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Inleiding 

 

Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33) 

 

Op de gemeenteavond van 29 november 2011 kwamen we bij elkaar om te 

inventariseren wat in de gemeente leeft.  Deze avond had als thema: Hoe gaan 

we verder? De Denktank, die zich buigt over het nieuwe beleidsplan, gaf iedereen 

als vraag mee hoe de kerk van zijn/haar dromen er over vijf jaar zou uitzien. 

Daarin werd zorg en verlangen uitgesproken.  

Zorg om verminderde betrokkenheid, om een te gering kerkbezoek, om de 

zorgwekkende financiële situatie. 

Maar ook verlangen: naar meer verdieping, meer meeleven bij de verschillende 

generaties.  

 

Velen ervaren onze gemeente als ‘gezellig’.  

Onderlinge verbondenheid en saamhorigheid zijn inderdaad van grote waarde. 

We zijn blij met het onderlinge meeleven in de gemeente, maar we moeten wel 

zoeken ‘de gezelligheid voorbij’. 

Jezus zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid’.  

In alles waarin we gemeente zijn is dat het grote doel. 

Hoe zouden we daarin kunnen groeien? 

Daartoe zijn in ieder geval nodig:  

geestelijke verdieping,  

levend geloof, en van daaruit  

actieve dienstbaarheid, binnen en buiten de gemeente.  

Alle beleid dient op de bevordering van dit alles  gericht te zijn. 

Hoe kunnen we een gemeenschap vormen, waar we het geloof in God en de 

navolging van Christus zo delen, dat het aanstekelijk is, voor elkaar, voor de 

komende generatie, voor de buurt waarin we gemeente zijn? 

Dat vraagt niet alleen om activiteit, maar bovenal om een geestelijke houding. 

Een houding waarin we zoeken naar vernieuwing die leidt tot nieuwe, bredere 

betrokkenheid. 

Een van de belangrijkste vragen waar we voor staan is: 

hoe kunnen we de velen die wel zijn ingeschreven bij ons, maar niet deelnemen, 

er zo bij betrekken, dat zij gaan meedoen – ook financieel?  

 

De kerkenraad heeft gevraagd om een kort, bondig beleidsplan met hoofdpunten. 

De Denktank heeft gepoogd aan dit verzoek tegemoet te komen en hoopt 

hiermee bij te dragen aan de voorwaarden die nodig zijn voor een nieuwe 

opleving in onze gemeente. 
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Wie zijn wij en waar staan we voor? 

 

Als Oranjekerkgemeente willen we, geleid door de Heilige Geest, leven vanuit 

Gods liefde in Jezus Christus en deze liefde uitdragen. 

Met het oog daarop oefenen we ons in 

* de omgang met God en het volgen van Jezus Christus,  

* de dienst aan elkaar door te bouwen aan onderlinge verbondenheid 

* het in woord en daad getuige zijn van Jezus Christus in buurt en samenleving. 

 

WAT HET EERST KOMT… 

 

En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het 

breken van het brood en de gebeden. (Handelingen 2:42, vert. NBG 1951) 

 

Om de betrokkenheid binnen de gemeente te vergroten, dienen we ons 

gezamenlijk bezig te houden met de vraag: wat wil de Heer van ons?   

Alleen dan zullen onze identiteit en opdracht, zoals geformuleerd in 

bovenstaande missiebepaling, kunnen worden beleefd en waargemaakt. 

De Geest kan alleen werken als we, conform het slot van Handelingen 2, trouw 

zijn en verdieping zoeken in de kerntaken van de gemeente, die we in woorden 

van vandaag als volgt kunnen samenvatten: 

- in Zijn naam samenkomen 

- zorg voor elkaar 

- woord en sacrament (Heilig avondmaal en Heilige doop) 

- het gezamenlijke gebed 

- de lofprijzing. 

 

Als we in deze kerntaken een levende gemeente zijn, zal er ook overdracht van 

geloof plaatsvinden en uitstraling zijn naar buiten. 
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Erediensten 

 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te 

doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten elkaar juist 

bemoedigen (Hebr. 10:  24,25) 

 

De kern In de erediensten klopt het hart van de gemeente.  

De Heer roept zijn gemeente samen, van jong tot oud. 

In de erediensten prijzen we God, spreken we de gebeden uit, houden we de 

lofzang gaande, lezen we de Schriften en luisteren we naar de prediking waarin 

deze worden uitgelegd met het oog op vandaag. Voorts vieren we het Heilig 

Avondmaal en wordt de Heilige Doop bediend. 

