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ACTIEPLAN 2018-2020 WIJKGEMEENTE DORPSKERK/NIEUWE 

KERK TE ‘S-GRAVENZANDE: GROEIEN EN B(L)OEIEN!   

1. INLEIDING 
In 2016 is de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande tot stand gekomen. De wijkgemeente 
Dorpskerk/Nieuwe Kerk is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente.  

De identiteit van de wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk wordt verwoord in de geloofsbrief. 
Deze geloofsbrief bevat de inhoudelijke basis waarin we elkaar als gemeenteleden herkennen en 
waarop we aanspreekbaar zijn. Waar staan we voor in het geloof? Hoe dragen we als gemeente 
uit waar we voor staan?  

Het actieplan 2018-2020 gaat in op beide vragen. Daarbij ligt het accent op het uitdragen waar 
we voor staan, door middel van concrete activiteiten. Doel hierbij is dat we als wijkgemeente 
groeien in geloof, hoop en liefde, dat we mensen boeien met het evangelie van Jezus Christus, en 
dat we bloeien in wat we samen doen. 

In 2017 heeft de kerkenraad van wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk twee avonden belegd 
waarop met gemeenteleden, de klankbordgroep, op creatieve wijze over de toekomst van de 
kerk is gesproken. De toen besproken ideeën en suggesties zijn uitgewerkt door een kerngroep1, 
met als eindresultaat een concreet actieplan voor de periode 2018-2020. 

2. IDENTITEIT VAN DE WIJKGEMEENTE 
De identiteit van de wijkgemeente is weergegeven in de geloofsbrief. Hierin wordt aangegeven 
wat onze missie is en hoe we deze missie in de praktijk uitvoeren. 

A. MISSIE 
Uit de geloofsbrief: Wij weten ons door Jezus Christus geroepen God lief te hebben boven alles en 
mensen in zijn Geest te dienen. Door zo te leven houden we de naam van onze Heer hoog. Daarbij is 
het kruis van Christus onze hoop en vormt het Koninkrijk van God onze horizon.  

Om Vader, Zoon en Geest gaan we 's zondags naar de kerk. Daar zoeken we Hem in ons gebed. Daar 
ontvangen we Hem in verkondiging en sacrament. Daar antwoorden we Hem met ons lied. In de 
eredienst klopt het hart van de gemeente.  

Doordeweeks geven we gestalte aan ons antwoord door te leven in geloof, hoop en liefde: dicht bij 
God en dicht bij mensen. Gedoopt tot leerlingen van Jezus Christus willen we leven uit de geboden 
die Hij belichaamt, ons richten op het goede en zo ons eigen maken wat ons in onze doop aan wordt 

                                                             
1 De kerngroep  bestaat in januari 2018 uit: Harm van Ingen, Arjan de Kwaadsteniet, Monique van der Meer,  Martin Vellekoop, André 
Verweij, Corine Vreugdenhil en Anne van der Water. 
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gereikt. Het is Zijn Kerk die we mogen dienen; we dienen niet onszelf. Dat maakt ons enthousiast. 
Wij dienen onze Heer Jezus Christus, de Gekruisigde en de Opgestane. 

B. ONZE MISSIE IN DE PRAKTIJK 
Uit de geloofsbrief: Onze missie motiveert ons ernaar te streven dat we worden wat we zijn, 
leerlingen van Jezus Christus. Als wijkgemeente kennen we een centrale rol aan vorming en 
toerusting toe en gaan, ons oriënterend aan Schrift en traditie, in navolging van Hem diaconaal, 
missionair en pastoraal aan de slag. We hechten aan traditie, maar willen niet traditioneel zijn.  

In zijn Geest zoeken we naar samenwerking, zowel met geloofsgemeenschappen binnen de 
Protestantse Gemeente als met geloofsgemeenschappen daarbuiten. Goede contacten met anderen 
in ons dorp, in de meest brede zin van het woord, betekenen veel voor ons.  
 

3. FOCUSVRAAG 
Het actieplan 2018-2020 legt de basis voor de kerk van de toekomst - en daarmee ook voor onze 
wijkgemeente - bij de doelgroep “nieuwe generatie”.  Hiermee worden vooral de jongeren 
bedoeld, maar ook nieuwe gemeenteleden die zich aangetrokken voelen tot onze wijkgemeente.  
 
Hierbij is de volgende focusvraag het uitgangspunt:  
Hoe vindt de nieuwe generatie ruimte, inspiratie en bagage om te bouwen aan het kerk-zijn van 
de toekomst? 
 
