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Inleiding 
 
In het seizoen 2011-2012 heeft de kerkenraad zich in vier bezinningsmorgens beziggehouden 
met de vraag hoe er gestructureerder leiding kan worden gegeven aan kerkenraad en 
gemeente. De vraag kwam voort uit een lichte onvrede over het verloop van de 
kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraadsagenda bevatte veel afzonderlijke onderwerpen. 
De aandacht raakte daarmee versnipperd en er werden veel besluiten ‘ad hoc’ genomen. 
Voor gesprekken en discussie t.a.v. beleid was vaak (te) weinig ruimte.Kortom: er was 
behoefte aan een duidelijkere focus in het kerkenraadswerk.  
 
Het bleek al snel dat het om meer zou moeten gaan dan een betere indeling van de 
kerkenraadsvergadering. Waar staan we eigenlijk als gemeente? Wie zijn we? Wat zijn onze 
zegeningen? En waar zouden we in kunnen of ook moeten verbeteren?  
Aan de hand van het boek ‘Healthy Churches’ van Robert Warren is daarom een bezinning 
opgezet. Die heeft uitgemond in een beleidsplan met een profielschets, concrete 
speerpunten van aandacht en daarbij zo helder mogelijk geformuleerde doelstellingen.  
 
Dit beleidsplan kan dienen voor de periode 2013 tot en met 2016. Het lijkt de kerkenraad 
goed om dan opnieuw te peilen waar de gemeente staat en wellicht tot bijstelling van het 
beleid te komen.  
 
Een beleidsplan is een zakelijke term voor een zakelijke aangelegenheid. De kerkenraad 
beseft daarom terdege dat het slechts om een hulpmiddel gaat. Het werk in de gemeente is 
ten diepste het werk van de Heilige Geest. Dat relativeert enerzijds dit document. De Geest 
gaat eigen wegen in de tijd. Tegelijk maakt dat dit document ook belangrijk. Het is tenslotte 
een weerslag van hoe wij in afhankelijkheid Gods wil denken te verstaan voor de komende 
periode.  
 
Moge de God van alle genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus, toerusten, bevestigen, versterken en funderen (1 Petr. 5:10).  
 
 
de kerkenraad  
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Profielschets  
 

Wie zijn we?  

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost / Capelle a.d. IJssel is een levendige en 
actieve gemeente op de grens van Capelle en Rotterdam. De gemeente is geïnstitueerd op 
29 september 1955. Ontstaan als dependance van de gemeente van Rotterdam - Centrum is 
vanaf die datum sprake van een zelfstandige gemeente. Eerst heette de gemeente 
Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam - Kralingen.  
Door de jaren heen is de gemeente enkele keren ‘verhuisd’. Daarbij is de plaats van 
samenkomst steeds verder bij het centrum van Rotterdam vandaan komen te liggen. In de 
huidige naam ‘Rotterdam - Oost / Capelle a.d. IJssel’ wordt dat nog zichtbaar.  
 
De gemeente heeft een streekkerkelijk karakter. Er zijn drie kernen zichtbaar, waar de 
meeste leden van de gemeente wonen: Capelle a.d. IJssel met enkele oostelijke wijken van 
Rotterdam, Krimpen a.d. IJssel en Nieuwerkerk a.d. IJssel. Daarbuiten herbergt de gemeente 
ook leden in omringende plaatsten als Moordrecht, Waddinxveen, Gouda en Rotterdam-
Zuid.  
 
De gemeente heeft ook de karakteristieken van een stadsgemeente. Haar leden wonen in 
een stedelijke omgeving. De gemeente komt samen in een wijk, waarin de problematiek én 
de voordelen van de stad zichtbaar zijn. Zo is er in de wijk Schollevaar sprake van veel 
gebroken gezinnen, schuldproblematiek en criminaliteit. Anderzijds zijn er de voordelen van 
veel voorzieningen, levendigheid en bedrijvigheid.  
 

