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1. Profiel Wijkgemeente 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk is op 1 januari 2012 ontstaan door een federatie van de 

Gereformeerde wijkgemeente De Bron en de Hervormde wijkgemeente Vredeskerk. Kernwoorden 

waarin onze wijkgemeente inspiratie vindt, zijn: Bezield, Open, Betrokken. 

 

 Bezield: we zijn een christelijke gemeente, die wil leven bij het geheim van Gods liefde. De 

gemeente is voor ons een plek, waar wij door dat geheim geraakt en op adem worden 

gebracht. Bezield door dat geheim zijn wij gericht op onze naaste in de wereld om ons heen. 

 

 Betrokken: we zijn een gemeente die warmte wil uitstralen. De gemeente 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. 

 

 Open: we zijn een wijkgemeente die niemand op voorhand wil uitsluiten. 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. Die openheid kenmerkt ons ook in de manier 

waarop wij anderen bij het gemeente-zijn betrekken. Ook houdt het ons bij de tijd en onze 

ogen open voor verandering en vernieuwing. 
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2. Pionieren 
 
Op initiatief van de predikanten en gedragen door de wijkkerkenraad is met ingang van 1 juli 2014 
een zogenaamde pioniersplek in Gouda gevestigd, onder de naam Nieuwe Goudse. Doel van deze 
pioniersplek is om met name mensen tussen de 25 en 40 jaar een ontmoetingsplek te bieden om zin 
en samenhang in hun leven te ontdekken en vorm te geven, en daarmee nieuwe duurzame vormen 
van geloofsgemeenschap op te bouwen. Voor deze ''dertigers'' zien we drie aanvliegroutes:  zij die in 
de buurt wonen van de Ontmoetingskerk, zij met wie vanuit de kerkgemeenschap nog een -soms 
dunne- lijn is, zij die chronisch te maken hebben met ziekte en beperking.  In het pioniersplan van 
maart 2014  is een nadere onderbouwing te vinden. 
 
De pioniersplek is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, wat op drie niveaus 
zichtbaar wordt. Allereerst is er de binding met de wijkgemeente, die hun beide predikanten voor 
gemiddeld een dag per week beschikbaar stellen, verder ook die met de centrale gemeente van 
Gouda (hervormd en gereformeerd), en tenslotte met de landelijke kerk. De landelijke kerk financiert  
niet alleen, maar zorgen voor intervisie en begeleiding van het pioniersteam.   
 
Het pioniersteam kent een kernteam, bestaande uit beide predikanten en Betty Langeler (tevens 
voorganger van de ander Goudse pioniersplek, de ICF), en zal in de loop van het project uitgebreid 
worden met vrijwillige leden. Het team maakt een werkplan en zorgt voor halfjaarlijkse rapportages. 
Er is een begeleidingscommissie, met onder andere iemand vanuit de kerkenraad van de 
Ontmoetingskerk, die mee verantwoordelijk is en als intermediair naar de diverse betrokken 
instanties kan dienen. 
 
Voor dit beleidsplan is net name de relatie met de wijkgemeente Ontmoetingskerk van belang. We 
benoemen hier kort die relatie als het gaat om visie en beleid, en om eigenheid en verbinding.  
Visie en beleid.  Het verlangen te pionieren is opgekomen tijdens het federatieproces tussen de 
toenmalige wijkgemeenten De Bron en Vredeskerk.  Bezield, open en betrokken kerk zijn op de plek 
die ons gegeven is bleek en blijkt een voedingsbron voor het denken over het pionieren.  Ook na de 
installatie van de pioniersplek gaat deze inhoudelijke wisselwerking door. Het pionieren stelt vragen 
aan gemeente-zijn, het gemeente-zijn stelt vragen aan het pionieren. Deze wisselwerking wordt 
soms georganiseerd, b.v. op kerkenraadsvergadering, maar verloopt veelal ook min of meer 
spontaan.  Het pionieren vraagt het nodige van de gemeente, al is het alleen maar omdat de 
predikanten minder inzetbaar zijn, maar de overtuiging is dat het de gemeente ook het nodige geeft 
en nog zal geven. 
 
Eigenheid en verbinding.  Wil Nieuwe Goudse slagen is eigenheid in aanpak en vormgeving, kortom 
een eigen speelruimte naast de Ontmoetingskerk van groot belang. Tegelijk willen we niet dat de 
pioniersplek helemaal lós komt te staan van de wijkgemeente. Verbinding is niet voor niets een 
sleutelwoord voor onze wijze van pionieren.  Die verbinding wordt allereerst concreet zichtbaar in de 
dubbelfunctie van de predikanten, en ook diverse kerkenraads- en gemeenteleden zijn nauw 
betrokken bij diverse activiteiten. Verder wordt minimaal twee maal per jaar in kerkenraad en 
kerkdienst het pionieren aan de orde gesteld. Naast het kerkblad zal de eigen communicatielijn van 
NIeuwe Goudse, die in de tweede helft van 2015 ontwikkeld gaat worden,   ook een bron van 
informatie zijn.  
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3. Eredienst 
 
“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) 

 

Visie 

 Bezield :  in de eredienst naderen we het geheim van de liefde van God. WE bidden, we zingen, 

we praten. We luisteren naar Gods woorden en worden stil in Zijn nabijheid. 

