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Samen onderweg met Jezus 
In dit document geven wij aan welke dingen in de komende periode onze aandacht vragen. Je zou 

het een beleidsplan kunnen noemen, zoals het ook op onze website staat. Maar we realiseren 

ons maar al te goed dat de kerk niet maakbaar is; God bouwt Zijn kerk, en Hij roept mensen om 

in vertrouwen op Hem in Zijn Koninkrijk dienstbaar te zijn. Zo willen we ons laten inschakelen en 

doen wat Hij ons te doen geeft. We willen wandelen in de dingen Die Hij voor ons heeft 

klaargelegd, zoals Paulus dat zegt in Efeze 2: 8 - 10. Om dat te onderstrepen kiezen we ervoor om 

dit document ‘Focus’ te noemen; we zetten de punten op een rij waar we ons in de komende 

jaren in het bijzonder op willen focussen. En we bidden dat God daardoorheen zijn Koninkrijk 

opbouwt en uitbreidt.  

De jaren 2020 en 2021 worden gestempeld door het coronavirus. Dit heeft ook ingrijpende 

gevolgen voor gemeentezijn. In een tijd van beperkingen ontdekken we ook wat echt belangrijk 

is in de kerk, wat versterkt moet worden, en wat we eventueel kunnen missen. Nu we al zo lange 

tijd op afstand van elkaar leven, realiseren we ons meer dan ooit dat ’samen’ een sleutelwoord is 

in de kerk. Daarom kiezen we voor de titel ‘Samen onderweg met Jezus’. Voordat we de 

verschillende aandachtspunten noemen, schetsen we eerst de richting waarin deze 

aandachtspunten hun plaats krijgen. 

Samen onderweg met Jezus is in de eerste plaats een gebed1. We realiseren ons meer dan ooit 

dat wij met al ons organisatietalent de kerk niet kunnen bouwen. Wij hebben God niet in de 

vingers. We kunnen onszelf het geloof niet geven, en dat ook niet doorgeven aan anderen. In alles 

zijn wij afhankelijk van God; zonder Hem kunnen wij niets doen. En als wij echt vruchtbaar willen 

zijn, dan kan dat alleen maar als God door ons heen werkt. Daarom openen we eerst onze handen 

om van God te ontvangen wat Hij ons wil geven. En we ontvangen van Hem ook de richting 

waarheen wij gaan. Wij zijn onderweg naar de dag dat Jezus terugkomt om alle dingen nieuw te 

maken en al het kwaad voorgoed weg te nemen. We weten niet wanneer dat is, maar we kijken 

er naar uit en we leven daar naartoe.  Daarom bidden om de komst van Koninkrijk, nu en straks: 

Kom spoedig, Here Jezus! 

Samen onderweg met Jezus betekent daarbij dat we ons onderweg naar die dag laten leiden door 

Gods Geest en Woord. Dat Jezus terugkomt is zeker, maar we weten niet wat we onderweg naar 

die dag nog tegen zullen komen. We hoeven in ieder geval niet verrast te zijn als het geen 

gemakkelijke weg blijkt te zijn: Jezus roept ons immers op om ons kruis op ons te nemen en Hem 

te volgen (Markus 8:34-35). Maar we weten wel dat Hij beloofd heeft om erbij te zijn en ons te 

leiden. Daarom zoeken wij naar allerlei manieren waarop dat Woord in de gemeente en 

daarbuiten opengaat. Juist zo bouwt God Zijn kerk. In het Woord van God spreekt God Die ons 

zijn vriendschap biedt, terwijl wij dat niet verdienen. Maar Hij wil met ons op weg gaan, en 

onderweg verzekert Hij ons van Zijn liefde en trouw. Daar komen wij steeds meer van onder de 

 
1 Zoals treffend verwoord in het gelijknamige lied van Sela: ‘Breng ons samen’ 



2 
 

indruk in de erediensten en op andere plaatsen waar de Bijbel opengaat en waar God door Zijn 

Geest tot ons hart wil spreken. Die Heilige Geest maakt ons tot nieuwe mensen, die met Christus 

zijn gestorven en opgestaan in een nieuw leven. En door de Heilige Geest krijgen wij steeds meer 

een afkeer van de zonde en wordt het ons verlangen om als kinderen van God steeds meer op de 

Here Jezus te gaan lijken in ons leven (Rom. 8:29). 

Samen onderweg met Jezus betekent ook dat we in de gemeente door God aan elkaar gegeven 

zijn om elkaar verder te helpen. Het coronavirus heeft ook de onderlinge contacten tussen 

mensen moeilijk gemaakt. Samenkomen in de kerk om naar Gods Woord te luisteren, samen 

bidden, samen zingen: het moest allemaal digitaal. Veel vanzelfsprekende contactmomenten in 

Bijbelkringen, verenigingen, (pastorale) bezoeken, koffiedrinken na de dienst: het kon allemaal 

slechts in hele beperkte mate doorgang vinden. Het heeft ons ervan bewust gemaakt hoe hard 

we ook elkaar nodig hebben in de gemeente en in deze wereld. God geeft ons als broers en zussen 

ook aan elkaar om het leven met elkaar te delen, en elkaar ook in geloof en gebed te bemoedigen. 

