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Historie
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 6 december 2004 en is
vanaf deze datum geldig.
Overzicht van de versies, de datum waarop de regeling in de kerkenraad is
vastgesteld en welke artikelen gewijzigd zijn:

Datum

Versie

12‐12‐2005
05‐03‐2007
07‐04‐2008
30‐03‐2009
08‐03‐2010
04‐03‐2013
10-02-2014
02-03-2015
14-03-2016

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
3.0

Eerste versie, definitief vastgesteld
Herzien en vastgesteld
Herzien en vastgesteld
Herzien en vastgesteld
Herzien en vastgesteld
Nieuwe layout, herzien en vastgesteld.
Herzien en vastgesteld
Herzien en vastgesteld
Herzien en vastgesteld
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Vooraf
Wat is een beleidsplan?
Een beleidsplan is een notitie waarin duidelijk wordt waar een gemeente voor staat, wat zij de
komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken.

Waarom een beleidsplan?
Ook zonder een beleidsplan dat als zodanig op papier staat is er beleid, maar zonder een bewust,
geschreven plan domineren tradities, gewoontes en (ervaren) personen. Met een plan kan iedereen
op de hoogte zijn van doelen op de korte en langere termijn. Een beleidsplan nodigt de gemeente uit
tot meedenken, laat een geheel van activiteiten in samenhang zien, geeft evenwicht tussen wens en
mogelijkheid, tussen ideaal en praktijk, helpt bij het maken van keuzes (niet alles hoeft ineens
gedaan te worden) en het geeft rust (de hoofdlijnen zijn uitgezet en daar kan op teruggegrepen
worden).

Beleid maken, moet dat wel?
Is beleid maken wel nodig? De Geest leidt toch in alle waarheid? Zeker, maar de Geest schakelt
daarbij toch mensen in? Beleid heeft te maken met de toekomst. Over de toekomst zijn we niet in
één zin uitgepraat; daarover spreken we altijd met twee woorden.
Het eerste woord is dat de mens deze toekomst niet in handen heeft. Zij is altijd weer
onvoorstelbaar, onvoorspelbaar en nieuw. Alles wat een mens doet, wordt gekenmerkt door
voorlopigheid. We geloven immers dat alles wat we doen en laten onder het voorbehoud staat van
de toekomst van Gods solidariteit met allen. Door dit geloof willen we de toekomst steeds weer laten
verstoren en corrigeren. Het tweede woord is dat we bepaalde trends in het verleden en heden maar
beter serieus kunnen nemen in het maken van plannen. In de kerkgeschiedenis doen we niet anders!
Het gaat niet aan om Gods water over Gods akker te laten lopen.1

Randvoorwaarden
Een beleidsplan voorbereiden, opstellen en uitvoeren gaat niet zomaar, er is een aantal voorwaarden
waaraan we moeten voldoen2:









1

Communicatie
Geloof in verandering: vraagtekens durven zetten
Zelfwerkzaamheid (o.a. van commissies) en vertrouwen in de gemeente
Leiding als dienst
Publiciteit
Geen dikke rapporten , maar veel visualisaties
Evenwicht tussen mooie woorden en reële daden
Ruimte voor bezinning (spiritualiteit)

Bronnen voor beleid. Werkboek voor beleidsontwikkeling. P. Valstar. Blz. 3

2

Tijd voor Beleid. Werken aan de kerk? Eigenlijk heel gewoon...... Bureau Dienstverlening Gereformeerde
Kerken Zuid-Holland blz.5.
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‘Een ieder acht de ander uitnemender dan zichzelf’
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Inleiding
De aanpak
Het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk bestond in 2013 45 jaar. Een kerk is meer dan een
gebouw alleen. Kerk wordt gevormd door mensen die geloven, de gemeente van Jezus Christus. In 45
jaar is er in Nederland veel gebeurd in kerk en maatschappij. Van een belangrijke plaats in de
samenleving is de kerk meer naar de rand verplaatst. Van een grote groep gelovigen is de kerk een
flink aantal leden kwijt geraakt.
Deze ontwikkelingen zijn ook onze gemeente niet voorbij gegaan. Daarom is het goed ons te
bezinnen op de vraag hoe wij kerk willen zijn anno 2014. Willen we een gesloten gemeente zijn die
zich richt op eigen behoud of willen we meer open zijn naar de samenleving en naar de vragen die
van daaruit op ons af komen? Willen we ons vooral richten op onze eigen geloofsbeleving,
spiritualiteit of willen we een gemeente zijn die het geloof juist handen en voeten wil geven?3

De visie
De gemeente van de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek wil een geloofsgemeenschap zijn,
waar:




de boodschap van Gods bevrijdende liefde wordt verkondigd en gevierd
mensen, jong en oud, in navolging van Jezus naar elkaar omzien en aan hun verbondenheid in
Christus gestalte geven door elkaar te aanvaarden en ruimte te geven
de mensen zich geroepen weten door de kracht van de Geest gastvrij en verantwoordelijk in de
samenleving te staan, dienstbaar aan de medemens.

