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2021-2026
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Carnisse Havenlied

kant

Dit land, aan zilte baren ooit

Dit nieuwe huis op oude grond,

ontkomen, met gewas getooid,

het boek, de tafel, de doopvont,

bebouwd, bewoond, bewerkt – totdat

het licht van Pasen, brood en wijn,

het bodem werd van deze stad.

dit lofgezang, ons samen zijn:

Wees, Heer, voor wie hier is gestrand,

laat dit voor mensen, klein en groot,

een haven in dit nieuwe land.

een haven zijn in al hun nood.

Voor mensen overal vandaan

Dank, Vader God die op ons wacht.

die samenkomen en weer gaan,

Dank, Zoon die met ons in de nacht,

als schepen op de levenszee

in storm en ontij is geweest

die deinen over wel en wee.

en bij ons blijft in woord en Geest.

Wees, Heer, voor wie naar thuis verlangt

Dank God die geeft met gulle hand

een haven in dit vreemde land.

een haven in Carnisseland’.

Bert de Wit (tekst)

Jan van Dijk (muziek)

Barendrecht, 7-7-2015

9-7-2015
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Een symbolische schikking ter gelegenheid van de gemeentezondag waarin
de veelkleurige gemeente verbeeld is die in de Haven op adem kan komen.

1. Voorwoord

In het jaar dat Carnisse Haven 16 jaar jong wordt, verschijnt dit beleidsplan 2021-2026. Een doorkijk van
beleid voor de komende vijf jaar. Niet alleen de einddatum van het ‘oude’ beleidsplan, maar zeker ook de
periode van coronacrisis geven aanleiding om de rol van onze kerk in de samenleving en de onderlinge
relaties binnen de Carnisse Haven-gemeenschap nog een keer onder de loep te nemen. Reden genoeg om
ons beleid van onder tot boven te bekijken.

Dat is de aanleiding voor dit beleidsplan. Een belangrijk document waarin opgenomen is hoe we als kerk
de gemeenschap van dienst kunnen zijn op terreinen waar dat nodig is, hoe we als levende gemeenschap
van Christus onze rol in de maatschappij kunnen vervullen. Het beleidsplan is een hulpmiddel voor de
opbouw en ontwikkeling van onze kerkgemeenschap en is bedoeld voor alle groepen en wijkraden in onze
kerk om te komen tot samenhangende en weloverwogen beslissingen.

De kerk is meer dan een bijeenkomst op zondagmorgen. Als u dit beleidsplan leest, het jaarboekje erop na
slaat en de weekkalender bekijkt, ziet u al snel dat Carnisse Haven een levende gemeenschap is en dat
onze kerkzalen ook door de week (normaal gesproken) vol zijn gepland. Niet alleen met kerkelijke
activiteiten overigens! Zo is zichtbaar dat we een kerk met open deuren zijn en dat we een thuishaven
willen zijn voor hen die even op adem willen komen.

‘Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder’
staat in Spreuken 11 vers 14. Dit beleidsplan is een
uitwerking van de visie van onze wijkgemeente
voor de komende jaren. Hiermee geven we richting
voor de weg waarop we met elkaar lopen.

Bas Nootenboom
voorzitter wijkkerkenraad Carnisse Haven
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2. Onze geschiedenis: een waardevolle bron
Carnisse Haven komt voort uit de Hervormde Gemeente (Hervormd Wijkgebouw) en de Gereformeerde
Kerk van Barendrecht, gedeelte Smitshoek (Rehobothkerk). Vanwege nieuwbouw van de Rehobothkerk
werd in 1974 besloten om gezamenlijke diensten te houden in het Hervormd Wijkgebouw. Nog even
werden, nadat de nieuwe Rehobothkerk in gebruik was genomen, weer afzonderlijke diensten gehouden,
maar de ‘tijdelijke inwoning’ had ervoor gezorgd dat het Samen Op Weg proces langzaam maar zeker zich
steeds verder ontwikkelde. Eigenlijk liep men in Smitshoek voor op het Barendrechtse SOW-proces. De
samenwerking werd steeds intensiever en op steeds meer terreinen vond men elkaar. Dit resulteerde in
een SOW-wijkgemeente Smitshoek, waarbij men uiteindelijk ook in één kerkgebouw, de Rehobothkerk,
de samenkomsten hield.