In de gemeente van God telt iedereen mee: jong en oud, en alles daartussenin. We kunnen van 

elkaar leren. En we kunnen vooral helpen om elkaars lasten te dragen als het leven (of het 

geloven) ons zwaar valt. Samen met alle heiligen komen we onder de indruk van Gods liefde, die 

de kennis te boven gaat (Efeze 3:18-19). Op onze levensweg maken we van alles mee. We hoeven 

ons voor God niet groot te houden. En daarom ook niet voor elkaar. In alle kwetsbaarheid mogen 

we samen oplopen en elkaar verder helpen in het leven achter Jezus aan. Hij gaat voor ons uit, en 

Hij geeft ons aan elkaar om samen Hem te volgen.  

Samen onderweg met Jezus geeft ons ook open ogen en harten voor andere mensen die 

onderweg zijn met Jezus. We zijn niet de enige christenen in Capelle of op deze wereld. We zijn 

onderdeel van de grote wereldkerk die over heel deze wereld is verspreid. Jezus bidt ook voor 

ons dat wij Eén zijn met alle broeders en zusters die in Hem geloven (Joh. 17). Daarom willen ook 

wij samenwerken met andere kerken om die ene Boodschap van Jezus uit te dragen: dat God de 

Vader uit onbegrijpelijke liefde zijn Zoon Jezus gezonden heeft om deze wereld te redden. Zo 

weten we ons verbonden met christenen dichtbij en ver weg. We zijn in het bijzonder dankbaar 

voor de goede samenwerking met de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar met wie wij het 

kerkgebouw delen en in de wijk Schollevaar aanwezig mogen zijn. In de afgelopen jaren hebben 

wij elkaar steeds beter leren kennen, en zijn we dankbaar voor de verkondiging waarin we elkaar 

herkennen en voor de dingen die we samen mogen doen. Daar willen we ook in de komende jaren 

mee verder gaan, die relatie verder uitbouwen en daarin zoeken hoe we elkaar kunnen dienen.  

Samen onderweg met Jezus betekent ook dat we een missie hebben; wij houden de liefde van 

God niet alleen voor onszelf of binnen de kerkmuren, maar willen dat ook delen met mensen 

buiten de kerk. Als God met ons onderweg wil gaan, dan wil Hij dat met iedereen. Daarom willen 

wij met alle mensen die God op onze weg brengt en naar wie wij onze handen mogen uitstrekken 

Gods liefde delen in woorden en in daden. In de wijk Schollevaar doen wij dat in bijzonder via de 

mensen die betrokken zijn bij de missionaire en diaconale activiteiten van Stichting Kruispunt 

Oost en de opbouw van een geloofsgemeenschap via het Familiehuis Schollevaar. Ook als 
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Ontmoetingskerk willen wij graag een gastvrije gemeente zijn waar iedereen welkom is. Zoals 

onze God een gastvrije God is waarbij iedereen welkom is, zo willen ook wij een veilige plaats zijn 

voor alle mensen die samen met Jezus onderweg willen gaan (Lukas 15: 11-32). Daarbij hebben 

wij ook niet alle antwoorden. En we zijn zeker geen betere mensen dan niet gelovige mensen. We 

hebben het allemaal nodig om gedragen te worden door God. Maar juist omdat Hij ons wil 

dragen, reiken we ook de ander de hand om samen achter Jezus aan te gaan. En we zijn benieuwd 

wat wij weer kunnen leren van mensen van buiten onze eigen kring die God op onze weg brengt. 

Zo leren wij leven als leerlingen van Hem, wanneer wij samen leren leven volgens alles wat Jezus 

ons geboden heeft (Matteüs 28:18-20). Door dat levende Woord worden verloren mensen gered 

en komen zij thuis bij God; naar dat Woord willen wij ons leven inrichten.  

Ten slotte: samen onderweg met Jezus lijkt misschien niet heel spectaculair. Het vraagt van ons 

niets meer en niets minder dat wij bereid zijn om ons leven te delen met God en met elkaar. 

Tegelijk hebben we daar onze handen vol aan, en mogen we dat steeds weer van God zelf leren. 

We weten niet hoe de kerk er een jaar uitziet, laat staan over 4 jaar. Maar één ding weten wel: 

Hij is erbij, en onder Zijn zegen mogen wij vol vertrouwen op weg gaan. Maar mijn God zal u, 

overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus 

Jezus. (Filippenzen 4:19). 
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Samen onderweg met Jezus 
Wij onderkennen vier belangrijke elementen van gemeente zijn: In gebed; Rondom het Woord; 
In verbondenheid en missionair/diaconaal. Daarnaast is er als vijfde element ook aandacht 
voor een gezond en transparant financieel beleid. Voor elk van deze vijf onderdelen is in de 
bijlage bij dit focusdocument een overzicht opgenomen waarin de verschillende activiteiten en 
ontwikkelingen zijn beschreven. Dit is bedoeld als kader voor de gemeentelijke activiteiten. 
Voor de eerste vier onderdelen zijn de belangrijkste  focuspunten voor de komende jaren 
hieronder weergegeven: 
 

1) In gebed: 
- Stimuleren dat gebed het fundament is van elke vergadering / ontmoeting binnen de gemeente; 
- Stimuleren gebed voor en met elkaar zowel in de eredienst als kringwerk. 

 
2) Rondom het Woord: 

- Stimuleren leren vanuit Gods Woord, zowel persoonlijk als met elkaar; 
- Stimuleren interactie tussen eredienst en kringen/verenigingen. 

 
3) In verbondenheid: 

 
a) Als leden van Zijn gemeente: 
- Stimuleren ontmoetingen rondom de eredienst; 
- Stimuleren dat elk gemeentelid betrokken is bij de wijkkring. 

 
Met de jeugd: 
- Bezinning “Kind en eredienst”; 
- Bezinning jeugd en pastoraat; 
- Stimuleren persoonlijk contact tussen en met jongeren. 