Ook de Ontmoetingskerk heeft mede door de vergrijzing te maken met een terugloop van het aantal
(belijdende) leden. Dit betekent dat we ons regelmatig moeten bezinnen op de toekomst van de
Ontmoetingskerk.
Zo willen we iets weerspiegelen van Gods Koninkrijk op aarde.
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Beschrijving
De burgerlijke gemeente
De gemeente Nederlek is ontstaan door samenvoeging per 1 januari 1985 van de gemeenten
Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Sinds 1 januari 2015 behoort Nederlek tot de gemeente
Krimpenerwaard, een samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Vlist,
Bergambacht en Schoonhoven. De gemeenteraad van Krimpenerwaard bestaat uit 31 zetels.

Gemeenteraadszetels (2014)
Partij
Vereniging Gemeentebelang Krimpenerwaard
SGP
VVD
CDA
PvdA
ChristenUnie
D66
Gemeentebelang Schoonhoven
Pro Krimpenerwaard
Totaal

Aantal zetels
7
5
4
4
3
3
3
2
1
31

Bij de herindelingsverkiezingen van 19 november 2014 zijn SGP, CDA en ChristenUnie een
lijstverbinding aangegaan.

PKN
De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek is in omvang de kleinste PKN‐gemeente in deze kern. De
grootste is de Hervormde Gemeente en een lutherse gemeente is er niet. Met de Hervormde
Gemeente wordt al reeds vele jaren samengewerkt op het terrein van jeugdwerk en minstens
eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden van de hervormde en
gereformeerde kerkenraden. Ook beide diaconieën vergaderen gezamenlijk.

De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Instituering
De instituering van de Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek heeft plaatsgevonden op 22 april 1889
als Gereformeerde Kerk te krimpen aan de Lek.

Predikant
Per 11 november 2012 is de predikant ds. L. M. Schermers.

Kerkgebouw
Het huidige kerkgebouw, gevestigd op het adres Hoofdstraat 90, werd in gebruik genomen op 8
november 1968.
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Samenstelling gemeente
Ontwikkeling ledental
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Profiel
De kern
De kern van een gemeente is een gemeenschap die wordt gekenmerkt door:




Een relatie met God: Hij is de Bron van ons leven!
Een relatie met elkaar: we hebben elkaar nodig om in Zijn Geest te leren geloven, te leren hopen
en lief te leren hebben. Samen leven uit de Bron!
Een relatie met de omgeving, betrokkenheid bij Zijn werk in en om de wereld: bevrijding van de
mens, maatschappij en schepping uit de macht van zonde en onheil. Werken aan de
gebrokenheid in de wereld, d.w.z. anderen laten leven uit de Bron.4

Keuze
We willen als kerkenraad graag doelgericht werken aan en in de gemeente. Daarbij zoeken we naar
de samenhang tussen de activiteiten van de diverse commissies en groepen. Omdat we niet alles
tegelijk kunnen aanpakken is het goed om prioriteiten te stellen.5
In de periode die dit beleidsplan omhelst wordt de nadruk gelegd op het derde aspect van de kern
van een gemeente: betrokkenheid bij het werk van de Heer in en voor de wereld. Daarbij wordt
mede nagedacht over de aanbevelingen van de stuurgroep:




De PR rond activiteiten van de kerk dient te worden versterkt.
Het is mogelijk om in bepaalde commissies ook buitenkerkelijken met bepaalde talenten op te
nemen.
Het medegebruik van de kerk door anderen o.a. door verhuur werkt drempelverlagend.

Bronnen
Moge het geloof waarin we staan
hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart
zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt
tastbaar worden in ons handelen.6
Bij het maken van beleid kan geput worden uit vier verschillende energiebronnen. Er zijn grote
verschillen tussen de energiebronnen onderling, maar ze zijn alle vier nodig:7
1. De bron van de Schriften en van de christelijke traditie: de schatkamer van de kerk, als
geschiedenis van de uitleg van de Schriften;

4
5
6
7

Uit: Notitie: Beleidsplan Ontmoetingskerk december 2002
Uit: Notitie: Beleidsplan Ontmoetingskerk december 2002