Vanuit deze focusvraag komen vier kernthema’s naar voren, die het brede veld van wat in de 
gemeente gebeurt, omvatten: Vieren, Leren, Ontmoeten, Dienen.  
In paragraaf 4 en 5 komen de vier kernthema’s gelijkwaardig en in samenhang aan bod, waarbij 
de focusvraag leidend is. 

4. KERNTHEMA’S 
De vier kernthema’s kunnen als volgt worden omschreven: 

A. VIEREN 
Wij vieren de verlossing door Jezus Christus onze Heer. Hierbij is de zondagse kerkdienst een 
kern van gemeente-zijn en inspiratiebron voor de rest van de week. Bijbel, verkondiging, 
actualiteit, muziek, zang en gebed, zijn hierbij trefwoorden. Een viering inspireert en zet aan tot 
nadenken. Dat geldt ook voor andere momenten van vieren, zoals de jeugdkerk, de 
kindernevendienst, het Gebedskwartier en de gebedsgroepen. 

B. LEREN 

De boodschap van Jezus Christus heeft zeggingskracht en inhoud voor alle generaties. Het 
geloofsgesprek binnen en tussen de generaties is van belang om van elkaar te leren, en om 
samen een gemeenschap te vormen. Hierbij is de Bijbel richtinggevend. Wij leren van de uitleg 
van Gods woord en van de ontmoeting met elkaar. Om te kunnen leren zijn openheid en respect 
onmisbaar. 

C. ONTMOETEN 

Elkaar ontmoeten, zowel op zondag als door de week, is onmisbaar om een (h)echte 
gemeenschap te kunnen zijn. Hierdoor leren we elkaar kennen en ontdekken we wat de ander 
drijft en bezighoudt. Samen eten, bidden, spreken, zingen, zijn voorbeelden van ontmoeten. 
Elkaar ontmoeten is de basis van pastoraat en diaconaat. Het omzien naar elkaar is een opdracht 
voor de hele gemeente.  
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D. DIENEN 

Het dienen krijgt gestalte in de (praktische) zorg voor elkaar als gemeente. Tegelijk hebben we 
een open oog en een helpende hand voor de samenleving om ons heen. Contact en overleg, hand- 
en spandiensten, tijd en aandacht voor de ander, zijn hierbij onmisbaar. De hele gemeente is 
geroepen om te dienen, zowel binnen als buiten de eigen gemeenschap. 

5. ACTIEPUNTEN BIJ DE VIER KERNTHEMA’S 
Tijdens de avonden met de klankbordgroep zijn ideeën en suggesties voor het gemeente-zijn 
geïnventariseerd. De kerngroep heeft vervolgens per kernthema twee actiepunten uitgewerkt, in 
totaal acht actiepunten, die in de periode 2018-2020 uitgevoerd gaan worden. Voor de realisatie 
hiervan doen we een beroep op alle gemeenteleden om hieraan een bijdrage te leveren.  

A. VIEREN 

ACTIE 1: EEN “REDESIGN” VAN HET AVONDMAAL.  

Met name de jongere generatie geeft aan de Avondmaalsdiensten als te plechtig te beleven, 
waarbij de vreugde en spontaniteit wordt gemist. Door de vormgeving van het Avondmaal aan te 
passen, kan de positieve beleving van Avondmaalsdiensten worden versterkt. De vreugde van de 
ontmoeting met Christus en elkaar krijgt hierdoor een extra accent. De opdracht is om te 
onderzoeken hoe de positieve beleving van Avondmaalsdiensten kan worden versterkt.  

ACTIE 2: EEN ACTIVITEIT VOOR NA DE KINDERNEVENDIENST (NAAST DE JEUGDKERK). 

De groep jongeren vanaf 12 jaar, die de nevendienst heeft verlaten, geeft aan niet of nauwelijks 
geboeid te worden door de zondagse kerkdiensten. De uitdaging is om voor deze groep in de 
Dorpskerk op zondagmorgen een activiteit te ontwikkelen, die meer aansluit bij de 
belevingswereld van de doelgroep.  

B. LEREN  

ACTIE 3: IN DE AVONDDIENSTEN AANDACHT BESTEDEN AAN THEMA’S MET EEN LEERELEMENT.  
In het najaar van 2017 is een enquête geweest over de invulling van de avonddiensten waaruit 
bleek dat er behoefte was aan de bespreking van een Bijbelboek of aan thema’s, die in de 
samenleving actueel zijn. Daarnaast zal in de avonddiensten meer ruimte komen voor 
samenzang, muziek, gebed en stilte. De opdracht is dit verder vorm te geven.  