Waar staan we? 

Anno 2013 is de gemeente te typeren als een gemeente met een zekere dynamiek. Er is veel 
aandacht voor kerkelijk jeugdwerk en pastorale en diaconale zorg aan ouderen. Binnen de 
gemeente is in enige mate sprake van familiaire verbanden; echter niet zo sterk als dat 
eerder wel eens geweest is. De gemeente wordt door kerkenraadsleden in half 2011 
benoemd als sterk in onderling meeleven en in het centraal stellen van Gods Woord. Als 
zwak(ker) worden benoemd ‘de blik naar buiten’ en het leven als een echte gemeenschap, 
waarbij niemand buiten de boot valt.  
 
Sinds 2011 is er kanselruil met de Geref. Kerken (vrijg.) van Capelle Noord, Capelle 
Zuid/West en Nieuwerkerk a.d. IJssel. Door het missionaire en diaconale werk van Kruispunt 
- Oost zijn er intensieve contacten gegroeid met de Herv. Wijkgemeente Schollevaar.  
 
In de locale samenleving is de gemeente als zodanig niet breed vertegenwoordigd. Wel zijn 
er leden die in hun locale samenleving actief zijn op maatschappelijk en politiek vlak.  
 
In het bredere kerkverband bevindt de gemeente zich in ‘geestelijk’ opzicht in het midden 
van de kerken. Daarbij is een open kansel en ruim uitnodigingsbeleid voor gastpredikanten 
ons kostbaar. Er is sprake van loyaliteit richting het bredere kerkelijk leven.  
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente is als volgt (peildatum september 2013):  
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Enkele dingen vallen hierin op. Zo is er verhoudingsgewijs een grote groep kinderen in de 
leeftijd 0-10 jaar. Van deze leeftijdsgroep mag verwacht worden dat ze al meer instromen of 
al ingestroomd zijn in het jeugdwerk.  
Daar staat tegenover dat de leeftijdscategorie van 41-50 jaar en in mindere mate die van 51-
60 jaar juist minder goed vertegenwoordigd is. Deze leeftijdscategorieën zijn van belang 
voor zaken als kandidaatstellingen voor de kerkenraad en het innemen van leidinggevende 
functies in het kerkenwerk.  
 
In de jaren vanaf grofweg 2005 tot en met 2012 zijn er de nodige veranderingen in het 
gemeentelijk leven gekomen. Er zijn ontwikkelingen geweest in de erediensten (liturgische 
verruiming, themadiensten, gebruik beamer, gebruik andere instrumenten). Het jeugdwerk 
is geherstructureerd. Binnen de diaconie is een beleidsplan ontwikkeld. De contacten met de 
Herv. Wijkgemeente Schollevaar zijn sterk geïntensiveerd.  
 

Waar gaan we naar toe?  

In het seizoen 2011-2012 heeft de kerkenraad zich in vier bezinningsmomenten 
beziggehouden met de vraag: wat vraagt God van onze gemeente in deze tijd op deze 
plaats? En tegen die achtergrond: doen we de dingen goed en doen we de goede dingen? 
Geconcludeerd werd dat er veel is om heel dankbaar voor te zijn. Toch bleek dat een goede 
focus in het kerkenraadswerk en in het leiden van de gemeente wordt gemist.  
Dit heeft erin geresulteerd dat er drie speerpunten van beleid zijn benoemd:  

1. Toerusting in de breedste zin van het woord 
2. Kruispunt-Oost: missionair en diaconaal 
3. Zoeken naar  eenheid met andere gelovigen, zowel intern als extern. 

Het doel van het formuleren van deze speerpunten is om meer focus aan te brengen in het 
kerkenraadswerk en in de vergaderingen van de kerkenraad de nadruk op deze zaken te 
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laten vallen. Het is de gedachte van de kerkenraad, dat daarmee ‘als vanzelf’ de gemeente 
ook in mee zal gaan komen, wanneer zij merkt dat we ons op deze punten ontwikkelen.  
 