 
Met de ouderen: 
- Onderhouden van persoonlijk contact met ouderen in samenspraak met predikant, ouderlingen, diakenen, 

Pastorale Bezoekers en het Zieken- en ouderencontact. 

 
b)  Als leden van hetzelfde kerkgebouw: 
- Stimuleren verdere samenwerking met de HWS op allerlei vlak; 
- Stimuleren onderlinge contacten met leden van de HWS. 

 
c)  Als leden van het Lichaam van Christus in Capelle ad IJssel: 
- Waar mogelijk samenwerken als 4 gemeenten HWS / GKV N / GKV ZW / CGK; 
- Samenwerken met andere kerken op gebieden die breder leven dan alleen de CGK, bijvoorbeeld cursussen, week 

van gebed, missionaire of diaconale activiteiten. 
 

d) Als leden van het Lichaam van Christus in Nederland en wereldwijd 
- -       Samen optrekken in het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde kerken tot opbouw van Gods Koninkrijk 

 
4) Missionair/Diaconaal 

Met oog en hart voor de mensen die Hem nog niet kennen: 
- Stimuleren gastvrijheid naar buiten (zowel als kerk (gemeente) in de wijk als iedereen op zijn eigen plek); 
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- Het ondersteunen van het missionaire en diaconale werk van Stichting Kruispunt-Oost; 
- Het samen optrekken met het Familiehuis Schollevaar om wederzijds van elkaar te leren. 

 
Onder Financiën toevoegen: Rentmeesterschap / Duurzaamheid: beleidsvorming op duurzaamheid. [actiepunt 
Diaconie] 
-  

 

Bijlages: 

1 In gebed 

2 Rondom het Woord 

3 In verbondenheid 

4 Missionair/Diaconaal 

5 Financiën  
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BIJLAGE 1: In Gebed   

Uitwerking Focus 
We streven ernaar dat in de zowel erediensten als alle andere bijeenkomsten het Gebed een 
meer centrale rol gaat vervullen en dat gemeenteleden daar actief in deelnemen. Tevens 
streven we naar meer gebedsmomenten. 
 

Activiteit Wie Nieuwe Focus 
Algemene bijeenkomsten Kerkenraad / 

gemeenteleden 
• Stimuleren/”voor-leven” dat gebed het fundament is 

van elke vergadering / bijeenkomst binnen de gemeente 

   

Rondom de erediensten  Predikant/Kerkenraad  
 
 
Predikant/Kerkenraad 
 

• Stimuleren van actief meebidden in de eredienst, 
bijvoorbeeld door: 

• - Stiltemomenten- Samen het Onze Vader bidden 
Aandacht voor het ‘Maranatha-gebed’ 

   

Kerkenraadsvergaderingen Kerkenraad  • Vraag aan gemeenteleden om  concreet te bidden voor 
de kerkenraad bij vergaderingen 

   

Kringwerk Kerkenraad/ 
Kringleiders 

• Gebed met en voor elkaar als belangrijk onderdeel 
binnen het kringwerk 

   

Gebedsbijeenkomsten Gebedskring/ 
kerkenraad 

• Het via een aantal gebedsmomenten per jaar voor de  
gehele gemeente het samen bidden stimuleren, 
bijvoorbeeld in de week voor de viering van het Heilig 
Avondmaal 
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Huidige vormgeving: 
 

Activiteit Wie Bestaande uitwerking 
Rondom de erediensten Predikant /Scriba 

 
 
 
Kerkenraad 
Predikant 
Gemeenteleden 
 
 
Scriba 

• Voorbeden en dankzeggingen worden zo mogelijk 
vooraf vermeld in de Weekbrief 

• Diaconie draagt regelmatig een gebedspunt aan 
voor een diaconaal doel 

• Consistoriegebed (voor- en na de dienst) 

• Stil gebed op de kansel 

• Gemeenteleden hebben de mogelijkheid om 
concrete punten van dankzegging/voorbede aan te 
vragen 

• Voor alle gemeenteleden die bij hun verjaardag 80 
jaar of ouder worden, wordt concreet voorbede 
gedaan  

Rondom speciale 
erediensten 

• Bid- en dankdagen 
(Samen met de 
HWS) 

 

• Kerstnacht- en 
paasnachtdiensten 
(Samen met de 
HWS) 

 
 
Predikant en 
gemeenteleden 
 
 
Predikant 

 
 

• 2 gebeden worden uitgesproken door 
kerkenraadsleden en/of gemeenteleden van CGK 
en HWS 
 
 

• De predikant die de dienst leidt, doet ook het 
gebed 

Rondom rouw- en 
trouwdiensten 

Predikant • Voorbede in eredienst 

   

Gebedskring/-bijeenkomst Gemeenteleden • Kleine groep leden die één keer per maand bij 
elkaar komt. 

• Meedoen met Week van Gebed 

 Missionair-diaconaal 
werker 

• Regelmatig vraag om voorbede voor het werk in de 
wijk  

• Op verschillende momenten wordt er een 
gebedsbijeenkomst georganiseerd (bijv. bij Kerst- 
en Paasnachtdiensten 

   

Gebedskalender Kruispunt-Oost • In de Infokrant van Kruispunt-Oost 

   

Kerkenraadsvergaderingen Kerkenraad  • Bij opening en sluiting 

• Bij persoonlijke noden van broeders in de 
kerkenraad 

• Bij speciale onderwerpen tijdens de vergadering: 
- Bij kandidaatstelling ambtsdragers 
- Bij bijzondere pastorale noden in de gemeente 
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BIJLAGE 2: Rondom het Woord  

Uitwerking Focus 
We laten ons in en rondom alle bestaande en nieuwe activiteiten die hieronder genoemd 
staan, leiden door Gods Geest en Woord. We streven ernaar om de plaatsen waar het Woord 
binnen de gemeente opengaat te versterken, waar mogelijk uit te bouwen en toe te passen 
op de praktijk van ons leven.  
 