Door eenvoudigweg trouw te komen en deel te nemen aan de erediensten, 

draagt ieder gemeentelid bij aan het welzijn van de gemeente. Dat is ieders 

verantwoordelijkheid. Het is de meest basale en fundamentele vorm van 

gemeenteopbouw. Bij doop en belijdenis belooft men zich daarvoor toegewijd in 

te zetten en zijn kinderen daarin voor te gaan. 

 

De Bijbel aan de orde en in orde We vinden het belangrijk dat de Bijbel zo breed 

mogelijk ter sprake komt in de erediensten. 

Het leesrooster van de Raad van Kerken biedt daarvoor goede mogelijkheden.  

Dit rooster mag echter geen keurslijf zijn. Er is vrijheid om andere lezingen te 

kiezen. 

Het kan waardevol zijn om op gezette tijden een reeks diensten te houden 

rondom een thema. 

 

Beleid We willen diensten waarin zoveel mogelijk mensen worden bereikt.  

Daarbij dient bedacht te worden dat een goed gevulde kerk stimuleert om te 

blijven komen. Gemeenteopbouw begint met de trouw van ieder gemeentelid.  

Onderling meeleven en elkaar opwekken te komen zijn hierbij zeer belangrijk. 

In dit alles zal ‘verbinden’ het sleutelwoord dienen te zijn. Hoe kunnen we 

verschillende verwachtingen zo met elkaar verbinden, dat we elkaar opbouwen 

en zo samen bezig zijn met het ene grote doel: de eer van God? 

 

Om de betrokkenheid te bevorderen zal in de komende jaren het volgende 

worden ondernomen: 

- In de morgendiensten zullen zoveel mogelijk gemeenteleden actief worden 

betrokken  



5 

 

- Beproefd word de mogelijkheid een aantal diensten projectmatig op te zetten 

rondom kernthema’s in geloof en leven (Tien  Geboden, Onze Vader, 

Geloofsbelijdenis). 

- In de catechese wordt aandacht gegeven aan de inhoud van de zondagse 

diensten.  

- Met de jongeren worden thema’s gezocht die hen aanspreken en aan de orde 

kunnen komen in de erediensten. 

 

Variëteit kan bijdragen aan betrokkenheid. 

* Al vele jaren kennen we de maandelijkse Tot je Dienst – vieringen 

* Jaarlijks is er, in samenwerking met scholen in de buurt, de jaarlijkse Kerk-

School-Gezin-viering 

* Aan het eind van het seizoen is er de jongerenviering, die met en door de 

jongeren van 12 tm 15 jaar is opgezet. 

 

Tweede diensten op zondagmiddag trekken dikwijls mensen die ’s morgens niet 

(kunnen) komen. 

* Al jaren kennen we de zangdiensten en muzikale middagvieringen. 

* In Noordrand-verband wordt iedere derde zondag van de maand een Taizé-

viering gehouden. 

* Beproefd wordt de mogelijkheid om, afwisselend met zangdiensten en muzikale 

middagvieringen, Open Bijbelvieringen te houden. 
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Omzien naar elkaar 

 

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één 

lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die 

vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel 

van uit. (1 Corinthiërs 12: 26,27) 

 

De kern Als gemeente zijn we geroepen lichaam van Christus te zijn. Dat betekent 

eenheid in verscheidenheid van gaven en geloofswijzen. In die eenheid zijn we 

geroepen God te eren en te prijzen en elkaar vast te houden, op te bouwen en te 

versterken in geloof, hoop en liefde. 

Het omzien naar elkaar krijgt gestalte in pastoraat en diaconaat. 

 

a) Pastoraat 

 

Zo zien wij pastoraat. In het pastoraat, de herderlijke zorg, staat het onderlinge 

medeleven als volgelingen van Jezus Christus centraal.  

In de pastorale ontmoeting gaat het om geestelijke zorg en aandacht voor elkaar.  

Het pastoraat is allereerst een opdracht voor ieder gemeentelid.  

Het pastorale ambt van ouderling en predikant is een verbijzondering van deze 

algemene opdracht. Naast deze beide ambten is er de bediening van het 

pastoraal medewerkerschap.  

