORWOORD
Sinds de oprichting van de Kerk in Nesselande is het
jongerenwerk stevig
verankerd in de organisatie van de kerk. Er is een ruim
aanbod van programma’s en veel jongerenleiders zijn
actief. Ook voor de komende periode van 4 jaar is het
weer een uitdaging om jongeren actief betrokken te
laten zijn bij de activiteiten van de kerk. Hoe mooi zou
het zijn als jongeren hun vrienden en vriendinnen ook
zoeken binnen de kerk. De uitdaging blijft om jongeren
te motiveren om de wekelijkse kerkdiensten, de line-up,
de resound en de ontspanningsactiviteiten te bezoeken.
De steun van ouders blijft hierin onmisbaar. Het zal
nodig zijn om met de jongeren in gesprek te blijven om
zo in hun behoefte te blijven voorzien. De grootte van
de jongerenpopulatie tussen de 12 en 18 jaar is evenals
vorige jaren voor de komende jaren (volgens de huidige
ledenlijst) gemiddeld 150 jongeren. De afgelopen 4
jaren blijken daarvan ongeveer 20 jongeren in meer of
mindere mate actief bij de activiteiten die speciaal voor
jongeren worden georganiseerd. Het beleid zal erop
gericht zijn om deze groepsgrootte in elk geval te
behouden maar bij voorkeur uit te breiden. Tevens
proberen we een brug te slaan naar de jongeren in de
wijk die niet zijn aangesloten bij de kerk van Nesselande.
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1.

VISIE (DIEPSTE DRIJFVEER )
De visie van de Kerk in Nesselande is: “Christus kennen
en Hem bekend maken”. Voor het jongerenwerk nemen
we deze visie over. De visie krijgt voor het jongerenwerk
wel een wat andere uitwerking richting de jongeren dan
naar de ouderen in de gemeente in de zin van dat de
jongeren zich aangesproken moeten voelen en dat de
visie op hun manier dichtbij hen komt. Dat zal tot uiting
komen in bijdragen van jongeren zelf aan het
jongerenwerk ten behoeve van eigenheid van jongeren
en de dynamiek van de jongerencultuur.

2.

MISSIE (DOELEN)
De missie van de kerk is jongeren laten zien en ervaren
dat geloven relevant is voor hen zodat de visie gestalte
krijgt. Daarnaast willen we ook de gemeente laten
ervaren dat jongeren bij de gemeente horen zodat jong
en oud elkaar versterken (wederkerigheid).
Concrete doelen in het jongerenwerk zijn:
1. Jezus leren kennen als Heer en Verlosser.
Dit is de belangrijkste waarde die als rode draad
door al het jongerenwerk loopt. Zonder deze basis
heeft jongerenwerk in de kerk geen zin.
2. Zelfstandigheid in geloof
Jongeren laten ontdekken dat zij zelf een keuze
moeten maken en niet automatisch moeten
geloven wat hun ouders geloven.
3. Creativiteit in geloof
Jongeren laten ontdekken dat God creatief is, niet
alleen zoals in de tijd van de bijbel wanneer God tot
mensen spreekt maar dat ook vandaag de dag is.
4. Zorg voor de schepping en zwakken in de
samenleving
Zorg voor de schepping en zorg voor elkaar vraagt
om een nederige houding naar Gods schepping en
naar elkaar. Tegelijkertijd brengt deze zorg een
verantwoordelijkheid met zich mee.
5. Jongeren horen bij de gemeente
Zij zijn belangrijk in de gemeente. Zij zijn de kerk
van de toekomst en de kerk van vandaag. De kerk
dient voor hen ook een ontmoetingsplaats te zijn,
een vaste rots, een plaats waar ze zich thuis
(kunnen) voelen.
Jonge leiders zijn daarbij onmisbaar als
voorbeeldfiguren waarmee jongeren zich kunnen
identificeren. Daarom worden jongeren zelf in de
diverse werkgroepen/commissies betrokken. Dit
dient drie doelen:
• Herkenbaarheid richting andere jongeren en
aansluiting bij de doelgroep
• Eigenaarschap van jongeren bij de diverse
programma's waardoor het jongerenwerk door
jongeren zelf gedragen wordt.
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•

Opleiding van jonge leiders als voorbeeldfiguren
voor jongeren en continuïteit van het jongerenwerk
op langere termijn.

6.

Praktische invulling van het geloof
Jongeren leren ontdekken en stimuleren hoe ze
handen en voeten geven aan hun geloof. Vertel de
jongeren niet alleen wat ze kunnen doen in hun
geloof maar ook hoe (bv bidden voor jezelf,
voor/met anderen, enz.) en geef ruimte om
daarmee te experimenteren en te oefenen.

Het gaat er niet alleen om dat Gods werk gedaan wordt,
maar dat dit vooral gebeurt vanuit de relatie tussen God
en de jongerenleiders. Het is niet ons werk maar Gods
werk. Succes is niet alleen afhankelijk van leuke
werkvormen, maar bovenal van Gods kracht.
Door middel van kwalitatief goede programma's willen
we jongeren betrekken bij het geloof in Jezus Christus
en de kerk. Deze programma's moeten liefst
kwantificeerbaar en meetbaar zijn (doel, doelgroep,
opkomst, inspanning); daarbij wordt wel aangemerkt
dat de doelstellingen niet te hoog gesteld moeten
worden. Het is lastig om exact aan te geven wanneer
een programma geslaagd is. De programma's moeten
voor de doelgroep het leukste moment van de week zijn.
Jongeren moeten graag komen en het leuk genoeg
vinden om vrienden mee te nemen.

3.

DOELGROEPEN

We onderscheiden 5 doelgroepen:
➢
➢

➢

➢
➢

Niet christelijke jongeren die niet uit zichzelf naar je
toe zullen komen
Jongeren die wel kennis hebben van de bijbel en
hoe je als christen moet leven, maar die er niet iets
mee doen, omdat het hen allemaal niet zoveel kan
schelen.
Jongeren die nog niet zo lang christen zijn en die de
basisbeginselen nog moeten leren: Bijbellezen,
bidden en een christelijke levensstijl ontwikkelen.
Jongeren die gemotiveerd zijn om te groeien in hun
christen zijn
Jongeren die echt verschil willen maken in hun
omgeving en die zich willen inzetten voor
evangelisatie, jeugdwerk, diaconaat of iets anders.

Schematisch:
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Van 2009 tot 2017 hebben we ons vooral gericht op de
doelgroepen 3, 4, 5. Uit evaluaties blijkt dat we daar
onze handen aan vol hadden en dat we de verhouding
80% activiteiten voor doelgroep 3,4,5 en 20% voor
doelgroep 1 en 2 niet gehaald hebben. Daarom is het
niet realistisch daar voor de komende jaren een nog
hoger doel neer te leggen.
Van 2018 tot 2021 willen we ons nog steeds vooral
richten op doelgroepen 3, 4 en 5 en daar 80% van de
activiteiten op richten. De overige 20% van de
activiteiten is (ook) gericht op doelgroepen 1 en 2.
Het jongerenwerk richt zich op jongeren van (ongeveer)
12 jaar (start middelbare school) tot en met 25 jaar.

4.

CIJFERS

Om duidelijk te maken hoeveel jongeren er vanaf 2018 –
2021 deel kunnen aan het jongerenwerk is er gekeken
hoeveel kinderen er nu staan ingeschreven bij de kerk in
Nesselande.
Aantal kinderen 11 jaar: 15
Aantal kinderen 10 jaar: 15
Aantal kinderen 9 jaar: 13
Aantal kinderen 8 jaar: 14
Totaal aantal jongeren (12-18 jaar) op basis van
ingeschreven in 2018:
2018: 72
2019: 75
2020: 82
2021: 81

5.