 Betrokken : in de eredienst worden we geroepen om betrokken te zijn op onze naaste en de 

wereld om ons heen. 

 Open : de eredienst is altijd openbaar, iedereen is welkom. Wij aanvaarden elkaar omdat God 

ons aanvaardt. 

 

Specifieke uitdagingen en spanningsvelden als het gaat om eredienst 

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 leiden niet zelden tot 

spanningsvelden omdat het door individuele gelovigen divers 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 vermanen  en 

elkaar ontmoeten en helpen.  Deze dubbele gerichtheid is een blijvende uitdaging. 

 Traditie en vernieuwing. In de eredienst bouwen wij op wat de kerk van alle eeuwen ons 

heeft voorgedaan en voorgegeven. Respect voor en blijdschap om de traditie kenmerkt ons. 

Tegelijk vraagt elke tijd om een eigen vertaalslag en vraagt traditie erom om een levende 

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

blijvende uitdaging.  

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

gemeente 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, iedere kerkdienst wordt geacht op zichzelf te 

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

 Inclusief en doel(groep)gericht. Het verlangen om de reguliere zondagochtenddienst de 

centrale en iedereen aansprekende samenkomst en eredienst te laten is een terechte. Juist 

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

hebben. Tegelijk lijkt het er steeds meer op dat we allerlei mensen die wel belangstellend of 

betrokken zijn buitensluiten door alleen te focussen op die in onze protestantse traditie 

gegroeide kerkdienst op zondagmorgen.  
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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 op heden de centrale plek is voor heel de gemeente 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, 

door af en toe een bepaalde groep of een bepaald thema wat meer accent te geven.  

 Omdat we ook de beperking inzien van de mogelijkheden van de zondagochtenddienst om elk 

doel en alle, ook nieuwe, doelgroepen te bedienen, gaan we aanvullende vormen van diensten 

en vieringen evalueren en onderzoeken. Hierbij zoeken we eventueel ook samenwerking met 

andere (wijk)gemeenten in Gouda. Voorbeelden zijn de Goudse Glazendiensten en 

jongerendiensten. Te denken valt ook aan ‘kliederkerk’ (voor ouders met jonge kinderen), 

kloosterachtige vieringen, liturgische vespers, cantatediensten, kleine vieringen,  et cetera. 

 De predikanten spelen 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 

eredienst. Op zondagmorgen denken wij aan een experiment met kerkdiensten waarbij groepen 

gemeenteleden een enkele keer per jaar ‘de dienst uitmaken’, hiermee beginnen we in 2015 (Top 

2000 dienst), in 2016 willen we hier een zestal zondagen voor reserveren.  

 

 

Acties 

 Werken aan bovenstaande doelstellingen, in het bijzonder door het onderzoek naar 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 eredienst.  

 Handhaven inzet van vaste cantorij en projectkoren, muzikale medewerking van jongeren en 

ouderen stimuleren. 

 Nadere bezinning op en verfijning van beamergebruik, ontwikkelen format in huisstijl 

Ontmoetingskerk. 

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

 Cursus voor lectoren, ouderlingen en diaken van dienst ivm spreken in eredienst. 

 Evalueren van en bezinning op taken werkgroep Eredienst 
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4. Vorming & Toerusting 
 

Doel 
De werkgroep V&T stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsgerichte  
gemeente op het gebied van geloof en samenleving . 
 
Omschrijving  begrippen Vormen & Toerusten 
 
Het vormende deel  is gericht op activiteiten die de  gemeente- vorming  van de 
Ontmoetingskerkgemeente  ondersteunen.  Deze activiteiten worden voor- en vanuit  de gemeente 
georganiseerd  zodat de onderlinge inspiratie en het onderlinge  gesprek een actief onderdeel van de 
gemeente uitmaken. 
 
Het toerustende deel richt zich op de houding die gelovigen  willen in nemen in kerk en wereld.  
Gericht op thema’s  die actueel in kerk en maatschappij leven worden  er mogelijkheden aangeboden 
om  daarmee beschouwend en lerend met elkaar aan de slag te gaan. 
 
 
 Gestalte geven aan onze identiteit 
 
Identiteit (onze gemeente staat voor):  bezield – betrokken – open 
 
Bezield: we zijn een christelijke gemeente die wil leven bij het geheim van Gods liefde. De gemeente 
is voor ons een plek waar wij door dat geheim geraakt en op adem gebracht worden. Bezield door 
dat geheim zijn wij gericht op onze naaste en de wereld om ons heen. 
 