De pastoraal medewerker wordt geïnstalleerd in een kerkdienst en doet hetzelfde 

bezoekwerk als de  ouderling. Hij/zij maakt echter geen deel uit van de 

kerkenraad, maar bezoekt wel de pastorale beraden. 

 

Wat wordt er nu gedaan? 

* De predikant bezoekt gemeenteleden, al dan niet op afroep.  

* Gemeenteleden zoeken elkaar op en leven met elkaar mee. Dat is niet 

georganiseerd en gecoördineerd. 

* In de Pastorale Beraden wordt door ouderlingen, pastorale medewerkers en 

bezoekende diakenen  gesproken over de praktijk van het bezoekwerk en de 

vragen die daarbij opkomen gesproken. Prioriteit wordt gegeven aan nieuw-

ingekomenen. Met hen dient zo spoedig mogelijk contact te worden gezocht. Een 

verzoek om financieel bij te dragen mag nooit het eerste contact met onze 

gemeente zijn.  

* Naast nieuw-ingekomenen hebben ouderen een hoge prioriteit.  

 

Beleid Er wordt naar gestreefd dat gemeenteleden, die daartoe de wens te 

kennen geven, minimaal eenmaal per jaar huisbezoek krijgen. 
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Daarnaast is er het groothuisbezoek waarvoor iedereen schriftelijk wordt 

uitgenodigd met een brief, waarin het thema nader uiteengezet wordt.  

Het jaarthema, dat ieder seizoen op de Startzondag centraal staat, vormt het 

kader voor het gesprek.  

Het bezoekwerk in de wijken wordt verdeeld over de ouderling en/of de pastoraal 

medewerker(s) en eventueel over diakenen. 

 

* Nieuw-ingekomenen en ouderen blijven prioriteit houden. 

* Nieuw-ingekomen jongvolwassenen zullen actiever moeten worden benaderd. 

We zoeken naar aantrekkelijke mogelijkheden die we hun kunnen bieden om, 

ingebed in ons gemeenteleven, te kunnen groeien in hun christen-zijn. 

* We gaan onze gemeente verdelen in kleine eenheden. Voor iedere eenheid is er 

een contactpersoon, een ‘netwerker’. Deze bezorgt De Sleutel, zo mogelijk 

persoonlijk, en onderhoudt  contact met de gemeenteleden in de eenheid. Deze 

contactpersoon bezorgt ook jaarlijks de uitnodiging om deel te nemen aan 

Kerkbalans en aan de Groothuisbezoeken. 

Bijzonderheden kunnen via de netwerker worden doorgegeven aan 

ouderling/pastoraal medewerker en predikant. 

Het streven is deze indeling in juni 2012 te hebben gerealiseerd. 

De ouderlingen zullen minder wijkgebonden opereren.  

Zij zullen het werk van de netwerkers coördineren en daarnaast pastorale kringen 

leiden. 

 

Ziekenzalving In het spoor van wat we lezen in Jacobus 5: 14 – 16 geloven we dat 

ziekenzalving een instrument van de Geest is in de pastorale bediening. 

Ziekenzalving is een ritueel waarbij handoplegging, met gebruik van olie, het 

gebed voor de zieke bekrachtigt. Bij ‘ziekte’ kan sprake zijn van zowel lichamelijk 

als geestelijk lijden.  

Het is inmiddels al weer jarenlang beleid dat men in geval van ziekte en ook bij 

een naderend levenseinde kan om deze bediening kan vragen. 

Deze vindt plaats ten huize van het desbetreffende gemeentelid, onder leiding 

van de predikant. Daarbij zijn het liefst ook de wijkouderling en de wijkdiaken.  

De scriba heeft een liturgische orde die bij de ziekenzalving kan worden gevolgd. 

Deze is ook te vinden in dienstboek deel II. 

 

b) Diakonaat 

 

Kern ‘Diaconaat’ betekent letterlijk ‘dienst’. ‘Dienen is een kernwoord in ons 

christen-zijn. ‘Dien elkaar door de liefde…. ‘(Galaten 5:13) 

Diakonaat is in eerste instantie een opdracht voor ieder gemeentelid.  
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Het ambt van diaken is de verbijzondering van deze algemene opdracht. 

Het diakonaat heeft als middelpunt de Tafel van de HEER waar Hij ons voorgaat in 

breken en delen.  

In het diaconaat zien wij met name om naar hen bij wie noden zijn, zowel in als 

buiten de gemeente, zowel dichtbij als verder weg. 

