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CONCEPT BELEIDSPLAN 2021-2025  
 
20.10.16 - 03 

 
In vijf thema’s belicht het beleidsplan het waarom, hoe en wat van de plannen voor de 
komende vijf jaar. Ieder thema krijgt een eigen accent vanuit de Taakgroep Pastoraat, de 
Taakgroep Eredienst, het College van diakenen en het College van kerkrentmeesters. 
Het blijft wel een plan voor de gehele gemeente; met elkaar zijn we verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de plannen.  
 

Groene Kerk  
 

Waarom: 
PASTORAAT:  

- Omdat het om Gods goede schepping gaat. We zijn 
verantwoordelijk hoe we hiermee omgaan voor onze 
toekomst en die van de generaties na ons.  

DIACONIE:  
- Om werk te maken van een rechtvaardige levenshouding en om te zien naar de 

naaste. Groen zijn betekent: De ander niets tekortdoen. De ander is je naaste in de 
schepping. 

KERKRENTMEESTERS:  
- Rentmeesterschap: de opdracht om goed voor de schepping te zorgen 

EREDIENST:  
- Omdat we Gods schepselen zijn en dat in de eredienst mogen vieren; we zingen het 

uit 
 

Hoe:  
PASTORAAT:  

- Aandacht en bewustwording voor thema's als duurzaamheid en verantwoord leven, 
ook in het pastoraat.  

- Toekomstperspectief bieden aan jongeren en hun bijdragen. 
DIACONIE:  

- Door samen te zorgen voor de aarde en alles wat daarop leeft; 
- In de kerkdienst het thema schepping regelmatig terug laten komen 

 

Wat:  
PASTORAAT:  

− Het onderzoeken van milieuvriendelijke alternatieven voor onder andere het geven 
van bloemen; 

- Jongeren uitdrukkelijk een grotere rol geven: doorgevend leiderschap 
DIACONIE:  

− Zorg voor elkaar en de schepping de leidraad laten zijn bij al onze activiteiten 

KERKRENTMEESTERS:  
- De in de vorige periode ingezette vergroening van de gebouwen wordt voortgezet. 

Voorbeelden: de aanpassing van de verlichting naar zoveel mogelijk ledverlichting. 
- Gebruik van biologische verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen.  
- Het opzetten van een digitaal kerkblad/digitale nieuwsbrief. 
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EREDIENST:  
- Morgenliederen zingen waar de vreugde om de schepping in doorklinkt;  
- Bezuinigen op materiaal / zo weinig mogelijk liturgieën gebruiken 

 
 

Veilige Kerk  
 

Waarom:  
PASTORAAT:  

- Omdat de kerk in het bijzonder een plaats moet zijn waar ieder 
zich veilig moet voelen om mee te doen in onze gemeente, 
ongeacht kleur, geaardheid, leeftijd en geestelijke gezondheid.  

- Wij zijn veilig bij God. 
DIACONIE:  

- Mensen die hulp nodig hebben zoeken hiervoor een veilige omgeving. Er is vaak al 
veel angst en schaamte waardoor een veilige omgeving een voorwaarde is om hulp te 
kunnen geven. Iedereen mag er zijn zoals hij of zij is met zijn of haar talenten 

EREDIENST:  

− In de ogen van God mag ieder zichzelf zijn en zich veilig voelen; God wil ieder tot zijn 
recht laten komen 

 

Hoe:  
PASTORAAT: 

− Bespreekbaar maken van thema's als machtsmisbruik en seksueel misbruik en hoe je 
waarborgen inbouwt voor een veilige ruimte; 

− Bewust worden waarbij onveiligheid ervaren kan worden 
DIACONIE  

− Door veel aandacht te hebben voor privacy en de privacywetgeving 
EREDIENST:  

− In en om de eredienst de persoonlijke grenzen van mensen bewaken 
 

Wat:  
PASTORAAT:  

− Alle richtlijnen uitvoeren die landelijk zijn opgesteld;  

− Aanstellen vertrouwenspersonen; en het contact met deze mensen onderhouden. 

− Aanbevelingen vanuit de vertrouwenspersonen ter harte nemen. 

− Trainen van mensen die verbonden zijn aan het pastoraat. (o.a. contactpersonen); 

− Samen nadenken over het zorgvuldig omgaan van privacy van mensen in het 
pastoraat 

− VOG en geheimhoudingsverklaring voor niet ambtsdragers die taken doen binnen het 
pastoraat. 