Door: 

 de inspiratie van de gemeente te verbinden aan een (jaar)thema waar door het onderling 
geloofsgesprek wordt gestimuleerd zoals  het organiseren van de groothuis bezoeken 

 het thema een plaats te geven binnen de eredienst 

 aandacht  te hebben voor ontwikkeling en afstemming van liturgie binnen de eredienst en in 
de gemeente. 

 recht te doen aan de diverse behoeften ( van beschouwen tot praktische uitvoering) van de 
gemeente rondom geloofsontwikkeling in een samenleving waarin kerk en geloof steeds 
minder verbonden weet. 
 

 
 
Betrokken: we zijn een gemeente die warmte wil uitstralen. De gemeente 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. 
 
Door: 

 activiteiten te organiseren die worden open gesteld voor een ieder die zich daarvoor voelt 
aangetrokken. 

 nieuwe ontwikkelingen in te zetten in de gemeente rondom stilte, meditatie en gebed. 

 verbinding te maken met  nieuwe ontwikkelingen PKN-breed en deze introduceren binnen de 
gemeente. 

 Gouda breed verbinding houden met de overige wijkgemeente in het kader van de fusie in 
januari 2016. 
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 Het toerusten van ambtsdragers  middels het in kaart brengen van activiteiten/ cursussen : 
o gericht op leiden van de gemeente 
o inhoud geven aan het ambt 

 Het toerusten van de gemeente middels  het in kaart brengen van activiteiten/ cursussen : 
o cursus geloofsopvoeding  
o theologische vorming voor gemeenteleden 
o organiseren van een kloosterweekend 
o in kaart brengen  van alle vormende- en toerustende activiteiten welke 

georganiseerd worden  in de verschillende werkgroepen rekening houdend met 
verschillende  leeftijdscategorieën. 

 

 Vorming: het organiseren van gemeentevormende activiteiten zoals: gemeentezondag, 
kampeerweekend, filmavond etc.  

 
Open: we zijn een gemeente die niemand op voorhand wil uitsluiten. We lopen niet weg voor 
verschillen in denken en betrokkenheid. We zoeken er juist naar om elkaar ruimte te geven en ons 
door elkaar te laten inspireren. Die openheid kenmerkt ons ook in de manier waarop wij andere bij 
het gemeente-zijn te betrekken. Ook houdt het ons bij de tijd en open voor verandering en 
vernieuwing. 
 
Door:  

 activiteiten te ontplooien welke  zowel toegankelijk zijn voor de belangstellenden van eigen 
wijkgemeente als voor belangstellenden uit  andere wijkgemeenten Gouda breed. 

 samen te werken met andere kerkgenootschappen rondom onderwerpen van geloof en 
samenleving zoals het uitnodigen van sprekers en het organiseren van informatieve 
bijkomsten rondom invloedrijke denkers/theologen. 

 
 
Activiteiten van de werkgroep V&T 
 
In de praktijk betekent dit: 

 regie voeren over en in kaart brengen van alle  V&T activiteiten die binnen de gemeente 
jaarlijks plaats vinden.  

 de werkgroep op de hoogte wordt gehouden omtrent V&T gerelateerde initiatieven zoals 
Het Feest van Geest, de Geluksroute  etc..  

 afwegen en aandragen van  een ( mogelijk )jaarthema. 

 voorbereiden, inhoudelijk vormgeven en coördineren van de groot huis bezoeken. 

 bedenken en organiseren van een jaarlijkse een wijk en/of kerkoverstijgende activiteit.  ( 
zoals bijv. Luther project) 

 de werkgroep openstaat voor signalen/behoeften/ideeën vanuit de gemeente in het kader 
van vorming en toerustende activiteiten en zich inzet om deze te concretiseren. 
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5. Pastoraat 
 

Visie 

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

Gods Liefde. 

 

(1) Bezield door het geheim van Gods liefde zijn wij gericht op onze naaste en de wereld om ons 

heen. 

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

geloofsvragen. Het pastoraat zet zich in opdat een iedereen in de gemeente zich met elkaar 

verbonden mag weten. 

Het omzien naar elkaar in vreugde en verdriet. Kerkenraad en gemeenteleden leven 

actief met elkaar mee in goede en kwade dagen. We bieden elkaar zo nodig een 

schouder om te huilen en een hand om te helpen. We zien de ontmoeting als een 

bodem om levens- en geloofsvragen met elkaar in vertrouwen te delen. 

Anders gezegd: pastoraat is dienstverlening aan mensen, binnen en buiten de kerk, in de 

context waarin zij leven en werken: “proberen een mens nabij te zijn daar waar hij is” 

(Marinus van den Berg). 

 

(3) Open: we zijn een gemeente die niemand op voorhand wil uitsluiten. Vanwege het 

missionaire van de kerk draagt het pastoraat een publiek karakter. 

Het pastoraat staat ten dienste van iedereen. Deze instelling mag worden verwacht van onze kerken, 

het kerkelijke kader en de leden van de Ontmoetingskerk.  Een belangrijk deel van het pastoraat 

speelt zich af binnen de kerkelijke gemeenten. Dit vormt de basis en voedingsbodem voor het 

pastoraat van de kerk in de samenleving. Het is een uitdaging voor de kerk om een goed evenwicht 

en een goede samenhang te vinden tussen het pastorale werk binnen de kerkelijke gemeenten en 

daarbuiten. 