Ten aanzien van deze drie speerpunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.  
 

Toerusting: gemeenteleden en gasten toerusten voor christen-zijn vandaag 
Missionair-diaconaal: het zichtbaar maken van Christus en het evangelie in woord en 
daad in de wijk Schollevaar en in ieders eigen sociale kring. 
Zoeken naar eenheid: het versterken van kerk-zijn en geloof door uitwisseling van 
ervaringen.  
 

Het is de bedoeling om in de periode vanaf januari 2014 tot aan de zomer van 2016 deze 
aandachtsvelden actief te bearbeiden. Zomer 2016 is daarbij het eerstvolgende peilmoment 
in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald.  
Middel voor dit peilmoment zou kunnen zijn een enquête die gemeentebreed wordt 
uitgezet. De kerkenraad zal zich n.a.v. de uitkomsten bezinnen op voortgang en daarbij 
eventueel nieuwe aandachtsvelden of een nieuwe invulling van de aandachtsvelden 
vastleggen. 
 

Wat is er nodig?  

Om in deze periode naar de doelstellingen toe te werken, is het nodig dat binnen de 
kerkenraad voldoende duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt. Daartoe is een 
overzicht vastgesteld met taken en verantwoordelijkheden.  
Om focus te behouden zal de agenda van de kerkenraadsvergadering worden ingericht langs 
de lijnen van de drie belangrijkste aandachtsvelden. De bewaking hiervan berust bij het 
moderamen.  
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Concretisering speerpunt ‘Toerusting’  
 
Aanleiding: als kerkenraad hebben we in de bezinning ‘Gezonde gemeente’ gezocht naar 

speerpunten van beleid. Daarbij hebben we rekening gehouden met gaven en talenten in de 
gemeente door God gegeven, onze kracht als kerk van de Reformatie en behoefte in de 
huidige tijd en omgeving. We hebben daarin - met bescheidenheid gesteld - gemeend Gods wil 
te verstaan door in te zetten op het speerpunt ‘Toerusting’. 

 
Definitie Toerusting: onder ‘Toerusting’ vallen alle vormen van onderwijs dat in de setting van de 

gemeente wordt georganiseerd en waarvan we geloven dat God daarin spreekt tot mensen.  
 onderwijs: catechese in brede vorm en eredienst 
 setting: in lokale samenleving, in lokale kerkelijke situatie (classis / gemeentes en christenen 

in Capelle e.o.), in huidige cultuur en maatschappij.  
 
Doelstelling: gemeenteleden en gasten toerusten voor christen-zijn vandaag 
 
Invulling ‘toerusting’ - heden:  

1) erediensten 
2) catechese 

a. startcatechese (11-12 jaar) 
b. catechese (12 jaar en ouder) 
c. belijdeniscatechese 

3) clubs en verenigingen 
4) cursusaanbod periodiek 

a. volwassencatechese 
b. OriëntatieCursus Christelijke Geloof 
c. cursus ‘Geloofsopvoeding’ 
d. huwelijkscatechese 
e. leesgroep ‘Theologie’ 

5) jaarthema 
6) gemeenteavond(en) 
7) pastoraat 

a. jeugdpastoraat 
b. ouderenpastoraat 
c. huisbezoeken 
d. crisispastoraat 

8) diaconaat 
a. jeugddiaconaat 
b. diaconale projecten 
c. huisbezoeken 

 
Verbeterpunten / aandachtspunten 
ad 1:  - nadere toespitsing ‘bijzondere diensten’ (gaat met name om positie doopdiensten) 
 - versterken groep muzikanten rondom de eredienst, die daarbij ook (professioneel) gecoacht 
 wordt 
 - preekbesprekingen 
 - bid- en dankdagen: inbreng gemeenteleden via aandragen gebedspunten 
ad 2:  - coaching catecheseteam is in goede handen bij Hannie Poot; van belang is: vinger aan de 

pols houden. 
- verfrissing van catechesewerk: plannen van enkele avonden gezamenlijke catechese in de 
kerkzaal (vorm van mentorcatechese) 
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ad 3:  - jeugdouderling houdt vinger aan de pols mbt jeugdwerk; regelmatige rapportage op 
kerkenraadsvergadering 