DIACONIE:  

− VOG en geheimhoudingsverklaring voor niet ambtsdragers die taken doen binnen de 
diaconie. 

EREDIENST:  

− Mensen hoeven in een eredienst niets te zeggen of te doen als ze dat niet willen;    

− Mensen kunnen zich uiten zonder dat wat ze zeggen naar buiten komt 
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− VOG en geheimhoudingsverklaring voor niet ambtsdragers die taken doen binnen de 
taakgroep Eredienst. 

KERKRENTMEESTERS:  

− De Open en Veilige Kerk krijgt vorm in een ruimhartige openstelling en gebruik van de 
gebouwen zowel op zondag als door de week.  

− Deze wijze van openstelling en gebruik dwingt ook om ruim aandacht te hebben voor 
de veiligheid. Aandacht zal er zijn voor brandpreventie, waakzaamheid tijdens 
diensten, nauwkeurig sleutelmanagement.  

− De vernieuwing van de apparatuur voor beeld en geluid in de kerkzaal is een 
belangrijk aandachtspunt. 

− De medewerkers dienen waar nodig een VOG-verklaring te overleggen.  

− VOG en geheimhoudingsverklaring voor niet ambtsdragers die taken doen binnen het 
college van Kerkrentmeesters. 
 

 
 

Open Kerk  
 

Waarom:  
PASTORAAT:  

− Als gemeente van Christus zijn we verbonden met de 
wereld om ons heen. Ieder mens is waardevol en 
geschapen naar Gods beeld, dat vraagt van ons dat ieder 
zich welkom voelt in het Huis van God.  

− We zijn daarom kerk van het dorp. 
DIACONIE:  

− Omdat iedereen bij de kerk aan moet kunnen kloppen voor hulp ongeacht 
geloofsovertuiging, seksuele geaardheid ed.  

EREDIENST:  

− Iedereen is welkom in onze gemeente (in onze gebouwen, in de tuin), waarbij wel de 
veiligheid van ieder voorop staat 

 

Hoe:  
PASTORAAT:  

− Vergroten van de bereidheid om verschillen te erkennen en te vieren. 
DIACONIE:  

− Activiteiten en hulp staat in principe open voor iedereen 
EREDIENST:  

− We laten merken dat mensen welkom zijn, we zijn gastvrij en stellen ons open op 
naar anderen. 

 

Wat:  
PASTORAAT:  

− Onderzoeken of stiltekapel moet blijven bestaan na coronacrisis, hoe frequent en in 
welke vorm; 

− Onderzoeken hoe we onze gastvrijheid kunnen vergroten Blijvende aandacht voor 
nieuwe leden; 
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− Flexibeler vormen van samenkomsten, zoals bijvoorbeeld bij het koffiedrinken na de 
dienst, zodat mensen niet alleen bekenden opzoeken 

− Gerichter contact zoeken met familie rond kwetsbare ouderen, netwerk rond 
stervenden, helder protocol op website “Wat te doen bij overlijden?” 

DIACONIE:  

− Activiteiten en hulpmogelijkheden breder onder de aandacht brengen. 
EREDIENST:  

− Tijdens kerkdiensten de voordeur openzetten (onder voorwaarde van veiligheid);  

− Stiltekapel openhouden, kerstboom buiten organiseren 
KERKRENTMEESTERS:  

− Het CVK zal middelen beschikbaar stellen om een zorgzame en vierende kerk te zijn. 
De nu, gezien het aantal leden en pastorale eenheden,  stevige pastorale bezetting, is 
een bewuste keuze geweest die aan het eind van 2018 is gemaakt. De jaarlijkse 
tekorten die hierdoor ontstaan zijn toen ingecalculeerd en geaccepteerd. Het is wel 
realistisch te verwachten dat een verdere daling van ledenaantal, pastorale 
eenheden en kerkbalans bijdrage, binnen deze beleidsperiode om nadere 
besluitvorming zal vragen.  

 
 

Zorgzame Kerk  
 

Waarom: 
PASTORAAT:  

− Als mens en christen hebben we een opdracht om oog en 
oor te hebben voor een ander.  