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

• 'omzien naar elkaar' binnen de gemeente én daarbuiten; 

• pastorale bijstand en hulpverlening m.b.t. geloofs- en levensvragen. 

• komen tot verstaan van de zin van ons mens-zijn in onze situatie, in onze cultuur. 

Er wordt onderscheid gemaakt naar jongeren- (zie 6.), midden- en ouderenpastoraat. 

 

De meeste en belangrijkste vormen van pastoraat bestaan namelijk nog altijd 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. 

 

Doelstellingen 

• Stimuleren van pastoraat hele gemeente: omzien naar elkaar buiten ‘eigen bekende’ kring; 

• Hernieuwde aandacht voor gebed als ‘kerkelijke plus’ van het bezoekwerk; 

• Meer onderling pastoraat: aandacht voor hoe signalen tot ons komen; 

• Faciliteren van ontmoetingen om de kerkdiensten heen; 

• Goede communicatie tussen pastoraat en diaconie. 

• Gesprekstraining aanbieden 



Beleidsplan Onmoetingskerk, oktober 2015 
 

Activiteiten 

o Faciliteren ‘omzien naar elkaar’ door te weten wie wie is en weten wat er speelt; 

o Nadenken over het vormgeven van het pastoraat van de toekomst; 

o Wederzijdse uitwisseling/signalering van pastoraat en diaconie; 

o Coaching en/of training van pastorale vrijwilligers o.a. voor toepassing gebed; 
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6. Jeugd- en Jongerenwerk 

 
Visie   

 

Bezield   

 Inzet voor jeugd en jongeren in de kerk met allerlei activiteiten. Zowel wekelijkse activiteiten als 

eenmalige acties   

 Overdragen van de bezieling van ouderen aan jongeren (geloofsopvoeding)   

Betrokken   

 Klimaat scheppen dat de jeugd en jongeren de warmte en hartelijkheid mogen voelen en ervaren 

binnen de gemeente: Bieden van positieve ervaringen met geloof en kerk    

Open   

 Open staan voor de jeugd en jongeren van onze kerk, hen oprecht willen begrijpen in hun 

levensfase en de vragen die daarbij horen en in de cultuur waarin ze opgroeien, die vaak een 

andere is dan waarin de kerk is geworteld.   

 Mee helpen ontwikkelen wat zij kunnen betekenen naar de maatschappij toe (open naar 

anderen).   

 

Situatieschets huidig jeugdwerk 

De Ontmoetingskerk heeft weinig aanwas van onderen. De dopelingen van de afgelopen jaren zijn op 

een hand te tellen. Er zijn wel kinderen en jongeren in onze gemeente maar die zien we weinig terug 

in de kerk of bij andere kerkse activiteiten. Het bijzondere is dat bij bijzondere diensten zoals kerst of 

Pasen er veel kinderen en jeugd aanwezig zijn. Ze zijn er dus wel maar hoe kunnen we hen actiever 

betrekken bij de kerk.  

Een volgend fenomeen is dat de jeugd niet veel meer naar de kerkdiensten komt. Alleen de 

tienerdienst trekt hen aan. Als de jongeren ouder worden en gaan  studeren in een andere stad en 

dan blijkt het contact met de kerk erg lastig te worden.   

Waar wij als Ontmoetingkerk sterk in staan zijn de spontane acties. Voorbeeld; paaseieren zoeken 

met de kinderen, pinksterspel + bbq. Jongeren vragen voor muzikaal moment of schriftlezing. Dit 

wordt door de kinderen en jongeren zeer positief ontvangen.  

 

Doelstellingen  voor de komende jaren  

 Leerplek: Geloofsoverdracht en geloofsgesprek in alle leeftijdsgroepen   

 Oefenplek: Kennismaken met (meer: kinderen) en actief meedoen aan (meer: tieners e.v.) alle 

facetten van kerk-zijn met ruimte voor eigen inbreng / aandacht voor leefwereld jongeren   

 Ontmoetingsplek: De gemeente als plek waar jong en oud zich thuis voelt . 

 

Activiteiten   

Gemeente als leerplek   

 Basis - en tienercatechese   

 Tijdens eredienst crèche,  kindernevendienst en tienerdienst   

 Kinderen en jongeren een taak geven in de dienst. Laten inzien dat hun bijdragen van belang is 

voor het kerk zijn. Stukje verantwoordelijkheid meegeven.  

 Jongeren reis naar Taizé  
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Gemeente als oefenplek   

 Diakonaat leren (spaarprojecten) en doen (diakonale reizen, dienstenveiling/klussen)   

 Betrokkenheid bij eredienst: voorbereiding, collecteren, lector, muziek,   

 Betrokkenheid bij organisatie, bijv. leiden van clubs / crèche / kindernevendienst / tienerdienst, 

koffie schenken   

 Door pioniersplek de dertigers in de kerk aantrekken bij de gemeente. Eventuele kinderen vinden 

dan een plek in een gemeente waar ouders zich thuisvoelen.  

