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Missie – de reden waarom wij bestaan 
Wij geloven in God, zoals we Hem in de Bijbel leren kennen. 
We zijn geraakt door wat we in het evangelie lezen over de weg van Jezus Christus en willen Hem volgen in 
onze tijd en in onze wijk. Dat doen we graag samen met anderen. 
Op verschillende plaatsen en momenten zoeken we elkaar op om ons te laten inspireren: door Gods Geest, 
door de Bijbel en door elkaar. Zo willen we elkaar bemoedigen en versterken in ons leven en in ons 
geloven. 
In woord en daad willen we bijdragen aan een menswaardige, rechtvaardige en barmhartige samenleving. 
Omdat we vertrouwen op Gods Geest investeren we in nieuwe initiatieven en hebben we hoop voor de 
toekomst. 

Visie – onze toekomstdroom 
Ons grootste verlangen is om meer voor de wijk te gaan betekenen. Daarbij denken we aan betrokkenheid, 
gebed, praktische of geestelijke steun en het organiseren van activiteiten waaraan ook niet-kerkleden 
deelnemen. 
We realiseren ons dat dit geen eenrichtingsverkeer kan zijn. Van ons mag verwacht worden dat we een 
open oog hebben voor wat er in de wijk speelt, een luisterend oor voor wat mensen bezighoudt en de 
bereidheid om zo mogelijk mee te doen met wat er in de wijk georganiseerd wordt. 
 
We verwachten dat in 2021 de bouw van een kerk in Hoog Dalem gerealiseerd wordt. Dit kerkgebouw 
willen we inzetten om onze aanwezigheid in de wijk meer zichtbaar te maken en een breder scala aan 
activiteiten aan te bieden. 
Een kerkgebouw heeft een andere sfeer dan een basisschool. Daar zijn we blij mee omdat de schoonheid 
van de liturgie zo beter tot zijn recht kan komen. Tegelijk willen we voorkomen dat dit ten koste gaat van 
de laagdrempeligheid en de informele sfeer die kenmerkend zijn voor onze gemeente. We blijven streven 
naar een prettige, ongedwongen sfeer waarin mensen in al hun diversiteit zich snel op hun gemak voelen 
en waarin relativerende humor bovendien voorkomt dat we onszelf te serieus gaan nemen. 
 
Het motto van onze gemeente is: ‘Bewegen rond de kern’. Inhoudelijk betekent dit dat we als gemeente de 
kern die ons samenbindt blijven koesteren: het evangelie van Jezus Christus. Tegelijk bieden we ruimte aan 
iedereen om zich op zijn of haar eigen manier tot die kern te verhouden en zich daarin te ontwikkelen. 
Met betrekking tot de structuur van onze gemeente betekent het motto dat we enerzijds uiteraard altijd op 
zoek zijn naar actieve leden die verantwoordelijkheid willen nemen om de gemeente te ‘dragen’, maar 
anderzijds mensen in de gelegenheid stellen om voor lichtere of zelfs incidentele vormen van 
betrokkenheid te kiezen. 
‘Bewegen rond de kern’ houdt verder ook in dat we ons niet verbeelden dat we het evangelie in zijn lengte 
en breedte, hoogte en diepte hebben doorgrond of dat we het in bezit hebben. We blijven zoeken, we 
blijven daarom bewegen en we zijn ervan overtuigd dat die houding ons helpt om ons te blijven 
verwonderen. 
 
Randvoorwaarden 
De keuzes die we maken moeten altijd voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- we staan midden in de Protestantse Kerk in Nederland, nemen onze plaats in als onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Gorinchem en weten ons verbonden met de protestantse traditie 

- we houden ons aan de kerkorde 

- we bejegenen elkaar als mondige christenen en zijn gericht op dialoog en consensus 

- we bewaken de kwaliteit van onze activiteiten 

- we doen alleen dingen die we kunnen uitleggen. 
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Beleidsdoelen – algemeen 
Strikt genomen is de bouw van een nieuwe kerk in Hoog Dalem een beleidsdoel dat valt onder de algemene 
kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Maar met deze constatering kunnen we niet volstaan. De 
nieuwbouw is van zo’n grote betekenis voor onze wijkgemeente dat deze een prominente plaats moet 
hebben in ons beleidsplan. Wij zijn immers de beoogde primaire ‘bewoner’ van de nieuwe kerk. De bouw 
zal ook veel van ons vragen: personele inzet, financiële bijdragen en acties, ontwikkeling van ideeën over 
het ontwerp, de inrichting en het gebruik van de kerk. 
 