SPEERPUNTEN

In aansluiting op de visie en missie zijn voor het
jongerenwerk zijn de volgende speerpunten
gedefinieerd:
Investeren in jongerenleiders qua toerusting en
teambuilding onderling
Jongeren bereiken en betrekken bij de opzet en
uitvoering van het jongerenwerk door jongeren zelf
verantwoordelijkheid (onder begeleiding) te geven
(in marketing termen: co-creation).
Bouwen aan een groepsgevoel onder de jongeren
die in de kerk komen.
Jongerenwerk als proeftuin. De jongerencultuur
loopt voorop en is de drager of brenger van
culturele verandering. Experimenten mogen
mislukken. Daar is niks mis mee.
Persoonlijke aandacht waarborgen in een
jongerenpopulatie.
Naar buiten gerichte activiteiten ontplooien (om de
20% van de activiteiten op doelgroep 4 en 5 te
realiseren).
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6. ORGANISATIE
6.1 Ouderling jongerenwerk
Het is belangrijk dat het jongerenwerk aangestuurd
wordt. De kerkenraad heeft hiervoor een ouderling met
beleidsterrein jongerenwerk aangesteld. Om
verwachtingen helder te maken tussen ouderling en
kerkenraad en overige jongerenleiders is hieronder de
functieomschrijving van de ouderling jongerenwerk
opgenomen.

Daarnaast wordt regelmatig geïnventariseerd aan welke
toerusting behoefte is. Van de jongerenwerkers wordt
verwacht dat zij ook zelf laten weten aan welke
toerusting behoefte is.
Onderstaand organogram weerspiegelt de organisatie
van het jongerenwerk op 1 januari 2018:

De ouderling jongerenwerk heeft een passie voor God
en jongeren en onderschrijft de visie op het
jongerenwerk van harte. Hij is eindverantwoordelijk
voor het (mede)bepalen van de visie, het beleid en de
uitvoering van het jongerenwerk voor jongeren vanaf
twaalf (middelbare schoolleeftijd) tot en met
vijfentwintig jaar. Alle werkgroepen, commissies en
programma’s op het gebied van jongerenwerk vallen
onder de verantwoordelijkheid van de ouderling
jongerenwerk. Hij geeft leiding aan het jongerenwerk.
Hij is tevens eindverantwoordelijk voor de pastorale
zorg en toerusting van de jongerenwerkers en de
pastorale zorg voor jongeren in de gemeente. De
ouderling Jongerenwerk is voor jongeren makkelijk
bereikbaar/ aanspreekbaar.
De ouderling Jongerenwerk is deel van de kerkenraad en
geeft in die hoedanigheid mede leiding aan de
gemeente als geheel samen met de andere
ambtsdragers.
Taken:
• Bewaken van de visie en het beleid
• Leiding geven aan het jongerenwerk
• Afstemming met ouderling Kinderwerk
• Afstemming met jongerenwerker in de wijk
• Omzien naar jongerenwerkers (persoonlijk,
pastoraal)
• Toerusting van jongerenwerkers
• Opleiden/werven van vrijwillige jongerenwerkers
• Omzien naar jongeren
• Zichtbaar zijn in de gemeente en bij
jongerenactiviteiten
De ouderling jongerenwerk kan uiteraard taken
delegeren naar anderen. Ouderlingen zitten normaal
gesproken vier jaar in de kerkenraad en kunnen deze
termijn nog eenmaal verlengen.
Zorg voor medewerkers jongerenwerk
Het is belangrijk dat medewerkers in het jongerenwerk
goed toegerust zijn en blijven voor hun taak. De
ouderling jongerenwerk houdt trainingsdagen van bv
YFC, HGJB, PKN en Evangelische Alliantie in de gaten en
moedigt jongerenwerkers aan hieraan deel te nemen.
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6.2 Jongerenleiders
Onder jongerenleiders wordt verstaan: iedereen die een
uitvoerende taak heeft in het jongerenwerk en van
daaruit in direct contact met jongeren staat. Aan een
jongerenleider worden de volgende eisen gesteld. De
jongerenleider
• …is een betrokken christenen, heeft een levende
relatie met God
• …heeft een hart voor jongeren (enthousiast over
jongeren, betrokken met jongeren, geïnteresseerd
in jongeren)
• …onderschrijft de visie op het jongerenwerk
Om continuïteit in het jongerenwerk te houden is het
van groot belang dat betrokkenen zich committeren
voor minimaal 2 jaar (in principe).

Toerusting voor jongerenleiders is essentieel voor het
goed functioneren van het jongerenwerk. Toerusting is
belangrijk op de volgende (brede) gebieden:
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-

persoonlijk geloof
vaardigheden in omgaan met jongeren
didactische vaardigheden
inleven in de belevingswereld van jongeren

Voor toerusting kan gebruik gemaakt worden van
trainingen van de PKN, JOP, YFC, HGJB, etc. Ook kunnen
intern trainingen georganiseerd worden en/of externe
sprekers gevraagd worden.
7.
WERKGROEPEN / COMMISSIES / PROGRAMMA ’S
Hieronder volgt een opsomming en beschrijving van de
werkgroepen, commissies en programma’s op het
jongerenbeleidsterrein.
7.1.
Stuurgroep Jongerenwerk
De Stuurgroep Jongerenwerk heeft als doel om het
jongerenwerk te coördineren en het de
jongerenwerkactiviteiten/-thema’s op elkaar af te
stemmen. In dit platform is elke commissie
vertegenwoordigd. Het streven is een spreiding van
leeftijden te hebben in dit platform zodat zowel
jongeren als ouderen (30+) hierin vertegenwoordigd zijn.
De ouderling jongerenwerk is de voorzitter van deze
werkgroep.
Taken van de Stuurgroep Jongerenwerk
richting te geven aan het jongerenwerk, aan de
hand van het beleids- en werkplan
afstemmen van het jongerenwerk onderling in de
gemeente
signaleren of alle jongeren zich (nog) thuis voelen in
de gemeente
coachen van tieners in de commissies en de andere
jongerenleiders
jaarlijks bijstellen van het werkplan en het
jongerenwerk evalueren aan de hand van het
beleidsplan.
De ouderling jongerenwerk heeft hierin een
coördinerende rol en is voorzitter van de werkgroep. De
werkgroep komt regelmatig bij elkaar. Van elke
vergadering volgt een verslag.

7.2

Superwoman

Maandelijks wordt door superwoman een avond
gehouden bij leiders/deelnemers. De doelgroep is
meiden van 12-16 jaar. Dit is een ontmoetingsplek voor
jongeren uit de gemeente. De avonden hebben
afwisselend een serieus en ontspannen karakter.

7.2.b

Rotho

De doelgroep is jongens tussen 12 – 15 jaar. Voor stoere
jongens-dingen afgewisseld met serieuze gesprekken
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over het geloof. Bij Rotho is een vacature voor een
leidinggevende.
7.3.
Jongerendienstcommissie / RE:Sound
De jongerendienst commissie bestaat minimaal uit twee
jongeren aangevuld met minimaal twee oudere (25+)
gemeenteleden. De jongerendienstcommissie
organiseert meerdere keren per jaar speciale
jongerendiensten onder de naam RE:Sound. Het doel
van de diensten is antwoord geven op geloofsvragen die
leven bij jongeren.
Het Engelse woord “resound” betekent: weerklinken,
doorklinken, galmen, naklinken, resoneren. De
commissie organiseert diensten waarbij de boodschap
van God weerklinkt door de dienst. Er is een scheiding
aangegeven tussen de woorden ‘Re:’ en ‘Sound’:
Het woord ‘Re:’ slaat op de boodschap. Wanneer je
reageert op een mailtje door terug te mailen, staat het
woordje RE (van reactie) voor het onderwerp. In de
diensten wordt geprobeerd antwoord te geven op
onderwerpen/vragen die spelen onder de bezoekers en
jongeren op te bouwen in hun geloof.
Bij het woord ‘sound’ gaat het om de muziek. Ook de
muziek sluit meer aan bij de jongeren dan de muziek die
tijdens de diensten op zondagmorgen wordt gezongen.
Het is harder, hipper, er speelt een stoere band op het
podium en er wordt gebruik gemaakt van lichteffecten.
De uiterlijke vorm is meer gericht op de interesses van
jongeren.
Re:sound diensten zijn duidelijk anders dan reguliere
diensten. De diensten zijn laagdrempelig en interactief
van karakter en onderscheiden zich op de volgende
punten:
Themakeuze, muziek/liederenkeuze en sfeer is
specifiek gericht op jongeren
Spreker / voorganger heeft veel affiniteit met
jongeren en is iemand waarmee jongeren zich
kunnen identificeren
Creatieve vormen en gebruik van multimedia
(filmpjes, muziekclips, presentaties).
Sprekers kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. De
diensten zijn geen ambtelijke (PKN) diensten, maar
staan wel onder de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad. Dit betekent dat de spreker geen PKN
preekconsent (preekvergunning) hoeft te hebben (en
dus geen dominee of voorganger hoeft te zijn),
waardoor er een ruimere keuze is uit sprekers.