 

Gemeente als ontmoetingsplek   

 Kinderen en jongeren tijdens de dienst meer in de picture zetten. Voorbeeld bij examenrozen 

uitdelen jongeren naar voren halen en roos persoonlijk overhandigen aan de geslaagden. Bij 

doopdienst kinderen een taak geven zoals de doopkaars overhandigen of het boekje aan de 

doopouders overhandigen.  

 Meer terug koppeling vragen in de kerkdienst nav de kindernevendienst en tienerdienst. Ouders 

mee laten participeren in  

 Club (Jantje)  

 Activiteiten voor jong en oud: musical, paasontbijt, missionaire activiteiten, spontane acties zoals 

iets doen met biddag voor gewas en arbeid. Laat de kinderen iets planten en dan oogsten  bij 

dankdag.  

 Activiteiten (mid)dag organiseren voor kinderen en eventueel ouders. Voorbeeld speurtocht met 

pannenkoeken na afloop. Voor de jongeren een strandwandeling houden.  

 Spoorboekje maken met alle activiteiten die er  te doen zijn en de kerk voor de kinderen en 

jongeren. Deze persoonlijk uitdelen aan de kinderen en jongeren aan het begin van het kerkelijk 

seizoen. Hierin vermelden welke activiteit waar en wanneer plaats vindt. Tevens 

contactpersonen erbij vermelden.  

 Contact tussen jeugdambtdragers en leiding van knd. club tienerdienst etc. tot stand  brengen 

 Contact met jongeren uit ander wijkgemeente optimaliseren.  

 

Algemeen: 

De jeugdambsdragers hebben de verantwoordelijkheid dat de activiteiten rondom jeugd en jongeren 

kunnen draaien. Zij kunnen advies inwinnen bij de medewerkers van Step. Er is met regelmaat 

overleg met de medewerker van step en de predikant om zaken met elkaar af te stemmen ( OJA 

overleg). Aan de hand van dit beleidsplan wordt er in de OJA’s bekeken welke activiteit er aandacht 

behoeft of moet worden georganiseerd. Verder is er onderling contact met de jeugdambtsdragers 

Gouda breed voor een optimale afstemming van activiteiten.  
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7. Missionair 
 

De vraag wat het verschil zou zijn tussen missionaire activiteiten en diaconale activiteiten is soms 

moeilijk te onderscheiden. Er zijn nogal wat activiteiten "naar buiten", die beide gebieden beslaan. 

(Denk bijv. aan het Werelddiaconaat, maar ook "diaconaat in de buurt") Voor onze wijkgemeente 

beperken wij "missionair" tot "de presentatie van onze gemeente naar buiten" waar iets in door 

klinkt over wie we zijn en waarin we uitnodigend zijn naar wie mee willen doen. 

 

Bezield: Gemeenteleden zijn enthousiast over of worden geïnspireerd door het evangelie, door "het 

geheim van Gods liefde" en willen dat graag met anderen delen.  Concreet krijgt dat "delen" vorm in 

bijv. 

 Meedoen met dingen, die in de stad georganiseerd worden, zoals de lichtjesoptocht rond kerst, 

de geluksroute (maart 2014) of de opvoering van het stuk "As I left my Fathers house" (maart 

2015).  

 Zelf, soms samen met andere wijken (bijv. ICF) en kerken, dingen organiseren, zoals Kerkennacht 

(juni 2013), Feest van de Geest (juni 2014) of de flashmob in winkelcentrum Goverwelle (dec 

2015). 

Dit soort activiteiten moeten op zichzelf al de moeite waard zijn om mee te maken. Je laat iets goeds, 

iets moois van God zien. Als de activiteit zich er voor leent, laat je bezoekers / deelnemers ook 

weten, dat ze van harte welkom zijn in de (Ontmoetings)kerk als ze meer willen weten of beleven.  

 

Open: "Open" betekent in dit verband vooral "open contacten met de buurt".  Concreet bijv.:  

 Gastvrij zijn: Mensen zijn van harte welkom bij dingen, die we als kerk doen. 

 Goede buren zijn voor de moskee, het Nelson Mandela Centrum, Humanitas e.d.  

 Betrouwbare partners zijn, als we mee zou gaan doen in "diaconale projecten" van bijv. het 

Nelson Mandela Centrum (zoals we in de cursus Diaconaat van de buurt ( febr. 2014) besproken 

hebben) Dit soort activiteiten op het snijvlak van diaconaat en missionair werkveld (iets 

betekenen voor de buurt en òòk 'mag de buurt iets betekenen voor ons?') horen er voor onze 

kerk in principe bij, ook al is het soms lastig er concreet handen en voeten aan te geven.  

 En in zijn algemeenheid: niet bang / afwijzend zijn naar mensen, die heel anders denken dan wij. 

Waarbij je best duidelijk mag zijn over de verschillen.  

