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1. Profiel wijkgemeente en inleiding 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk, deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Gouda, is op 1 

januari 2012 ontstaan door een federatie van de Gereformeerde wijkgemeente De Bron en de 

Hervormde wijkgemeente Vredeskerk. Kernwoorden waar deze wijkgemeente haar inspiratie in 

vindt, zijn: 

Bezield 

We zijn een christelijke wijkgemeente, die wil leven bij het wonder van Gods liefde. De 

wijkgemeente is voor ons een plek waar wij dat wonder beleven en waardoor we op adem 

worden gebracht. Bezield door dat wonder richten wij ons op onze naaste in de wereld om 

ons heen. 

Betrokken  

We zijn een wijkgemeente die een warme betrokkenheid wil uitstralen naar elkaar en de 

wereld waarin wij leven. De wijkgemeente is voor ons een plek waar met iedereen 

zorgvuldig wordt omgegaan, waar met oprechte belangstelling naar elkaar wordt omgezien 

en waar iedereen zich met elkaar verbonden weet. Wij geloven dat waar vriendschap en 

liefde is, God aanwezig is. 

Open 

We zijn een wijkgemeente waar iedereen welkom is. Of men nu wekelijks komt, eenmalig of 

via de digitale kanalen, het is goed. We lopen niet weg voor verschillen in denken en 

betrokkenheid. We zoeken er juist naar om elkaar de ruimte te geven en ons door elkaar te 

laten inspireren. Zo worden onze ogen ook opengehouden voor inspiratie en vernieuwing. 

 

Samenstelling wijkgemeente 

Onze wijkgemeente telt in totaal 1.358 leden (stand maart 2022) en is als volgt samengesteld: 

• Aantal doopleden  : 590 

• Aantal belijdende leden : 549 

• Aantal overige leden  : 219 

Het aantal pastorale eenheden, personen die betrokkenheid van de wijkgemeente op prijs stellen, 

komt uit op 873. 

Onze wijkgemeente is een ‘mentale wijkgemeente’ en heeft zowel leden vanuit de wijk rondom het 

kerkgebouw als vanuit de overige Goudse wijken. 

 

Inleiding beleidsplan 

In dit beleidsplan tonen we op verschillende facetten van het kerkzijn, wie we zijn, wat ons 

inspireert, wat we belangrijk en soms ook lastig vinden, waar we zoeken naar bevestiging of juist 

naar inspiratie en vernieuwing. De lezer wordt meegenomen langs de onderwerpen van Eredienst en 

Kerkmuziek, Vorming en Toerusting, Pastoraat, Kinderen- en Jongerenwerk, Missionaire gemeente, 
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Diaconaat en Kerkbeheer, en leert zo de Wijkgemeente Ontmoetingskerk in Gouda in al zijn facetten 

wat beter kennen. Het geeft inzicht in waar we staan en waar we mee aan slag willen! Algemeen kan 

worden gesteld dat we een levende wijkgemeente willen zijn die wil groeien, vernieuwen en waar 

mogelijk verjongen! 
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2. Kerk in deze tijd 
 

Vanuit de kernwoorden "Bezield, betrokken, open” willen we onze wijkgemeente vormgeven en 

onze activiteiten richtinggeven. De afgelopen Corona-jaren waren echter heel verwarrend en lastig. 

Hoe kunnen we samen kerk-zijn in periodes waarin contact juist vermeden moet worden? Tastend 

en soms ook struikelend, waren en zijn we echt zoekende geweest in dit proces.  

Concreet heeft het wel de mogelijkheid gegeven dat erediensten gemakkelijker vanuit huis, 

eventueel op een zelfgekozen moment, te volgen waren. Was dit voorheen slechts beperkt tot het 

geluid van de eredienst, nu is de dienst ook visueel te volgen. Hier wordt sinds de erediensten weer 

bezocht mogen worden, nog steeds vaak gebruik van gemaakt. Mede daarom willen we doorgaan 

met het verzorgen van een Livestream vanuit de kerk. 

We hebben gemerkt dat de kracht van onze wijkgemeente ligt in het ‘Gewoon doen!’. 

Gemeenteleden met ideeën voor (nieuwe) activiteiten krijgen alle ruimte om deze vorm te geven en 

uit te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Johnny Cash-vesper en de Psalmenmarathon als eenmalige activiteiten; 

• Tweewekelijkse zondagavond-vespers – met gezamenlijke maaltijd na afloop – in de Iona-

traditie; 

• Top2000-diensten; 

• Maandelijkse meditatiebijeenkomsten; 

• Het Kerstwandeltheater en Bijbelse musicals ‘Met de groeten van Paulus’ en ‘Jacob’, waarbij 

de eerste en de laatste door wijkgemeenteleden zelf geschreven en gecomponeerd waren. 

Het aandragen van en ruimte bieden aan het realiseren van nieuwe ideeën willen we graag blijven 

aanmoedigen. 

Daarnaast is er behoefte aan reflectie waarbij geloof, zingeving en spiritualiteit aan de orde is. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

• ‘Rondje om de kerk’-wandelingen; 

• Huiskamergesprekken; 

• Meditatie- en thema(gespreks)avonden;  

• Ontmoetingsklooster in de Stille week. 

Veel hiervan is in Coronatijd stilgevallen, maar we willen er nu graag weer een nieuwe start mee 

maken. 

Vanuit de wetenschap dat betrokkenheid bij een kerk niet vanzelfsprekend is, willen we ons ook 

graag verbinden met de bewoners van de wijk om ons heen. Succesvolle activiteiten in dit kader 

waren: 

• het Lichtuur – stilstaan bij dierbare overledenen rond Allerzielen –;  

• de Stekjesmarkt. 