7.4.
Youth Alpha
Youth Alpha is vooral bedoeld voor jongeren die
onbekend zijn met het christelijk geloof als
kennismaking met het christelijk geloof. Daarnaast leert
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de ervaring dat Youth Alpha ook geschikt is als opfrisser
voor jongeren die al wel bekend zijn met het Evangelie.
Op Youth Alpha kunnen jongeren in hun geloof een
verdiepingsslag ervaren en ontdekken dat God een
persoonlijke relatie met hen wil. Youth Alpha is een
werkvorm ontwikkeld door Alpha Nederland en Youth
for Christ.
7.5.
[Line†up:)
Line-up is een eigentijdse manier om samen met andere
jongeren te praten en discussiëren over het geloof en de
bijbel. Jongeren kunnen samen ontdekken wat het
christelijk geloof nog steeds betekent en kan betekenen
voor hen in hun dagelijks leven hier en nu. Line-up is
bedoeld voor jongeren die willen groeien in geloof en
meer verdieping willen.
Het logo van Line-up begint met een rechte haak: [. Dit
staat voor een veilige, respectvolle en vertrouwelijke
omgeving waarin de line-up avonden plaatsvinden. Line
up staat voor de lijn omhoog. Naar God. Tegelijkertijd is
een lijn omhoog ook een stijgende lijn van groeien in
geloof. Het cursieve kruis † is de pijl die naar boven wijst
en verwijst naar het feit dat Christus voor ons aan het
kruis gestorven is. De smiley :) in het logo staat voor
leuk en gezellig.
Er kan gebruik worden gemaakt van een methode.
Kenmerken van de methode moeten zijn:
- Aansluiten bij belevingswereld van jongeren
- Bijbelse basis
- Creatieve werkvormen
- Direct bruikbaar met weinig voorbereidingstijd
Idealiter zijn er meerdere Line-up groepen: 12-14 jaar
en 15-17 jaar, waardoor er keuze van de avond is. Lineup loopt twee-wekelijks vanaf de startzondag in
september tot eind mei (uitgezonderd de
schoolvakanties). Line-up kan worden geleid door
gemeenteleden, ouderling of dominee.
Naast het algemene profiel voor een jongerenleider
vraag het profiel voor een Line-up leider (m/v) als extra:
goed kunnen luisteren naar jongeren en spreken met
jongeren
de bijbel kunnen uitleggen aan / actueel maken voor
jongeren (aan de hand van een methode)
7.6.
Jeugdkerk Just4U
In eerste instantie is jeugdkerk in het leven geroepen
om de overgang voor kinderen van groep 8 van de
kindernevendienst naar de reguliere kerkdienst wat
vloeiender te laten verlopen. De naam voor Jeugdkerk is
Just 4 U (vert. Speciaal voor jou). Jeugdkerk is een soort
“tienernevendienst” tijdens de reguliere kerkdienst.. De
tieners/jongeren (12-17 jaar) verlaten de dienst samen
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met de kinderen van de kinderdienst en komen voor de
zegen weer terug in de kerkdienst.
In 2014 is Jeugdkerk heroverwogen/geëvalueerd en
blijkt dat Jeugdkerk in meer voorziet dan alleen het
vergemakkelijken van de overgang van kinderdienst
naar kerkdienst. Jeugdkerk is een plek geworden waar
jongeren met elkaar leren en vieren. Dit wordt als zeer
waardevol ervaren. Jeugdkerk is daarin dus gegroeid. De
frequentie van de jeugdkerk kan al naar gelang de
behoefte worden opgevoerd van 5 x per jaar (2017)
naar wekelijks. De jeugdwerkers zouden samen met
oudere jongeren ingezet kunnen worden als leiding.
Een Jeugdkerkbijeenkomst kent (ongeveer) de volgende
liturgie:
- Welkom / introductie
- Lied
- Gebed
- Bijbellezing
- Uitleg / creatieve verwerking
- Lied
- Dankgebed/voorbede
- Collecte
De thema’s zijn toegespitst op jongeren en dan met
name op de vragen: wat kan ik er als jongere mee? Hoe
wordt het relevant in mijn leven? De thema´s worden
niet afgestemd met de voorganger omdat dit qua
voorbereiding extra druk legt bij de commissie omdat
thema´s niet altijd lang van tevoren bekend zijn.
Om de liederen te begeleiden is er idealiter een
muzikant of wordt er met een CD meegezongen.
In relatie met Jeugdkerk is het goed te vermelden dat de
kindernevendienst een lesprogramma heeft opgezet om
kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool voor te
bereiden op de reguliere diensten; om te voorkomen
dat onbekend onbemind maakt.
7.7.
Jongerenpastoraat / The Point
Jongerenpastoraat is het (al dan niet langdurig)
begeleiden van een jongere in zijn/haar gezonde groei
en ontwikkeling, het aanvullen van opvoedingssituaties
waarin jongeren mogelijk risico’s lopen en het
begeleiden van scheefgelopen situaties.
Doel
Pastorale zorg is te omschrijven van herderlijke zorg
(Psalm 23). Zoals God als een herder zijn schapen door
een dal van diepe duisternis leidt is het doel uiteindelijk
weer bij een grazige weide aan te komen. Spiegelend
aan dit beeld kan het doel van pastorale zorg aan
jongeren omschreven worden als: het herstellen van de
gezonde ontwikkelingsmogelijkheden voor de jongere
waardoor hij de kans krijgt op te groeien tot een
gezonde volwassene die leeft tot eer van God en in
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goede samenwerking met anderen. Dit betekent
overigens niet dat alle problemen dan opgelost zijn,
maar wel dat er een manier gevonden is waardoor de
jongere er op een goede manier zelfstandig en zeker van
zichzelf mee om kan gaan.
Het is belangrijk dat jongeren in de groeiende gemeente
persoonlijke aandacht krijgen. Voor een deel is dit te
ondervangen door de basiszorg onder gemeenteleden
onderling, voor een deel extra zorg en indien nodig
specialistische zorg:

De basiszorg wordt geboden vanuit het omzien naar
elkaar in de gemeente. Wijkteams en gemeenteleden
spelen hier een belangrijke rol. Voor extra zorg, geloofsen andere vragen is er The Point. The Point bestaat uit
mannelijke en vrouwelijke aanspreekpunt voor jongeren.
De mensen van The Point zijn bereikbaar via social
media, mail, telefoon en natuurlijk in levende lijve.
Specialistische zorg is de professionele zorg. Deze zorg
wordt hier buiten beschouwing gelaten, hoewel er
vanuit het jongerenpastoraat wel doorverwezen kan
worden / contacten gelegd kunnen worden. Tevens
wordt de basiszorg hier buiten beschouwing gelaten. De
volgende paragrafen gaan uitsluitend over het niveau
“Extra zorg: jongerenpastoraat”.
The Point
Omdat pastorale zorg wat zwaar in de oren kan klinken
wordt in de uitingen richting de jongeren gesproken van
The Point (voorheen Helpdesk). De doelgroep is
jongeren van 12-25 jaar.
De onderwerpen waar jongeren voor terecht kunnen bij
The Point zijn bijvoorbeeld:
Onzekerheid over geloof
Ruzies op school of thuis
Echtscheiding van ouders
Minderwaardigheidsgevoelens
Seksueel misbruik / mishandeling
Vragen bij overlijden, ziekte
Relaties
Verslaving
Ethische aspecten
Om de pastoraal jongerenwerker en de pastorant te
beschermen is het zeer aan te bevelen dat gesprekken
tussen mannelijke en vrouwelijke personen altijd
plaatsvinden met een derde persoon erbij. Dit om te
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voorkomen dat er sprake kan zijn van (of de schijn
gewekt kan worden) te intieme contacten. Als het niet
mogelijk is met meerdere personen een gesprek te
houden (vanuit pastorant niet gewenst, of gezien de
kleine werkgroep niet haalbaar) wordt aanbevolen af te
spreken in een open, zichtbare openbare locatie. Er
kunnen altijd situaties zijn waarin dat niet mogelijk is.
De pastoraal jongerenwerker dient zich te allen tijde
(en juist in die situatie) bewust te zijn van zijn/haar
positie ten opzichte van de pastorant. Elke vorm van
intieme aanraking of seksueel getinte opmerkingen of
gedrag zijn ongewenst en uit den boze. Wanneer de
pastoraal jongerenwerker bij zichzelf bovenmatige
gevoelens van genegenheid (verliefdheid, seksuele
gevoelens) bespeurt ten opzichte van de pastorant, of
merkt dat de pastorant die gevoelens heeft ten aanzien
van de jongerenwerker dient dit altijd besproken te
worden in de werkgroep en zal in de werkgroep bepaalt
worden wat te doen in die specifieke situatie, en kan de
hulp/advies gevraagd worden van de kerkenraad.
Opgemerkt wordt dat bovenstaande situatie ook geldt
voor situaties waarbij de jongerenwerker en pastorant
van hetzelfde geslacht zijn.
Bij (seksueel) misbruik zal de kerkenraad altijd het
protocol volgen wat de PKN daarvoor vastgesteld heeft:
het “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd
worden met (seksueel) misbruik in pastorale en
gezagsrelaties”. Voor de inhoud van dit protocol zie de
website van de PKN.
Profiel jongerenpastor
Naast het algemene profiel voor jongerenleiders vraagt
het profiel voor een jongerenpastor als extra:
Goed kunnen luisteren naar jongeren en
communicatief vaardig zijn
Regelmatig contact hebben met jongeren en
daardoor een band opbouwen
Vertrouwelijk omgaan met alle informatie die in
gesprekken aan bod komt
Betrouwbaar zijn
Bekend zijn (worden) bij jongeren
Kunnen bidden met jongeren
Geen therapeut zijn en ook niet de neiging hebben
om zich op zo’n manier op te stellen
Bereid te zijn om getraind en gecoacht te worden
Zich bewust dat hij/zij zich onderwerpt aan de
leiding en beleid van de kerkenraad
Kennis hebben over de ontwikkeling van een
kind/tiener
Realiseert zich dat hij/zij ook altijd te maken heeft
met de ouders/verzorgers van een kind/tiener
Op de hoogte zijn van verschillende werkvormen
die bruikbaar zijn in het tienerpastoraat
Betrokken zijn met het tienerwerk in de gemeente
Zich willen inzetten voor de nood van een
kind/tiener vanuit een Bijbelse motivatie en zich
daarbij laten leiden door de Heilige Geest.
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-