 

Betrokken: Betrokkenheid op elkaar (als gemeente) ligt iets minder op het missionaire werkveld. Wél 

ervaren we, dat het samenbindend werkt, als we met een groep(je) zo'n activiteit voorbereiden. Het 

vergroot de verbondenheid. Je hebt het echt niet alleen over de activiteit als je bij elkaar bent.  
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8. Diakonaat 

 

Visie 

Bezield 
 Als diakenen willen we een sleutelrol spelen bij het stimuleren van onze gemeente om van 

betekenis te zijn bij allerlei maatschappelijke en sociale noden in de onze directe omgeving en 

veraf. 

 

Betrokken 

 We zijn betrokken bij mensen, gezinnen en kinderen in kwetsbare posities, sociaal isolement, 

mensen met beperkingen, vluchtelingen etc. en willen hen ondersteunen waar dat nodig is. 

 

Open 

 In navolging van Christus willen we barmhartigheid en rechtvaardigheid handen en voeten 

geven. Dit willen we vanuit een open geloofsgemeenschap gestalte geven. 

 De diakonie helpt waar geen helper is, binnen en buiten de kerk. Zo geven we een signaal dat 

ieder mens telt, ongeacht afkomst, religie en ras. Mensen zijn geschapen om deel te nemen aan 

ons samenleven en verdienen kansen om zich te ontwikkelen vanuit hun talenten en 

mogelijkheden 

 
8.1  Rijkdom en Armoede 

De diakenen van het cluster Rijkdom en Armoede kunnen dit concretiseren door hulp en 

ondersteuning te bieden aan activiteiten die gericht zijn op het maatschappelijk welzijn in de buurt 

waar onze kerk staat en binnen Gouda. De wijk Oosterwei waar ons kerkgebouw staat is een 

multiculturele wijk met de daarbij behorende problematiek, maar ook een kansrijke buurt. Enerzijds 

is dit participeren in reeds bestaande activiteiten en daar waar nodig nieuwe initiatieven ontplooien. 

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

Werkgroep Kerk en Vluchteling en individuele hulpvragers. 

Daarnaast zijn we contactpersoon voor de Goudse diaconie voor respectievelijk, de non-foodbank en 

INLIA. 

Het cluster Rijkdom en armoede is Gouda-breed. 1 x per 2 maanden worden lopende zaken 
besproken. 
Tijdens de vergaderingen wordt gecheckt  of er geen dubbel werk wordt gedaan omdat er ook al 
andere hulpverleners actief zijn, bv. gemeente Gouda. 
Het bereiken van de doelgroep valt niet mee. Er is ongetwijfeld sprake van “stille armoede” onder de 
kerkleden, maar dit is moeilijk te herkennen. Er wordt ook hulp verleend aan mensen van buiten de 
kerk.  
De Ontmoetingskerk is actief in de wijken Oosterwei en Goverwelle. 

 

 

Doelstellingen 

 Bieden van actieve ondersteuning in armoedesituaties, zowel binnen onze eigen wijkgemeente 

als Gouda breed. 

 Per 1 januari 2015 participatie met een aantal vrijwilligers en een coördinator vanuit de 

Ontmoetingkerk in het Project de Voorleesexpress in de wijk Oosterwei. 
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 Opzetten van ontmoetingsmomenten in de Ontmoetingskerk met de buurt, zoals eetcafé 4 per 

jaar, in samenwerking met wijk- en buurtcentra. 

 Vorm geven aan een goede communicatie met de overige diakenen en ouderlingen, zodat we  

gebruik kunnen maken van elkaars expertise en netwerk. 

 

 

 Ondersteuning mensen in situatie van armoede. Hierbij gaat het zowel om signalering 

(herkennen van armoedesituaties), ondersteuning, doorverwijzing, rol bij voedselbank en Non-

foodbank en Werkgroep Kerk en Vluchteling. 

 Voorleesexpress. Initiatief van gemeente Gouda, uitgevoerd door de Bibliotheek en Brede 

School. Gedurende 20 weken komt een vrijwilliger voorlezen aan huis bij gezinnen met kinderen 

met een taalachterstand. Het plan is om in januari 2015 te  starten met een groep van 6 

vrijwilligers uit de Ontmoetingskerk. 

 Organiseren van ontmoetingsmomenten met de buurt. Hierbij wordt gedacht aan eetcafé 4 maal 

per jaar in de Ontmoetingskerk in samenwerking met wijk – en buurtcentra. 

 Uitwisseling en samenwerking met pastoraat. Realiseren van een heldere 

communicatiestructuur, zodat diakenen en ouderlingen weten waar we als diverse groepen mee 

bezig zijn en elkaar kunnen aanvullen/ondersteunen. 
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8.2 Ouderen en Welzijn 

Het cluster richt zich met name op de 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 is wordt diaconale hulp en steun 

geboden aan diegenen die vanwege leeftijd of handicap 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 

 

Uitdagingen voor het ouderenwerk 

Er zijn enkele ontwikkelingen, die een bezinning op het ouderenwerk nodig maken: 

 
De oudere verandert 

 Er komen steeds meer ouderen, zowel binnen als buiten de kerk 

 Er zijn zowel meer vitale ouderen als ouderen die zorgafhankelijk zijn 
 

De omgeving van ouderen verandert 

 Door decentralisatie en bezuinigingen in de zorg 
o Kunnen voorzieningen wegvallen, waardoor de druk op kwetsbare ouderen 

toeneemt. 
o Blijven ouderen langer thuis wonen met toenemende kans op isolement en druk op 

mantelzorger. 