 - opstarten 1 jaarlijks toerustingsweekend voor jeugd uit CGK, HWS en GKV - mogelijke 
programmaonderdelen: bijbelstudie, ontspanning, praise-avond, op zondag min. 1 
themadienst.  

ad 4:  - schrijven van meerjarig cursusplan en uitvoering daaraan gaan geven; daarbij nadenken 
over PR: wie nodigen we waarvoor uit?  

ad 5:  - jaarthemawerkgroep voert uit; nadenken over meer betrokkenheid in gemeente rond het 
jaarthema 

ad 6:  - onderwerpen door kerkenraad vast te stellen; 1x jaarlijks in of rond april; verder 
incidenteel;  

ad 7:  - toerusting kerkenraadsleden op past. vergadering + intervisie 
ad 8:  - diaconaal huisbezoek: stuctureel gemeenteleden bezoeken met als doel inzameling en 

uitdelen van de gaven in de breedste zin 
- samenwerking wijkouderling/wijkdiaken 
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Concretisering speerpunt ‘Zoeken naar eenheid’  
 

Aanleiding: als kerkenraad hebben we in de bezinning ‘Gezonde gemeente’ gezocht naar 
speerpunten van beleid. Daarbij hebben we rekening gehouden met gaven en talenten in de 
gemeente door God gegeven, onze kracht als kerk van de Reformatie en behoefte in de 
huidige tijd en omgeving. We hebben daarin - met bescheidenheid gesteld - gemeend Gods wil 
te verstaan door in te zetten op het speerpunt ‘Zoeken naar eenheid’.  

 
Definitie eenheid: onder ‘eenheid’ verstaan we het kennen en erkennen van andere kerken en 

christenen en het samen optrekken en versterken van elkaars geloof en gemeente-zijn.  
 kennen en erkennen: langs officieel-kerkordelijke weg én in persoonlijke contacten 
 optrekken en versterken: samen leren - loven - leven. 
 setting: tussen kerkenraden van verschillende kerkverbanden op locaal niveau, tussen 

gemeenteleden onderling op locaal en regionaal niveau, in de plaatselijke maatschappij 
 
Doelstelling: het versterken van kerk-zijn en geloof door uitwisseling van ervaringen  
 
Invulling ‘eenheid’ - heden 

1) kanselruil met GKV, 3 keer per jaar 1 kerkdienst 
2) samensprekingen met HWS, traject van 3 jaar 
3) classisvergaderingen, 2x per jaar 
4) PS-vergaderingen, 1x per jaar 
5) Generale Synode, 1x per 3 jaar 

 
Verbeterpunten/aandachtspunten 
ad 1:  - betere afstemming met GKV over welke afspraken met welke gemeente worden gemaakt; 

voorstel om meer toe te spitsen op GKV Capelle-Noord 
 - werkgroep beter doen functioneren; 
 - creatievere zoektocht naar ‘samen’ in gemeentelijk leven, vanuit gedachte: elkaar 

versterken 
ad 2: - HWS-traject voortzetten, met betrekken van gemeente daarbij;  
 - optie onderzoeken tot gezamenlijke diensten op niet door kerkorde geregelde momenten 

als nieuwjaarsmorgen, bid- en dankdag 
ad 3:  - predikant kan deelnemen aan commissiewerk;  

- aandacht voor kerkenraadsleden met competentie op specifieke terreinen ivm 
commissiewerk 

ad 4: - predikant is beschikbaar voor deze vergadering afgevaardigd te worden 
ad 5:  - predikant is beschikbaar voor deze vergadering afgevaardigd te worden 
 
