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Inleiding
1a

Achtergrond en historisch perspectief

“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is
uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke
van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om
verzoening te brengen voor onze zonden.” (1 Johannes 4 vers 7-10). Voor onze Hervormde gemeente zijn deze
teksten bepalend voor het goede leven. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is
de liefde.” (1 Korintiërs 13 vers 13). Het beleidsplan van de gemeente wil hier op gebaseerd zijn.
De gemeente heeft in het verleden enkele moeilijke periodes gekend, maar vanaf 2011 is er sprake van groei.
Nieuwe gezinnen met (ook) kleine kinderen hebben zich bij de gemeente aangesloten: we genieten van de
doopdiensten! Dat leidt tot een nieuw bewustzijn, nieuwe activiteiten, een nieuwe website, een bloeiende
kindernevendienst. De gemeente beleeft dat als vreugdevol en is daar dankbaar voor.

De afgelopen jaren zijn er aan de gemeente twee predikanten verbonden geweest, ds. P.L. de Jong en ds.L.
Wüllschleger. Zij hebben de gemeente ondersteund, opnieuw structuur en zelfvertrouwen gegeven en in 2020
wenst de gemeente een nieuwe predikant te beroepen.
De gemeente heet iedereen welkom en is graag bereid om een eerste stap te zetten: allemaal leven we van
genade en waar liefde woont is de zegen van God aanwezig. Dat moet leiden tot een wervende en open houding
naar iedereen. Bij de aanvang van de dienst worden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten. Alle activiteiten,
zoals jeugdwerk en bijbelkringen staan open voor iedereen die wil participeren. Dat komt bij de beschreven
identiteit en bij de speerpunten terug.
De gemeente is betrekkelijk klein en daarom wordt op iedereen een beroep gedaan om te participeren: in de
kerkenraad, in taakgroepen en bij allerhande activiteiten. Een gemeenschap waar iedereen gezien wordt en
betekenis heeft en waaraan iedereen zich verbonden voelt: dat is waar we aan werken. De onkerkelijkheid in
Nederland en ook in Wijk bij Duurstede is groot. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid en zijn geroepen om
de naam van Christus te belijden. Dat doet een beroep op de gemeente om open te staan voor anderen en contact
te leggen met de wereld om ons heen.

1b

Doel van dit beleidsplan

Het doel van dit beleidsplan is om richting te geven aan de gemeente. De kerk staat midden in de wereld en een
heldere positionering helpt daarbij. In de kerk als geloofsgemeenschap kunnen mensen elkaar helpen om als
kinderen van God te leven, wonen en werken in deze wereld. Iedere dag moeten we keuzes maken en daarvoor is
dagelijks en wekelijks ondersteuning en inspiratie nodig. De kerk als gebouw staat duidelijk zichtbaar midden in
Wijk bij Duurstede. Daar komt de gemeente samen. De kerk als gemeenschap is ook een levend organisme: zonder
grenzen, zonder beperkingen, waar iedereen welkom is. Voor het beleid van de gemeente is dus de kerk in Wijk bij
Duurstede belangrijk en ook de kerk wereldwijd. Belangrijk voor de gemeente is het aandachtig luisteren naar wat
God ons te zeggen heeft in zijn Woord, in gebed, zang, kerkdiensten en door deel te nemen aan doop en
avondmaal.
De gemeente heeft houvast aan dit beleidsplan, waarin de koers voor de komende vier jaar wordt uitgezet. Het
beleidsplan wordt door de kerkenraad en de taakgroepen vertaald in jaarlijkse speerpunten. Dat leidt tot een
agenda die richting geeft, namelijk leven verbonden met de bijbel, maar waarvan de concrete invulling in
werkplannen later gaat plaatsvinden.

Een groeiende gemeente in een geseculariseerde wereld stelt hoge eisen aan de kerkenraad. Tijdens de
vergaderingen van de kerkenraad zal er voortdurend aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen, rapportages van
de taakgroepen, vertaling naar een werkplan met activiteiten en een goede beheersing van de financiën. De
kerkenraad heeft naast een stimulerende en opbouwende taak ook een ordenende functie.
Het beleidsplan schetst het kader, en wil tegelijk uitnodigen om met nieuwe initiatieven te komen. Het is ook
betekenisvol en leuk om samen te werken en samen iets te bereiken: kom ga met ons en doe als wij! Daarmee is
dit beleidsplan een open uitnodiging om mee te doen.
In hoofdstuk 2 is de identiteit van de gemeente verwoord en in hoofdstuk 3 is een aantal speerpunten voor de
komende vier jaar benoemd.