Uit: Het gesprek bij de bron. Kees Pannekoek
Bronnen voor beleid. Werkboek voor beleidsontwikkeling. P. Valstar. Blz. 16
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2. de bron van deze concrete samenleving waarin wij leven, met al haar impulsen en zorgen, waarin
tegelijk het Rijk Gods gestalte mag en krijgen;
3. de bron van de geschiedenis van de gemeente. Haar ontstaan en haar ervaringen met
veranderingen in het recente verleden, die sterke invloed hebben op mensen nu. Mensen
hebben in het verleden de gemeente met toewijding en inzet opgebouwd;
4. en de bron van de eigen biografie of levensgeschiedenis, het eigen persoonlijk leven en geloven,
als het meest unieke wat de mens heeft. Zo ontstaat aandacht voor groei en
ontwikkelingskansen van mensen.
Wanneer de gemeente put uit haar vier bronnen kan de nodige energie worden omgezet in het
beleid van de gemeente. De energie die door de bronnen is opgewekt wordt daar omgezet in groei in
de omgang met het Geheim, in zelfontmoeting, in omgang met elkaar en in de dienst aan de
samenleving.
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Beleid
Kerkenraad
Uitgangspunten
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente in de wereld. Zij
probeert op zodanige wijze sturing te geven aan alle activiteiten die door en vanuit de gemeente
worden ontplooid dat alle mensen met hun eigen talenten daarin tot hun recht kunnen en mogen
komen. Het streven is zoveel mogelijk mensen in de gemeente een taak te geven. Daarnaast streeft
de kerkenraad ernaar op zo goed mogelijke wijze bij te dragen aan het functioneren van de PKN op
alle niveaus.

Praktijk
De kerkenraad vergadert eenmaal per maand tijdens het seizoen (10 per jaar). De
kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen. De vergaderingen zijn in
principe toegankelijk voor gemeenteleden tenzij de kerkenraad besluit tot een besloten (deel van de)
vergadering. Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de hervormde
kerkenraad gehouden.

Aandachtspunten





Intern in de kerkenraad: op regelmatige basis naast de zakelijke punten ook
bezinningsonderwerpen agenderen.
Extern: aandacht schenken aan het gezicht van de kerk naar buiten. Onder het motto ‘Be good
and tell it’ zal de kerkenraad de diverse commissies en individuele gemeenteleden stimuleren en
motiveren om de ‘buitenwereld’ te betrekken (in de ruimste zin van het woord) bij wat er binnen
de muren van het kerkgebouw gebeurt.
Knooppunt levensvragen.
Van januari 2015 t/m augustus 2015 heeft een werkgroep Knooppunt Levensvragen in Krimpen
aan de Lek uitgewerkt hoe we als kerk oor kunnen bieden aan mensen in het dorp die met
iemand willen praten over de vragen van het leven. Hierbij zijn de volgende situaties van
toepassing van o.a. rouw, eenzaamheid en verlies. Het gaat daarbij niet om evangelisatie, maar
om presentie.
Concreet is er gerealiseerd:
o
o
o
o
o

concrete afspraken gemaakt over de plaats waar we mensen kunnen ontmoeten
vrijwilligers gevonden
een training gegeven
gericht aan pr gedaan
Hierover contact gelegd met de hervormde gemeente

In september 2015 zijn we van start gaan. Met het ‘knooppunt levensvragen’ zijn we pilotkerk van de
PKN in het kader van de Zorgzame Kerk.
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Pastorale Raad
Uitgangspunten
Met het pastoraat willen wij in navolging van Jezus naar elkaar omzien. Dit krijgt gestalte door een
luisterend oor te bieden aan de leden van onze gemeente en aan anderen wanneer die een beroep
op ons doen. Zo mogelijk bieden we steun door gesprek en gebed.
Daarnaast dragen de ouderlingen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de
sacramenten.

Praktijk
Taken van de pastorale raad:








zorg voor de gemeente als gemeenschap
de herderlijke zorg door het bezoeken van gemeenteleden
medeverantwoordelijkheid dragen voor de bediening van het Woord en de sacramenten
de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale roeping
het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen
eenmaal per jaar wordt er een gemeenteavond belegd voor alle gemeenteleden waarin een
thema uit onze kerkpraktijk wordt besproken en er ruimte is voor een meningsvormende
discussie.

Activiteiten
Alle ouderlingen (preses, scriba, wijk‐, ouderen‐ en jeugdouderlingen) vervullen bij toerbeurt dienst
tijdens de wekelijkse erediensten. Ook is één van hen aanwezig bij eventuele rouw‐ of
trouwdiensten.
De ouderlingen werken wijkgebonden. Zij bezoeken de gemeenteleden op eigen initiatief of op
verzoek van het gemeentelid. Jaarlijks worden naast de individuele bezoeken groothuisbezoeken
georganiseerd.
In het bezoekwerk worden de ouderlingen ondersteund door contactpersonen. Zij leggen op eigen
initiatief bezoeken af bij mensen uit de wijk. Een keer per maand is er pastoraal overleg tussen
ouderlingen, contactpersonen en onze pastor. De contactpersonen hebben allen de belofte van
geheimhouding getekend.
De predikant bezoekt met name gemeenteleden in bijzondere levensomstandigheden. Elke ouderling
die bezoeken aflegt en de predikant komen twee maal per jaar bij elkaar om samen de
bijzonderheden van de wijk door te spreken.