Extra 

i. opstarten 1 jaarlijks toerustingsweekend voor jeugd uit CGK, HWS en GKV 
programmaonderdelen: bijbelstudie, ontspanning, praise-avond, op zondag min. 1 
themadienst.  

ii. binnen werkgroep GKV-CGK nadenken over uitwisseling van cursusaanbod in 
gemeentes. 

iii. brugfunctie vervullen tussen HWS en GKV via uitnodigingsbeleid 
iv. samenwerking met diaconie HWS, b.v. 1 keer per jaar gezamenlijke vergadering 
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Concretisering speerpunt ‘Missionair-diaconaal’  
 

Aanleiding: als kerkenraad hebben we in de bezinning ‘Gezonde gemeente’ gezocht naar 
speerpunten van beleid. Daarbij hebben we rekening gehouden met gaven en talenten in de 
gemeente door God gegeven, onze kracht als kerk van de Reformatie en behoefte in de 
huidige tijd en omgeving. We hebben daarin - met bescheidenheid gesteld - gemeend Gods wil 
te verstaan door in te zetten op het speerpunt ‘Missionair-diaconaal’.  

 
Definitie Missionair-diaconaal: onder ‘missionair-diaconaal’ verstaan we het gehoor geven aan de 

roeping van Christus om naar buiten te treden in concreet hulpbetoon en het maken van 
discipelen, toegespitst op de wijk Schollevaar én het sociale netwerk van de gemeenteleden 
 roeping van Christus: zoals in  Mattheüs 28:18-20 
 concreet hulpbetoon: diaconaat als doel, zonder daarbij iets van de ander terug te 

verwachten; 
 het maken van discipelen: anderen daarin betrekken in onze navolging van Christus en het 

leven vanuit Zijn Woord 
 toegespitst: als gemeente richten we ons op de wijk Schollevaar, aangezien dit de wijk is in 

de directe omgeving van de plek waar we als gemeente samenkomen. Daarnaast kunnen 
gemeenteleden ervaringen opdoen met mensen uit hun eigen sociale netwerk van familie, 
vrienden, collega’s, etc. en deze ervaringen inzetten voor de wijk; of vice versa ervaringen in 
de wijk inzetten in hun eigen sociale kring.  

 
Doelstelling: het zichtbaar maken van Christus en het evangelie in woord en daad in de wijk 
Schollevaar en in ieders eigen sociale kring. 
 
Invulling ‘missionair-diaconaal’ - heden 

1) MOO geeft in praktische zin sturing 
2) betrokkenheid bij Kerstnachtdiensten en Paasnachtdiensten 
3) wijkwinkel: vrijwilligers 
4) Oriëntatiecursus Christelijk Geloof en vervolgcursussen 
5) sportactiviteiten 
6) Vakantie Bijbel Club 
7) werk Perspectief wordt financieel ondersteund en praktisch gedragen 
8) Gert van den Bos - missionair diaconaal werker 
9) module ‘Getuige zijn’ is onderdeel van belijdeniscatechese 
10) van tijd tot tijd: toerustingscursus missionair bewust-zijn 

 
Verbeterpunten/aandachtspunten 
ad 1:  - grotere mate van beleidsmatige betrokkenheid  
 - grotere mate van diaconale betrokkenheid: integratie diaconale werk in de wijk in huidige 

diaconie 
ad 2:  - duidelijkere plaats van deze diensten in ons gemeenteleven / bezinning op betekenis van 

deze diensten 
ad 7: - heldere omarming van dit werk als blijvend aandachtspunt 
ad 8: - werker inschakelen voor verder ontwikkelen van bewust-zijn 
 
Extra 

i. uitrol werkplan “Leven in Schollevaar” - bewustwording in de gemeente kweken 

ii. bezinning op gewenste rol predikant in missionaire activiteiten 
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Gezonde gemeente: het handelen van predikant, 

ouderlingen, diakenen 

Inleiding 
In een aantal bezinningsochtenden heeft de kerkenraad zich bezonnen naar aanleiding van het boek ‘Healthy 