Activiteit Wie?  Nieuwe Focus 
Rondom de erediensten   

 Predikant / 
kerkenraad 
 
 

Gemeente toerusten vanuit de prediking, bijvoorbeeld dmv: 

• Hand-out toesturen van preek naar gemeenteleden ter 
verwerking voor persoonlijk gebruik / kringwerk / 
pastoraat (bijv. in het gebruik van de Donkey-app) 

• Introductie wekelijkse “geestelijke” koffievraag 

• Preekbespreking met gehele gemeente  

 Predikant / 
liturgiecommissie 

Leer ons bijbel lezen, bijvoorbeeld: 

• Stimuleren gebruik eigen bijbel in de kerkdienst 

• Bijbellezing door gemeentelid als onderdeel van de 
liturgie  

 Kerkenraad / 
diaconie 

Viering Heilig Avondmaal: 

• Bezinning viering (in het bijzonder vorm en frequentie) 
Heilig Avondmaal na corona 

• Bespreken noodzaak actief stimuleren om het Heilig 
Avondmaal  thuis mee te vieren voor ouderen/zieken 
die niet meer naar de kerk kunnen komen 

 Kerkenraad • Bezinning invulling 2e kerkdienst + mogelijkheid 
onderzoeken om deze samen met de HWS te 
organiseren 

 Predikant / 
Kerkenraad 

• Bezinning rol gemeenteleden tijdens de eredienst, 
bijvoorbeeld: 
- Getuigenissen 
- Schriftlezing 
- Gezamenlijk opzeggen van de Geloofsbelijdenis 

 Kerkenraad /  
jeugdcommissie 

• Nadenken hoe jongeren en  kinderen te betrekken bij 
de eredienst, bijvoorbeeld op het gebied van 
liederen/meezingen in de eredienst (koppeling met 
geleerd lied zondagschool?)  

   

Pastoraat  • Bezinning op pastoraat vanuit de ouderlingen in het 
huisbezoek (vorm/inhoud/frequentie) 

   

Kerkelijk jaar   

Advent / 40 dagen-tijd Kerkenraad / HWS /  
Capelse kerken / 
gemeenteleden 

• Samen met andere kerken uitwerken toerusting 
gemeenteleden tijdens Advent en 40 dagen-tijd 

   

Catechese   
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Gehele gemeente Kerkenraad • Evaluatie en bezinning op ‘leren’ / ‘kennis’ (en het 
oefenen daarvan) in de gemeente vanuit Gods Woord.  
 

Jeugd-catechese Predikant / 
Catecheseteam / 
Jeugdouderling 

• Start nieuwe seizoen met gebedsbijeenkomst  

• Toerusting catecheten 

• (Jong) belijdende leden mogelijkheid bieden 

aangesloten te blijven bij belijdeniscatechese 

Ouderen-catechese Kerkenraad / OPT • Inventariseren behoefte + haalbaarheid 

Jeugdclubs en jeugdvereniging Kerkenraad / 
Jeugdcommissie 

• Bieden van maatwerk voor geestelijke en inhoudelijke 
ondersteuning binnen jeugdwerk. 

  •  

   

Cursus-aanbod   

Toerusting pastorale- en jeugd 
werkers in de gemeente 

Kerkenraad / JPT / 
OPT / clubs / 
catechese 

• Inventariseren behoefte; 

• Inventariseren aanbod; 

• Samen (van en met elkaar) leren. 

Toerusting overig (indien 
mogelijk in samenwerking met 
HWS) 

Kerkenraad  • Inventariseren behoefte toerustingscursussen voor 
gemeenteleden bijv. huwelijkscatechese, 
geloofsopvoeding, missionaire cursus. 

   

Kringwerk   

Wijkkringen Kerkenraad / 
Kringleiders 

• Stimuleren deelname gemeenteleden aan wijkkring 
voor zowel onderlinge pastorale als diaconale zorg; 

• Evaluatie H1 2022 en evt. aanpassing hieruit.  

Bijbelkringen Jaarthemacommissie 
/ kerkenraad 

• Meer interactie tussen eredienst en 
kringen/verenigingen mogelijk adhv het jaarthema 

• Stimuleren deelname jong belijdende leden 

   

Diaconaat   

Collecte eredienst Diakenen • Bezinning rol collecte / “offergave” in de eredienst 

Collecte eredienst Diakenen • Stimuleren bewust geven door bijvoorbeeld 
collectedoelen toe te lichten dmv presentatie 
voor/tijdens de dienst 

Stage voor 
belijdeniscatechisanten 

Jeugddiaken? • Nieuw belijdende leden een half jaar laten ‘stage 
lopen’ binnen één van de initiatieven in de gemeente 

   

Missionair-Diaconaal   

Gastvrije gemeente Kerkenraad Bezinning hoe gastvrije gemeente te zijn: 

• In en rondom de eredienst 

• Binnen de gemeente 

• Voor de wijkbewoners 

• Ieder op zijn eigen plaats 

Werelddiaconaat Diaconie Aandacht voor zending en werelddiaconaat 
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Huidige vormgeving: 
 

Activiteit Wie?  Bestaande uitwerkingen 
Rondom de erediensten Predikant / 

Liturgiecommissie 
 

• Mogelijkheid beamergebruik tijdens diensten/preek 

• Antwoordende gemeente bij doop-/belijdenis- en 
bevestigingsdiensten conform eerder vastgesteld beleid 

 Werkgroep Jaarthema • Evaluatie jaarthema/themazondagen (relatie jeugd – 
integratie in gehele gemeente) 

 Predikant • Prediking volgens ‘vrije stof’ en leerdiensten.  