 

Wat doet de diakonie?  Naast het daadwerkelijk helpen voorbereiden en 

meewerken aan de periodieke Heilig Avondmaal vieringen, wordt door de 

diakenen inhoud gegeven aan de volgende activiteiten: 

* plannen en presenteren van collecten voor projecten van Zending en 

Werelddiakonaat; 

* installeren en onderhouden van aansluitingen van de kerktelefoon bij minder 

valide ouderen; 

* het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst; 

* het voorbereiden en organiseren van een Kerstmaaltijd voor met name 

alleenstaande ouderen in de wijk; 

*  het jaarlijks organiseren van de Paasgroetenactie; 

*  het regelmatig meewerken aan een kledinginzamelingsactie voor een goed 

doel; 

* het onder de aandacht van de gemeente brengen van actualiteiten met 

betrekking tot Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO); 

*het afzetten van actualiteiten met betrekking tot de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) tegen het eigen functioneren en indien nodig bestaande of 

nieuwe activiteiten hierop aanpassen. 

 

Nieuwe beleidspunten 

* onderzocht wordt de mogelijkheid jongeren te betrekken bij diaconale taken, 

waarbij het coördineren van praktische hulp aan minder valide ouderen en 

gemeenteleden in bijv. verpleeghuizen voorop zal staan; 

* de diakonie blijft alert inzake schrijnende individuele (sociale) situaties en zal 

hiertoe een aanzienlijk deel van haar budget reserveren.  
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Jeugd – Jongeren 

 

Prent ze uw kinderen in ….. (Deut. 6:7) 

 

Ouders beloven bij de doop van hun kinderen dat zij hen zullen voorgaan op de 

weg van de Heer en in trouw aan de gemeente.  

In het gebruikte doopformulier belooft de gemeente de ouders daarin bij te 

staan. 

Als kerk bieden we daarom de mogelijkheid om aan deze beloften te kunnen 

beantwoorden. 

Het beleid is er op gericht om voor iedere leeftijdsgroep een activiteit aan te 

kunnen bieden, die een samenbindend karakter heeft en waarin 

geloofsonderricht gegeven wordt. Met het oog daarop zijn er: 

oppas; 

kindernevendiensten; 

jongerenvieringen. 

Verder zijn er 

jongerenactiviteiten 16-21 jaar; 

catechese. 

gezinscatechese rond heilig Avondmaal  

 

Door middel van het geloofsonderricht, de catechese, worden jongeren vanaf 12 

jaar ingewijd in de Bijbel, de leer van de kerk en het christelijk  leven.  

Het streven is om de groepen zo samen te stellen, dat de leeftijden niet teveel 

uiteen lopen. 

De catechesekringen staan onder verantwoordelijkheid van de predikant. 

Belijdeniscatechese (en dus de oudste groep) wordt gegeven door de predikant.  

Voor de andere groepen kan gekozen worden voor een jeugdwerker of een 

voldoende toegerust gemeentelid. 

 

Met het oog op de betrokkenheid van de jongeren is het goed als de verschillende 

groepen, waarin zij samenkomen, zo groot mogelijk zijn.  

Daarom streven we naar meer samenwerking in het kader van de Noordrand. 
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Vorming en toerusting 

 

In onze gemeente functioneren diverse kringen, die als doel hebben: verdieping 

en versterking van het geloofsleven, en toerusting tot onze dienst in de gemeente 

en in de wereld.  

We vinden het belangrijk dat gemeenteleden naast het kerkbezoek deelnemen 

aan bijeenkomsten en kringen.  

We organiseren hiervoor onder andere: 

toerustingsdag voor kerkenraadsleden; 

pastoraal beraad; 

bijbelkring(en); 

leerhuizen rond belangrijke thema’s; 

de avonden van de Bijbelstudiekring “Geloven Nu ”; 

“groeikring(en)” voor (jong)volwassenen. 

Vorming en toerusting dienen niet alleen binnenkerkelijk maar ook missionair 

gericht te zijn.  

Vorming en toerusting is ook bedoeld voor kadervorming en training van 

gemeenteleden.  
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Kerk naar buiten 

 

Zoals de vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik ook jullie uit (Johannes 20:21) 

 

We zijn gemeente mede omwille van de wereld. Sleutelwoorden zijn daarbij: 

getuigenis en dienst. 

Als gemeente hebben we de opdracht om in woord en daad getuigenis af te 

leggen van het evangelie van Gods verlossing in Jezus Christus.  