2. Identiteit Hervormde gemeente
2a

Identiteit van de gemeente

Belangrijker dan allerlei organisatorische formaliteiten en belangrijker dan de historische context is het geloof in
de bevrijdende kracht van de genade van God door Jezus Christus onze Heer. De Hervormde gemeente is
verbonden met de gereformeerde traditie waarin de openbaring van God in de Bijbel centraal staat. In de
wekelijkse kerkdiensten is aandacht voor de oproep tot bekering, de verlossing door het verzoenende werk van
Christus en de heiliging van ons leven uit dankbaarheid. Het besef dat wij God nodig hebben en dat God bereid is
om bij ons te wonen en genade aanbiedt leidt tot het goede leven. Het goede leven is een leven uit dankbaarheid
en, zoals in het begin is aangegeven: waar liefde woont.
Wekelijks komt de gemeente bijeen: fysiek in de kerk, of verbonden via de moderne media. In alle erediensten,
zowel ‘s ochtends als ‘s avonds, staat het Woord centraal. In de avonddiensten is aandacht voor verschillende
themadiensten, zoals kinderdiensten, zangdiensten of diensten met extra aandacht voor uitleg van de
belijdenisgeschriften. Tijdens de ochtendkerkdiensten wordt een betekenisvolle liturgie gebruikt, waarin plaats is
voor de kinderen met enkele keren per jaar een speciale ochtend-kinderdienst. Binnen de liturgie heeft het samen
zingen van kerkliederen een belangrijke plaats. Zingen en lofprijzen verbindt de gemeente met God. De gemeente
zingt voornamelijk uit het Liedboek voor de kerken. De gemeente wil graag nieuwe liederen aanleren en gaat
onderzoeken op welke manieren dit kan. Voor de begeleiding van het kinderlied zou het wenselijk zijn de piano te
gebruiken.

2b

Woord en daad

De identiteit wordt herkend in de samenkomsten van de gemeente op zondag. Ouderen worden bereikt in de
diensten in het E & E Gasthuis, kinderen ontmoeten wij in de kindernevendienst en in bijeenkomsten van Joy 4
Kids, volwassenen ontmoeten elkaar in bijbelkringen en op gemeenteavonden, de oudere jeugd is welkom bij de
catechisatie. Er is ruimte voor gebedskringen, ontmoetingsdagen voor vrouwen en een startbijeenkomst bij de
opening van het winterwerk. “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen
al die delen samen één lichaam.” (1 Korintiërs 12 vers 12a).
In toenemende mate wil de gemeente herkenbaar zijn op andere plaatsen en op andere momenten. Allerlei
doelgroepen (buren, vakantiegangers, belangstellenden) worden bereikt tijdens gezamenlijke maaltijden. Op
diverse momenten is de kerkdeur geopend, zodat met voorbijgangers en vakantiegangers een gesprek
aangeknoopt kan worden. Een voorbeeld daarvan is het middaggebed tijdens de vakantieperiode.
Om als christen in de wereld te staan heb je steun nodig en voeding. Tijdens de avondmaalsvieringen ervaart de
gemeente de verbondenheid met Christus. De viering versterkt het geloof en leert te ontvangen en te delen. Bij de
doop wordt de hele gemeente gevraagd verantwoordelijkheid te dragen bij de ondersteuning van de doopouders
en de opvoeding van de gedoopte kinderen.

3. Speerpunten voor de komende jaren
3a

Gemeenteopbouw

De gemeente kent de klassieke activiteiten van kerkdiensten, jeugdwerk en bijbelkringen. Deze activiteiten blijven
van grote betekenis. Extra aandacht gaat de komende jaren uit naar het jeugdwerk vanwege de groei van het
aantal kinderen in de kerk. Een vast onderdeel in de ochtenddienst is het kinderlied. In de kindernevendienst is
jaarlijks aandacht voor het kerst- en paasproject.
Daarnaast wil de kerkenraad graag steunen op een bredere participatie vanuit de gemeente bij allerlei nieuwe
ontwikkelingen. Daartoe zijn diverse taakgroepen geformeerd, zoals voor de onderwerpen beleid, vorming en
toerusting, communicatie, jeugdwerk, pastoraat en missionaire gemeente. Iedere taakgroep is via een
participerend kerkenraadslid verbonden met de kerkenraad. De uitkomst van deze taakgroepen laat zich nog niet
helemaal voorspellen en in de beleidsplanperiode is er ruimte voor een levendige participatie gericht op een
actieve kerkgemeenschap in een seculiere samenleving.
Bij de beschrijving van het doel van het beleidsplan is al aangegeven dat een goede begeleiding van alle
voorstellen uit de taakgroepen veel vraagt van de kerkenraad. Een levende gemeente is mooi en vereist veel
aandacht! Prachtige initiatieven vanuit de taakgroepen moeten aandacht krijgen en tegelijk moet wildgroei
voorkomen worden.