Begin jaren negentig kwamen er plannen voor de grote
Vinex-wijken Carnisselande (Barendrecht) en Portland
(Rhoon). De kleine wijkgemeente kreeg de pastorale zorg
voor de circa 30.000 bewoners van deze nieuwe wijken, die
van 1997 tot 2015 gebouwd zijn. Samen met de Katholieke
St. Augustinus Parochie in Barendrecht en leden van de
Remonstrantse Broederschap werden er ‘welkomrondes’
gehouden om alle bewoners van de nieuwe huizen straat
voor straat welkom te heten met een bloem of kaars.

Vrijwilligers staan klaar voor een welkomronde.

Er werden plannen ontwikkeld om in Carnisselande, op de kruising van Voordijk en Avenue Carnisse, een
kerk te gaan bouwen ter vervanging van de Rehobothkerk. Het moest een multifunctioneel gebouw
worden, zodat het geheel ook goed te exploiteren zou zijn. Tijdelijk werden in het woonhuis op het Veerse
Meer 2 vele activiteiten georganiseerd die vanwege plaatsgebrek niet (meer) konden plaatsvinden in de
Rehobothkerk. De plannen waren dus om beide locaties te vervangen door één nieuw multifunctioneel
gebouw.
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Architect Arie Maat en projectarchitect Kees
Opendorp presenteerden op 10 november
2003 het ontwerp van een kerk met 300
zitplaatsen, met uitbreidingsmogelijkheden
voor nog 75 zitplaatsen, en zes nevenruimten.
In najaar 2004 startte men met de bouw. De
kerk is op zondag 2 oktober 2005 feestelijk in
gebruik genomen. In de klok hangt een
zogenoemde bronzen klepklok van 176 kg,
gemaakt door de firma Petit & Fritsen. De
vele geldwervingsactiviteiten om de bouw te

Carnisse Haven in aanbouw in 2004.

betalen versterkten de band tussen de gemeenteleden onderling en in de wijk.

De naam “Carnisse Haven” destijds door één van onze gemeenteleden bedacht, is een passende bij de
wijk Carnisselande. De naam Carnisse gaat terug naar kerknisse: een kerk op een landtong (=nisse) dus.

Onze geschiedenis kleurt ons denken en ons handelen. Veelkleurig zijn en ruimte geven aan de ander
zitten als het ware in de genen van Carnisse Haven. Het woord ‘welkom’ is een sleutelwoord in de
gemeente. Ook ontdekten we dat samenwerken en verschillende vormen van activiteiten sterk bijdragen
aan de gemeenteopbouw.

De geschiedenis van het kerkelijk leven in Smitshoek en de
opbouw van Carnisse Haven zijn vastgelegd in het boek
Haven in de polder, dat verscheen ter gelegenheid van de
ingebruikname van Carnisse Haven in oktober 2005.
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3. De gemeente: leeftijdsopbouw en trends
1. Omvang en plaats van de wijkgemeente
Carnisse Haven is een Protestantse wijkgemeente in Barendrecht. Het kerkelijk centrum Carnisse Haven is
gelegen aan de Noordersingel 30. De wijkgemeente omvat de geografische woongebieden Smitshoek,
Carnisselande en Portland. Op 30 juni 2020 telde de wijkgemeente 733 huisadressen (pastorale eenheden)
en 1387 leden onder wie 191 kinderen onder de 18 jaar. Er zijn 661 belijdende leden. Het kerkblad
Klankbord wordt bezorgd op 403 adressen. Er zijn 330 pastorale adressen zonder een abonnement op het
kerkblad.