Hulp durven inroepen van mede jongerenpastors
en de andere jongerenpastors helpen bij het
uitvoeren jongerenpastoraat.

Hulpverleningsmodel
Bij hulpverlening aan jongeren kan gebruik worden
gemaakt van het hulpverleningsmodel wat gehanteerd
wordt in de cursus Kinder- en tienerpastoraat van Chris
/ De Hoop ggz. Het nut en doel van een model zijn:
planmatig en doelgericht werken en verantwoording af
te leggen wanneer daar naar gevraagd wordt.
De stappen die in dit model onderscheiden worden zijn:
- Informatiefase
- Formuleren van de werkelijke hulpvraag
- Toetsing van de hulpvraag
- Probleemverklaring
- Stappenplan opstellen
- Evaluatie
Voor meer informatie wordt verwezen naar de
literatuur over dit onderwerp (in bezit van de
werkgroep).
Vertrouwelijkheid
Een belangrijk punt in de omgang met jongeren is
vertrouwelijkheid. Alle gesprekken en informatie die tot
de jongerenpastor komt zijn vertrouwelijk.
Geheimhouding kan echter nooit beloofd worden; er
kunnen situaties zijn waarin het belang voor de jongere
zelf of zijn/haar directe omgeving groter is dan het
geheim houden van informatie. Voorkomende gevallen
zijn uitzonderingen, maar te denken is aan: gepleegde
ernstige strafbare feiten, zelfmoordplannen,
levensbedreigende situaties, etc. Uiteraard zal eerst het
uiterste gedaan worden om de jongere zelf of samen
met de jongere de informatie naar buiten te laten
komen. Daarnaast speelt ook mee dat de
jongerenpastor in The Point-werkgroep vertrouwelijk
overleg moet kunnen hebben over de pastoranten die
begeleid worden om ook zelf advies te kunnen
vragen/overleggen wat te doen.
Uit principe wordt dus altijd vertrouwelijkheid beloofd
en geen geheimhouding.

worden vanuit de eigen gemeente of door een externe
partij. Preventie zal in de toekomst verder uitgewerkt
worden. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
seksualiteit, rouwverwerking, depressiviteit, enz.
Continuïteit
Om ook op lange termijn continuïteit te bieden aan The
Point zal er regelmatig vanuit de werkgroep uitgekeken
worden naar personen die (mogelijk in de toekomst) het
team kunnen versterken.
7.8
18+ groep
De 18+ groep is voor jongeren van 18-25 jaar. Zij komen
regelmatig (maandelijks) bij elkaar voor ontmoeting en
verdieping. De 18+ groep wordt door de jongeren zelf
geleid
7.9.
25+ groep
De 25+ groep is voor jongeren van 25 jaar en ouder. Zij
komen regelmatig (maandelijks) bij elkaar voor
ontmoeting en verdieping. De 25+ groep wordt door de
jongeren zelf geleid.
7.10. Activiteit(en) voor jongeren vanaf 12 jaar tijdens
de zomerweek.

8.
PR EN COMMUNICATIE
De PR en communicatie van jongerenactiviteiten loopt
via jongerenrubriek in de maandelijkse Nieuwsbrief van
de Kerk in Nesselande. De jongerenrubriek in de
nieuwsbrief staat onder eindredactie van de ouderling
jongerenwerk.
Voor jeugdkerk en de re:sound diensten worden posters
en flyers gemaakt. Voor het jongerenwerk is ook een
flyer beschikbaar. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt
van social media: twitter, facebook, whatsapp etc.
Voor de overige PR, communicatie en reclame uitingen
wordt gebruik gemaakt van de werkgroep
Communicatie.

Toerusting
Voor specifieke toerusting voor het jongerenpastoraat
zijn cursussen / trainingen / zelfstudie (lezen van boeken
over jongerenpastoraat en verdiepen in
vragen/onderwerpen waarmee jongeren kunnen
aankloppen). Voor toerusting is een rondzendmap met
bladen/artikelen voorzien. Deze is ook beschikbaar voor
de overige (niet-The Point) jongerenwerkers.
Preventie
Om niet alleen maar “correctief” bezig te zijn in het
jongerenpastoraat is het zeer belangrijk ook preventief
bezig te zijn. Te denken valt aan het houden van
informatiebijeenkomsten voor jongeren en/of hun
ouders/verzorgers. Deze bijeenkomsten kunnen geleid
Kerk in Nesselande - april 2018
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Kerk in Nesselande is een jonge, dynamische gemeente.
De identiteit van de Kerk in Nesselande wordt sterk
bepaald door haar visie op gemeentezijn, Doel is ook om
een zichtbaar onderdeel van de wijk te zijn. Dit
communicatieplan is bedoeld om daarin ondersteunend
zijn. Er is een werkgroep communicatie (WCO) die dit
communicatie
plan,
met
hulp van
andere
gemeenteleden, uitvoert. De begroting voor de
uitvoering van dit plan staat in de algemene begroting
van de Kerk in Nesselande. Om dit communicatieplan
een praktisch en overzichtelijk te houden, maken we
een tweedeling in interne communicatie en externe
communicatie

1. INTERNE COMMUNICATIE
Doel
Huidige gemeenteleden informeren over alles wat
gaande is binnen de gemeente, zodat zij zich betrokken
voelen bij het wel en wee van andere gemeenteleden
en de opbouw van de kerk. Huidige leden motiveren en
stimuleren zodat zij zich met hun gaven inzetten voor de
opbouw van de Kerk in Nesselande. Wij willen
verbindingen leggen tussen elkaar binnen de gemeente
en met de mensen in de wijk.

Doelgroepen
Gemeenteleden van de Kerk in Nesselande

MIDDELEN
1.1 Persberichten, posters en flyers
Verschillende lokale media, publicatieborden en flyers
kunnen gebruikt worden ter promotie van de bijzondere
diensten en activiteiten van diverse werkgroepen zoals
kinder- en jongerenwerk. Doel hiervan is om niet
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alleen huidige en nieuwe wijkbewoners, maar ook
gemeenteleden, te motiveren om deel te nemen aan
een kerkdienst of activiteit van een kring of werkgroep.