3b

Missionair gemeente-zijn

De grote wereld is klein geworden, omdat wij op ieder moment via de media mee kunnen leven met alles wat in
de wereld gebeurt. Dat kan leiden tot betrokkenheid, maar ook tot vervreemding. De christelijke gemeente gelooft
dat ze betekenisvol kan zijn en dat er meer is dan alleen maar het nieuws te consumeren. In het gebed brengen wij
de nood van de wereld bij God. In onze missionaire activiteiten proberen wij God te brengen bij de wereld.
Daartoe heeft de gemeente ervoor gekozen om deelgenoot te zijn bij de uitzending van Daniëlle Davelaar voor de
GZB naar Zuid-Afrika.
Bij iedere collecte van de diaconie wordt in de zondagsbrief een verantwoording gegeven van de collecte met een
oproep tot geloof, bid, geef en bouw. Bij de doelen zoekt de diaconie naar combinaties van diaconaat en
missionair-zijn. De daad bij het woord voegen gebeurt ook bij de steun voor projecten via Open Doors, de GZB, de
IZB, de steun voor de plaatselijke voedselbank en het project Schuld Hulp Maatje: dus binnen de eigen leefwereld
en veraf. De oproep van de zondag: ”wat heb jij voor mij gedaan”, behoort de hele week door een uitwerking te
krijgen. Op allerlei momenten is de kerk opengesteld om met voorbijgangers in gesprek te raken over het
evangelie, zoals bij Kleurrijk Uit in Wijk en tijdens de kerstmarkt.

3c

Samenwerking

De Hervormde gemeente heeft een eigen identiteit, zoals beschreven is. Vanuit deze identiteit en met behoud van
deze identiteit werkt de gemeente samen met anderen. Deel van die identiteit is de gerichtheid naar de
samenleving. Bewust kiest de gemeente soms voor een brede maatschappelijke samenwerking, op andere
momenten voor samenwerking met alle kerken en geloofsgemeenschappen in Wijk bij Duurstede en vaak voor
samenwerking met de Protestantse gemeente als onze zustergemeente. Met de burgerlijke overheid wordt
samengewerkt bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens Pinksteren en in de Week van gebed werken
alle geloofsgemeenschappen samen om te laten zien dat de Heilige Geest geen grenzen kent.
Meer structureel werkt de gemeente samen met de Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede. Samen
gebruiken wij de monumentale kerk en samen trekken wij op in de schoolkerkdiensten, tijdens de Paasweek, de
Vespers, de Kerstnachtdienst en op bijzondere doordeweekse activiteiten en uitvoeringen, waarbij wij ons meer
expliciet richten op de hele samenleving. Bij de gezamenlijke Kerstnachtdienst wordt de blijde boodschap van de
komst van Christus verkondigd aan alle aanwezigen in een volle kerk. Bij de keuzes voor inhoudelijke
samenwerking vraagt de beleving van de eigen identiteit meer aandacht. De samenwerking heeft de laatste jaren
aan diepte en warmte gewonnen.

3d

Materiële voorwaarden

Een groeiende kerk met een nieuwe dynamiek brengt veel werk met zich mee. Praktische coördinatie, maar ook
inhoudelijke ondersteuning. Het is een uitdaging voor christenen in deze tijd om in woord en daad positie te kiezen
op je werk, bij je studie, in de buurt waar je woont. Veel gemeenteleden kennen op dit punt de nodige
verlegenheid. Getuigen van je geloof vereist tijd en inzet, scholing en oefening. Daarvoor is ook professionele
steun nodig.
In deze beleidsplanperiode wil de kerkenraad een predikant aantrekken in deeltijd voor 80%. Dat is een financiële
uitdaging. Alle leden van onze gemeente moeten daar het belang van inzien en ieders financiële steun is
noodzakelijk.
Bij de materiële voorwaarden hoort ook inzet voor allerlei praktische zaken. Professionele ondersteuning bij het
beheer van het gebouw, verzorging van tal van activiteiten, orgelspel, ondersteuning van jeugd- en jongerenwerk
enzovoort.
Voor een belangrijk deel is een kerkelijke gemeenschap ook een vrijwilligersorganisatie, waarbij de één de hand en
de ander de voet is. Gemeenschap van Christus willen zijn, roept ons allemaal op om te participeren.