Ons eerste algemene beleidsdoel is daarom dat we alles in het werk stellen om mogelijk te maken dat de 
bouw van een nieuwe kerk in Hoog Dalem gerealiseerd wordt. Dat wil zeggen: 

- we maken tijd en middelen vrij die nodig zijn om de kerk te kunnen bouwen 

- we genereren jaarlijks de middelen die een gezonde exploitatie van het kerkgebouw mogelijk 
maken zonder tekort te doen aan de overige financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van onze wijkgemeente 

- we zorgen ervoor dat het kerkgebouw past bij de sfeer van onze gemeente en geschikt is voor de 
activiteiten die we ontplooien 

- vanaf dag één maken we duidelijk dat alle inwoners van Spijk, Dalem en Gorinchem-Oost van harte 
welkom zijn in dit kerkgebouw, zowel voor de zondagse erediensten als voor doordeweekse 
activiteiten 

 
Bij dit eerste beleidsdoel passen wel een paar kanttekeningen. Dit beleidsplan is geschreven vanuit de 
veronderstelling dat het kerkgebouw in Hoog Dalem er inderdaad komt. Is dat niet het geval dan verandert 
dat niets aan de visie van onze wijkgemeente maar zullen op een aantal onderdelen de concrete 
voornemens in dit beleidsplan wel herzien moeten worden. 
 
Ons tweede algemene beleidsdoel vloeit voort uit onze visie: de wijk centraal. We versterken onze 
verbondenheid met de wijk en creëren in de gemeente een groeiend draagvlak voor deze visie. We denken 
voortdurend na over wat we voor of in onze wijk kunnen betekenen: kunnen we aandacht schenken? 
Kunnen we met bloemen uit de kerk laten merken dat we meeleven? Waar kunnen we voor bidden? 
Kunnen we helpen? Kunnen we iets organiseren? 
Steeds weer stellen we onszelf de vraag: hoe kunnen we in onze eigen omgeving tot een zegen zijn? 
 
Ons derde algemene beleidsdoel hangt nauw met het tweede samen. Onze wijk is enorm gegroeid en zal 
ook nog verder groeien door de nieuwbouw in Hoog Dalem. We onderzoeken de kansen en uitdagingen die 
dat met zich meebrengt en gaan daarmee aan de slag. 
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Beleidsdoelen – kerkenraad 

1. De kerkenraad wil sensitief zijn en signalen opvangen die vanuit de (woon)wijk op ons afkomen. De 
komende jaren zetten we 1x per jaar dit punt op de agenda. We organiseren een aantal keer een 
ontmoeting met de wijkagent, het buurtpreventie team of bijvoorbeeld de school. We bespreken 
hoe we de wijk zien, welke ontwikkelingen en trends er zijn. 
We stellen prioriteiten (betreffende haalbaarheid wat kunnen wij zelf aan) en houden dit in de 
gaten.  

2. Het blijft moeilijk jongeren te bereiken, te boeien en te binden. We gaan komende jaren expliciet 
onderzoeken op welke wijze we voor deze doelgroep en hun ouders van meer betekenis kunnen 
zijn. De jeugdouderlingen willen hiervoor de doelgroep ondervragen, we zullen tegelijkertijd extern 
hulp vragen van het dienstencentrum. 

3. We willen met elkaar onderzoeken of en zo ja, op welke wijze we vorm en liturgie kunnen 
aanpassen, zodat de kerkdiensten voor iedereen aansprekend zijn. 

4. De kerkenraad stelt zich de komende beleidsperiode tot doel actief zicht te houden op 
ontwikkelingen en de voortgang van de beoogde doelen van alle geledingen en werkgroepen. Dit 
doen we door te functioneren als inspirator en klankbord, opdat de vormgeving van de nieuwe kerk 
en de bijbehorende activiteiten één geheel vormen, passend zoals wij kerk in de wijk willen zijn.  