Door onze betrokkenheid op de aarde, die wij ervaren als Gods schepping, zijn we aangesloten bij de 

Groene Kerken. De activiteiten in dit kader – inkoop van verantwoorde producten en verdere 

verduurzaming van het kerkgebouw – vinden nog teveel in stilte plaats. Het zou goed zijn dat we als 

gemeenteleden elkaar hierin betrekken en ook inspireren.  
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3. Eredienst en kerkmuziek 
 

‘Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de 

prediking van het Evangelie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de dienst van 

lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid’ (Artikel VII Kerkorde 

Protestantse Kerk in Nederland). 

De relatie tussen ‘Eredienst en kerkmuziek’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

In de eredienst naderen we het wonder van Gods liefde. We bidden, zingen, praten en 

luisteren naar Gods woorden en worden ook stil in Zijn nabijheid. Gods woord geeft ons 

leven richting. 

Betrokken 

In de eredienst worden we geroepen om betrokken te zijn op onze naaste en de wereld om 

ons heen. Vanuit de bezieling worden we zo in beweging gebracht. 

Open 

We willen dat iedereen zich welkom voelt; we zijn gastvrij voor iedereen.  

 

Situatieschets 

De eredienst kent zijn eigen uitdagingen. Sommigen komen voort uit het eigen karakter van de 

eredienst, anderen zijn meer bepaald door tijd en context. Deze uitdagingen vragen om een 

zorgvuldige benaderingswijze omdat de eredienst door individuele gelovigen verschillend wordt 

beleefd. We noemen hier: 

• Gerichtheid op God en gerichtheid op elkaar: De in de traditie ontstane en in de tijd 

beproefde liturgie geënt op het kerkelijk jaar, die ons door de eredienst leidt, richt zich op 

het horen, ontvangen, loven en prijzen van Gods wezen, aanwezigheid en handelen. Tegelijk 

is het vanaf het begin ook een samenkomst van gelovigen, met voorgangers en diakenen en 

anderen die een taak hebben, met ruimte voor het van elkaar leren, elkaar ontmoeten en 

helpen. Deze dubbele gerichtheid vraagt onze blijvende aandacht. 

• Traditie en vernieuwing: In de eredienst bouwen wij op wat de kerk ons al eeuwen heeft 

voorgedaan en aangereikt. Respect voor en blijdschap om deze traditie kenmerkt ons. 

Tegelijk vraagt elke tijd om een eigen vertaalslag en vraagt traditie erom om levend te 

blijven voor mensen van nu. De verhouding tussen traditie en vernieuwing is een blijvende 

uitdaging. De viering kent een vaste basisstructuur maar we zijn niet bang om hier van af te 

wijken. 

• Continuïteit en incident: De gang door het kerkelijk jaar veronderstelt een gang die de 

wijkgemeente ook gezamenlijk meemaakt. De klassieke wekelijkse kerkgang en het klassieke 

leesrooster met voortgaande lezingen veronderstellen een continuïteit, ook bij de hoorders. 

Deze continuïteit staat steeds meer onder druk, want iedere kerkdienst wordt geacht op 

zichzelf te staan en de mensen die op dat moment en op dat uur gekomen zijn aan te 

spreken. 
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• Inclusief en doel(groep)gericht: Het is ons verlangen om de reguliere zondagmorgendienst 

de centrale en voor iedereen aansprekende samenkomst en eredienst te laten zijn. Juist 

vanuit het gegeven dat we door Christus aan elkaar gegeven zijn en niet voor elkaar gekozen 

hebben. Wij zijn ons tegelijk bewust dat steeds meer mensen die wel belangstellend of 

betrokken zijn, zich minder verbonden voelen met deze gegroeide (protestantse) traditie 

van een kerkdienst op zondagmorgen. We willen ons daarom oriënteren op nieuwe en 

andere mogelijkheden van samenkomen. Een vorm die al bestaat is de ‘Kleine Kerk’ voor 

mensen waarvoor gewone diensten te belastend zijn. Eens in de twee maanden komen zij in 

kleine kring bijeen om samen het Wonder van Gods liefde te vieren. 

 

Doelstellingen 

• In de zondagmorgendienst willen we blijvend werken aan een samenhangend geheel, 

waarbij inhoud en vorm elkaar versterken, er een balans wordt gevonden tussen traditie en 

vernieuwing, stilte en expressie, de protestants-oecumenische liturgie voor structuur en 

speelruimte zorgt zonder een keurslijf te worden, en de gemeenteleden worden uitgedaagd 

elkaar en elkaars diversiteit te verdragen in Christus’ Naam. 

• Omdat de zondagmorgendienst tot nu toe de centrale plek is voor heel de wijkgemeente 

willen we het inclusieve karakter van deze diensten behouden en versterken door aandacht 

voor diversiteit in liedkeuze en muziek, door kinderen, tieners en jongeren taken te laten 

verrichten, én door af en toe een bepaalde groep of een bepaald thema meer accent te 

geven. Daarnaast geven we specifiek ruimte aan kinderen en tieners in parallelle 

Kindernevendiensten en Tienerdiensten. 

• Omdat we ook de beperking inzien van de mogelijkheden van de zondagmorgendienst om 

elk doel en alle, ook nieuwe, doelgroepen te bedienen, willen we aanvullende vormen van 

diensten en vieringen evalueren en onderzoeken. Hierbij zoeken we eventueel ook 

samenwerking met andere (wijk)gemeenten in Gouda. Recente voorbeelden hiervan zijn de 

‘Goudse Glazendiensten’, Johnny Cash vesper, Ierse/Iona vesper, LHBTI viering en Top2000 

diensten. Maar ook valt hierbij te denken aan ‘Kliederkerk’, kloosterachtige vieringen, 

liturgische vespers, vieringen in kleine kring, etc. 