Aandachtspunten
In de komende periode willen wij:




het huisbezoek en het groothuisbezoek op het bestaande niveau handhaven.
gemeenteleden stimuleren om te zien naar elkaar. Dit doen we door het inzetten
van contactpersonen.
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aan het begin van het seizoen een bijeenkomst organiseren voor ouderlingen en
contactpersonen rond een pastoraal thema.
openstaan voor nieuwe vormen van pastoraat.

Diaconie
Uitgangspunten
Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:




de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen van de collecten
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

Diaconaat uit zich in allerlei vormen van aandacht en activiteit. Het begint met hart hebben voor
mensen in knelsituaties: hen zien en hen horen. Dat is de basis voor een samenwerking die ieder
mens tot zijn recht laat komen. Deze samenwerking is gericht op het opsporen van de oorzaken van
ongelijkheid tussen mensen. Het diaconale werk richt zich op het wegnemen van de oorzaken van
armoede en discriminatie en op hulp aan de slachtoffers van de ongelijkheid tussen mensen.

Praktijk
Taken van de diaconie:








de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
de dienst aan de tafel van de Heer
het inzamelen en besteden van de collecten
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen

Activiteiten






Een aantal keren per jaar ouderen bijeenkomsten organiseren. Het eenmaal per jaar organiseren
van een ouderenreisje.
Deelname aan Actie Schoenmaatjes, een najaarsactie waarbij kinderen in Nederland een
schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kinderen in arme landen. Deze actie
wordt in samenwerking met de plaatselijke Ned. Hervormde Kerk uitgevoerd.
Kerstactie gezamenlijke kerken Nederlek: kerstpakketten financieren en uitdelen.
De gemeente informeren over wereldwijde en landelijke diaconale activiteiten waar wij aan
bijdragen door onze collecten.

Aandachtspunten



Voortzetting van de genoemde activiteiten en deze waar mogelijk plaatselijk en via landelijke
organisaties uitbreiden.
Een open oog en oor hebben voor wat er plaatselijk, landelijk en wereldwijd gebeurt.
12
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Intensivering van de contacten met de diaconie van de plaatselijke Hervormde gemeente.
Actief zijn in de Vrijwillige Thuishulp, samen met de Hervormde gemeente.

Liturgiecommissie
Uitgangspunten
De doelstelling van de liturgiecommissie is het organiseren van zogenaamde `speciale diensten’,
evenals het ‘speciaal´ maken van gewone diensten. Dit gebeurt zowel zelfstandig, als via
ondersteuning aan andere groepen en commissies uit de gemeente. Een afgeleide doelstelling is het
onder de aandacht van de plaatselijke bevolking brengen van dergelijke diensten via publicaties in
huis aan huis bladen, affiches en in de ´Samenwijzer´. Daarnaast is het de taak van de
liturgiecommissie om zich voortdurend te bezinnen op de betekenis en het gebruik van de
verschillende liturgische modellen, ook in samenhang met het kerkelijk jaar en met de bewustmaking
van de gemeente in deze.

Praktijk
Het voorbereiden van ´speciale diensten´ houdt in:







het opstellen van de ´orde van dienst´
het onderhouden van de contacten met allen die meewerken aan de dienst.
het regelen van het uitwerken en vermenigvuldigen van de `orde van dienst`
het optreden als gastheer/gastvrouw tijdens de dienst
het verzorgen van de muzikale omlijsting van de dienst
het aankleden van de kerk bij Kerst en Pasen.

De volgende ´speciale diensten´ worden door de liturgiecommissie voorbereid:






startdienst op de startzondag
Israëlzondag
laatste zondag van het kerkelijk jaar
de diensten rondom pasen
kerstnacht‐ en kerstmorgendiensten

De voorbereiding van de diensten geschiedt in een vergadering. Tijdens deze vergadering is, indien
mogelijk, ook altijd de predikant die in de dienst voorgaat aanwezig. De minimale zittingsduur is 3
jaar voor leden en 3,5 jaar voor de voorzitter van de commissie.