 

 

Beleidsdoelen – diaconie 

De diaconie van de wijkgemeente DGO wil de boodschap van Jezus Christus praktisch handen en voeten 
geven door onderling dienstbetoon. Dit houdt in: zorg voor wie dat nodig heeft, signaleren van 
knelsituaties; zowel geestelijk als financieel; en te helpen waar geen helper is. Kortom zorg voor de 
schepping. Dit doen we door te delen wat aan de diaconie aan gaven is geschonken. 
 
De diaconie heeft als opdracht de gemeente voor te gaan in het vervullen van haar diaconale roeping. We 
willen dienstbaar zijn aan de naaste in de samenleving, dichtbij en veraf.  
Dichtbij door dienstbaar en zichtbaar te zijn in de zondagse Erediensten door bijvoorbeeld de collecte met 
diaconaal moment, het avondmaal en de bloemengroet. 
Zichtbaar in de wijk- (gemeente) door o.a. kerstenveloppen en oogstdienst. 
Veraf willen we dienstbaar zijn via de commissie ZWO, het Noodfonds en financiële ondersteuning van ons 
adoptiekind. 
 
De beleidsdoelen van de diaconie voor de nieuw te bouwen kerk zijn: 

1. Meedenken en meewerken aan 
a. Inrichting liturgisch centrum onder andere voor de avondmaalsviering; 
b. Inrichting gebouw voor activiteiten genoemd bij 2. 

2. Wijk centraal. Zichtbaarheid vergroten voor gemeente en wijk door 
a. Het uitbouwen van “Eten doe je samen”. Hogere frequentie mogelijk door nieuwbouw; 
b. Het uitbouwen “Oost lost op”. Bijvoorbeeld in de vorm van een repairshop; 
c. Het opzetten van een inloophuis; 
d. Het opzetten van ouderenwerk. 
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Beleidsdoelen – kerkrentmeesters  

De beleidsdoelen voor de kerkrentmeesters in de wijkgemeente DGO zijn specifiek opgesteld voor onze 
eigen wijkgemeente. De beleidsdoelen die PGG breed zijn, zullen in het beleidsplan van het College van 
Kerkrentmeesters opgenomen moeten worden. 
De volgende beleidsdoelen hebben we geformuleerd: 

1. We willen (meer) duidelijkheid en inzicht geven richting de gemeenteleden over ons 
“huishoudboekje”, zowel in wijkkas als actie kerkbalans. Hierdoor tonen we ons een betrouwbare, 
transparante en professionele organisatie. 

2. We gaan ervan uit dat de jaarlijkse inkomsten (uit giften door onze wijkgemeente) op zijn minst 
meegroeit met de gemiddelde ontwikkeling PGG-breed. We streven echter naar een hoger dan 
gemiddelde stijging. Hierdoor tonen we ons een volwassen en toekomstbestendige wijk.  

3. We faciliteren (voor zover mogelijk) bij de uitwerking van de algemene beleidsdoelen van de wijk.  
4. We streven naar een stabiele dekking van de wijkkas. 
5. We willen – waar mogelijk en wenselijk - de bouwcommissie ondersteunen bij de voorbereiding en 

uitvoering van de nieuwbouwplannen en van de commissie Fondsenwerving bij de werving van 
interne (binnen de wijkgemeente resp. PGG) en externe fondsen. 

 

Beleidsdoelen – pastoraat 

Pastoraat 
Voor gemeenteleden is het belangrijk om te ervaren dat er naar hen omgezien wordt. Het pastoraat heeft 
als doel dat te borgen en een luisterend oor te bieden voor de verhalen van mensen. Het gaat erom dat 
gemeenteleden op die manier impliciet of expliciet geholpen worden om hun ervaringen van zorg, pijn of 
verdriet maar ook vreugde en dankbaarheid een plaats te geven in hun geloof en hun leven met God. 
 