leeftijdsgroep
tot 4 jaar
4 t/m 5 jaar
6 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 t/m 74 jaar
75 t/m 84 jaar
85 t/m 94 jaar
95 jaar en ouder
totaal aantal leden

1-2-2020
13
13
63
92
86
57
115
212
174
237
169
63
4
1298*

1-2-2015
42
24
88
108
76
85
188
239
206
245
159
45
3
1508

verschil
-29
-11
-25
-16
+10
-28
-73
-27
-32
-8
+10
+18
+1
-210

gemiddelde leeftijd

51,5

47,7

+3,8

Zoals de tabel laat zien, zijn er ten opzichte van 2015 aanzienlijke verschillen. Zo is de gemiddelde leeftijd
van onze wijkgemeente naar 51,5 jaar gestegen en zien wij een terugloop in het aantal leden. Het is goed
daarbij te bedenken dat dit landelijke tendensen zijn, maar dat deze trends in onze gemeente nog
versterkt worden door het feit dat de VINEX-wijken Carnisselande en Portland zo goed als volgebouwd
zijn. Door de voltooiing van de wijken zal de aanwas van nieuwe leden sterk gereduceerd worden. We
zullen dan ook in ons beleid naar een nieuwe balans moeten zoeken, rekening houdend met de
veranderde samenstelling van onze gemeente.
* Per 17 september 2021 waren er 1231 geregistreerden in onze wijkgemeente.
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4. Visie, profiel en missie

1. Visie en opdracht
Carnisse Haven is een thuishaven voor iedereen die op adem wil komen. We ontmoeten de Ander en
krijgen inspiratie om er te zijn voor de ander, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, die ons
de weg wijst en zegt: Jullie zijn het zout der aarde…Jullie zijn het licht van de wereld (Mattheus 5: 13 – 14).
In het vertrouwen dat God met ieder mens zijn weg gaat, gunnen wij elkaar de ruimte van een
persoonlijke beleving.

2. Profiel
Carnisse Haven is een open gemeenschap. Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. We staan open
voor elkaars visie en willen met elkaar in gesprek. Als ‘kerk zonder uitroeptekens’ hebben we niet op alle
(levens)vragen een antwoord, maar we gaan steeds weer in gesprek met elkaar om te ontdekken wat de
weg is die we als individu, maar zeker ook als geloofsgemeenschap moeten gaan.
In Carnisse Haven willen we elkaar kennen en zelf gekend worden. De gemeenteleden zullen dienstbaar
aan elkaar zijn en zeer zeker ook aan de
samenleving.
Carnisse Haven is een kerk voor alle generaties.
De gevarieerde diensten en activiteiten zijn een
afspiegeling van de veelzijdige gemeente. Door
de afwisseling van het soort diensten proberen
we iedereen op zijn of haar beurt te raken.

3. Missie
Wanneer we het over een missionaire
gemeente hebben, komt steeds weer de vraag
naar boven: zijn wij niet te veel naar binnen
gericht? Geven wij zo wel gehoor aan onze

Emmauswandeling tijdens de gemeentezondag in 2019.

roeping om het zout voor de aarde te zijn? Dus heel praktisch: zijn we wel een open gemeente, kennen wij
de medebewoners in de straat waar we wonen? Weet iedereen bijvoorbeeld voldoende dat Carnisse
Haven iedere woensdagmorgen open is voor iedereen die graag een kopje koffie of thee drinkt en een
8

praatje wil maken? Is het wel duidelijk dat iedereen uit de wijk in gesprek kan gaan met de predikant als
daar behoefte aan is? En maken wij daarbij wel voldoende gebruik van onze PR? Dit zijn vragen die de
komende jaren steeds weer aan de orde moeten komen. Onze missionaire taak wordt niet alleen
toevertrouwd aan de predikant, de kerkelijk werker of ambtsdragers, maar wij allen zijn hiertoe geroepen.
Waarbij wij natuurlijk altijd rekening houden met ieders eigen (on)mogelijkheden. Paulus zegt immers in 1
Korintiërs: 12: ‘We zijn één lichaam, maar dat lichaam bestaat uit vele delen.’