• De predikant speelt ambtshalve en beroepsmatig een belangrijke rol bij het voorgaan in de 

eredienst. Gezien bovenstaande uitdagingen en doelstellingen willen wij al onderzoekend 

stimuleren dat gemeenteleden een grotere rol krijgen bij de verantwoordelijkheid voor de 

vorm, inhoud en uitvoering van de eredienst. Hiervoor betrekken we nu al gemeenteleden 

volgens rooster bij de 1e schriftlezingen, licht de diaken de collectedoelen toe en werkt hij/zij 

mee aan de diaconale voorbeden. Daarnaast wordt er regelmatig aandacht besteed aan 

schrijfacties van Amnesty International. 

• Muziek is onlosmakelijk aan de eredienst verbonden. Tijdens de Corona-pandemie werd 

pijnlijk duidelijk dat niet mogen zingen de eredienst onwennig, kaal, kil en zakelijk maakt. In 

ons kerkgebouw hebben we de beschikking over Orgel en Vleugelpiano. Afhankelijk van de 

vaardigheden van de muzikant worden deze in de eredienst gebruikt. Daarnaast beschikt de 

wijkgemeente over heel wat muzikaal talent, waardoor solozangers, fluitisten, trompettisten 

en gitaristen regelmatig onze erediensten opluisteren. En niet op de laatste plaats, hebben 

we al vele jaren de Zanggroep ‘Ontmoetingskerk zingt’ en speciale projectkoren rond Kerst 

en Pasen met een vaste dirigent, die onze wijkgemeente ondersteunt bij de erediensten met 

eigentijdse liederen.  
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• Het Woord staat in onze erediensten uiteraard centraal. Daarbij maken we gebruik van de 

NBV21 Bijbelvertaling, waarvan we ook een Kanselbijbel beschikbaar hebben. Voor de 

gemeentezang maken we gebruik van het Liedboek 2013, maar staan zeker ook open voor 

suggesties uit andere liedbundels. Ter ondersteuning van de erediensten wordt gebruik 

gemaakt van een beamer op een groot scherm, voor zowel tekst als (bewegend) beeld. 

 

Ambities 

• Werken aan bovenstaande doelstellingen, in het bijzonder door verder onderzoek te doen 

naar allerlei aanvullende vieringen en het experimenteren met diensten waarin groepjes 

gemeenteleden ‘de dienst uitmaken’. 

• Doorgaande bezinning op jeugd en eredienst, en op de relatie Kindernevendienst en 

Tienerdienst en de eredienst. 

• Handhaven van de inzet van Zanggroep ‘Ontmoetingskerk zingt’, projectkoren rond Kerst en 

Pasen én muzikale medewerking van jongeren en ouderen stimuleren. 

• In samenwerking met Vorming en Toerusting: toerusting en gesprek rond eredienst en 

liturgie. 
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4. Vorming en toerusting 
 

Het doel van Vorming en toerusting is om de groei van onze gemeenteleden te bewerkstelligen in de 

relatie tot God, tot elkaar binnen de wijkgemeente en daarbuiten in de samenleving. Vorming maakt 

ons bewust van de gedachten en gevoelens in onszelf en in de wereld om ons heen. Het is een leren 

dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. En toerusting geeft ons iets in handen, vaardigheid 

en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens. 

De relatie tussen ‘Vorming en toerusting’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

We worden geraakt door het wonder van Gods liefde en willen daarom graag leren van 

elkaar. 

Betrokken 

Wij zijn betrokken op elkaar in geloof, hoop en liefde en zien om naar elkaar in levens- en 

geloofsvragen. 

Open 

We zijn een wijkgemeente waar iedereen welkom is. We zoeken ernaar om elkaar de ruimte 

te geven en ons door elkaar te laten inspireren. 

 

Situatieschets 

In de Ontmoetingskerk is ruimte voor zeer uiteenlopende activiteitsoorten: Van spontaan tot 

langlopend, van ingetogen tot uitbundig, van intiem tot grootschalig, van luisteren en kijken tot 

gewoon zelf aan de slag gaan. Voorbeelden van activiteiten zijn (actueel of een keer gedaan): 

• Vespers: Tweewekelijks op zondagavond met een Bijbeltekst, lied, gebed, muziek en stilte. 

Aansluitend is er een sobere maaltijd om elkaar te ontmoeten en te delen. 

• Pop-up galerie: Geïnspireerd op Pasen maken gemeenteleden een kunstwerk op doek met 

verf, draad, stof en snippers. De kunstwerken waren in de stille week tot en met Pasen te 

zien in de Ontmoetingskerk. 

• Thema-bijeenkomsten: Gekoppeld aan het jaarthema zijn er kleinschalige bijeenkomsten. 

Deze zijn voorbereid door gemeenteleden zelf, of door een gast. ‘De Zeven Werken van 

Barmhartigheid’ zijn bijvoorbeeld de basis geweest voor bijeenkomsten over ‘Vluchtelingen 

opvangen’ en over ‘Duurzaamheid’. 

• Kloosterweek: In de Stille Week is er een programma van de vroege ochtend tot begin van 

de avond met lezingen, film, muziek, stilte, wandelingen, maaltijden, gesprekken. Sommigen 

zijn er alleen een dag of dagdeel, anderen de gehele week. Het hele kerkgebouw is 

beschikbaar en uitnodigend ingericht om zo plek te bieden voor inkeer en voor ontmoeting. 

• Meditatie: Elke eerste maandag van de maand is er een meditatie. 

• Psalmenmarathon: Alle psalmen non-stop achter elkaar gezongen van psalm 1 tot en met 

150. Vele organisten, zangers, zanggroepjes en psalmen-liefhebbers hebben meegedaan, 

elkaar afgelost en geluisterd. 
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• Paaswake: de hele nacht met elkaar doorbrengen, jong en oud, met elk uur een meditatief 

moment en rond zonsopgang een wandeling om het nieuwe licht te begroeten. 