Afstemming in wijkteams en pastoraal overleg is noodzakelijk en stimulerend, maar het blijft een 
aandachtspunt om de tijd vooral aan de pastorale contacten zelf te besteden. 
 
Meer dan andere sectoren van het gemeentelijk leven heeft het pastoraat de afgelopen jaren met 
vacatures te maken gehad. Werving van nieuwe medewerkers is daarom een belangrijke doelstelling. Met 
het oog hierop zal geïnvesteerd worden in een goede beeldvorming ten aanzien van de verschillende 
functies (contactpersoon, pastoraal medewerker, pastoraal ouderling). Ook kan flexibel en creatief 
omgegaan worden met de invulling van pastorale taken, bijvoorbeeld als gemeenteleden geen 
contactpersoon of pastoraal medewerker willen worden maar zich wel voor duidelijk omschreven 
bezoekwerk willen inzetten. 
 
Jaarlijks organiseert het pastoraal overleg huiskamergesprekken (of een daarmee vergelijkbare activiteit) 
om het gesprek tussen gemeenteleden over wat hen beweegt en hoe ze hun geloof beleven te bevorderen. 
 
In de meeste gevallen vindt het pastoraat bij de mensen thuis plaats (of telefonisch, zoals we mede door de 
coronacrisis geleerd hebben). De bouw van een eigen kerk in Gorinchem-Oost zal daar niets aan 
veranderen. Wel biedt die kerk mogelijkheden om meer met doelgroepen te werken en mensen van een 
bepaalde categorie (of juist een mix!) samen te brengen in de ontmoetingsruimte. Laagdrempelige 
activiteiten als koffie-ochtenden/middagen, gezamenlijke maaltijden of alcoholvrije ‘borreluurtjes’ zijn heel 
geschikt om bij aan te haken omdat mensen juist in die setting de vrije ruimte kunnen ervaren om tot een 
gesprek over wezenlijke zaken te komen. Pastoraat, diaconaat en missionair gemeentezijn ontmoeten hier 
elkaar. Het pastoraal overleg ziet het als zijn rol om hier mede-initiërend op te treden. 
Een ruimte in de nieuwe kerk met een meer huiskamerachtige sfeer biedt mogelijkheden voor één-op-één 
gesprekken die niet thuis bij de ouderling/pastoraal medewerker of het gemeentelid kunnen plaatsvinden. 
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Beleidsdoelen – jeugd 

Doel van het jeugdwerk en het beleid hierom heen is: 
- Jeugd van 0 – 20 jaar het gevoel geven welkom te zijn in de kerk en een onderdeel te zijn van de 

gemeente 

- Zaaien van het evangelie 

- Creëren van een geleidelijke deelname in kerkdienst en andere activiteiten 

Jeugdouderlingen 

- In de verschillende facetten van het bestaande jeugdwerk zullen ze een coördinerende rol 

innemen.  

- Zij zullen de belangen van de kinderen en jongeren behartigen waar nodig binnen de 

wijkgemeente.  

- Ten aanzien van de leeftijdsgroep 15+ zal worden onderzocht aan welke vorm van activiteiten 

tijdens/na kerkdiensten behoefte is. Daarnaast zal gezocht worden naar een eventueel 

ontmoetingsmoment buiten de kerkdienst. 

- In andere gemeentes binnen Gorinchem is soms al goed jeugdwerk opgezet. Met name voor de 

oudere groepen, die relatief klein zijn, zal gekeken worden hoe eventueel aansluiting bij activiteiten 

van andere kerken mogelijk is. 

- De komende jaren zal er meer aandacht komen voor jeugdpastoraat. Door relaties met de jeugd in 

de kerk te hebben, is het makkelijker ook op moeilijke momenten ondersteuning te bieden. 

Hiervoor is het streven om als jeugdouderlingen regelmatig aanwezig te zijn bij de activiteiten voor 

de verschillende doelgroepen. 

- Met het oog op de kerkdiensten zal een discussie worden gefaciliteerd over de kerkdiensten. 

Hierna zal worden gestreefd de kerkdienst zo vorm te geven, dat deze aansluit bij de wereld van 

jong en oud. 