Aandachtspunten
Het vanuit de gemeente invulling geven en meewerken aan de speciale diensten in de kerk, m.a.w.
wij zullen proberen mensen vanuit de gemeente, leden van de liturgiecommissie en derden te
betrekken bij het voorbereiden van de speciale diensten (zoals omschreven) in de kerk. Zeker
wanneer de commissie kleiner is geworden, moeten er meer mensen die niet in de commissie zitten,
worden benaderd om mee te werken aan deze diensten.
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Catechese
Uitgangspunten
In de catechese willen we het kennisniveau van jongeren m.b.t. kerk en Bijbel vergroten (met name
in de kindercatechese) en aan jongeren een veilige plek bieden om met leeftijdsgenoten te praten
over vragen van geloof en dagelijks leven, zodat zij betrokken blijven bij geloof en kerk (met name bij
de groepen voortgezet onderwijs en 17+ gespreksgroep).

Praktijk
1. Kindercatechese – ieder jaar wordt in oktober kindercatechese gegeven voor de leerlingen van
groep 5, 6 en 7 van de basisschool waarbij het accent ligt op de voorbereiding tot de viering van
het Avondmaal. Er wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkeld materiaal op basis van Kleine
Avondmaalscatechese (uitg. SGO – Hoevelaken).
2. Eethuiscatechese – In samenwerking met de PKN‐zustergemeente “Kerk aan de Lek” aan de Dijk
is er catechese voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Er zijn 3 groepen. Indeling is
afhankelijk van de grootte van de jaargroep. Groep 1: klas 1, groep 2: klas 2+3, groep 3: klas 4 en
hoger.
 Zij komen om de andere week bij elkaar in “t Voorhof (groep 1 en 2) en in de
ontmoetingsruimte van de kerk (groep 3).
 Eerst wordt er met elkaar gegeten. School en andere sociale gebeurtenissen kunnen met
elkaar worden besproken. Bij toerbeurt wordt er door de ouders gekookt.
 Na het eten werken we met Rock‐Steady en Youth‐Alpha van YFC. De benadering van dit
programma sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de jongeren.
 Rock‐Steady is als volgt opgebouwd:
o Thema wordt geïntroduceerd via een spel of een andere activiteit
o Creatieve Bijbelstudie
o Discussie waarin de jongeren om hun mening wordt gevraagd
o Nadenken over wat God aan ieder persoonlijk te zeggen kan hebben over het
onderwerp.
o Afsluiting
 De eethuiscatechese vindt 6 keer voor en 6 keer na de kerst plaats.
3. Toppers – Voor 18+ jongeren is er de Toppersgroep. Deze groep komt minimaal 6x per jaar bij
elkaar rond een actueel thema.
Voor alle groepen geldt dat over de inhoud regelmatig overleg plaats vindt met de predikant. Twee
keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de leiding van alle groepen.

Aandachtspunten



Het stimuleren van jongeren om te komen tot het doen van belijdenis, zodat incidenteel een
belijdenisgroep opgestart kan worden.
Meer aandacht besteden aan uitnodigen tot meedoen aan het begin van het seizoen en aan
herinneringen sturen per mail. Tevens wordt op de Zondagsbrief van de betreffende week
melding gemaakt van de datum van samenkomst.
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ZWO
Uitgangspunten
In de gemeente aandacht en gebed vragen voor het werk van de zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking.
Geld inzamelen ten behoeve van de verre naaste. Sinds 1 januari 2009 gebeuren de financiële
handelingen onder de verantwoording van de diaconie.

Praktijk





Het twee keer per jaar voorbereiden van een kerkdienst t.b.v. een project dat we als ZWOcommissie financieel willen steunen en bij de gemeente onder de aandacht willen brengen.
Het jaarlijks meedoen aan de Paasgroetenactie.
Regelmatig staan er stukjes in de ‘Samenwijzer’ en ‘zondagsbrief’ om de gemeente op de hoogte
van bovengenoemde zaken te houden.
Het adopteren van een kind via de stichting ‘Red een kind’. Dit project is door ons gekozen uit
het aanbod van projecten op de website van Kerkinactie.

Aandachtspunten



De gemeenteleden op verschillende manieren enthousiast maken voor acties die door de ZWO‐
commissie georganiseerd worden.
Meedoen aan initiatieven die erop gericht zijn de onrechtvaardigheid in de wereldsamenleving te
verminderen.

Vorming & Toerusting
Uitgangspunten
Als commissie Vorming en Toerusting willen we mensen mogelijkheden en materiaal aanbieden
waarmee ze kunnen groeien in hun geloof, hun relatie met mensen en als gemeenschap.

Praktijk
Vast terugkerende activiteiten:





Introductie jaarthema en verbeelding daarvan.
Ontmoeting rondom (jaar) thema, b.v. startdag‐activiteit,
Afsluiting kerkelijke activiteiten.
Organiseren van activiteiten rondom Pasen, b.v. sobere maaltijd en openstellen van de kerk.

Incidentele activiteiten:



Organisatie thema‐ bijeenkomsten.
Uitvoeren van ideeën vanuit de gemeente en/of predikant(e).