Churches’ op haar missie. Rondom één van de ijkpunten van de gezonde gemeente, nl. ‘Op zoek naar Gods wil’, 

heeft de kerkenraad de volgende thema’s geformuleerd: 

1. Toerusting in de breedste zin van het woord 

2. Kruispunt-Oost: missionair en diaconaal 

3. Zoeken naar  eenheid met andere gelovigen, zowel intern als extern. 

In de laatste bezinningsbijeenkomst is in groepen nagedacht over de gevolgen die deze keuze heeft voor: 

 Het handelen van de predikant/ouderlingen/diakenen 

 De agenda van de kerkenraadsvergadering 

 De inrichting van de eredienst 

 De houding/deelname van de gemeente. 

Schematisch overzicht 
In de vorm van een matrix staat hieronder aangegeven welk handelen reeds plaatsvindt of verder zou moeten 

worden ontwikkeld door predikant, ouderlingen en diakenen, aansluitend bij de concretisering van de 

speerpunten in de eerdere paragrafen.  

 Zoeken van eenheid Missionair-diaconaal Toerusting 

Predikant  contact met werkgroep CGK/GKV 

 afspraken rond kanselruil 
CGK/GKV 

 creatief zoeken naar vormen van 
samenwerking CGK/HWS 

 actieve deelname in 
samenspreking CGK/HWS 

 prediking  

 eenheid zoeken binnen eigen 
kerkverband CGK 

 uitvoerend kerstnacht/paasnacht 

 soms: bijzonder pastoraat 

 beleidsmatig meedenken over 
ontwikkelingen  

 prediking/voorbede 

 intervisiegroep werkers 

 creatieve invulling van het 
regelmatig aandacht geven aan 
het missionair en diaconaal 
gemeente zijn. 
 

 prediking en eredienst (w.o. 
liturgie) 

 ouderenpastoraat 

 crisispastoraat 

 catechese 

 cursusaanbod 

 jaarthema 

 interne toerusting kerkenraad 
 

    

Ouderling  ontmoeting organiseren 

 in huisbezoek aan de orde stellen 
samenwerking GKV/HWS 

 deelname aan samensprekingen 

 ingeschakeld worden binnen eigen 
kerkverband (classis/PS/GS) 

 alertheid op thematiek die voor 
meerdere gemeentes geldt 

 op huisbezoek aan de orde: 
oproep om herkenbare christen te 
zijn 

 missionair-ouderling actief binnen 
MOO; contactpersoon Kruispunt-
Oost 

 meedenken over beleid 

 bezoekwerk in kader Kruispunt-
Oost (op aanreiken van missionair 
ouderling) 
 

 huisbezoeken (structuur: 
evangelisatie/jeugdouderling/oud
erenouderling/wijkouderling 

 preeklezen 

 toezicht op (taken) predikant 

 onderlinge toerusting 

 meedenken over toerustingstaken 
predikant 

 backup voor predikant 

 cursusaanbod (b.v. 
opvoedingskring) 
 

    

Diaken  CDC 

 Kruispunt-Oost als mogelijkheid 
om eenheid te organiseren 

 creatieve alertheid op: wat kan 
samen? 

 projectmatig (bijv. 
‘schuldhulpmaatjes’ 

 informatie-uitwisseling: op de 
hoogte blijven→rol binnen MOO 

 

 diaconaal jaarthema 

 gaven inzetten (minder 
‘financieel’, meer ‘mensen’) 

 toerusten tot dienstbetoon (waar 
kan hulp geboden worden?) 

 rol bij nieuw ingekomen leden 

 diaconaal huisbezoek 
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Schematisch overzicht 
In de vorm van een matrix staat hieronder aangegeven welk handelen reeds plaatsvindt of verder zou moeten 

worden ontwikkeld als het gaat om de inrichting van de eredienst en de houding/deelname van de gemeente. 