• Lichtuur: Allerzielen is een gedenkdag, dat op 2 november wordt gevierd om onze geliefden 

te gedenken. De Ontmoetingskerk organiseert dan samen met ‘Boek en Troost’ het Lichtuur. 

Na een herdenkingsmoment met muziek, woord en stilte kan iedereen die dat wil een 

kaarsje aansteken. Lichtuur is er voor iedereen. De aankondiging wordt breed in de stad 

kenbaar gemaakt. 

De ‘Vorming en Toerusting’-ouderlingen van de Protestantse Gemeente Gouda hebben regelmatig 

onderling contact en informeren elkaar over activiteiten die wijkoverstijgend zijn.  

 

Ambities 

• Al lerend van elkaar en door activiteiten te organiseren, zoeken we naar wat er mogelijk is, 

wat aanslaat en wat gewaardeerd wordt. Daarbij stemmen we onze activiteiten af op die 

van andere wijkgemeenten en/of die Gouda-breed georganiseerd worden. 

• De huiskamergesprekken weer opstarten rondom een jaarthema. 

• Onderzoeken of er de mogelijkheid is om – eventueel samen met andere wijken – een 

leerhuis te organiseren. 
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5. Pastoraat 
 

Pastoraat is dienst aan mensen met het oog op de zingeving van hun leven in het perspectief van 

Gods Liefde. 

De relatie tussen ‘Pastoraat’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven : 

Bezield 

Door het wonder van Gods liefde zijn wij gericht op onze naaste en de wereld om ons heen. 

Betrokken 

Wij zijn betrokken op elkaar in geloof, hoop en liefde en zien om naar elkaar in levens- en 

geloofsvragen. Het pastoraat zet zich in zodat iedereen in de wijkgemeente zich met elkaar 

verbonden mag weten. 

Open 

We zijn een wijkgemeente waar iedereen welkom is. Door Jezus Christus zijn we liefdevol 

betrokken op mensen en situaties om ons heen, binnen en buiten onze kerkgemeenschap. 

 

Situatieschets 

Pastoraat staat ten dienste van iedereen. Deze instelling mag worden verwacht van onze kerken, het 

kerkelijk kader en de leden van de kerk. Een belangrijk deel van het pastoraat speelt zich af binnen 

de kerkelijke gemeente. Dit vormt de basis en voedingsbodem van de kerk in de samenleving. Het is 

een uitdaging voor de kerk om een goed evenwicht en samenhang te vinden tussen het pastorale 

werk binnen én buiten de kerkelijke gemeente. Uitgangspunt voor pastoraat is dat het begint aan de 

basis. Het meeste pastoraat gebeurt gewoon, daar waar mensen elkaar spontaan ontmoeten en oog 

en oor voor elkaar hebben. 

In grote lijnen zijn de volgende aspecten van ons pastoraat te onderscheiden: 

• ‘Omzien naar elkaar’ binnen en buiten de wijkgemeente; 

• Pastorale bijstand en hulpverlening met betrekking tot geloofs- en levensvragen; 

• Komen tot een verstaan van de zin van ons mens-zijn in de eigen situatie. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren-, midden- en ouderenpastoraat. Dit onderscheid 

hoeft niet altijd leidend te zijn. Door het onderlinge pastoraat door gemeenteleden kunnen ook 

nieuwe, niet-leeftijdgebonden pastorale ontmoetingen op een andere wijze tot stand komen, 

bijvoorbeeld op grond van gelijke behoeften, interesses of ervaringen. Er is een pastoraalteam die de 

pastorale vragen en noden goed in beeld heeft en waar nodig ook afstemt met elkaar en de 

predikant. Bij de uitvoering zijn ook de bezoekgroepen van groot belang als ogen en oren van de 

gemeente. Daarnaast worden nieuw-ingekomenen bezocht door een gemeentelid. Maar de meeste 

en belangrijkste vormen van pastoraat bestaan in contacten tussen niet-professioneel geschoolde 

mensen, die elkaar bijstaan en helpen op een niveau van gelijkwaardigheid. Enige deskundigheid en 

toerusting vormt daarbij natuurlijk wel een belangrijke steun in de rug. Onze wijkgemeente draagt 

ook zorg voor pastoraat en maandelijkse erediensten in verzorgingshuis Savelberg. 

 



Ontmoetingskerk Gouda – Beleidsplan 2022-2027 – Bezield, betrokken, open 
 

   pg. 12 

 

 

 

Doelstellingen 

 

Bij het uitvoeren van pastoraat hanteren we de volgende doelstellingen: 

 

• Centraal staat de ontmoeting voor een ieder die dat nodig heeft. 

• Groepen worden zoveel mogelijk spontaan gecreëerd afhankelijk van het onderwerp en de 

behoefte om zo verbindingen tussen mensen onderling tot stand te brengen. 

• De wijkgemeenteleden worden positief gestimuleerd om met ideeën te komen om zo de 

binding met de wijkgemeente zoveel mogelijk vanzelfsprekend vorm te laten krijgen. 

• In de ontmoeting met elkaar gaan we uit van de beweging van ‘taakgericht werken’ richting 

‘beleving en inspiratie’ waarbij iedereen mee mag doen. 

• Onze predikant is vooral pastor die ook voor niet-kerkleden betekenisvol kan zijn. Indien 

nodig is hij/zij stimulerend en inspirerend beschikbaar, gebruikmakend van zijn/haar 

professionaliteit. 

• Pastoraat is vooral een opdracht voor de hele wijkgemeente, gefaciliteerd en gestimuleerd 

door kernleden. 

 

Ambities 

• Werken aan bovenstaande doelstellingen. 

• Faciliteren van het ‘omzien naar elkaar’ waarin zowel sprake is van vrijheid als 

betrokkenheid zodat we elkaar niet uit het oog verliezen. 

• Proberen om wederzijdse uitwisseling/signalering van pastoraat en diaconie vorm te geven. 