1.2 Website
Kerk in Nesselande heeft een website waar algemene
informatie op te vinden is, zoals de activiteitenkalender,
info over kerkdiensten, kopstukken etcetera. Op diverse
ander websites staat een link naar de website van Kerk
in Nesselande: PKN-site, Nesseweb, Deelgemeente
Prins–Alexander, Buurtwerk Alexander en Gemeente
Zevenhuizen.

1.3 Kopstukken
In een beveiligd gedeelte van de website staat
“Kopstukken”. Kopstukken is een adressenboekje waar
gemeenteleden die daar aan mee willen werken met
foto en naam staan vermeld, Dit is handig voor allerlei
contacten binnen de gemeente.

1.4 Nieuwsbrief
Elf maanden, behalve augustus, verschijnt de
nieuwsbrief voor leden van de Kerk in Nesselande. Dit is
een perfect medium om iedereen te informeren over
alles wat gaande is in de kerk. Gemeenteleden blijven
hierdoor betrokken en kunnen ook zelf een bijdrage aan
de nieuwsbrief leveren. De nieuwsbrief staat ook op de
website. De personalia met vertrouwelijke informatie
verwijderen we uit de digitale nieuwsbrief voordat we
deze op de website plaatsen

1.5 Liturgie/beamer
De liturgie van de zondagmorgendienst is voor de dienst
te downloaden vanaf de website. Gemeenteleden
kunnen dan indien gewenst deze uitprinten en mee naar
de dienst nemen. De liturgie wordt ook op de beamer
vertoond.

1.6 Facebook
De Kerk in Nesselande heeft een eigen Facebookpagina.
Dit online communicatiemiddel wordt gebruikt om
algemene nieuwsberichten te delen, zoals informatie
over diensten en activiteiten.

1.7 Kerkapp
In de nabije toekomst willen we graag onderzoeken of
de inzet van een app een waardevolle aanvulling biedt
voor de interne communicatie. Nieuwsberichten,
uitnodigingen, agenda’s ed kunnen dan op eenvoudige
en snelle wijze worden gedeeld. Ook kopstukken zou
hierin dan kunnen worden geïntegreerd.
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2.1 EXTERNE COMMUNICATIE

2.4 PR activiteiten in de wijk

• Zoveel mogelijk mensen in en rond de wijk
Nesselande informeren over de Kerk in Nesselande.

Om onze bekendheid in de wijk te vergroten doet de
K.I.N. mee met diverse activiteiten in de wijk zoals met
Zomerweek, Timmerdorp en Nieuwjaarsduik. Daar waar
we kunnen zal de KiN maatschappelijk bijdrage leveren
aan de wijk.

• Wijkbewoners motiveren om deel te nemen aan een
kerkdienst of andere activiteit.

2.5 Vlaggen

Doel

• In dialoog blijven en aangaan en ervaringen
uitwisselen met de andere aanwezige instellingen in
de wijk die opbouwwerk doen; voor hen een ´goede
buur´ zijn.

Voor verschillende activiteiten zijn er vlaggen met het
logo van Kerk in Nesselande erop. Door deze te
gebruiken werk je aan de naamsbekendheid.

Doelgroepen
• Bewoners in de wijk Nesselande.
• Protestante leden (leden PKN), mensen van een
andere denominatie en niet-kerkelijken.
• Bewoners buiten wijk Nesselande: wijk Ommoord en
Zevenkamp en gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk aan
den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en OudVerlaat).
• Andere instellingen in de wijk die ook bezig zijn met
activiteiten in de wijk: Spectrum, Tangram, Wonio,
Buurtwerk en deelgemeente Prins-Alexander.

MIDDELEN
2.1 Persberichten en posters en flyers
Verschillende lokale media, publicatieborden en flyers
kunnen gebruikt worden ter promotie van de Kerk in
Nesselande en bijzondere diensten en activiteiten van
kringen en diverse werkgroepen zoals kinder- en
jongerenwerk van de Kerk in Nesselande. Doel hiervan is
om huidige en nieuwe wijkbewoners te motiveren om
deel te nemen aan een kerkdienst, kring of activiteit.
2.2 Website
Kerk in Nesselande heeft een website waar informatie
op te vinden is, zoals algemene informatie over de Kerk
in Nesselande, contactgegevens, activiteitenkalender en
info over kerkdiensten. Een bezoeker van de website
kan via e-mail contact leggen met de Kerk in
Nesselande.
2.3 Nieuw ingekomen bezoek
Nieuwe bewoners in de wijk Nesselande, die lid zijn van
de PKN, worden bezocht door gemeenteleden van de
Kerk in Nesselande. Bij het bezoek krijgen ze een
welkomstgeschenkje, en de laatste nieuwsbrief. Ook
wordenn ze uitgenodigd om naar één van onze
kerkdiensten te komen.
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1.

Verhuur
Aangezien KIN sinds een aantal jaren hoofdhuurder is
van de MF1 & 2 zalen, de keuken en het kantoor,
worden deze ruimtes verhuurd om voldoende
inkomsten te genereren. Zonder deze inkomsten zou
het niet mogelijk zijn om de huur aan verhuurder
WoonCompas te betalen. De verhuur van deze ruimtes
wordt door een tweetal personen gedaan. Zij zijn het
eerste aanspreekpunt voor de huurders, stellen de
contracten en facturen op en zorgen dat deze ook
betaald worden.

ORGANISATIE

Het beleid van de Ouderling-Kerkrentmeester is gericht
op het scheppen en onderhouden van de materiële en
financiële voorwaarden voor het in standhouden van de
eredienst en de voortgang van het kerkenwerk van Kerk
in Nesselande (KIN).
De kerkenraad van KIN heeft één OuderlingKerkrentmeester, die samen met de kerkrentmeesters
uit de wijk Dorp – Zevenhuizen en Oud-Verlaat het
College van Kerkrentmeesters vormen.
De kerkrentmeester wordt ondersteund door een
drietal groepen:
•

Financiële Werkgroep

•

Facilitair & Techniek

•

Verhuur

Financiële Werkgroep
De Financiële Werk Groep (FWG) bestaat uit een viertal
leden. Één iemand doet de totale financiële
verslaggeving (begroting, jaarrekening, afstemming met
Zevenhuizen). Een ander houdt zich bezig met de
organisatie van de Aktie Kerkbalans en de collecten. De
derde persoon doet vooral praktische zaken als het
betalen van facturen / declaraties en notulering van de
vergadering. De werkgroep wordt geleid door de
Ouderling-Kerkrentmeester en komt eens per twee
maanden bij elkaar.
Van alle taken en verantwoordelijkheden is een
overzicht gemaakt.

2.

BEGROTING

In het onderstaande overzicht staan de belangrijkste
uitgaven en inkomsten van KIN. Als voorbeeld is hier de
begroting van 2018 genomen, maar de verdeling over
de diverse posten is al jaren grotendeels hetzelfde.
Begroting Kerk in Nesselande

2018

%

31500
69000
3400
3700
4725
1400
1500
2025
117250

27%
59%
3%
3%
4%
1%
1%
2%
100%

Inkomsten
AKB
105000
Collecte tbv kerkelijk werk
8500
Solidariteitskas
1500
115000

87%
12%
1%
100%

Uitgaven
Gebouw
Predikant (0,8 fte)
Gastpredikanten
Gemeentelijke activiteiten
Afdracht Landelijk
Afdracht solidariteitskas
Publiciteit
Organisatiekosten

Saldo KiN
Specificatie Begroting Gebouw
Klein onderhoud
Huurkosten
Verzekering, belasting
Telefoon, internet
Schoonmaak
Engerie

-2250 tekort

4000
36360
1250
750
9971
6169
58500

Facilitair & Techniek
Deze werkgroep houdt zich bezig met alles rondom het
beheer en onderhoud van de ruimtes die KIN huurt. Zij
onderhoudt contacten met externe partijen, zoals de
school, WoonCompas en onderhoudsbedrijven (o.a.
schoonmaak). Deze werkgroep wordt geleid door één
persoon, die tevens de kosters en zaalopbouwers
aanstuurt. Ook van deze werkgroep is een overzicht met
taken & verantwoordelijkheden.
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Verhuur (extern)
Huurbijdrage KiN
Resultaat pand

29000
31500
60500
2000 overschot
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Uitgaven
De belangrijkste uitgaveposten zijn:
Gebouw (27%): de huurkosten van de MF-zalen, de
keuken en het kantoor;
Predikantskosten (62%): de kosten van de 80%
predikantsplaats en de gastpredikanten.

het pand nodig (bijv. screens) vanwege de slechte staat.
Over de afgelopen jaren is er een positief
verhuurresultaat geboekt. Daardoor is een Algemene
Reserve gevormd welke begin 2018 ongeveer Euro
14.000 bedraagt.