Aandachtspunten




Het vormende en toerustend karakter bewaken
Vernieuwing programma nodig? Sluiten de huidige activiteiten aan bij ons uitgangspunt?
Vorming van mens‐zijn of christen‐zijn. Per activiteit bepalen wie de doelgroep is en daar de PR
en evt. activiteit op aanpassen. Uitgangspunt is de gehele gemeenschap (van buiten naar binnen
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benaderen). Kortom, wie is je doelgroep? En pas je het soort activiteit daar op aan? Dit heeft
gevolgen voor de PR.
Ook zal er aandacht moeten zijn voor nazorg.

Kerk voor het dorp
Evangelisatiecommissie
Uitgangspunten
Evangelisatie is een beladen woord. Het getuige zijn van de liefde van Christus voor de mensen op
deze wereld is een levenshouding voor iedere christen. Een commissie kan hierin slechts een
bescheiden rol spelen. De evangelisatiecommissie organiseert contacten met rand‐ en
buitenkerkelijken in het dorp. Er worden activiteiten ontplooid en ondersteund die getuigen van de
Heer in wie wij geloven en die nodigend zijn naar onze naasten.

Praktijk






De commissie bestaat uit leden van onze kerk en van de kerk aan de dijk, ze vergadert tweemaal
per jaar.
De leden brengen de Echo rond bij een aantal randkerkelijken. Zij proberen zo een ingang te
vinden voor geloofsgesprekken.
Elk jaar wordt er gekozen voor een kerstactie: het ene jaar is dat het uitdelen van een attentie in
het winkelcentrum, het andere jaar wordt er een christelijk blad na de kerstdienst in de kerk
uitgedeeld (vaak Echo).
Elk jaar komt een klas van de Wegwijzer langs in de Hervormde kerk.

Aandachtspunten
In de Ontmoetingskerk wordt het uitdelen van het blad Echo niet enthousiast ontvangen. In het
verleden zijn er afspraken gemaakt dat ook het blad Open Deur (een voorganger daarvan) zou
worden uitgedeeld. Bij kerstacties waarbij een blad wordt uitgedeeld, zullen wij ook gebruikmaken
van de kerstkrant van de PKN.

Andere initiatieven
Het is hoopgevend dat er buiten de Evangelisatiecommissie om andere initiatieven kunnen ontstaan
die vruchtbaar blijken, zoals:






De Vakantie Bijbel Club, in de herfstvakantie is er een programma voor alle kinderen uit de
basisschoolleeftijd in de Ontmoetingskerk
De School-Kerk-Gezinsdienst: eens per jaar een themadienst voor kinderen van de Wegwijzer
en hun ouders. In samenwerking met de leerkrachten wordt het thema bedacht; de leerkrachten
zorgen voor een creatieve verwerking in de klas en de voorgangers van beide kerken volgen
dezelfde orde van dienst en houden een preek over ditzelfde thema. Leerlingen en leerkrachten
hebben een rol in de dienst.
De kinderkerstdienst die door de Kindernevencommissie van de Ontmoetingskerk wordt gehou
den op de zondag voor kerst. Meestal met een toneelstuk of musical voor en door kinderen.
Kerstviering van en in het Cultuurhuis: op verzoek van het Cultuurhuis doen de predikanten van
beide kerken hieraan mee.
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Het Feest van de Geest: om het jaar doet de Ontmoetingskerk mee met dit landelijke
georganiseerde, interkerkelijke Feest tussen hemelvaart en Pinksteren. Een kunstenaar uit de
regio maakt speciaal voor deze gelegenheid een kunstwerk. De kerk is overdag open, er zijn
diverse kunstwerken te bekijken en er worden activiteiten georganiseerd.
Het Knooppunt Levensvragen in Krimpen aan de Lek (KLiK) : een loket waar mensen met
levensvragen terecht kunnen. Vrijwilligers uit beide kerken doen hieraan mee, het spreekuur
wordt gehouden in het Cultuurhuis.

Jeugdouderling
Uitgangspunten




De jeugdouderling is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor de activiteiten die voor de
jeugd worden georganiseerd. De meeste activiteiten, catechese en clubwerk, worden door
anderen begeleid. Zie hiervoor de paragraaf Catechese. Waar nodig springt de jeugdouderling bij.
Ook ontplooit de jeugdouderling nieuwe initiatieven als blijkt dat sommige gebieden
onderbelicht worden.
Het belangrijkste doel is: de jeugd betrokken houden bij de kerk en de kerk bij de jeugd.