• Coachen en/of trainen van pastorale vrijwilligers. 
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6. Kinderen en jongeren 
 

De relatie tussen ‘Kinderen en jongeren’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

We zetten ons in voor kinderen en jongeren met allerlei activiteiten, zowel wekelijkse als 

eenmalige. Daarnaast willen we graag onze eigen bezieling overdragen aan kinderen en 

jongeren (geloofsopvoeding). 

Betrokken 

We willen een klimaat scheppen waarbij kinderen en jongeren warmte en vriendelijkheid 

ervaren binnen de wijkgemeente én zich gezien en gehoord voelen. 

Open 

We staan open voor kinderen en jongeren van onze wijkgemeente. We willen hen oprecht 

begrijpen in hun levensfase, de vragen die daarbij horen en in de cultuur waarin ze 

opgroeien. We helpen hen mee te ontwikkelen in wat zij kunnen betekenen naar de 

maatschappij toe. 

Situatieschets 

De wijkgemeente Ontmoetingskerk heeft een kleine groep met betrokken gemeenteleden tussen de 

20-40 jaar. Hiermee hangt samen dat er een relatief kleine groep kinderen en jongeren in de kerk is. 

Er zijn echter wel kinderen en tieners die gebruik maken van de oppas-, kinderneven- en 

tienerdiensten, en die zijn ook zichtbaar in eredienst. De oppaskinderen komen aan het einde van de 

eredienst terug en krijgen daardoor ook de zegen mee. De kinderen en tieners krijgen een moment 

voor en/of na hun eigen dienst waarin ze delen waarmee ze bezig zijn geweest. Door verbinding met 

de gemeenteleden te maken tijdens kerst- en paasprojecten, wordt de hele wijkgemeente 

uitgedaagd om hierin te participeren. Door middel van een samenwerking met een andere 

wijkgemeente wordt verder basis- en tienercatechese vormgegeven en ook het clubwerk verzorgd: 

Club Jantje. Voor jongeren wordt er Gouda-breed een reis naar Taizé of een bezoek aan de EO-

jongerendag georganiseerd. Er wordt steeds gezocht naar vormen die passend zijn voor en 

aansluiten bij kinderen en jongeren, waarbij we het belangrijk vinden dat ze zich gezien voelen. Dit 

uit zich bijvoorbeeld in het uitdelen van rozen na het behalen van examens. Wanneer de tieners 

jonge volwassenen worden, is het moeilijk om het contact met de kerk vast te houden. De afgelopen 

Corona-jaren waarin het ontmoeten niet of slechts beperkt mogelijk was, hebben we de initiatieven 

die hiervoor gestart waren, helaas stil moeten leggen. Enkele jongeren zijn actief betrokken en 

nemen deel aan bijvoorbeeld het beamerteam of de oppasdienst. 

Doelstellingen 

• Het verstevigen en vernieuwen van de relatie met de (huidige groep) kinderen en tieners. 

• Contacten intensiveren tussen jeugdambtsdragers en de leiding van oppas-, kinderneven- en 
tienerdiensten en clubs. 
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• Het blijven aanbieden van plekken waar het geloofsgesprek kan worden gevoerd zoals de 

oppas-, kinderneven- en tienerdiensten, de catechese en de club. 

• Kinderen en tieners betrekken bij het kerk-zijn en hen uitnodigen om hierin een rol/taak te 

vervullen, bijvoorbeeld door het voorlezen van schriftlezingen, het helpen met collecteren, 
het ondersteunen in het beamerteam, leiding zijn bij clubs, etc. 

• Nadenken over en in gesprek gaan met jongeren en 20+-ers om te onderzoeken op welke 
manier zij betrokken kunnen zijn of worden bij de wijkgemeente. 

• Vormgeven van laagdrempelige activiteiten buiten de kerkdiensten voor 

wijkgemeenteleden, wijkbewoners en mensen die niet (meer) betrokken zijn bij de kerk. 
Denk hierbij aan: 

o Activiteiten voor 20+-ers; 

o Kliederkerk voor (groot) ouders met (klein)kinderen op scholen in onze wijk; 
o Ontmoetingen voor jongeren met jongeren uit andere wijkgemeenten; 

o Seizoenafsluitingen voor de kinderen en tieners uit de kerk met een 
strandwandeling of speurtocht; 

o Organiseren van Musicals, Paasontbijt en missionaire activiteiten voor jong en oud; 

o Organiseren van spontane acties zoals iets doen met biddag voor gewas en arbeid, 
de kinderen iets laten planten en dan oogsten bij dankdag. 

• Het maken van een spoorboekje met alle activiteiten die er te doen zijn in de kerk voor de 
kinderen en jongeren. Deze kunnen we persoonlijk uitdelen aan de kinderen en jongeren 

aan het begin van het kerkelijk seizoen. Hierin willen we vermelden welke activiteiten waar 

en wanneer plaatsvinden, inclusief contactpersonen. 

 

De Jeugdambtsdragers hebben de verantwoordelijkheid om activiteiten rondom jeugd en jongeren 

te laten draaien. Zij kunnen daarvoor advies inwinnen bij de Jeugdwerkers van STEP (Protestants 

Jeugdcentrum Gouda). Er is regelmatig overleg met de Jeugdwerkers van STEP en de predikant om 

ontwikkelingen, visie en activiteiten op elkaar af te stemmen (voorheen OJA overleg). Aan de hand 

van dit beleidsplan wordt er in de OJA’s bekeken welke activiteit aandacht behoeft of juist moet 

worden georganiseerd. Verder is er onderling contact met de jeugdambtsdragers Gouda-breed voor 

een optimale afstemming van activiteiten. Ook vanuit de gedachte dat het voor de jongeren fijn is 

om, ook buiten onze kerk, jongeren te ontmoeten die met het geloof bezig zijn. 

