Beleidsplan 2019 – 2023
Zuiderkerkgemeente Nieuw Amsterdam/Veenoord
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Gun ons nieuwe ogen,
die helderziende zijn voor
de signalen
van mensen om ons heen.
Gun ons open oren,
om het zwijgen van anderen
op de juiste golflengte op te vangen.
Gun ons humor en tact
in de omgang met lastige mensen;
want ook díe plaatst u
op ons levenspad.
Gun ons een goed geheugen voor wat anderen
ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hen
hebben beloofd te zullen doen.
Gun ons vasthoudendheid,
om de tijd niet te verdoen
met kleine onenigheden.
Uw rijk kan niet worden gebouwd
door zure mensen.
Gun ons een blij gezicht en een glimlach,
die de spiegel is van een vrolijk hart,
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.
Gun ons die gezindheid,
die ook in Jezus stak,
toen hij mens onder de mensen
en vriend onder vrienden was.
Alfred C. Bronswijk
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1.

Missie – Waar staan we voor?
Onze Zuiderkerkgemeente Nieuw Amsterdam/Veenoord wil een brede kerkelijke
gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende
manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken.
Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons
verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.
In de concrete uitwerking van onze missie maken we gebruik van de metafoor van de
kerk als herberg.
De kerk als herberg roept een beeld op van:
• Een kerk die staat langs de levensweg van mensen, open en gastvrij is,
uitnodigend is.

2.

•

Een kerk die probeert alle mensen van al het nodige te voorzien zodat zij hun
eigen weg gesterkt, misschien zelfs met blijdschap kunnen vervolgen.

•

Een kerk die dorpsgenoten en passanten de kans geeft op verhaal te komen,
hun verhaal te vertellen en naar dat van anderen luisteren.

•

Een kerk die ook de mogelijkheid biedt voor beraad om samen in actie te
komen maar die ook gezelligheid, rust en ontspanning brengt.

Visie – Waar gaan we voor?
Als Zuiderkerkgemeente Nieuw Amsterdam/Veenoord willen wij een christelijke
gemeenschap zijn.
Als Zuiderkerkgemeente zijn we als onderdeel van de PKN een gemeente
•
•
•
•

waarvan de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen,
elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang
boven het persoonlijk belang stellen.
waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij
horen.
die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk
iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk
instrument.

Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:
•
•
•

openheid
verantwoordelijkheid
ruimte
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3.

Nadere uitleg Missie en Visie
De onderstaande uitleg vormt samen met de Missie en Visie de identiteit van onze
Zuiderkerkgemeente.
Vanuit onze traditie en de actualiteit omschrijven we deze als volgt:
We zijn een gemeente die zich realiseert dat geloven veelal een zoektocht is naar
Gods belofte.
Onze overtuiging is dat geloven en kerk-zijn - anno 2019 - er toe doen in deze
wereld.
Onze missie en visie bevestigen ons in ons bestaan om in Jezus' naam het evangelie
handen en voeten te geven.
Ons streven is om als gemeente samen wegen te zoeken om dat doel te bereiken.
Samen luisteren, leren, kijken, vieren, beleven en in praktijk brengen waar het op aan
komt in het leven.
Daarbij steeds puttend uit de Bron, die God is.
Onze kerkgemeenschap wil een open en gastvrij huis zijn.
We zoeken naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen.
We willen kansen en talenten benutten en bruggen slaan tussen mensen en
groepen binnen onze gemeente en daarbuiten, naar samenleving en wereld.
Anders gezegd: De Zuiderkerkgemeente wil een dienstbare kerkgemeenschap zijn
waarin Bijbelse begrippen zoals liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen
niet slechts loze woorden zijn.
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Organisatie Zuiderkerkgemeente
Nieuw Amsterdam/Veenoord
4.