 Door huisvestingsbeleid en plannen voor ontmoeting in de buurt zal Ontmoetingskerk meer 
een ontmoetingsplek voor ouderen worden dan voorheen. 

 
Doelstellingen 

 Ontwikkelen visie op (organisatie van) ouderendiaconaat in deze tijd:  
o wat zijn de consequenties van de uitdagingen voor de invulling van de uitgangspunten 

voor het ouderenwerk 
o hoe krijgen we een goed functionerend signaleringssysteem (waar is een helper nodig) in 

onze wijk m.n. ook buitenkerkelijk, i.s.m. ouderenpastoraat en andere wijkpartners 
(thuiszorg e.d.) 

o meer activeren “ouderen voor ouderen” 

 ontmoeting: 
o hoe betrekken ouderen uit de buurt meer bij de ontmoeting 

  
 
Activiteiten 

 Consequent op de hoogte zijn van ontwikkelingen en leren van anderen: deelnemen aan 
landelijke diaconale en pastorale dagen, kennisuitwisseling rond WMO-Gouda (al dan niet via 
RvK) 

 Deelname aan overleg pastoraatgroep (signalering) 

 WMO meer aandacht diaconie (vaste terugkoppeling) 

 Deelnemen aan werkgroep die nieuwe visie op ouderenwerk definieert (werkgroep Admiraal) 

 Ronssehof: 
o Deelnemen aan identiteitscommissie 
o Bezoekgroep (o.l.v. Els Scholten) 



Beleidsplan Onmoetingskerk, oktober 2015 
 

 Terugkerende activiteiten (o.a. jaarlijks uitje) 

 Regelmatige ontmoeting in de buurt in Ontmoetingskerk 

 Ouderen voor ouderen: eigen plek in bezoekwerk, belkring, …. 
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8.3 Werelddiaconaat 

 

Diakenen in het werelddiaconaat 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 een grote 

uitdaging om de wederkerigheid een plaats te geven. Zonder deze “derde pijler van het diaconaat” 

komen we moeilijk tot een evenwichtig contact tussen mensen. Bezield, Betrokken, Open – dit vraagt 

dat we niet steeds denken en doen door het buisje “gever > ontvanger”. 

 

Intussen blijft de “geefhulp” natuurlijk wel gewoon hard nodig. 

 

Doelstellingen 

 Actieve rol van de kerk in noodhulp-situaties en structurele projecten 

 Beeldvorming wederkerigheid in werelddiaconaat 

 

Activiteiten 

 Noodhulp: bij een ramp van grote omvang sluit het werelddiaconaat aan bij landelijke 

hulpactie, promoot deze actie in de Goudse PKN en zamelt in de kerken in ten bate van de 

hulpactie. 

 Structurele projecten: het werelddiaconaat ondersteunt projecten waar gewerkt wordt om 

de omstandigheden van mensen structureel te verbeteren. Dit kunnen projecten zijn van 

Kerk in Actie, Dorcas, of andere - kleinere - organisaties. 

 Jaarproject: in dit project wordt een aantal activiteiten door het jaar heen gericht op één 

doel. De aandacht is hier vooral voor acute omstandigheden die verbeterd moeten worden. 

Intussen bekende voorbeelden van activiteiten zijn de “tientjeszondag” en de oliebollenactie. 

In 2014 is “Noodhulp Syrië” het jaarproject. 

 Beeldvorming 

o Lezing en discussie: Hoe waarderen wij mensen op andere continenten en in andere 

materiële omstandigheden? Wat verwachten wij van hen, bijvoorbeeld in hoe zij zich 

economisch ontwikkelen? Willen we geven, lenen, of … ? Verwachten wij van hen 

iets terug? En wat verwachten “zij” van “ons”? Hoe kunnen we samen 

wederkerigheid gestalte geven? 

o Jong en betrokken: Kinderen en tieners gaan zelf aan de slag om te ontdekken wie 

“de kinderen achter het collectebusje” zijn. Dit kan met een kort onderzoek waarvan 

de kinderen/tieners de resultaten via Powerpoint presenteren. Verder worden zij 

betrokken bij de keuze van (kindernevendienst-) collectedoelen. 

o Nog steeds jong en betrokken: hoe zien wij onze betrekkingen met 

geloofsgemeenschappen elders in de wereld? Magdeburg, Sfintu Gheorghe – gaan 

we nieuwe relaties aan? Als we dat doen, dan kunnen we dichtbij beginnen. Onze 

buurt brengt de wereld op de stoep. En met het ICF onder één dak hebben we ogen 

en oren in de hele wereld. 
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9. Kerkbeheer 
 