Ambities 

• We willen een plek zijn waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en zichzelf mogen en 
kunnen zijn met hun eigen kwaliteiten. We bieden maatwerk omdat we te maken hebben 

met een kleine groep kinderen én zoeken we naar de activiteiten die op x-moment 

aansluiten bij de groep kinderen en jongeren die er dan zijn. Hierbij gaan we uit van dat het 
belangrijk is dat ze met elkaar in contact zijn en zich samen opgroeiend kunnen 

ontwikkelingen in wat geloven in God voor hen betekent. 

• Diverse/nieuwe vormen: We doen waar we goed in zijn, met diverse initiatieven aansluiten 
bij wat passend is voor onze kinderen en jongeren, als ook voor de kinderen en jongeren 

buiten onze wijkgemeente. Bij ons aanbod kan deelname eenmalig of juist voor een langere 
tijd zijn. Samenwerken met andere wijkgemeente(n) binnen Gouda, past hierin. 

• Meer ‘jonge’ mensen aantrekken in de groep van 20-40 jaar. 
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7. Missionair 
 

Het verschil tussen Missionaire en Diaconale activiteiten is soms lastig te duiden. Er zijn nogal wat 

wijkgemeenteactiviteiten ‘naar buiten toe’, die beide gebieden beslaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan ‘Werelddiaconaat’, maar ook aan ‘Diaconaat in de buurt’. Voor de wijkgemeente 

beperken wij Missionaire activiteiten hier tot de ‘Presentie van onze wijkgemeente naar buiten’, 

waarin gelijk iets doorklinkt over wie we zijn en waarin we uitnodigend zijn naar wie er mee willen 

doen. 

De relatie tussen ‘Missionair’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

We zijn enthousiast over en worden geïnspireerd door het Evangelie, door ‘het wonder van 

Gods liefde’ en willen dat graag met anderen delen. 

Betrokken 

We ervaren dat missionair werken, samenbindend werkt, zowel bij het voorbereiden als bij 

het uitvoeren van activiteiten. 

Open 

We staan open voor contacten met de buurt en zijn gastvrij, goede buren en niet bang of 

afwijzend naar mensen die anders denken. 

 

Situatieschets 

Concreet krijgt het delen van het evangelie of beter ‘het wonder van Gods liefde’ vorm in: 

• De activiteiten van de werkgroep ‘Kerk in de Wijk’. Deze werkgroep is de groep van waaruit 

activiteiten in de wijk bedacht en georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld het in 

Coronatijd een kerstkaart sturen aan de wijkbewoners (met uitnodiging voor onlinedienst), 

een Top2000-kerkdienst, de Pinksterkoffie op het plein voor de kerk of ‘het Lichtuur’ rond 

Allerzielen. 

• Samen met de predikant van de ICF (International Christian Fellowship) Gouda, met wie we 

ons kerkgebouw delen, is onze predikant begonnen om op woensdagmiddag een ‘Open 

kerk’ te houden. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar we hebben wel de intentie om 

hiermee verder aan de slag te gaan. 

• Meedoen met activiteiten die in de stad georganiseerd worden, zoals ‘het Paasontbijt op de 

Markt’ op Tweede Paasdag.  

• Omdat onze wijkgemeente participeert in de Raad van Kerken zijn hun activiteiten ‘naar 

buiten’ soms ook activiteiten waaraan wij deelnemen. 

Al deze activiteiten zijn op zichzelf al de moeite waard om mee te maken. We laten iets goeds, iets 

moois van God zien. Als de activiteit zich er voor leent, laten we de deelnemers merken dat ze altijd 

van harte welkom zijn in de kerk, als ze meer willen weten of beleven. 
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Doelstellingen 

Het ‘Open’ zijn, krijgt gestalte in: 

• We zijn gastvrij en dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij activiteiten die we als 

wijkgemeente organiseren. 

• We zijn goede buren en dat betekent dat we open staan voor contact met de Moskee en 

met het Nelson Mandela wijkcentrum. 

• We zijn in zijn algemeenheid niet bang of afwijzend naar mensen, die anders denken dan wij. 

Natuurlijk zijn er verschillen aan te duiden en die mogen ook best benoemd worden, maar 

we proberen altijd de samenwerking te zoeken. 

 

Ambities 

• We willen graag, dat de drempel naar de kerk laag is, dan wel verlaagd wordt. Daartoe 

houden we de ogen open voor wat er te doen is in de wijk of in de stad. We zijn alert op 

activiteiten waaraan mogelijk behoefte is en/of wij daarbij kunnen/willen aansluiten. 
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8. Diaconaat 
 

De relatie tussen ‘Diaconaat’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

Diakenen willen een sleutelrol spelen bij het stimuleren van onze gemeente om van 

betekenis te zijn bij allerlei maatschappelijke en sociale noden dichtbij en verder weg. 

Betrokken 

Diakenen willen betrokken zijn bij mensen, gezinnen en kinderen in kwetsbare posities, 

sociaal isolement, mensen met beperkingen, vluchtelingen etc. en willen hen ondersteunen 

waar dat nodig is. 

Open 

Diakenen willen in navolging van Christus vanuit de open geloofsgemeenschap 

barmhartigheid en rechtvaardigheid praktisch handen en voeten geven. Onze hulp richt zich 

op zowel gemeenteleden als daarbuiten. 

 

Situatieschets 

De diaconie van Protestantse Gemeente Gouda werkt al vele jaren wijk-overstijgend in vijf clusters: 

Rijkdom & Armoede, Ouderen & Welzijn, Kerk & Vluchteling, Jeugddiaconaat en Werelddiaconaat. 

Binnen deze clusters wordt veel praktisch diaconaal werk handen en voeten gegeven. Hierin 

participeren diakenen uit alle wijkgemeenten. De diakenen worden daarnaast in hun werk 

ondersteund door een Diaconaal Consulent. Zij onderhoudt ook contacten met Gemeentelijke 

sociale teams en speelt informatie zonodig door naar de diakenen. 