Praktijk






Catechese: zie betreffende hoofdstuk
Clubwerk: de leiding van de kinderclubs bestaat uit mensen van de Hervormde en
Gereformeerde kerk. Tweemaal per jaar wordt vergaderd door de ouderling, jeugddiaken en de
penningmeester.
Jeugddiensten.
Try Out. Dit jaar wordt geprobeerd bijzondere diensten te houden gericht op en voorbereid met
jongeren. Kernwoorden hierbij zijn: laagdrempelig, eigentijds en interactief.

Aandachtspunten




In contact blijven met (de wereld van) de jongeren om het aanbod daarop af te kunnen
stemmen.
Ondersteunen van initiatieven vanuit de jeugd. Meer onderzoeken waarom jongeren afhaken.
Activiteiten eventueel met andere gemeenten samen doen (Sunday‐halfhour, Taizé).

Kindernevendienst
Uitgangspunten
De kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8 van de basisschool) spelenderwijs bekend maken
met Gods woord en de consequenties daarvan voor hun doen en laten en het omgaan met anderen.

Praktijk




Vanaf de eerste zondag na de eerste schoolweek (na de grote vakantie) tot en met de zondag
voor de laatste schoolweek (voor de zomervakantie) is er iedere week tijdens de ochtenddienst
kindernevendienst.
Sinds januari 2014 wordt er op de zondagen tijdens, voor en na een tussentijdse vakantie (de
herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) geen kindernevendienst gehouden. Tijdens de
vakantiezondagen zorgt de kindernevendienstleiding voor kleurtjes en kleur-/puzzelplaten, die
de kinderen tijdens de preek kunnen maken.
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De kindernevendiensten worden aangekondigd in de ‘Samenwijzer’.
Direct voor de preek verlaten de kinderen de kerkzaal. De leidinggevende steekt aan de
paaskaars een waxinelichtje aan en zet dat in een lantaarntje. Eén van de kinderen loopt
daarmee voorop en neemt zo het licht van de paaskaars mee. De gemeente zingt ondertussen
het 1e couplet van het lied “Wij gaan voor even uit elkaar”. De kindernevendienst wordt
gehouden in de kerkenraadskamer.
De kindernevendienst begint met een collecte. De collectezak bevindt zich in de kast van de
kerkenraad. (Eén van de kinderen neemt hem aan het eind van de kindernevendienst mee naar
de kerkzaal en geeft hem aan de dienstdoende diaken.)
Vervolgens wordt er geopend d.m.v. een gebed voor wat kinderen aandragen en/of wat actueel
is in de gemeente en in de wereld. Dat kan ook d.m.v. een lied.
Er wordt een Bijbelverhaal verteld, vaak vooraf gegaan door een inleidend gesprek. Er wordt
daarbij gebruik gemaakt van het blad ‘Kind op Zondag’ van de Nederlandse Zondagsschool
Vereniging. Er worden bijpassende liederen gezongen.
Ter verwerking van het verhaal geeft het blad “Kind op Zondag” diverse tips. Meestal wordt uit
het bijbehorende blad ‘Kleur’ in de kerk’ een verwerkingsblad gekopieerd waarmee de kinderen
aan het werk kunnen.
Tijdens de collecte wordt de leidinggevende door de koster gewaarschuwd dat de kinderen terug
kunnen komen in de kerkzaal, dus voor het zingen van het slotlied.
In de adventsperiode en de veertigdagentijd wordt er aan een project gewerkt. De leiding van de
KND verzorgt dan een inleiding op het aan de orde zijnde thema in de kerkzaal. Meestal is er een
projectverbeelding die gaandeweg wordt in‐ of aangevuld. Soms wordt er door iemand een
bepaalde rol gespeeld om het project te verlevendigen. Het project gebeurt in samenwerking
met de predikant(e) en de liturgiecommissie. Ook andere commissies kunnen desgewenst eraan
deelnemen.
Predikanten die in de projectperiode preken, krijgen van de KND‐commissie (advent) c.q. de
liturgiecommissie (veertigdagentijd) ruim van te voren een verzoek om aan het project mee te
werken.
Het adventsproject loopt uit op een kinderkerstdienst op de zondagmorgen voor kerst die geheel
door de kinderen en de leiding van de KND wordt verzorgd. Er is dan geen voorganger.
De leiding bestaat uit 8 personen, vier voor groep A en vier voor groep B. Iedere maand komt zij
rond de 15e bijeen volgens rooster.
Tijdens de laatste KND van het seizoen is er een afscheid van de kinderen die naar de
eethuiscatechese gaan. Hun wordt dan een aandenken uitgereikt. Hun namen worden op de
Zondagsbrief vermeld.

Aandachtspunten




Het is ideaal als het onderwerp in de kerkzaal en de KND hetzelfde is. Dat is het geval als de
predikant het rooster van ‘De eerste dag’ volgt.
Medewerking van de KND aan een bijzondere dienst dient ruim van te voren met de voorzitter
van de KND‐commissie te worden besproken.
Er dient in de kast van de KND voldoende materiaal te zijn om mee te kleuren, te plakken en te
knippen.