Kerkenraad
De algemene kerkenraad wordt gevormd door leden uit de gemeente die als
ambtsdrager zijn bevestigd. De kerkenraad kenmerkt zich door een zogenaamde
‘platte organisatie’. Dit betekent dat de algemene kerkenraad besluiten neemt op
hoofdlijnen.
Voor de dagelijkse leiding is de kleine kerkenraad verantwoordelijk. Deze wordt
gevormd door de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de voorzitters van de
taakgroepen en de predikant. De kleine kerkenraad coördineert het werk, geeft
sturing aan de processen en bereidt nieuw beleid voor. Zijn agenda wordt voorbereid
door het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, scriba en predikant.
Het voordeel hiervan is dat de kerkenraadsleden minder tijd behoeven te besteden
aan kerkenraadsvergaderingen en zich kunnen richten op het werk in gemeente en
wijken.
De kerkenraad werkt met taakgroepen en bestaat uit de volgende groepen:
• Pastoraat;
• Diaconaat;
• Beheer;
• Jeugd en jongeren;
• Kleine kerkenraad;
• Dagelijks bestuur.
De taakgroepen worden gevormd door ambtsdragers die als ouderling/diaken
bevestigd zijn, alsook leden die als niet/ouderling/diaken zijn bevestigd. De leden die
niet als ouderling/diaken zijn bevestigd maken geen deel uit van de algemene
kerkenraad maar hebben net als de bevestigde ouderlingen/diakenen ook hun
geheimhoudingsplicht.

5.

Besluitvorming
Het besluitvormingsproces is zodanig opgezet dat alle voorgenomen besluiten vooraf
in de afzonderlijke taakgroepen worden behandeld. Op deze wijze hebben ook de niet
bevestigde ambtsdragers invloed op de besluitvorming.
Daarna neemt de algemene kerkenraad een definitief besluit.

6.

Wijken
De gemeente is ingedeeld in 6 wijken naar evenredigheid verdeeld over Nieuw
Amsterdam en Veenoord. In elke wijk zijn vanuit de kerkenraad ambtsdragers
vertegenwoordigd. In elke wijk is een wijkouderling, een wijkdiaken en een
kerkrentmeester. De ambtsdragers worden in hun wijkwerk ondersteund door
wijkmedewerk(st)ers. Gezamenlijk vormen zij het wijkteam. Het wijkteam draagt zorg
voor pastorale en diaconale zorg in de wijk, bijgestaan door de predikant. Daarnaast
ondersteunen zij ook werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor financiële zaken.
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7.

Taakgroep pastoraat
Pastoraat is een taak van alle gemeenteleden.
De taakgroep pastoraat is actief op de volgende gebieden:
• Eredienst;
• Pastoraat;
De taakgroep pastoraat wordt in haar werk bijgestaan door een aantal commissies,
werkgroepen en personen in de gemeente:
• Commissie liturgisch bloemschikken;
• Kindernevendienst, jeugd en ontmoetingsgroep
• Leiding oppasdienst;
• Cantorij;
• Organist;
• Lectoren in de erediensten;
• Stuurgroep/werkgroep activiteiten.
De taakgroep pastoraat wil de participatie van de leden in het leven van de gemeente
versterken en een open verhouding van de gemeente met de samenleving
bevorderen.
Nadruk wordt gelegd op omzien naar elkaar, elkaar bij te staan en toe te rusten.
Naast het werk dat binnen de verantwoordelijkheid van de taakgroep al wordt gedaan,
heeft de taakgroep voor het komende jaren een aantal speerpunten.
Speerpunten:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Uitbouwen van de wijkavonden;
Uitbouwen van groepspastoraat;
Vernieuwing van gemeente-avonden;
Organiseren van een zangdienst en daarbij enige koren uit nodigen;
Preek van de leek;
In kleine groepen oefenen vrijmoedig te leren praten over je geloof;
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8.

Diaconaat
De taakgroep diaconaat houdt zich vooral bezig met het leggen of bevorderen van
(informele) contacten met bijvoorbeeld:
• Ouderen;
• Wie in geldelijke of psycho-sociale moeilijkheden is geraakt;
• De verre naaste (ZWO):
In sommige landen is elke euro een 10-voud waard. Hulp het liefst via korte
lijnen en ons bekende personen;
• Georganiseerde armoede bestrijding in de regio (DABAR);
• Verschillende andere organisaties met een maatschappelijk doel.
Viering Maaltijd van de Heer
Vanuit de traditie van de kerk is in de regel alle nadruk komen te liggen op de viering
van de Maaltijd als een gedachtenismaaltijd. We gedenken hoe Jezus uit liefde zijn
leven voor ons gegeven heeft. De Maaltijd van de Heer kent inhoudelijk meer
aspecten. Het is ook een bevrijdingsmaaltijd. De matses die we gebruiken zijn
gebaseerd op de Pesach maaltijd. Die werd ingesteld toen het volk Israël uit Egypte
bevrijd werd. Zo mogen wij vieren dat ook vandaag bevrijding uit allerlei duisternis
mogelijk is. Het is ook een toekomstmaaltijd. We vieren dat wanneer we alles eerlijk
delen er toekomst is voor iedereen.
•
•
•
•

Nadenken over andere aspecten van de viering van de Maaltijd van de Heer;
De vredesgroet;
Ervaring lopende viering;
Viering in een kring door de kerk.