Verder heeft de diaconie banden met Stichting Inloophuis Domino, Stichting Christelijke 

Hulpverlening ’t Swanenburghshofje en Stichting Burennetwerk Gouda. In deze stichtingen 

participeert de diaconie actief door middel van overleg met de besturen en door financiële 

ondersteuning. Ook heeft de diaconie banden met de Goudse Voedselbank en de Non-foodbank. 

Hiernavolgend wordt per cluster een weergave gegeven van de doelstellingen. 

 

Doelstellingen cluster Rijkdom & Armoede 

De diakenen van het cluster Rijkdom en Armoede bieden hulp en ondersteuning bij activiteiten die 

gericht zijn op het maatschappelijk welzijn in de buurt waar onze kerk staat én binnen Gouda. 

De wijk Oosterwei waar ons kerkgebouw staat, is een multiculturele wijk met de daarbij behorende 

problematiek, maar het is ook een kansrijke buurt. Enerzijds betekent dit het participeren in reeds 

bestaande activiteiten en wanneer nodig om nieuwe initiatieven ontplooien. 

Gouda-breed zetten we ons in voor hulp en ondersteuning aan Voedselbank, Non-foodbank, het 

cluster Kerk & Vluchteling en individuele hulpvragers. Daarnaast zijn ze contactpersoon voor de 

Goudse diaconie voor respectievelijk, de Non-foodbank en INLIA. 
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Tweemaandelijks worden lopende zaken besproken. Tijdens deze overleggen wordt er gecheckt of 

er geen dubbel werk wordt gedaan omdat er ook andere hulpverleners actief zijn, bijvoorbeeld de 

gemeente Gouda. 

Het bereiken van de doelgroep is complex. Er is ongetwijfeld sprake van ‘stille armoede’ onder de 

gemeenteleden, dat blijft echter lastig te herkennen. 

Recent bood de diaconie hulp bij problemen door de gestegen energieprijzen. Deze hulp wordt zo 

nodig ook verleend aan mensen buiten de kerk. De Ontmoetingskerk is actief in de Goudse wijken 

Oosterwei en Goverwelle en werkt samen met de wijkteams van de gemeente Gouda. 

 

Doelstellingen cluster Ouderen & Welzijn 

De diakenen van het cluster Ouderen & Welzijn richten zich met name op kwetsbare ouderen. 

In het diaconale beleidsplan is geformuleerd, dat het cluster zich bezighoudt met bevorderen van 

het welzijn van en het dienstbaar zijn aan ouderen. Daar waar nodig wordt diaconale hulp en steun 

geboden aan diegenen die vanwege leeftijd of beperking, beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. 

Uitgangspunt is dat we één gemeente zijn in Jezus Christus. Vanuit die visie komen drie belangrijke 

uitgangspunten naar voren: 

• Onze ouderen betrekken bij de gemeente; 

• Onze ouderen uit hun isolement halen; 

• Signaleren of er knelpunten zijn en eventueel doorverwijzen naar betrokken instanties. 

 

Doelstellingen cluster Kerk & Vluchteling 

Het cluster Kerk & Vluchteling geeft invulling aan de Bijbelse opdracht om gastvrijheid te betonen en 

om vluchtelingen te helpen waar dat kan en nodig is. 

Het betreft hier niet alleen mensen met een vluchtverhaal (statushouders) maar ook ‘nieuwe 

Nederlanders’ die praktische hulp, begeleiding en sociale contacten nodig hebben om op een goede 

manier te kunnen integreren in onze stad en in de maatschappij. Het cluster werkt nauw samen met 

het Maatjesproject (statushouder koppelen aan een maatje dat hem/haar op weg helpt). 

Organisatorisch staan zij naast elkaar, werken samen en slaan de handen ineen voor gezamenlijk 

acties en wederzijdse ondersteuning. 

Het cluster is actief op twee vlakken: 

• Sociaal: er zijn voor onze naasten; 

• Praktisch: de helpende hand bieden, ondersteuning verlenen of doorverwijzen naar 

instanties voor financiële hulp, huisvesting of professionele hulp. 

Ook hierin is de reikwijdte van de hulp groot, van het geven van hulp bij het vinden van een 

werkervaringsplaats en het meegaan met (sollicitatie)gesprekken tot het bieden van administratieve 

ondersteuning (onder andere door het inzetten van schuldhulpmaatjes) of het meegaan naar het 

ziekenhuis. Ook zijn er vaste activiteiten zoals eetgroepen, taal oefengroep(en), fietsles, sporten, het 

organiseren van culturele activiteiten (max 1 project per jaar) en het verzorgen van kerst- en 

zomerattenties. Incidenteel wordt er noodopvang georganiseerd. 
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Doelstellingen cluster Jeugddiaconaat 

Het cluster Jeugddiaconaat heeft drie doelen: 

1. Er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood; 

2. Jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag; 

3. Het ondersteunen van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. 

Het cluster probeert jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in het leven van alle dag. 

Dit wordt o.a. vorm gegeven in de Veertigdagentijd. De activiteiten zijn gericht op bewustwording 

van de kinderen en de tieners niet alleen in de kerk maar ook in de maatschappij. Zo stimuleren we 

vrijwilligersactiviteiten en acties voor een goed doel. Dit kan zowel financieel als door persoonlijke 

betrokkenheid. Terugkerende activiteiten zijn: Goede Doelen Markt St. Jan en de wijk-overstijgende 

activiteit Nacht zonder Dak. De diakenen stimuleren jongeren om mee te gaan met een diaconale 

reis. 