   

Kerkelijk jaar Kerkenraad • Kerst / Pasen / Hemelvaartsdag / Pinksteren 

• Eeuwigheidszondag 

• Israëlzondag 

• Hulpverleningszondag 

• Zondag voor de lijdende kerk 

   

Zondagschool Leiding zondagschool • Vastgesteld programma 

Catechese   

Startcatechese 
(Groep 1 – 11 + 12 
jaar) 

Catecheseteam • Vastgesteld programma 

Catechese (Groep 2: 
12 -14 jaar) 

Catecheseteam • Vastgesteld programma 

Catechese (Groep 3: 
15+16 jaar) 

Catecheseteam • Vastgesteld programma 

Belijdeniscatechese Predikant • Vastgesteld programma 

   

Clubs en verenigingen Jeugdambtsdragers • Zie bijlage “Verbondenheid Jeugd” 

   

Gemeenteavond(en) Kerkenraad • Minimaal 1x per jaar in combinatie met 
ledenvergadering 

   

Pastoraat   

Jeugdpastoraat JPT • Zie bijlage “Verbondenheid Jeugd” 

Ouderenpastoraat OPT / Kerkenraad • Zie bijlage “Verbondenheid Ouderen” 

Huisbezoeken Wijkouderlingen  • Coaching nieuwe/beginnende ambtsdragersToerusting 
op huisbezoeken is maatwerk 

• Toerusting van ambtsdragers vindt plaats in pastorale 
vergaderingen 

• 1x per jaar toerustingsochtend 

Crisispastoraat Predikant • Predikant bezoekt bij calamiteiten; afstemming met 
wijkouderling of Pastoraal Bezoekers;  

 
 

  

Diaconaat   

Jeugddiaconaat Jeugddiaken • Zie bijlage “Verbondenheid Jeugd” 

Eredienst Diakenen • Dienende rol tijdens de Avondmaalsviering conform 
eerder vastgesteld beleid 

• Hulpverleningszondag 
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Huisbezoeken Diakenen • Middels het diaconaal huisbezoek worden 
gemeenteleden toegerust en opgewekt om de liefde 
van Christus in praktijk te brengen, een naaste te 
worden van mensen in nood en hun gaven in te zetten 
binnen en buiten de gemeente. Doel is om alle 
adressen minimaal 1x per ambtsperiode te bezoeken. 

• Toerusting diakenen vindt plaats in de diaconale 
vergaderingen. Daarnaast is er 1x per jaar een 
landelijke diakendag en 1x per jaar een classicale 
vergadering. 

Diaconale projecten Diakenen • Samen met de HWS: 
- Maandelijkse inzameling “Stille Armoede”   
- Dorcas voedsel- en kledingactie  

Overig Diakenen • Rubriek in kerkblad om gemeente te informeren over 
diaconale onderwerpen 

• Informeren gemeente over het concrete zendingsdoel 
van onze gemeente 

• Middels de bloemengroet en kaart worden 
gemeenteleden gestimuleerd om mee te leven en om 
te zien naar elkaar in de gemeente 
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BIJLAGE 3: In Verbondenheid 

Uitwerking Focus 
 

a) In verbondenheid binnen de gemeente: 
 
 

Activiteit Wie Nieuwe Focus 
Rondom de eredienst Kerkenraad / CVO 

 
 
 
 
 
 

• Eredienst als kloppend hart van de gemeente, en 
stimuleer meer ontmoeting rondom deze diensten: 
- frequent (wekelijks?) koffiedrinken 
- frequent (maandelijks?) broodmaaltijd 

• Verbinding rond het Woord door gemeente brede 
Bijbelstudie 

Kringwerk Kerkenraad / 
Kringleiders 

• Stimuleren deelname gemeenteleden aan wijkkring 
voor zowel onderlinge pastorale als diaconale zorg  

Vrijwilligerswerk Kerkenraad • Aandacht voor vrijwilligers. Er wordt veel 
georganiseerd. Vrijwilligers waar mogelijk meer 
proactief beluisteren, faciliteren en waarderen maar 
ook helpen taken af te bouwen of over te dragen. 

Digitale verbondenheid Kerkenraad/Moderator • Het platform van donkey-app gebruiken om met elkaar 
in contact en gesprek te zijn/blijven.  

JEUGD   

Pastoraat Jeugdouderling / 
Jeugddiaken / JPT 

• Toerusting/pastoraat jongeren 

Jeugdclubs en 
jeugdvereniging 

Jeugdcommissie / 
jaarthemacommissie 

• Onderlinge verbinding met leeftijdsgenoten binnen de 
gemeente stimuleren; 

• Samen op zoek gaan naar en op weg gaan met Jezus; 

• Jaarlijks startweekend en slotzondag. 