 Zoeken van eenheid Missionair-diaconaal Toerusting 

Inrichting 
van de 
eredienst 

 herkenbaarheid in de liturgie voor 
een ieder  

 Christus centraal 

 kanselruil met GKV en HWS  

 rekening houden met 
aanwezigheid gasten/zoekers bij 
afkondigingen 

 in prediking ook richten op 
buitenstaanders (taalgebruik) 

 toelichting op wat in liturgie of 
eredienst plaatsvindt 

 welkomstdames/heren 
 

 toelichting op diverse facetten van 
de liturgie/eredienst: waarom 
doen we wat we doen? 

    

Houding/ 
deelname 
van de 
gemeente 

 ontmoeting in 
gesprekskringen/bijbelkringen 

 de een acht de ander 
uitnemender dan zichzelf 

 investeren op relaties met GKV en 
HWS 

 openstaan voor ‘de vreemdeling’ 

 interesse tonen/gesprekje 
aanknopen met nieuwelingen 
(relatie!) 

 (mogelijkheid van) deelname aan 
missionaire kringen 
 

 oproep tot trouw bezoeken van 
de diensten 

 huisbezoek als gelegenheid om 
toe te rusten/toegerust te 
worden. 

 ontmoeting in 
gesprekskringen/bijbelkringen 
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7 ijkpunten voor een gezonde gemeente 

nav Robert Warren, Healthy Churches. 

 
# IJkpunt 1: bezield zijn door geloof 
(en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven) 
 

- erediensten staan centraal (ook: sacramenten) 
- verlangen om God en elkaar te dienen 
- Bijbel verbinden met dagelijkse leven 
- mensen helpen te groeien in hun geloof en dat met anderen delen 

 
# IJkpunt 2: een naar buiten gerichte blik 
(meer bezig met heel het dagelijks leven, dan met kerkelijk leven) 
 

- gaat om liefdevolle dienstbaarheid: plaatselijk getoonzet;  
- in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in de buurt (niet éénkennig) 
- bewogen om gerechtigheid en vrede, dichtbij en ver weg 

 
# IJkpunt 3: op zoek naar wat God wil 
(gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? Om de leiding van de 
Geest bidden en ook keuzes maken: het niet iedereen koste wat kost naar de zin willen 
maken) 
 

- roeping: wat wil God van en met ons?  
- visie: ontwikkelen van gezamenlijk besef van richting en doel 
- prioriteiten stellen: doelstellingen voor korte en lange termijn 
- offers 

 
# IJkpunt 4: kritisch durven zijn 
(gemeente van tijd tot tijd tegen licht houden van Bijbelse ijkpunten en normen) 
 

- durven veranderen in aanpak en invulling, als daar goede redenen voor zijn 
- crises gebruiken als momenten om sterker te worden 

 
# IJkpunt 5: Leven als een echte gemeenschap 
(en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie) 
 

- relaties en contacten binnen de gemeente bevorderen 
- leiderschap: kerkenraad geeft leiding aan gemeente en gaat gemeente voor 
- gaven en talenten binnen de gemeente aanwenden en gebruiken: mensen 
inschakelen en daar creatief in zijn 

 
# IJkpunt 6: ruimte scheppen voor iedereen 
(inclusief ipv exclusief) 
 

- gaat hier niet om: alles kan van iedereen, tucht blijft belangrijk! 
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- gaat wel om: gastvrijheid voor kinderen en jongeren, zoekers en mensen met 
andere achtergronden 

 
#IJkpunt 7: je beperken tot een paar taken en die goed doen 
 

- basistaken die als eerste aandacht en verzorging nodig hebben: eredienst, pastorale 
zorg, beheer en bestuur 
- op kruispunten van mensenlevens: diensten beleggen en deze zeer belangrijk 
achten: doop, trouw, rouw  
- genieten van wat er wordt gedaan en kunnen leven met wat er niet wordt gedaan. 

 