Jeugdraad 

Samen met de jeugdraad zullen onderstaande doelgroepen op regelmatige basis worden besproken en het 
beleid en de uitvoering hiervan worden geëvalueerd.  

Catechisatie 

De catechisatie heeft als doel het vergroten van begrip over de kerk in zijn geheel, onze gemeente. Het is 
ons doel om dit in de wijk te blijven aanbieden, zodat de relatie met elkaar en met de predikant/ 
catecheten verdiept kan worden. De catechisatie zal wisselend worden aangeboden aan verschillende 
leeftijdsgroepen.  

Crèche 

Bij de crèche is deels het doel om ouders onbezorgd een kerkdienst te laten bezoeken. Daarnaast willen we 
ook hier een begin maken met zaaien door het lezen van een Bijbelverhaal en kennismaken met christelijke 
kinderliedjes. Om de drempel naar de dienst te verlagen zal gekeken worden om gestructureerd bij 
bepaalde momenten in de dienst aanwezig te zijn. De hulp van tieners zal worden ingezet, maar niet ten 
tijde van diensten bedoeld voor jongeren. 

Kerkdienst op schoot 

Het bestaande format is als bijdragend ervaren door ouders. Deze zullen de komende tijd verder lopen met 
een frequentie van 2 keer per jaar. 
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Kindernevendienst 

Hier is de plek waar gezaaid wordt met verhalen. Om hierover thuis te kunnen doorpraten zal worden 
gekeken of het verwerkingsmateriaal hierin soms ook aanleiding kan bieden. Daarnaast zal in de oudere 
groep ook worden voorbereid op deelname in de normale kerkdienst. 

Jeugdkerk 

De maandelijkse jeugdkerk heeft als doel om thematiek, toegespitst op jongeren aan de orde te stellen. 
Deze vervangen niet de gewone kerkdiensten, maar zijn bedoeld als aanvulling. Om de jeugdkerk onderdeel 
te laten zijn van de gehele gemeente zal gekeken worden naar een eventuele terugkoppeling in de dienst. 

Kerkdiensten 

Er worden diensten specifiek voor kinderen en jongeren georganiseerd (Boekenweek dienst, jeugddienst). 
Echter, alle andere diensten moeten ook toegankelijk zijn voor iedereen. De meeste diensten zullen minder 
aangepast zijn, maar we willen stimuleren, dat kinderen en jongeren ook daarin aanwezig zijn. De eerste 
‘gewone’ kerkdienst moet niet pas zijn als je te oud bent voor de jeugdkerk. Introductie in normale 
diensten zullen we proberen te starten tijdens de kindernevendienst leeftijd. 

DAGO 

De laatste jaren is ingezet op het ontwikkelen van relaties met jongeren. Doel hiervan is laagdrempelig 
contact te hebben. Zo kunnen jongeren onderling relaties leggen om elkaar vast te houden binnen de kerk. 
Daarnaast is dit een gelegenheid om iets oudere voorbeelden te krijgen van kerkleden om zo binnen de 
gemeente ook vertrouwde gezichten buiten het eigen gezin te hebben. 

 

 

Beleidsdoelen – eredienst 

Liturgiecommissie 

 
Algemeen  
De commissie liturgie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van en blijvende bezinning op de 
liturgie, binnen de kaders die de kerkenraad vanuit zijn eindverantwoordelijkheid biedt. De commissie 
vormt een klankbord voor de predikant en de kerkmusici en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan 
de kerkenraad. 
De commissie streeft na om de kerkdiensten inspirerend en goed georganiseerd te laten verlopen voor 
trouwe, incidentele en nieuwe bezoekers. Met het oog hierop worden de diensten geëvalueerd, vaste 
afspraken regelmatig kritisch tegen het licht gehouden en vernieuwingen overwogen. 
Speciale aandacht is er voor de diensten met Kerst, Pasen, Pinksteren en Eeuwigheidszondag. Voor de 
invulling van de Stille Week wordt samengewerkt met andere (wijk)gemeenten. 
 