3.
Inkomsten
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn:
Aktie Kerkbalans (87%): de jaarlijkse aktie waarbij
kerkelijk meelevenden hun bijdrage/contributie kunnen
doen via een toezeggingsformulier;
Collecten (12%): de collecten tijdens de kerkdiensten.
Een gedeelte van de collecten wordt afgedragen aan
(landelijke) doelen.
Ten aanzien van de Aktie Kerkbalans heeft de FWG het
voornemen om een moderniseringsslag te maken door
deze volledig elektronisch te laten verlopen. Op dit
moment kost de organisatie van AKB veel tijd en
mankracht zowel aan voorbereiding als uitvoering. Het
idee is om de AKB vanaf 2019 via de (nieuwe) website
van KIN te organiseren. Leden kunnen hun toezegging
via de website doen via een machtiging. Dit systeem
wordt al door vele andere kerken gebruikt en heeft vele
voordelen: minder tijd en mankracht, up to date
overzichten, etc.
Een en ander moet nog worden afgestemd met
Zevenhuizen. Ook zal er een mogelijkheid blijven om via
de huidige formulieren een toezegging te doen.
Daarnaast biedt dit ook de gelegenheid om ons te
bezinnen op een andere manier van benaderen van de
niet-betrokken leden van KIN.
Ten aanzien van de collecten zal er onderzocht worden
welke mogelijkheden er zijn om elektronisch te
collecteren. Ook hier zijn een aantal mogelijkheden die
de FWG zal bekijken. De verwachting is dat daardoor de
collecte-opbrengsten zullen stijgen aangezien het
hebben van contant geld dan niet meer nodig is. Ook
hier zal de mogelijkheid blijven om op de ‘ouderwetse’
manier een bijdrage te doen.

Begroting Gebouw
Aangezien KIN de MF-ruimtes, de keuken en het kantoor
als hoofdhuurder exploiteert, is ervoor gekozen om een
aparte begroting Gebouw te maken. Ongeveer de helft
van de huuropbrengsten komt van externe huurders.
Belangrijk om op te merken is dat er een grote
afhankelijkheid is van één huurder (BSO) welke bijna
voor 2/3 van de huurinkomsten zorgt. Dit is een groot
risico in het geval van het wegvallen daarvan.
Naast de huur zijn de schoonmaak- en energiekosten de
grootste uitgaven. Ook is er regelmatig onderhoud aan
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KERKGEBOUW

Binnen KIN wordt geregeld de vraag gesteld of het
mogelijk is om een eigen kerkgebouw te realiseren. Ook
in de toekomstbeelden is dit opnieuw naar voren
gekomen. Met de huidige inkomsten van KIN kan
worden gesteld dat dit financieel geen haalbare zaak is.
Daarnaast is het ook niet meer van deze tijd om een
gebouw neer te zetten met alleen een kerkfunctie.
Nieuwe kerken hebben vaak meerdere functies in één:
kerk, wijkgebouw, buurthuis, etc.
Per 1 september 2015 is KIN hoofdhuurder van de MFruimtes, de keuken en het kantoor geworden. Dit
betekent dat we deze ruimtes exclusief huren en niet
meer, zoals voorheen, alleen op de zondagen. Dit leidde
tot aanzienlijk hogere huurkosten. Op dat moment was
er geen alternatief voorhanden en moesten we hiermee
instemmen om in de huidige locatie te kunnen blijven.
Vanwege de hoge huurkosten worden de ruimtes
onderverhuurd. De verhuur brengt veel werk met zich
mee en vraagt ook veel overleg met zowel de school als
WoonCompas. Daarnaast is er ook veel onzekerheid en
onduidelijkheid over de toekomstige onderhoudskosten
en het onderhoud van de algemene ruimtes. Ook is er
de al eerder genoemde grote afhankelijkheid van een
beperkt aantal huurders. Dit vinden wij een zeer
onwenselijke en risicovolle situatie. Het heeft de sterke
voorkeur om terug te keren naar de oude situatie
waarbij wij de ruimtes alleen huren bij gebruik.
Het huidige contract loopt t/m 31 augustus 2018. Zowel
KIN als de WoonCompas hebben de mogelijkheid om
het contract per die datum op te zeggen of te verlengen
met 2 jaar t/m 31 augustus 2020. In gesprekken met
WoonCompas en Het Spectrum (school) hebben wij
aangegeven in principe door te willen huren als
hoofdhuurder. Wij weten echter ook dat de school
mogelijk plannen heeft om de MF-ruimtes bij de school
te betrekken. Deze plannen zijn nog niet concreet, maar
vormen wel een risico voor toekomstig zaalgebruik.
Om de hiervoor genoemde redenen heeft een
werkgroep uit de kerk een aantal alternatieve locaties
onderzocht. Een tweetal locaties – de Ontmoetingskerk
in Zevenkamp en de Lichtkring in Nieuwerkerk – zal na
toestemming van de kerkenraad nader worden
onderzocht op geschiktheid. Gezien de hiervoor
beschreven ontwikkelingen vinden we het belangrijk om
alternatieven achter de hand te hebben, indien de
huidige locatie niet meer verder gehuurd kan worden.
Eerste voorkeur blijft echter de huidige locatie gezien de
ligging midden in de wijk, de faciliteiten en de
laagdrempeligheid.
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BELEIDSPLAN EREDIENSTEN

•

Geloof: in een kerkdienst belijden, verkondigen,
vieren en voeden we ons geloof in de Drieënige God
die ons het goede nieuws van redding en verlossing
bracht door Jezus onze Heer (zie ook 1.1.
Woordverkondiging).

•

Gebed: dit is een belangrijk aspect van de eredienst
(zie 1.3 Gebeden)

•

Diversiteit: dit is merkbaar in de beleving en
waardering van kerkdiensten. Denk bijvoorbeeld
aan de verschillende voorkeuren van liederen of de
manier waarop gebeden wordt. Uitgangspunt is dat
we
op
zondagmorgen
zoveel
mogelijk
gemeenteleden willen bedienen binnen de context
van een PKN-gemeente. Daarom zal in de liturgie
rekening gehouden worden met de diversiteit (zie
ook 1.2 Muziek en zang). Waar er verlangen is naar
een andere vorm van vieren, kan er in een
avonddienst of vesper daar ruimte voor geboden
worden, zoals nu al gebeurt met de Re:sound en
Praise (zie ook 1.3 Gebeden).

•

Gaven en talenten: in onze erediensten is ruimte
voor verschillende gaven en worden verschillende
talenten ingezet: van muzikale tot dienende, van op
de voorgrond tot achter de schermen en de
knoppen, van het onderwijzen tot de techniek.

•

Bruisend kinder- en
jongerenwerk: de KIN
kenmerkt zich door de aanwezigheid van relatief
veel kinderen. Zij gaan naar de kinderdienst. Ook is
er Just4U: een tienerdienst. Omdat we merken dat
veel tieners graag daarnaartoe gaan en op
zondagen als er geen Just4U is, thuis blijven, willen
we Just4U gaan uitbreiden (zie beleidsplan
Jongerenwerk).

•

Samen eten: daarbij denken we natuurlijk tijdens
kerkdiensten aan het Avondmaal waar we brood en
wijn delen ter nagedachtenis aan Jezus’
verlossingswerk. Daarnaast wordt er op startzondag
gegeten met elkaar na de dienst. Vaak wordt ook op
Paasmorgen voorafgaand aan de dienst een
Paasontbijt georganiseerd (in de Knoop of in de
wijk). Omdat de kerkenraad vaker ‘Kerk op de Kerk’momenten op zondag wil organiseren i.p.v. door de
week om zo meer gemeenteleden te betrekken bij
gemeentezaken, zal er ook vaker gegeten worden
samen na de dienst. Tot slot biedt samen eten
missionair ook kansen: te denken valt aan een
laagdrempelige maaltijd waarbij er naast
ontmoeting ook ruimte wordt ingeruimd voor een
liturgisch moment. Dit kan doordeweeks
plaatsvinden (zie beleidsplan Diaconie) of in de
toekomst wellicht ook op zondagmiddag.