18

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek






Er zijn thematische platen met handleiding beschikbaar die bij veel verhalen gebruikt kunnen
worden.
Er is geen KND tijdens de Kerk‐ school‐ en gezinsdienst. Deze dienst graag buiten de
veertigdagentijd plannen.
Het is prettig als de predikant in de dienst enige aandacht schenkt aan de kinderen die aan het
eind van het seizoen de KND verlaten.

PR & Communicatie
Uitgangspunten





“Be good and tell it”
In de Ontmoetingskerk vinden tal van activiteiten plaats, waarvan wij denken dat zij de moeite
waard zijn om op actieve wijze aan onze omgeving te tonen (=PR).
Een goede communicatie (intern en extern) bevordert participatie en betrokkenheid. Ook dient
de communicatie afgestemd te zijn op de groep waarop we ons richten.
Doelgroepen: gemeenteleden, buren, kinderen en hun ouders, randkerkelijken, ouderen,
Krimpen a/d Lek.

Praktijk


Van activiteiten die aangedragen worden wordt een artikel voor Nederlek Nieuws gemaakt.

Aandachtspunten




Opstellen van een activiteitenkalender van ALLE commissies en groepen.
Meer aandacht in lokale media voor bijzondere bijeenkomsten (Bonhoeffer). Dit kan de band
met of de waardering voor de kerk versterken.
Weer meedoen met regionale acties (dag van de architectuur) en hiervoor ruim reclame maken.

Acties










Interne communicatie naar de diverse commissies (concreet: de vraag aan de diverse commissies
om activiteiten door te geven).
Bekend maken en open stellen van V&T activiteiten.
Bekendmaken van speciale kerkdiensten.
Uitnodigen voor diensten op de christelijke feestdagen.
Slot‐/startdag aankondigen en verslag communiceren.
Kinderen van basisscholen uitnodigen (zie Evangelisatiecommissie).
Voor interne communicatie wordt gebruik gemaakt van een “Zondagsbrief”.
Regelmatig verschijnt het kerkblad “Samenwijzer”.
Er is een website: www.ontmoetingskerkkrimpen.nl.

Financiën & Beheer
Uitgangspunten
Als College van Kerkrentmeesters hebben wij als uitgangspunt het, zowel in materiële‐ als in
financiële zin, gezond houden van onze kerk.

Praktijk


Het College van Kerkrentmeesters vergadert 6 tot 7 keer per jaar.
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Het CvK beheert de goederen van de kerk en zal, waar nodig, actie ondernemen voor onderhoud
en reparaties. Bij grote investeringen zal een advies aan de kerkenraad worden uitgebracht.
Het CvK is verantwoordelijk voor de aansturing van kosters, schoonmakers en tuinlieden.
Deelnemen in de vergadering van het moderamen en de kerkenraad. Afwisselend zal de
voorzitter of de penningmeester deelnemen in de vergaderingen.
Het zorgdragen voor de geldwerving. Jaarlijks wordt via de actie Kerkbalans de toezeggingen
voor de vaste vrijwillige bijdrage bij de leden opgehaald en er wordt op toegezien dat de
toegezegde bedragen ook binnenkomen.
Het bijhouden van kerkelijke registers.
Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan evenals het opmaken van de begroting
en de jaarrekening.
Zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet‐diaconaal terrein.
Coördineren van de verhuur van de kerk. Hierbij zal éénmaal per jaar contact onderhouden
worden met de gemeente Nederlek en de muziekvereniging Cresendo betreffende de verhuur.
Coördineren van de kerktelefoon. Op dit moment wordt gebruikt gemaakt van de diensten van
de KPN.
Beheren van de archieven van de gemeente.
Beheren van de verzekeringspolissen.
De boekhouding en het middelenbeheer zijn gezien de beperkte omvang van de gemeente in één
hand. Om toch te zorgen voor voldoende functiescheiding worden van de bankafschriften
kopieën gemaakt die maandelijks naar de voorzitter van het CvK worden gezonden. Aan het eind
van het jaar zullen deze bankafschriften, voorzien van een paraaf, weer toegevoegd worden aan
de boekhouding.

Aandachtspunten


Het bijhouden van een onderhoudsplan voor de komende vijf tot tien jaar met als speciale
aandachtspunten
o reparatie dak(en)
o aanpassing straatwerk en tuin
o isolatie
o schilderwerk
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Ondertekening

Aldus te Krimpen aan de Lek vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van
14 maart 2016

…………………………
M.van der Bas – van der Mark, preses

…………………………
S. Kooistra, scriba
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