Doelgroepen  
De commissie wil een breed aanbod van liturgische vormen en stijlen aanbieden, passend bij de breedte 
van de gemeente en de verschillende voorkeuren die er leven. Voor de reguliere diensten betekent dit: 
aandacht voor variatie in de liederen die gezongen worden en het bevorderen van afwisseling in de 
muzikale ondersteuning. 
Met het oog op de nieuw te bouwen kerk en de daaraan verbonden kansen voor nieuwe manieren van 
present zijn in de wijk zal de liturgiecommissie vormen ontwikkelen voor een meer toegankelijke opzet en 
invulling van de eredienst. 
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Bij het rekening houden met verschillende doelgroepen past ook het organiseren van bijzondere diensten. 
Daarom handhaaft de commissie het beleid om twee keer per jaar een Taizéviering op zondagavond te 
organiseren. Op zondagochtend zal regelmatig (bij voorkeur vaker dan één keer per jaar) een zangdienst 
worden georganiseerd. De commissie staat positief tegenover de kinderdiensten en jeugddiensten die 
gehouden worden en zal waar nodig de organisatie daarvan ondersteunen. 
 
Kerkbouw  
Met het oog op de bouw van een nieuwe kerk in Hoog Dalem zal de commissie zich bezinnen op de 
inrichting van het liturgisch centrum en de gedachtenvorming hierover in de kerkenraad en de gemeente 
stimuleren. 
Ook ten aanzien van andere aspecten van de inrichting van de nieuwe kerk die de liturgie raken wil de 
liturgiecommissie gesprekspartner voor de kerkenraad en de bouwcommissie zijn. Hierbij valt te denken 
aan het gebruik van kleuren, de kwaliteit van het geluid voor spraak en muziek en de mogelijkheid om in de 
kerk ook meer intieme settingen te creëren voor bijvoorbeeld Taizévieringen. 
Samen met kerkenraad en bouwcommissie betrekt de liturgiecommissie de gemeente bij de keuzes die op 
dit gebied gemaakt worden. 

 

Werkgroep liturgische schikkingen 

De werkgroep liturgische schikkingen stelt zich ten doel een aantal erediensten op te fleuren met een 
speciale liturgische schikking rond het thema van de desbetreffende dienst. Door middel van symbolische 
bloemen en planten en met behulp van kleurensymboliek willen we het thema van de dienst visueel 
ondersteunen. In de meeste gevallen zal een korte toelichting of overdenking bij de schikking worden 
uitgesproken in de dienst. Van elke schikking wordt een foto gemaakt die tijdens de dienst op de beamer 
getoond kan worden. Speciale aandacht is er voor de diensten met Advent, Kerst, de 
Veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren en Eeuwigheidszondag. De uitwerking van het thema wordt met de 
predikant (en eventueel de kindernevendienst) afgestemd. De schikking wordt op de zaterdagochtend voor 
de dienst gerealiseerd. Zo mogelijk wordt het bloemstuk uit de schikking na afloop van de dienst 
weggegeven in overleg met de diaconie. 

 

Zanggroep 

Zang en muziek zijn een wezenlijk onderdeel van onze diensten. De gemeente speelt daarin een actieve rol. 
Bijbelverhalen en uitleg daarvan kunnen d.m.v. woorden in muzikale vorm meer betekenis krijgen. Ook een 
muziekstuk beluisteren, met of zonder zang, kan een meerwaarde geven: in een andere vorm, op een 
andere manier, kan men het gebodene doorleven.  
De zanggroep wil d.m.v. het uitvoeren van liederen meer betekenis geven aan het muzikale gedeelte in de 
dienst. Dat kan door een nieuw lied te zingen, wat vervolgens door de gemeente (gefaseerd) meegezongen 
kan worden.  
De keuze van liederen wordt in overleg met de predikant gemaakt. De liederen die gekozen worden 
moeten passen bij onze gemeente, d.w.z. dat er een brede keuze van soorten liederen gemaakt moet 
worden. Het moet ook aantrekkelijk zijn voor leden met opgroeiende kinderen. Onze gemeente, die 
midden in een nieuwe wijk gesitueerd is, vraagt om meer moderne liederen, liederen van deze tijd voor de 
kerk van nu. (zoals bijvoorbeeld van Sela en uit Hemelhoog).  
Het streven is 1x in de 4 à 8 weken een muzikale bijdrage te leveren. Dat kan variëren van één lied, 
specifiek voor een dienst (zoals doop, avondmaal), tot 5 à 6 liederen in een bijzondere dienst (zoals de 
Paasdienst). 
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Beleidsdoelen – ZWO 