DIACONIE:  

− Heb je naaste lief als jezelf, dus willen we zorgen voor 
elkaar niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook 
daar buiten en voor onze schepping (zorgzame kerk = groene kerk) 

EREDIENST:  

− Zorgzaam zijn is een grondregel van christelijke gemeente zijn; het is een opdracht 
van God om naar elkaar om te zien; mensen moeten zich thuis kunnen voelen in onze 
diensten en in onze gemeente 

 

Hoe:  
PASTORAAT:  

− Aandacht voor meerdere vormen van pastoraat: individueel, wederzijds, groeps-, e-
mail- en Jumbopastoraat; 

− Onderscheiden in rollen van pastores, ambtsdragers en contactpersonen 
DIACONIE:  

− Zorg voor elkaar en de schepping de leidraad laten zijn bij al onze activiteiten 
EREDIENST:  

− Informeren naar hoe gemeenteleden en gasten de vorm en de inhoud van de 
kerkdiensten ervaren; openstaan voor ideeën die door hen aangedragen worden 
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Wat:  
PASTORAAT:  

− Helderder taakomschrijvingen maken wat van ieder verwacht mag worden; de 
kwaliteiten en  de diverse rollen en taken van o.a. pastores, ouderlingen, 
contactpersonen nog beter benutten en uitwerken.  

− Deze taakomschrijvingen blijvend onder de aandacht brengen; 

− Onderzoeken van mogelijkheden en wenselijkheid van digitaal/op afstand pastoraat. 
DIACONIE:  

− Onder andere mede opzetten en steunen Schuld Hulp Maatje in Vlissingen 
EREDIENST:  

− Via BrugKontakt en de website gemeenteleden en gasten uitnodigen om te reageren 
op of ideeën aan te dragen voor de diensten (spontaan of aan de hand van vragen) 
en daarmee aan de slag gaan; gastenboek klaarleggen 

 
 

Vierende Kerk  
 

Waarom:  
PASTORAAT:  

− Samen je geloof vieren in woord en daad. God staat in het 
midden en dat is iets om dankbaar te vieren.  

DIACONIE:  

− Tijdens onze vieringen belijden we samen waar we voor staan 
EREDIENST:  

− Alles valt weg als geloof niet samen wordt beleefd en de goedheid en de liefde van 
God niet samen wordt gevierd; samen uiting geven aan geloof maakt blij; Christus 
schenkt zichzelf, we mogen leven uit genade 

 

Hoe:  
PASTORAAT:  

− Door erediensten /feestdagen /gesprekskringen /maaltijden etc.; 

− Verschillen tussen mensen erkennen en vieren dat we alleen mens zijn door en met 
de ander; 

− Meer gebruik maken van de technische mogelijkheden en daarbij gebruik maken van 
jongeren (al dan niet lid zijn van onze gemeente) 

DIACONIE:  

− Zoveel mogelijk de vieringen mogelijk te maken inclusief de viering van de maaltijd 
van de Heer. 

EREDIENST:  
− We houden de lofzang gaande door elke zondag minstens één dienst te organiseren, met als 

basis de protestant oecumenische liturgie; hier kan, weloverwogen, van afgeweken worden; 
naast gesproken woord en zang is er ruimte voor stiltemomenten en muzikale intermezzo’s;  

− Gemeenteleden actief betrekken bij de diensten, of in kleine groepjes of tijdens de diensten 
zelf.  
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Wat:  
PASTORAAT:  

− Onderzoeken van de mogelijkheden van verbinding tussen pastoraat en eredienst. 
Bijvoorbeeld bij gebruik van muziek/liederen; 

− Uitnodigen mensen/koren/ muziekgroepen van binnen en buiten de gemeente; 

− Mensen laten vertellen over zingeving en inspiratie: wat drijft hen? 

− Kerkleden tussen de 20 en 35 jaar uitnodigen tot een open gesprek over wat de kerk 
nog betekent voor ze of hóe de kerk iets kan betekenen voor ze. Waar hebben ze 
behoefte aan? 

DIACONIE:  

− Zoveel mogelijk de vieringen mogelijk te maken inclusief de viering van de maaltijd 
van de Heer. 

EREDIENST:  

− Voor het samenstellen van de liturgie werkt de voorganger zorgvuldig samen met de 
organist en andere betrokkenen bij de dienst;  

− Naast de zondagmorgendiensten worden er in onze gemeente andere diensten 
gehouden, zoals @homediensten, vespers, zangdiensten (b.v. in de adventstijd) en 
diensten op hoogtijdagen; 

− Belangrijk aandachtspunt is de vernieuwing van de apparatuur voor het in beeld en 
geluid uitzenden van de diensten in onze gemeente 