OUDEREN   

Bezoekwerk Kerkenraad / Predikant 
/ OPT / ZOC  

• Goede afstemming wat betreft het bezoekwerk 

 
 

b) In verbondenheid met de HWS: 
 

Activiteit Wie Nieuwe Focus 
Eredienst Kerkenraad • Onderzoeken mogelijkheid om structureel de 2e dienst 

met de HWS te organiseren 

Toerusting Kerkenraad • Onderzoeken mogelijkheid gezamenlijke toerusting, 
bijvoorbeeld: 
- jaarthema 
- cursussen 

Contacten Kerkenraad / kringen / 
verenigingen 

• Ruimte bieden om onderlinge contacten met leden van 
de HWS op verschillende niveaus vorm te geven: 
- Kerkenraad 
- Kringwerk 
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- Jeugd 
- Ouderen 

Jeugdwerk Kerkenraad/jeugdcommis
sie 

• Incidentele of structureel samenwerking zoeken 

 

 
c) In verbondenheid met andere kerken in Capelle ad IJssel: 

 

Activiteit Wie Nieuwe Focus 
Bruggen Bouwen HWS/GKV  
 

Kerkenraad • Bij activiteiten kijken of/hoe we elkaar kunnen 
versterken en dienen 

• In de toekomst mogelijk  met HWS en GKV’s werk 
maken van notitie “Bruggen Bouwen” 

Samenwerking met andere 
kerken 

Kerkenraad/ 
Predikant 

• Waar mogelijk samenwerken met andere kerken bij 
activiteiten die de CGK gemeente overstijgen, 
bijvoorbeeld Week van Gebed, Passion, Sportweek, 
pastoresoverleg 

Jeugdwerk Kerkenraad • Incidentele of structureel samenwerking zoeken 
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Huidige vormgeving: 

 
a) In verbondenheid binnen de gemeente: 

 

Activiteit Wie Bestaande uitwerking 
Eredienst Kerkenraad 

 
 
Scriba 
 
 
 
Diaconie 

• Erediensten met daarin verbondenheid in gebed, 
lofprijzing, ontvangen van en antwoord geven op het 
evangelie, verootmoediging en zegen 

• Voorbede tijdens de erediensten 

• Weekbrief: 
- Informatie meeleven 
- Informatie verjaardagen 

• Bloemengroet + kaart 

Pastoraat / diaconaat Kerkenraad • Pastoraal / diaconaal huisbezoek 

Gemeentelijke activiteiten CVO • Gemeente-brede activiteiten door CVO: Startweekend, 
Gemeentedag, High Tea 

• Koffiedrinken na de dienst 

Kringwerk Kringleiders • Kringen: Wijkkringen, Bijbelkringen, Jongerenkring, 
Jonge ouders kring, Gebedskring 

JEUGD   

Verenigingen/commissies Jeugdcommissie • Jongeren: Crèche, Zondagsschool, Catechisatie, De 
Regenboog, De Schakel, De Toorts, Jeugdcommissie, 
JPT 

 JV De Toorts • Jaarlijkse gemeente activiteit 

 Zondagsschool / clubs 
/ JV 

• Diverse activiteiten met en voor ouderen 

OUDEREN   

Pastoraal OPT / Ouderling / 
Predikant 

• Pastoraal bezoek 
 

Diaconaal ZOC • Diaconaal bezoek 

• ZOC-bijeenkomsten 

• Jaarlijkse reisje 

 

b) In verbondenheid met de HWS: 
 

  
Activiteit Wie Bestaande uitwerking 
Contacten Kerkenraad 

 
• Intensief contact/samenwerking via 

predikanten/kerkenraden en commissies 

Eredienst Kerkenraad • Gezamenlijke diensten (Bid- en Dankdag, Oude- en 
Nieuwjaarsdienst, diensten vakantieperiode) 

Missionair-diaconaal Kerkenraad • Gezamenlijk missionair-diaconaal project (Stichting 
Kruispunt-Oost) 

• Gezamenlijke diensten Kerst- en Paasnachtdienst 

• Maandelijkse inzameling Stille Armoede 
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c) In verbondenheid met andere kerken in Capelle ad IJssel: 
 

 

Activiteit Wie Bestaande uitwerking 
Samenwerking GKV Kerkenraad 

 
• Kanselruil met GKV 

• Moderamenoverleg met GKV-Noord 

• Notitie “Bruggen Bouwen” 

Breed overleg Predikant 
 

• Verbondenheid middels het Pastoresoverleg Capelse 
kerken 

Diaconaat Diaconie • Verbondenheid middels Capelse kerken in actie (via 
diaconie, voorganger en missionair-diaconaal werker) 

 

 

d) In verbondenheid met het Lichaam van Christus in Nederland en 
wereldwijd 

 

Activiteit Wie Bestaande uitwerking 
Betrokkenheid Landelijk 
Kerkverband 

Kerkenraad 
Predikant 
Gemeente 
Kerkblad 

• Bijwonen classisvergaderingen 

• Voorbede voor kerkverband, TUA, en dergelijke 

• Bijdrage aan en voorbede voor kerkelijke kassen 

• Informeren over landelijke activiteiten via kerkblad 
 
 

Kerk wereldwijd Kerkenraad 
Gemeente 

• Voorbede voor vervolgde christenen 

• Het ondersteunen van kerken en projecten wereldwijd 
middels gaven, mensen, gebeden enzovoorts 
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BIJLAGE 4: Missionair-diaconaal   

Uitwerking Focus 
 
Wij willen met alle mensen die God op onze weg brengt Gods liefde delen met de mensen om ons heen, 
in woorden en in daden. We willen dat in de wijk Schollevaar in het bijzonder blijven doen via de 
missionaire en diaconale activiteiten via Stichting Kruispunt Oost en de opbouw van een 
geloofsgemeenschap via het Familiehuis Schollevaar. We geven invulling aan de uitvoering van het 
missionaire beleid samen met de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar (HWS) en organiseren dit onder 
Stichting Kruispunt Oost. Er is een missionair werker aangesteld en er wordt gebruik gemaakt van de 
diensten van een missionair jeugdwerker.  
 