De wijkgemeente DGO is samen met Het Open Pastoraat en de wijkgemeente Johanneskerk actief in de 
ZWO-commissie. De commissie werkt onder verantwoording van de diaconie. DGO is vertegenwoordigd 
door twee diakenen. 
  
Doelstellingen en activiteiten van het ZWO zijn o.a.: 

1. Aandacht in de gemeentes te vragen voor alle aspecten voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking. 

2. In het kader van de zending bestaat het werk vooral uit het ondersteunen van lokale kerken en 
theologische opleidingen. Kerken leren van elkaar. 

3. In het kader van werelddiaconaat en noodhulp bestaat een speciaal programma: Kinderen in de 
knel. 

4. Publicaties in Kruispunt en de nieuwsbrieven om gemeenteleden te stimuleren om aan de 
activiteiten mee te doen. 

5. Geldwerving d.m.v. ZWO-collecten tijdens kerkdiensten. 
6. Houden van kerkdiensten met een specifiek ZWO-karakter. 
7. Organiseren van een kerstmarkt in het najaar en een boekenmarkt in het voorjaar. 

 

Beleidsdoelen – communicatie 

1. Missie  
We willen dat iedereen in Gorinchem-Oost, Dalem en Spijk weet dat er een kerk is. Een kerk  waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Waar vragen gesteld mogen worden en waar hulp geboden wordt indien nodig. 
Een kerk waar de mens centraal staat; iedereen mag meedoen.  
Wij willen communiceren dat we vol in het leven staan en het gesprek aangaan met elkaar. Er is ruimte om 
vragen te stellen, om te zoeken en te ontdekken. Tevens laten we zien dat we bijdragen aan een 
menswaardige, rechtvaardige en barmhartige samenleving. 
 
2.  Visie 
De eerste prioriteit is onze leden enthousiasmeren. We zorgen ervoor dat zij zich herkennen in onze 
kernwaarden. Vanuit deze waarden nemen ze een houding aan die ruimte biedt om te bewegen. Onze 
leden zijn ambassadeurs. Zij stellen vragen en zoeken actief contact met de mensen om ons heen zoals de 
kerkzoekers en de bewoners in de wijk. We verbeelden ons niet dat we het evangelie in zijn lengte en 
breedte, hoogte en diepte hebben doorgrond of dat we het in bezit hebben. We willen een open 
gemeenschap zijn waar iedereen mag zoeken, bewegen en zich verwonderen.  
 
Visie nieuwbouw: 
Het is heel belangrijk dat iedereen aanhaakt met de ontwikkelingen de komende jaren. Dat er draagvlak is 
voor het beleidsdoel: bouw van een nieuwe kerk. We zorgen goed voor onze eigen gemeenschap zodat zij 
zich verbonden voelen en aan de slag gaan met het bereiken van dit doel. We doen dit door de 
bouwcommissie te ondersteunen met een stroomschema, promotieplan, organisatie inloopavond, 
nieuwsbrief etc.   
We nemen het initiatief in het ontwikkelen van een huisstijl en logo. Tijdens het bouwproces bewaken we 
onze kernwoorden zodat de naam en uitstraling in/van het gebouw past bij ons motto. 
 