•

Gebouw: onze kerkdiensten worden grotendeels
beïnvloed door de ruimte waarin we kerken.
Tegelijkertijd In de komende jaren zal er een besluit
genomen worden of we in De Knoop blijven kerken
of eventueel elders in of buiten Nesselande (zie
beleidsplan Financiën).
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INLEIDING
Toekomstbeelden
De toekomstbeelden die genoemd zijn door de
gemeente, raken allemaal aan de kerkdienst.
•

Gastvrijheid: voor de dienst wordt iedereen welkom
geheten door een ambtsdrager bij de ingang. Als
iemand nieuw is, dan zal het welkomsteam hem of
haar opvangen en wegwijs maken. Hierdoor willen
we uitdrukking geven aan onze overtuiging dat
Jezus zelf onze eigenlijke Gastheer is: bij Hem is
iedereen welkom.
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1. DE LITURGIE
1.1 De woordverkondiging
In de verkondiging van het Evangelie wordt de
gemeente steeds opnieuw herinnerd aan het
verzoenend werk van Jezus Christus.
Gods Woord- de Bron om uit te leven – wordt gelezen
en uitgelegd ter bemoediging voor de week die komt.

1.2 Muziek en zang
In de lofzang worden psalmen, gezangen en geestelijke
liederen gezongen, waarvoor gebruik gemaakt wordt
van het Nieuwe liedboek, Hemelhoog en andere
bundels.
De gemeentezang wordt ondersteund en begeleid door
muziekteam(s) onder leiding van een zangleider.
De liederen en liturgie worden op de beamer
geprojecteerd.
De bredere betekenis van muziek en zang staat
omschreven in hoofdstuk 2

1.3 Gebeden
Naast de gebeden van dankbaarheid voor alles wat de
gemeente heeft ontvangen zijn er de diaconale gebeden
voor de nood in de wereld ver af en dichtbij en de
pastorale voorbede voor gemeenteleden in bijzondere
omstandigheden.
Voorbede of dank wordt vooraf doorgegeven aan de
predikant of ouderling pastoraat.
Er zijn verschillende vormen van gebed die ook
verschillend beleefd worden. Meestal bidt de
voorganger hardop en zijn er momenten van stil
persoonlijk gebed. Een enkele keer kan er ook door
gemeenteleden hardop gebeden worden. De voorkeur
gaat dan uit naar een paar gemeenteleden die naar
voren komen om via een microfoon te bidden, zodat
iedereen het kan horen. Er zal worden onderzocht of er
behoefte is aan een bijeenkomst op zondagavond (naast
Praise en Re:sound) waar verschillende vormen van
gebed meer ruimte kunnen krijgen (denk aan langere
stiltes/lectio divina, kringgebed, gebed met elkaar).

1.4 Gaven
Gaven worden gevraagd voor financiële ondersteuning
van diaconale doelen, plaatselijk, landelijk en
wereldwijd en voor noodzakelijke gemeente activiteiten. Het doel van de diaconale gaven en
gebeden staat in het deel- beleidsplan van de diaconie.
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1.5 Kinderen en jongeren
Voor de kinderen is er een apart kindermoment waarin
hun kinderdienst wordt ingeleid en een kinderlied
gezongen, waarna zij naar hun eigen dienst gaan.
Op de eerste zondag van de maand blijven kinderen van
groep 7 en 8 in de dienst. De peuters en allerkleinsten
gaan voor aanvang van de dienst naar de oppas.
Voor de tieners is er geregeld een eigen dienst just4U.
Er is besloten om de frequentie te verhogen
De informatie over deze onderdelen staat in het
respectievelijke deel- beleidsplan kinder – en
jongerenwerk evenals de informatie over de Re:Sound
van punt 5.3
Een standaard liturgie is in overleg met alle betrokkenen
door de kerkenraad vastgesteld. (Bijlage 1)

2. AVONDMAAL
In de Kerk in Nesselande mogen kinderen deelnemen
aan het Avondmaal.

3. VIERING VAN DE HEILSFEITEN
Op de christelijke feestdagen van Kerst, Pasen
hemelvaart en Pinksteren worden de heilsfeiten in
de respectievelijke ochtenddiensten gevierd. In de
vroege avond voor Kerst wordt de geboorte van
Jezus herdacht in een gezinsviering en later op de
avond in een Kerstzangdienst. Beide bijeenkomsten
hebben mede tot doel om ook wijkbewoners
deelgenoot te maken van de betekenis van Kerst. Op
de kerstmorgen komt de gemeente samen om de
geboorte van Jezus te vieren. In de Stille week die
vooraf gaat aan Pasen, waarin de weg van Jezus naar
het kruis wordt herdacht, wordt een aantal vespers
gehouden en op Witte Donderdag het Avondmaal
gevierd. Aan de paasviering waarin de opstanding
wordt gevierd gaat als regel een paasontbijt vooraf.
Met Hemelvaart wordt in een viering herdacht dat
Jezus teruggegaan is naar de Vader nadat Hij de
Heilige
Geest had beloofd. Hand. 1:8
Op Pinksteren wordt de vervulling van de belofte van
Gods Geest gevierd in een dienst waarin als regel
gemeenteleden die daarvoor enige tijd catechese
gevolgd hebben belijdenis van het geloof doen.
De bezinning in de adventsperiode en de 40-dagen
tijd wordt zichtbaar ondersteund in een liturgisch
bloemstuk dat wekelijks verder wordt opgebouwd
op weg naar Kerst of Pasen.
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4.BIJZONDERE DIENSTEN

5. OVERIGE BIJEENKOMSTEN

4.1 Doopdiensten

5.1 Praise- avonden

In deze diensten worden in het midden van de
gemeente kinderen of volwassenen gedoopt,
waardoor zij onder de hoede van God zijn gesteld en
opgenomen in de gemeente. Daarnaast is er ruimte
voor kinderzegening, dit wordt gezien als de eerste
stap naar geloofsbelijdenis en gelovigendoop.

Gemiddeld één keer per maand wordt op zondag
een praise-avond gehouden, waarin lofprijzing en
aanbidding centraal staat.

Gedoopte en gezegende kinderen worden
bijgeschreven op de dooprol. Aan de doop gaat een
doopgesprek vooraf met de predikant, waar mogelijk
de ouderling en de doopouders of de volwassene die
gedoopt wil worden. De bezinning op de betekenis
van de doop die is gehouden in de gemeente is
vastgelegd in een nota 2012

4.2 Diaconale diensten
In deze diensten staat een diaconaal thema centraal
en worden voorbereid door de diakenen in overleg
met de predikant.
4.2.1. Israël zondag, waarop in de dienst de
verbondenheid met Israël centraal staat.
4.2.2. Zondag van de vervolgde kerk, waarop met
nadruk aandacht zal zijn voor mensen die vervolgd
worden om hun geloof.

4.3 Gedachtenisdiensten
4.3.1 Eeuwigheidzondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden
gemeenteleden herdacht die in dat jaar zijn
overleden. Er is gelegenheid voor familieleden om
een kaarsje aan te steken aan de paaskaars. Voor
gemeenteleden die in dat jaar een dierbare verloren
hebben is er eveneens gelegenheid een kaarsje aan
te steken.
4.3.2 Rouwdiensten
Diensten bij begrafenis of crematie om te gedenken
en troost te zoeken uit het Woord van God.
4.3.3 Oudjaar
Op oudejaarsavond is een samenkomst om als
gemeente het jaar met God af te sluiten en te
gedenken wat voorbij is en vooruit te zien naar het
Koninkrijk dat dichterbij is gekomen.

4 .4 Trouwdiensten
In deze dienst wordt een huwelijk ingezegend dat
vooraf burgerlijk is gesloten. Als regel wordt dit
veertien dagen vooraf aan de gemeente bekend
gemaakt
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5.2 Bid- en dankdag
In de avond van de bid- en dankdag wordt een
vesper gehouden.

5.3 Re:Sound
Jongeren komen gemiddeld één keer per twee
maanden op zondagavond samen voor een dienst
die in de wijze van vieren aansluit bij hun
belevingswereld. Voor informatie zie onder 1.5

5.4 Chrizona
In de week voor Kerst en Pasen wordt een viering
gehouden bij en met de bewoners van Chrizona, hun
familie en verzorgers onder verantwoordelijkheid
van de diaconie.
De bijeenkomsten onder punt 5, de kerstavond en
de vespers zijn geen ambtelijke diensten, maar
vallen wel onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad.