Speerpunten:
Ø

Algemeen gezegd: ontmoeten, zien wie de ander is en daarop reageren is
mogelijk belangrijker dan eigen inzicht terug te horen.
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9.

Beheer
De taakgroep beheer bestaat uit ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeesters.
De taakgroep beheer heeft als taken:
• het inzamelen en beheren van financiën
- Geldwerving: geldmiddelen worden verkregen uit vrijwillige bijdragen via
de jaarlijkse actie Kerkbalans, Dankdagcollecte en Solidariteitskas en de
collecten in de kerkdiensten. Daarnaast zijn van belang bijzondere giften,
opbrengst van de rommelmarkt en incidentele schenkingen
- De financiële administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd.
•

het personeelsbeheer
- De salarisadministratie wordt verzorgd door het Kantoor Kerkelijke
Administratie (KKA).
- Een keer per jaar worden evaluatiegesprekken gehouden met de
organist, de sleutelbeheerder en de interieurverzorgster.

•

het beheer van de gebouwen en bezittingen
- Om de gebouwen in goede staat te houden voor de doeleinden
waarvoor zij dienen stelt de taakgroep beheer jaarlijks een
meerjarenonderhouds-programma op en laat deze door de
algemene kerkenraad vaststellen.
De bedoelde gebouwen zijn:
§ Zuiderkerk en bijgebouwen
§ Pastorie Zuiderkerk
§ Kosterswoning Zuiderkerk

•

het zorgdragen voor een goede ledenadministratie
- De ledenadministratie wordt gedaan door een vrijwilliger m.b.v. het
administratieprogramma van de landelijke kerk. (LRP).

•

het zorgdragen voor een goede archivering.
- De volgende stukken worden door de secretaris bewaard:
§ notulen van de vergaderingen
§ besluitenlijsten
§ financiële verslagen
§ overeenkomsten/contracten

Speerpunten:
Uitvoering geven aan onderhoud en renovatie van gebouwen.
Jaarlijks opstellen meerjarenonderhouds-programma
Jaarlijks opstellen meerjarenbegroting
Naast de reeds genoemde geldwervingsactiviteiten voortdurend zoeken naar
nieuwe mogelijkheden om de inkomsten en uitgaven in balans te houden.
Hierbij gebruikmakend van de adviezen die gegeven zijn in in het rapport
werkgroep Toekomst.
Ø Zorgdragen voor veiligheid van het personeel en de bezoekers
van de gebouwen en bijbehorende terreinen.

Ø
Ø
Ø
Ø
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10.

Taakgroep jeugd en jongerenwerk
- Jeugdkerk
- Jeugdavonden
- Kindernevendienst

De taakgroep bestaat uit de ouderling jongerenwerk en een aantal vrijwilligers die
onder andere het secretariaat en penningmeesterschap uitvoeren. De vrijwilligers die
de kindernevendienst bemensen maken geen deel uit van de vergaderingen.
Onderlinge communicatie wordt verzorgd door de ouderling.

De taakgroep heeft als doel:
Jongeren op welke manier dan ook, betrokken houden bij het kerkelijk gebeuren en
bij alle aspecten daarvan Hierbij ligt vooral de nadruk op het samenkomen van de
jeugd en een ieder kunnen latenzijn/uitdragen wat voor hen belangrijk is.
Vriendschap, acceptatie, begrip en omzien naar elkaar staat hierbij voorop.
De waarde van het geloof in Jezus proberen over te dragen, zodat jeugd en jongeren
gaan ontdekken wat het voor hun eigen leven betekent om christen te zijn en deel uit
te maken van een geloofsgemeenschap.

Speerpunten:
Ø De Jeugd bewust maken van hun visie.
Wat zien zij als kerkelijke gemeenschap.
Ø Het bij elkaar brengen van jong en oud d.m.v. gezamenlijke activiteiten;
Ø Samen kijken naar de toekomst.
Ø Het ontwikkelen van talenten;
Ø Jongeren laten zien dat kerk niet alleen geloof is maar ook het omzien naar je
medemens.
Ø Uitbouwen kinderkerstviering.
Ø Aandacht voor het gebruik van de sociale media.

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad d.d. 18 december 2018.
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