3. Welke boodschap willen wij communiceren? 
Het motto van onze gemeente is: ‘Bewegen rond de kern’. We koesteren de kern die ons samenbindt: het 
evangelie van Jezus Christus. Tegelijk bieden we ruimte aan iedereen om zich op zijn of haar eigen manier 
tot die kern te verhouden en zich daarin te ontwikkelen. Onze kernwoorden zijn: 
 
ontdekken      ontmoeten     vieren     meedoen  
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Beleidsdoelen missionaire commissie 

Het beleidsplan als geheel heeft een missionaire insteek. Dat blijkt al uit de titel: De wijk centraal. Daarmee 
is missionair gemeentezijn niet het terrein van één (missionaire) werkgroep maar een uitdaging voor heel 
de gemeente. Het belangrijkste doel van de missionaire commissie is om kerkenraad en gemeente daaraan 
te herinneren en daarbij te helpen. 
Dat kan door bij herhaling aandacht te vragen voor het missionaire aspect van allerlei kerkelijke 
activiteiten. Onbedoeld kunnen de verschillende onderdelen van het kerkelijk leven een sterk 
binnenkerkelijk karakter krijgen. Of het nu gaat om wie er aangesproken wordt in de preken, hoe de liturgie 
gevierd wordt, voor wie de bloemen uit de dienst bestemd zijn, wie er voor Vorming en Toerusting 
uitgenodigd worden, wie er deelnemen aan gesprekskringen – steeds is het risico groot dat mensen buiten 
de kerk buiten beeld blijven of raken. De missionaire commissie heeft als beleidsvoornemen om daar 
regelmatig de vinger bij leggen. 
  
Van de tot nu toe door de missionaire commissie ontplooide initiatieven leidt alleen OOST LOST OP een 
kwijnend bestaan. De commissie gaat onderzoeken of dit initiatief nieuw leven ingeblazen kan worden of 
dat het beter is om er een punt achter te zetten. 
  
De nieuw te bouwen kerk kan een missionair instrument zijn: een herkenbare, gastvrije plek waar de 
gemeente zich laat zien. De missionaire commissie wil eraan meewerken dat een groot deel van de 
bewoners van Gorinchem-Oost binnen twee jaar na de opening van de kerk tenminste één keer de kerk van 
binnen heeft gezien. Hiervoor hoopt ze samen te werken met andere werkgroepen en commissies die 
activiteiten organiseren. 
  
Bestaande activiteiten (Kerstwandeltheater, Top 2000-dienst, Samen eten, Samen wandelen) wil de 
missionaire koppelen aan de nieuwe kerk door de kerk als locatie of als start- of vertrekpunt te kiezen. 
  
Nieuwe activiteiten worden mogelijk door een eigen kerkgebouw. Te denken valt aan koffie-ochtenden of 
middagen en cursussen voor specifieke doelgroepen (rouwverwerking, opvoedingsvragen). De missionaire 
commissie zoekt de samenwerking met andere werkgroepen om op dit vlak nieuwe initiatieven te nemen. 
  
De uitstraling van de gemeente wordt mede beïnvloed door de naam van het nieuwe kerkgebouw. De 
missionaire commissie denkt hier graag over mee. 
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Monitoring en evaluatie 

Dit beleidsplan verwoordt helder wat voor wijkgemeente wij willen zijn. Bij de uitvoering van de 

beleidsdoelen zijn veel mensen betrokken: ambtsdragers en niet- ambtsdragers. 

Het is van belang om gedurende de komende jaren regelmatig stil te staan en te kijken of we de goede 

dingen doen en of we de dingen goed doen.  

Zorgvuldigheid in de aanpak is essentieel, evenals onderlinge afstemming: wie doet wat en met welk 

resultaat? Hoe verliep de uitvoering? Welke doelen zijn gerealiseerd en welke nog niet?  

Zijn er tussentijds aanpassingen nodig?  

De kerkenraad wil alle geledingen periodiek de gelegenheid bieden in de wijkkerkenraad te komen delen 

waar zij mee bezig zijn, wat zij nodig hebben om hun doelen, zoals in het beleidsplan geformuleerd te 

realiseren.  

Aan het einde van de beleidsperiode zullen we alle doelen evalueren en een nieuw beleidsplan schrijven.  

 
We vertrouwen erop dat wij geïnspireerd door de Heiige Geest ons werk mogen doen en bidden God om 
wijsheid:  
 
Wees een heldere vlam voor ons. 
Weest een begaanbaar pad onder ons. 
Wees een leidende ster boven ons. 
Wees een wakend oog achter ons. 
Vandaag, morgen, voor altijd.  
 
(tekst: St. Columbia) 
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