ACTIE 4: DE KRINGEN IN DE WIJKGEMEENTE IN KAART BRENGEN EN OP ELKAAR AFSTEMMEN. 

Binnen de wijkgemeente zijn tal van kringen en gespreksgroepen actief. Denk aan de gemeente-
groei-groepen, kringen met jongvolwassenen, de belijdeniskring enz. Van belang is deze kringen 
in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: 
Worden alle leeftijden bereikt? Zijn de onderwerpen voldoende breed? Welke missionaire 
kansen liggen er voor nieuwe doelgroepen en nieuwe thema’s? 

C. ONTMOETEN 

ACTIE 5: MULTIFUNCTIONELE RUIMTES VOOR HET GEMEENTE-ZIJN OPTIMAAL BENUTTEN VOOR ALLE 

GEMEENTELEDEN. 

Na de verbouwing van de bijzalen van de Dorpskerk bieden multifunctionele ruimtes 
mogelijkheden om creatief te schakelen tussen samen eten, samen leren, ontmoeten, vieren en 
dienen. Hierbij zijn een goede inrichting, een aansprekende sfeer, en het gebruik van multimedia 
van belang. Ook hier is de inbreng van de nieuwe generatie onmisbaar. Onderzocht moet 
worden hoe we deze ruimten zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken met als inzet een 



Januari 2018 definitief                                                                                                                Pagina 4 van 4 

 

aantrekkelijke programmering gericht op een gevarieerd en gespreid aanbod van activiteiten 
voor en door zoveel mogelijk gemeenteleden.   

ACTIE 6: SAMEN KOKEN EN ETEN IN DE DORPSKERK. 

In 2018 wordt gestart met de verbouwing van de bijzalen van de Dorpskerk. Als de verbouwing 
klaar is, beschikt de Dorpskerk over een goede keuken en betere ruimtes om elkaar te 
ontmoeten. Samen koken en eten biedt mogelijkheden om mensen bij elkaar te brengen en heeft 
een laagdrempelig en missionair karakter. Ook kan hierdoor het kinder- en jongerenwerk in de 
gemeente worden gestimuleerd. De opdracht is om dit verder uit te werken en te organiseren.  

D. DIENEN 

ACTIE 7: DE TAKEN DIE BINNEN EEN VRIJWILLIGERSORGANISATIE ALS EEN KERKGEMEENSCHAP NODIG ZIJN 

WORDEN OP EEN EFFECTIEVE MANIER GEORGANISEERD EN UITGEVOERD.  

Binnen de gemeente is er vanuit de historie een veelheid van taken en functies gegroeid die door 
een steeds kleinere groep van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als we onze kerkgemeenschap ook 
in de toekomst ‘levend’ willen houden dan zullen we op een andere manier naar deze taken en 
functies moeten kijken. Dat betekent dat sommige taken worden aangepast en dat functies 
opgeknipt worden in kleinere taken. Op deze wijze willen we de noodzakelijke taken zo goed 
mogelijk verdelen over de gemeenteleden nu en in de toekomst. De opdracht is om een 
inventarisatie te maken van de aanwezige taken en hierin een voorstel te ontwikkelen gericht op 
de effectiviteit van de te behalen resultaten.     

ACTIE 8: GEMEENTELEDEN, ZOWEL JONG ALS OUD, MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN. 

Het bij elkaar brengen van de generaties in de kerk draagt bij aan het samen gemeente-zijn. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klussendienst of kookploeg, waarbij de diaconale inzet van 
jongeren voor ouderen voorop staat.  Maar ook andersom kunnen jongeren van ouderen leren. 
Opdracht is om te onderzoeken wat de verschillende generaties elkaar kunnen bieden. 
Wederkerigheid staat hierbij centraal.  

6.TENSLOTTE 

De bedoeling van dit actieplan is nieuwe activiteiten in gang te zetten binnen de wijkgemeente 
Dorpskerk/Nieuwe Kerk in de periode 2018 tot 2020. En hierbij doen we een beroep op u, jou 
om dat met elkaar te realiseren.  

Doel hiervan is het doen groeien en b(l)oeien van de wijkgemeente in de komende jaren, waarbij 
vooral de nieuwe generatie ruimte krijgt om op eigen wijze het samen kerk zijn uit te werken en 
te beleven.  

Ons fundament bij alles is Jezus Christus, de levende Heer, die ons de opdracht geeft om in onze 
tijd samen het geloof uit te dragen. Zijn belofte daarbij is: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.2” 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Mattheus 28:20 