6. ONTMOETING
Naast de ontmoeting met God in de dienst(en) is
erruimschoots gelegenheid om voor en na de dienst
elkaar te ontmoeten en/of contacten te leggen met
gasten of gemeenteleden die nieuw zijn. Daarbij
wordt koffie en thee geschonken en limonade voor
de kinderen.
Alle diensten zijn live via Youtube te bekijken en ook
later in de week via de website te beluisteren.

7.

MUZIEK EN ZANG IN DE GEMEENTE

Door de hele Bijbel heen zien we dat muziek en zang
een belangrijke rol spelen in het leven van de
gelovigen. Zowel in het Oude Testament als in het
Nieuwe Testament zien we dat er in de
samenkomsten van de gelovigen gemusiceerd en
gezongen wordt. Muziek en zang zijn een manier
van communiceren.
•
Communicatie van God tot mens: ‘muziek en
zang’ als drager van een boodschap; God kan
ook via muziek het hart aanraken.
•
Communicatie van mens tot God: in ‘muziek en
zang’ kun je God aanbidden en je hart bij Hem
uitstorten.
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•

Communicatie van mens tot mens: met ‘muziek
en zang’ kun je elkaar bemoedigen; het samen
zingen en musiceren zorgt voor verbinding.

Voor de keuze van liederen, maken we gebruik van
bestaande bundels, maar zijn we ook op zoek naar
nieuwe bronnen. Zo ondersteunen we bezoekers in
hun geloofsbeleving. We streven ernaar om elkaars
‘taal’ te respecteren en wellicht te gaan leren
verstaan.
Naast de ondersteuning en begeleiding van de
gemeentezang in de ‘gewone’ diensten, zijn er ook
andere activiteiten op het gebied van muziek en
zang.

8. HET DOEL VAN MUZIEK EN ZANG IN DE GEMEENTE
In de bijbel wordt op verschillende plaatsen aangegeven
dat God aanbeden wil worden. Wij zijn geroepen tot
aanbidding en lofprijzing. (Joh.4:23, Ef.5:19)

10. ORGANISATIE
Er is een scheiding aangebracht tussen het
technische gedeelte en zang-/liturgische gedeelte
van de eredienst. De verantwoordelijken voor
beamer en geluid vallen onder de coördinator
facilitair, die weer onder de ouderling
kerkrentmeester valt. Daarnaast is er een werkgroep
zangleiding die samen met de predikant zorg draagt
voor de muzikale kant van de eredienst. De
stuurgroep is hiermee komen te vervallen. Mocht er
aanleiding zijn tot inhoudelijke bezinning over
elementen in de eredienst, dan zal de kerkenraad
een groep gemeenteleden hiertoe vormen die
verkennend een advies zal uitbrengen naar de
gemeente.

Het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen is een hulpmiddel om:
▪ ons te verootmoedigen voor God, schuld te
belijden
▪ je op God te richten
▪ God te danken, loven en aanbidden
▪ elkaar aan te sporen en te bemoedigen in het
geloof.

9. VISIE OP “VERBINDEN”
De volgende drie begrippen uit het beleidsplan
gebruiken we als muziekteams als bron en doel:
▪
▪
▪

Verbinding met God
Verbinding met elkaar binnen de gemeente
Verbinding met de samenleving

Door middel van de volgende uitgangspunten willen
we daaraan gestalte geven:
▪
▪
▪

▪

▪

In de samenkomsten is de ruimte om God te
aanbidden
In de samenkomsten is de ruimte om God te
ontmoeten
Binnen de verschillende muziekteams is er
ruimte om actief betrokken te zijn met de gaven
die we hebben ontvangen. Dit zorgt ervoor dat
de onderlinge band sterk is en er zichtbaar
plezier is.
Stabiele kwaliteit in beeld en geluid (dit zorgt
voor maximale ondersteuning en minimale
afleiding binnen de samenkomst)
We organiseren activiteiten voor een brede
doelgroep
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BIJLAGE A: STANDAARD LITURGIE KERK IN
NESSELANDE
Zondag………..
Voorganger:
Zangleiding:
Lied voor de dienst
Welkom
De gemeente gaat staan tijdens:
- samenzang: 1 lied (gekozen door voorganger)
- stil gebed (voorganger)
- bemoediging en groet (voorganger)
De gemeente gaat zitten
Aanvangstekst( gekozen en gelezen door de
voorganger)
Samenzang: 1 lied ( gekozen door de voorganger)
Geboden en beloften of Geloofsbelijdenis:( gekozen
en gelezen door voorganger)
Samenzang: 2 liederen (gekozen door zangleiding)

BIJLAGE B. LITURGISCH CENTRUM
1. Kruis op het paneel (vouwdeur), de liturgische tafel,
Katheder met kleed, kleur volgens rooster
2. Liturgische tafel met passend kleed
Grote kaars,
Bloemen
Kan met water en glas
Offerschaal met collectezakken (2 groene en 2 rode),
Bij bijzondere diensten van elk 1 zak extra.
Bijbels: NBG, NBV, liedboek en ELB
3. Bij dopen:
Doopvont,
Dooprol, eventueel doopkaarsen (ouders) en /of
liturgisch bloemstuk
4. Bij Avondmaal:
extra Kleed,
bordjes met brood,
bekers en kan met wijn/glaasjes druivensap
Kleine tafeltjes:vaasje met bloem, waxinelichtje en
servetten

Gebed
Kindermoment (Bijbelgedeelte: …)
We zingen kinderlied

Bijlage c: Besluiten kerkenraad m.b.t. Kerkdiensten

Samenzang: 1of 2 liederen (gekozen door
zangleiding)

a.

Bijbellezingen: gekozen en gelezen door voorganger
Samenzang: 1 lied (gekozen door voorganger)
Verkondiging
Moment van stilte /muzikaal intermezzo
Samenzang: 1 lied (gekozen door de voorganger)
Dankzegging en voorbede
Collecten
1e collecte:
2e collecte:
Tijdens de collecten speelt het muziekteam
Kinderen komen terug uit de kinderdienst en worden
bij de oppas opgehaald.

Algemeen:
• Naast vrouwelijke ouderlingen en diakenen
kent de KIN ook vrouwelijke voorgangers
• Voorgangers anders dan PKN met de bijbel als
richtlijn en passend in de KIN kunnen ook
voorgaan.
• Bijbelgebruik: NBG en NBV
• Liedbundels: Liedboek voor de kerken( psalmen
en gezangen), ELB,
Opwekking
• Incidenteel: Op Toonhoogte, zingende
gezegend,
• Bij Doop, Avondmaal en feestdagen is een
volledige uitgewerkte liturgie
• Wilhelmus wordt gezongen op de zondag rond
Koningingsdag/Bevrijdingsdag voor of na de
zegen

Samenzang (staande): gekozen door de eigen
voorganger of de zangleiding
Zegen
Gemeente: Amen
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b. Voor en na de dienst:
• Kerkzaal wordt ingericht onder leiding van
de koster volgens een vastgestelde
plattegrond draaiboek A en D
• Voor de dienst wordt koffie geschonken
tot 9.50 uur
( gemeenteleden zoeken dan een plaats)
• Voor de dienst wordt de Paaskaars
aangestoken
• Na de dienst wordt koffie gedronken in de
hal
• Na de dienst wordt de kerkzaal
achtergelaten zoals afgesproken met de
verhuurder.
c. De dienst:
• Bij aanvang rustige muziek instrumentaal
• Mededelingen worden gedaan door de
voorganger rond de collecten/ bij
gastvoorgangers door de zangleiding bij
het welkom.
• Mededelingen door anderen worden
vermeden met uitzondering van de eerste
collecte van de maand.
• Richtlijnen,geboden, beloften,
geloofsbelijdenis en de Bijbelgedeelten
worden in de regel gelezen door de
voorganger uit de bijbel en niet vanaf de
beamer
• Liederen uit aanvullende bundels worden
als regel niet herhaald.
• Collecten zijn een apart liturgisch moment,
waaronder het muziekteam speelt (
instrumentaal)
• Overlijden van een gemeentelid wordt
meegedeeld aan het begin van de dienst/
bij de voorbeden herdacht en een lied
gezongen
• Huwelijksjubilea worden geïntegreerd in
de ochtenddienst
• Individuele gebedsdiensten worden
incidenteel toegestaan afhankelijk van de
mogelijkheden en menskracht
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