We willen daarom inspelen op de vragen en noden die er leven, in de eerste 

plaats in de wijk rondom de Oranjekerk. 

Groeien in het ‘oog voor elkaar hebben’, maar ook geestelijke groei zijn 

voorwaarden om getuigenis en dienst aansprekend te laten zijn voor niet-

kerkelijke naasten waar we mee in contact komen. 

 

Beleid We willen een open kerk zijn voor de wijk.  

Dat komt tot uitdrukking in laagdrempelige doordeweekse activiteiten. 

Zo zijn er de reeds eerder genoemde open koffiemorgens op dinsdag.  

Door meer publiciteit zouden deze meer uitstraling in de wijk kunnen krijgen. 

Dat geldt ook voor de ouder-peutergroep op woensdagmorgen. 

Door middel van een folder maken we ons bekend bij allen die nieuw inkomen in 

de wijk. 

De website zal steeds belangrijker worden als informatiebron voor 

belangstellenden van buiten.  

Het  is zaak deze aantrekkelijk te doen zijn en up to date te houden. 

Voorts zal zoveel mogelijk publiciteit worden gezocht in huis-aan-huisbladen als 

de Postiljon voor diensten en andere activiteiten, die we onder de aandacht van 

niet-gemeenteleden willen brengen. 

Voorts zal onderzocht worden of we als gemeente niet aan kunnen sluiten bij 

activiteiten die door andere partijen binnen de wijk georganiseerd worden. 
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Beheer en financiën 

 

Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De HEER draagt u op Hem geschenken te geven. 

Laat iedereen die daartoe bereid is iets aan de HEER afstaan……’ 

Alle Israëlieten, mannen zowel als vrouwen, die bereid waren iets af te staan voor 

de werkzaamheden waartoe de HEER Mozes opdracht had laten geven, brachten 

de HEER vrijwillig geschenken.’  

(Exodus 35: 4,5,29) 

 

De huidige situatie Als ieder gemeentelid zou bijdragen naar wat van hem of haar 

verwacht mag worden, zou de begroting geen probleem meer zijn. 

In het begrotingstekort weerspiegelt zich een te geringe betrokkenheid bij de 

gemeente. 

 

Het was en is onze opdracht om zonder tekorten te functioneren. 

Mensen beseffen weinig hoeveel kerkenwerk kost.  

Daarom is openheid in de wijze waarop met financiën wordt omgegaan van 

belang.  

Dit kan de financiële betrokkenheid van gemeenteleden versterken. 

We zullen alle leden er van bewust moeten maken dat zij als gemeenteleden ook 

in financieel opzicht verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de gemeente. 

 

Fonds Riesmeijer Na het overlijden van mevr. Riesmeijer is een legaat van enkele 

miljoenen euro ter beschikking van de wijkgemeente Hillegersberg-Noord 

gekomen.  

Hillegersberg-Noord zal daarvan de komende vijf jaar 100.000 euro ter 

beschikking stellen voor besteding in de Protestantse Gemeente Rotterdam-

Noordrand.  

De wijkgemeenten kunnen voorstellen tot projecten indienen.  

De projecten moeten bijdragen tot gemeente-opbouw. Het jaarlijkse bedrag mag 

niet worden aangewend voor het dekken van tekorten.  

De ingediende voorstellen zullen worden geïnventariseerd door een externe 

deskundige.  

 

Beleid 

* Vanuit de werkgroep Kerkbalans worden gericht acties ondernomen om 

geefgedrag te bevorderen en om niet betalende leden te bewegen tot het geven 

van een bijdrage 

* In de nieuwe netwerkstructuur zal de persoonlijke benadering wellicht meer 

vruchten afwerpen dan in het tot nu toe gevoerde beleid. 
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* Er wordt beleid ontwikkeld om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld via 

gerichte geldzamelingsacties. De bazarcommissie zal door middel van bazars en 

kerstmarkten hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 

* Er wordt verder beleid ontwikkeld inzake verhuur van zalen en compenserende 

bijdragen van gratis repeterende koren om zo extra inkomsten te genereren. 

* De werkgroep fonds Riesmeijer, die mede in de kring van de Denktank zal 

worden gerecruteerd,  zal helpen bij de inventarisatie van mogelijke hieruit te 

financieren projecten om de gemeenteopbouw te bevorderen. 

 

 

 

 

  