Kerkrentmeesters hebben de taak om de stoffelijke belangen, voor zover niet van diaconale aard, 

van de kerk en wijkgemeente te behartigen. Zolang de Gereformeerde kerk en Hervormde kerk in 

Gouda op plaatselijk niveau nog niet gefuseerd zijn bestaan er twee belangrijke taken: 

 

1 Zorgen voor de ondersteuning van activiteiten die specifiek vanuit de Ontmoetingskerk worden 

ondernomen en uit de wijkkas worden gefinancierd en 

2 Bij zowel Hervormde alsook Gereformeerde college van kerkrentmeesters (CvK) mede zorg 

dragen voor de financiële aspecten van activiteiten (waaronder vermogens beheer, 

gebouwbeheer, personeelszaken, kerkblad, etc.) die wijkoverstijgend zijn georganiseerd en 

centraal gefinancierd. 

  

Op centraal niveau in Gouda (zowel Hervormde gemeente en Gereformeerde Kerk) wordt een eigen 

beleid gemaakt voor de taken die op centraal niveau worden gefinancierd. De kerkrentmeesters van 

de Ontmoetingskerk streven naar een zo spoedig mogelijke fusie tussen de Hervormde en 

Gereformeerde  CvK’s en het zoveel mogelijk handhaven van activiteiten op centraal niveau die ook 

op een efficiënte wijze centraal kunnen worden bestuurd en uitgevoerd. Het betreft o.a. het 

kerkblad, gebouw en kerkbeheer waaronder onderhoud, exploitatie en personeelszaken.  

 

Naast de centraal gecoördineerde taken zal vanwege het verminderen van beroepskrachten in de 

Ontmoetingskerk voor de exploitatie steeds vaker een beroep gedaan worden op vrijwilligers uit de 

wijk. Dat is nu al het geval voor o.a. onderhoud van het groen rond de kerk en klein onderhoud in het 

kerkgebouw. De inzet van vrijwilligers zal toenemen naarmate het activiteitenniveau verder 

toeneemt.  Naast de eredienst en catechisatie gaat het om fancy fairs, filmavonden en rouwdiensten 

(ook voor mensen buiten de kerkelijke gemeente) maar ook  schoonmaken, openstelling door de 

week (stiltecentrum) en activiteiten in samenwerking  met  de buurt (maaltijden).  Een actieve 

werving van extra vrijwilligers is 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 zonodig te 

zorgen voor afstemming tussen de gebruikers. Er is de wens om de kerk overdag en in de avonduren 

op een gastvrije manier op te stellen. Het streven is  om dat stapje voor stapje uit te bouwen 

uitgaande van bestaande activiteiten. De kerkrentmeesters ondersteunen de uitvoering van dit 

beleid.  

 

Na de verbouwing is de inrichting van de kerk beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Op dit moment 

is aanvulling in studie. Hierover wordt nauw overleg gevoerd met ICF met wie we de kerk delen.  

De kerkrentmeesters zien o.a. toe op een duurzaam gebruik van de kerk-gebouwen en de directe 

omgeving / eigendommen. Dat betekent o.a. toenemende aandacht voor duurzaam / bio bij de 

inkoop van eten en drinken, verbetering van de bezettingsgraad van het gebouw, alertheid voor 

zuinig gebruik van energie en het verbeterd scheiden van afval (afval is grondstof). Hierbij hoort ook 

een voortzetting van de initiatieven rond Gouda fairtrade kerk. 

 

Halverwege 2014 is de regeling voor de wijkkas aangepast. Deze regeling zorgt ervoor dat sterk 

wijkgerelateerde activiteiten niet langer vanuit de centrale kas worden gefinancierd maar dat 

daarvoor in de wijk fondsen moeten worden geworven. Het beheer van de wijkkas wordt daardoor 
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belangrijker en vraagt om meer aandacht van de kerkrentmeesters voor de werving van fondsen 

(giften aan de wijkkas) en budget bewaking.  

 

Door het toenemend activiteitenniveau zouden de kosten de inkomsten overstijgen. In de komende 

jaren zal een deel van de kosten, meer dan voorheen, direct door de gemeenteleden moeten worden 

gedragen (koffie) en tegelijkertijd zal voor dat deel van de activiteiten die gericht zijn op de rand van 

de kerk en de buurt, al of niet van missionaire aard, externe sponsering moeten worden aangeboord 

(musical, pionieren, sommige missionaire activiteiten). De praktijk heeft aangetoond dat daarvoor in 

het Goudse mogelijkheden liggen. 

 

Kerkrentmeesters gaan over geld (inkomsten en uitgaven) waarbij het beheer van de wijkkas door 

een verhoogd activiteitenniveau van interne en externe sponsors steeds omvattender wordt. 

Uiteindelijk is besluitvorming rond budget en bestedingen een zaak van de kerkenraad.  

 

Het is de taak van de kerkrentmeesters om in de komende jaren actief met de gemeente te 

communiceren over de financiering van de activiteiten (centraal versus wijkkas). De intentie is om 

dat circa 4 maal per jaar te doen uitgaande van een korte A4 notitie en verantwoording van uitgave 

en inkomsten. 