Het beleidsplan Missionair Werk [zie bijlage] wat is vastgesteld door beide kerkenraden is het centrale 
beleidsplan voor het missionaire werk. Dit hoofdstuk van het focusplan is geen vervanging daarvan, maar 
een aanvulling of een extra accent bij de in het beleidsplan Missionair Werk opgenomen onderdelen.  
 
In het beleidsplan zijn 5 verlangens opgenomen:  
 

1. Nieuwe vormen van geloofsgemeenschap in Schollevaar. 
Pioniersteam Familiehuis Schollevaar. 
 
2. Evenementen of activiteiten met als doel om christenen met niet- christenen in contact te brengen. 
Bethlehem Event, Sportwerk, Schollevaarse Kaars, Kerst- en Paasnachtdiensten en -brunch. 
 
3. Medewerkers van activiteiten zijn werkzaam vanuit een levend geloof. 
Toerustingsavond, vrijwilligersbeleid, gebedsactiviteiten 
 
4. Breed aanbod van diaconale en missionaire activiteiten voor wijkbewoners (van jong tot oud). 
Ontmoeting rond de maaltijd, praatuur, oriëntatiekringen, vakantie- kinder- en meidenclubs, wijkwinkel, 
voedselbank, cursussen, stille armoede. 
 
5. Gemeenteleden van de Ontmoetingskerk zijn missionair bewust en geven het zendingsbevel handen 
en voeten. 
Toerusting gemeenteleden. 

 
 

Activiteit Wie Nieuwe focus 
Geloofsgemeenschap in 
Schollevaar 
 
 

Pioniersteam 
Familiehuis 
Schollevaar 

• Reflectie en visie-vorming op pionieren (huidige periode loopt tm 
sept. 2022)  

• Verbinding van Familiehuis Schollevaar met andere activiteiten in 
de wijk  
 

   

Missionair bewustzijn 
van gemeenteleden 

Kerkenraad 
 
Missionair 
werkers/predikant 
 

• Delen van missionaire voorbeelden in de erediensten (en/of 
separate avond) 

• Aandacht in diensten voor het ‘missionair zijn in eigen omgeving’ 
en hoe je daarin Gods Licht kan reflecteren.  
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Gemeenteleden  
 
 
 
 
 
 
 
Kerkenraad/ 
Predikant 

• Verbinden van bestaande ‘interne’ (toerustings)activiteiten met 
het missionair diaconale werk (bijv. via catechisatie, clubs, 
kringen, getuigenissen) zodat we wederkerig van elkaar leren en 
voor elkaar bidden.  

• Toerusting van vrijwilligers via oa. Ontmoetingsavonden, 
ondersteuning (zie ook vrijwilligersbeleid SKO),  

• Inspireren/bewustwording/uitnodigen/activeren/stimuleren om 
deel te nemen aan missionaire activiteiten en kampwerk (vb. 
Wegwijzerkampen) 

• Bezinning op/stimuleren van gastvrijheid/het missionaire 
karakter van de eredienst 
 
 

   

Informeren en 
betrekken gemeente  

SKO / Missionair 
ouderling 

• Laten zien wat er gebeurt en hoe God aan het werk is in de wijk.  

• Communicatieplan Missionair-diaconaal werk  
 

   

Bezinning rol diaconie 
voor de wijk 

Diaconie • Bezinning op welke manier de diaconie een invulling kan geven 
aan haar diaconale taak in wijk/Capelle ad IJssel 

 

Activiteiten Wie Bestaande uitwerking  

Missionaire en 
diaconale activiteiten in 
de wijk  

Stg. Kruispunt Oost • Familiehuis Schollevaar 

• Wijkwinkel 

• Crea-ochtenden 

• Ontmoeting rond de maaltijd 

• Praatuur. 

• Kerst- en Paasbrunch 

• Kerst- en Paasnachtdiensten 

• Nieuwjaarsactie en Schollevaarse kaars 

• The Bethlehem Event 

• Uitdeelpunt Voedselbank (zie ook diaconaat) 

• Stille Armoede-project 

• Jeugdwerk: 
o Kinderclubs / Meidenclub 
o Sportwerk (oa. Sportweek) 
o Vakantie Bijbel Club (combi met sportwerk) 
o Huiswerkbegeleiding / Kinderhuiskamer 

 
 

(zie boven)  
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BIJLAGE 5: Financiën  (niet-diaconale middelen) 

Offervaardigheid  

Gods genade is gratis. Dat betekent principieel dat je niet pas bij de kerk hoort als je betaalt; je 

mag er helemaal bij horen, ook als je niet betaalt. Een kerk is geen vereniging waar je 

contributie betaalt en in ruil daarvoor bepaalde rechten krijgt. Wij kunnen Gods genade alleen 

maar met lege handen ontvangen, en we waken ervoor om ook maar de schijn te wekken dat 

God genade te koop zou zijn.  