 

Doelstellingen cluster Werelddiaconaat 

De diakenen in het cluster werelddiaconaat hebben aandacht voor de actieve rol van de kerk in 

noodhulp-situaties e structurele projecten. Zij lijken hun werk ‘op afstand’ te moeten doen. Dit en 

het feit dat bij veel hulp sprake is van een éénrichtingsverkeer van geld en andere middelen, maakt 

het tot een uitdaging om de wederkerigheid een plaats te geven. Er wordt kritisch gekeken naar 

welke doelen een terugkoppeling kunnen geven waardoor er bij gemeenteleden meer 

betrokkenheid is bij het project dat ondersteund wordt. Tevens wordt er op de actualiteit gelet, 

zodat er ook per direct acties (bijv. giro 555) ondersteund kunnen worden. 

Per jaar worden er meerdere kleine projecten gefinancierd die door gemeenteleden worden 

aangedragen. 

Het grootste project van dit cluster is ‘de melkbusactie’. Daarvoor wordt een project gekozen voor 

de duur van twee jaar. Per jaar worden hiervoor twee acties op touw gezet om extra opbrengsten te 

genereren. 

 

Ambities 

• De betrokken persoon of personen in zijn eigen kracht laten staan. Van de diaconie heeft de 

ambitie te ‘helpen waar geen helper is’, maar zij wil geen afhankelijkheidsrelatie opbouwen. 

• Gemeenteleden betrekken bij diaconale activiteiten en stimuleren naar eigen kunnen in 

kleinere kring diaconaal bezig te zijn. 

• Gemeenteleden hun diaconale antenne laten gebruiken. Wanneer zij signalen over zorgen 

krijgen, kunnen ze die doorgeven aan de diaconie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

bezoekmedewerkers. Het is en blijft een uitdaging voor de diaconie om goed zichtbaar te 

zijn en daardoor laagdrempelig hulp te verlenen. 

  



Ontmoetingskerk Gouda – Beleidsplan 2022-2027 – Bezield, betrokken, open 
 

   pg. 20 

9. Kerkbeheer 

Kerkrentmeesters hebben de taak om de stoffelijke belangen, voor zover niet van diaconale aard, 
van de kerk en wijkgemeente te behartigen. 

De relatie tussen ‘Kerkbeheer’ én onze kernwoorden wordt als volgt weergegeven: 

Bezield 

We dragen zorg voor de kerkruimte(n) als gebedshuis en ontmoetingsplaats van de 

gemeente met God en met elkaar. 

Betrokken 

Wij zijn betrokken door de plaats van het gebouw op de (woon)wijk en willen die 

betrokkenheid op duurzame wijze vormgeven. 

Open 

We stellen ons gebouw open voor gebruikers van de kerkelijke gemeente Gouda-breed als 

voor externe gebruikers. 

 

Situatieschets 

De dagelijkse exploitatie van de Ontmoetingskerk is in handen van de beheerder (verhuur van zalen). 
Voor de exploitatie wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers uit de wijkgemeente. Dat 
is nu al het geval voor o.a. onderhoud van het groen rondom de kerk en klein-onderhoud in het 
kerkgebouw. De inzet van vrijwilligers zal toenemen naarmate het activiteitenniveau verder 
toeneemt. Naast de eredienst en catechese gaat het om rouwdiensten (ook voor mensen buiten de 
kerkelijke gemeente) maar ook schoonmaken, openstelling door de week (stiltecentrum) en 
activiteiten in samenwerking met de buurt (maaltijden). Actieve werving van extra vrijwilligers blijft 
nodig om nieuwe activiteiten te faciliteren. Het is de taak van de kerkrentmeesters om de 
vrijwilligers te ondersteunen bij het gebruik van het gebouw en zo nodig te zorgen voor afstemming 
tussen de gebruikers. 

Ons kerkgebouw aan de Dunantsingel wordt gedeeld met de ICF (International Christian Fellowship) 
Gouda. Er vindt door de kerkrentmeesters regelmatig afstemming plaats met de ICF over het gebruik 
van het gebouw. 

De kerkrentmeesters zien o.a. toe op een duurzaam gebruik van de kerkgebouwen en de directe 
omgevingen. Het dak van de Ontmoetingskerk ligt intussen vol met zonnepanelen en daarnaast is er 
toenemende aandacht voor duurzaam/biologisch bij de inkoop van eten en drinken, verbetering van 
de bezettingsgraad van het gebouw, alertheid voor zuinig gebruik van energie, de aanwezigheid van 
zonnepanelen op het dak en het verbeterd scheiden van afval (afval is grondstof). 

Op basis van plaatselijke regeling voor het beheer van de wijkkassen1 geldt het volgende: 

1 De wijkkerkenraad zorgt voor de ondersteuning van activiteiten die specifiek vanuit de 
Ontmoetingskerk worden georganiseerd en vanuit de Wijkkas worden gefinancierd. 

 
1 Regeling wijkkassen 
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2 het College van Kerkrentmeesters (CvK) draagt zorg voor de activiteiten (waaronder 
vermogensbeheer, gebouwbeheer, personeelszaken, kerkblad, etc.) die wijk-
overstijgend zijn en centraal worden gefinancierd. 

Er zijn binnen het College van Kerkrentmeesters diverse commissies actief waarin verschillende 
kerkrentmeesters vanuit de Ontmoetingskerk zijn vertegenwoordigd. Dit zijn de commissies 
Financiën, Onderhoudscommissie, Exploitatiecommissie ICT commissie en Orgel- en pianozaken. 

 

Ambities 

• Het is de wens van de wijkkerkenraad om overdag en in de avonduren op een gastvrije 
manier het kerkgebouw open te stellen. Het streven is om dat stapje voor stapje uit te 
bouwen uitgaande van bestaande activiteiten en de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

• We werken toe naar een energie neutrale Ontmoetingskerk. 

• We willen de initiatieven rond ‘Gouda fairtrade kerk’ verder vormgeven. 

 