Tegelijk mag de vraag ‘Wat is de kerk u waard’  gesteld worden aan elk gemeentelid. Het 

antwoord verschilt van kerklid tot kerklid, van gezin tot gezin, van gemeente tot gemeente. En 

hoewel een bijdrage aan de kerk meer omvat dan het geven van geld (denk bijvoorbeeld aan 

het investeren van tijd of het inzetten van diverse geestelijke gaven), nemen we de vraag hier 

heel letterlijk en gaat het nu over de eigen materiële, financiële bijdrage die leden aan hun kerk 

geven.  

We realiseren ons dat we niet in ieders portemonnee te kunnen kijken. Hier krijgen we ook te 

maken met de onderlinge solidariteit binnen de gemeente, waar de sterkste schouders de 

zwaarste lasten kunnen en mogen dragen. We zien dat er soms rekening moet worden 

gehouden met de gezinssituatie (grote gezinnen) of met de financiële situatie van het gezin. 

Hoewel God ons aanspoort om te delen, zijn de bijdragen altijd vrijwillig en geen voorwaarde 

om erbij te kunnen horen. We willen in ieder geval voorkomen dat het geven van een financiële 

bijdrage een reden zou zijn om je uit te schrijven van de kerk.  

Toch willen we de vraag ‘Wat is de kerk u waard” wel blijven stellen. Geven hoort bij geloven. 

Zie bijvoorbeeld Nehemia 10; je mag Gods kerk niet verwaarlozen. Offeren blijkt een voluit 

geestelijke zaak te zijn! Een zaak ook die de gevers vreugde geeft (bijvoorbeeld als in Numeri 7 

de Israëlieten zeer ruimhartig inwijdingsgeschenken voor de tabernakel brengen). Ook vele 

andere teksten zijn hier van toepassing. 

Evaluatie beleidsplan 2017-2020 

In het vorige beleidsplan 2017-2020 is een apart hoofdstuk over het financiële beleid 

opgenomen omdat de kerkenraad in de afgelopen beleidsperiode een aantal nieuwe accenten 

wilde nastreven. Doel was dat een groot deel van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) toereikend 

zou zijn voor de min of meer vaste uitgaven van de gemeente én voor de minimumbijdrage aan 

het kerkverband. Doordat de VVB de bovengenoemde uitgaven dekt, kan er ruimte ontstaan om 

de collecte in de eredienst geheel te bestemmen en dus gerichter in te zamelen voor diaconale 

en missionaire doelen. 

De kerkenraad is dankbaar dat het nieuwe beleid in de afgelopen periode heeft geleid tot het 

behalen van de doelen die gesteld waren. De reacties op de oproepen in de gemeente hebben 

er zelfs voor gezorgd dat het jaar 2020 kon worden afgesloten met een overschot. 
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Plannen 2021-2024 

Voor de komende periode wil de kerkenraad het nieuw ingezette beleid voortzetten met als 

doel een jaarlijkse sluitende begroting. Daarvoor zal de komende jaren blijvend toerusting nodig 

zijn binnen de gemeente (bijvoorbeeld aan nieuwe leden of aan jongvolwassen) over 

offervaardigheid en de kerk. Daarnaast kan het nodig zijn dat er door omstandigheden extra 

VVB nodig is om de begroting te dekken. Hiervoor is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de 

VVB-coördinator zowel met betrekking tot de informatievoorziening naar de gemeente over 

stand van zaken van de VVB-bijdrages als met betrekking tot de toerusting. 

Rentmeesterschap 

Hoewel de kerkenraad verantwoordelijk wil zijn voor een het deugdelijk beheren van de 

financiën, wil hij tegelijk letten op verantwoord rentmeesterschap. Bij de schepping van hemel 

en aarde heeft de Here deze schepping in handen van de mensen gegeven, opdat zij deze 

zouden beheren als een geschenk uit Zijn hand. Dat betekent dat wij duurzaam zullen omgaan 

met mens en dier, met producten, diensten, gebouwen en het milieu. Voor de kerk betekent dat 

dat we bij de beoordeling van inkomsten en uitgaven rentmeester zullen zijn zoals dat van ons 

gevraagd is. Beslissingen die wij nemen over het beheer van de gelden zullen dan ook in het 

teken staan van dat oogmerk.  

Commissie van Beheer en verantwoording  

De kerkenraad bepaalt het financiële beleid op hoofdlijnen, het meer operationele beleid is in 

handen gelegd van de Commissie van Beheer (CvB). De kerkenraad stelt 1 raadslid aan als 

portefeuillehouder om de communicatie met de CvB te stroomlijnen. Voor beslissingen met 

grote financiële impact zal de kerkenraad eerst advies inwinnen bij de CvB. De definitieve 

besluitvorming is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  

Na elk boekjaar legt de CvB in een vergadering verantwoording af aan de kerkenraad van de 

verkrijging, het beheer en de besteding van niet-diaconale middelen. Tevens stelt zij een 

begroting op voor het nieuwe boekjaar. De kerkenraad legt vervolgens jaarlijks verantwoording 

af aan de ledenvergadering van verkrijging, het beheer en de besteding van niet-diaconale 

middelen middels een financieel jaarverslag. Een kascontrole commissie controleert de 

verantwoording en brengen schriftelijk verslag uit aan de kerkenraad en aan de 

ledenvergadering. 

Bij de jaarlijkse kerkvisitatie (onderzoek naar de toestand in de gemeente, ingesteld door de 

classis uitgevoerd door twee afgevaardigden) legt de kerkenraad verantwoording af aan deze 

commissie met betrekking tot de verkrijging, het beheer en de besteding van niet-diaconale 

middelen door middel van het tonen en laten ondertekenen van de verslagen van de 

kascontrolecommissies. 

 