De stiltehoek in Carnisse Haven.
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5. Organisatiestructuur

Carnisse Haven heeft twee voorgangers: één fulltime predikant en één parttime kerkelijk werker. Naast
een kerkenraad, kleine kerkenraad en het moderamen werkt Carnisse Haven met wijkraden. Centraal in de
wijkraad werkt een ouderling of diaken die als ‘trekker’ met andere kerkenraadsleden en/of
gemeenteleden de wijkraad vormt. Vrijwilligers werken samen met de ‘trekker’ aan hun taak in de
wijkraad. Er zijn betaalde (cantor-)organisten, een betaalde koster en een team van onbetaalde
hulpkosters.
De wijkgemeente is opgedeeld in geografisch bepaalde secties, waarin de sectiemedewerkers het eerste
aanspreekpunt zijn voor alle leden van de wijkgemeente,
zowel pastoraal, diaconaal als missionair. Zij zijn het gezicht
van Carnisse Haven in hun sectie.
De organisatie in wijkraden en secties werkt in principe goed,
maar er zijn niet voor alle functies voldoende vrijwilligers. De
komende periode willen wij als wijkkerkenraad en als
wijkgemeente benutten om onze organisatie tegen het licht
te houden. We zullen wellicht de omvang en de structuur van
onze organisatie moeten reorganiseren, gelet op het feit dat
we te maken hebben met een krimp i.p.v. groei van onze
wijkgemeente. Dit zal ook zijn weerslag vinden in de omvang
van de kerkenraad en wijkraden. Niet zozeer de kwantiteit,
maar de kwaliteit van de organisatie zal voorop moeten staan.

Gezamenlijke lunch na de Gemeentezondag in 2019.

Verantwoordelijkheden en samenwerkingen
In onderstaande schema’s is weergegeven welke activiteiten de wijkraden organiseren en van welke
activiteiten/organisaties de wijkraden gebruik kunnen maken. In dit overzicht lijkt de
activiteitencommissie een ‘vergaarbak’ voor allerlei gemeentevormende en missionaire activiteiten, die
vaak door ‘losse’ vrijwilligers of groepjes worden aangepakt. In het verleden waren deze activiteiten deels
ondergebracht bij de Wijkraad Gemeenteopbouw. Het is goed om kritisch te kijken naar de
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verantwoordelijkheden van deze commissie en van de commissie Vorming & Toerusting en daar wellicht
een duidelijker vorm voor te vinden.

Activiteiten waar de Wijkkerkenraad/ Wijkraden verantwoordelijk voor zijn
WR Eredienst

WR Pastoraat

WR Diakenen

WR Kerkrentmeesters

Kerkenraad

V&T

Personeel

WR
Jeugdwerk
Jeugdkerk

Kerkdiensten

Bijeenkomst
nieuw
ingekomen
leden
Viering 75+

Diaconaal
platform

Werkgroep V&T

Gemeentezon
dag

Diaconale
bijdrage

Onderhoud

Catechese

Commissie
communicatie

Startbarbecue

Groot
Huisbezoek

ZWO

Verhuur

Joch

Webmaster

Sandwichclub

Bloemengroet

C.H. fonds

Plexat

Open Haven

Alle
gespreksgroe
pen
Jaarprogram
ma met
toerustingsact
iviteiten
Boekbespreki
ngen

Stiltevieringen

Kindernevendiens
t

Voorbeden
(boek en
doosje)

Digicom

Jeugdhave
n

Maaltijdgroep

Filmavonden

Muziekgroep

Hulpkosters

Jeugddiens
ten

Wintermarkt

Kinderkoor Ziezo

Wijkkas

Fotograaf

Kerkbalans

Muziek in
Carnisse
Haven
Cultuurcommi
ssie
Eetgroep op
verhaal
komen.
Sobere
maaltijden

Peuterdiensten

Cantorij

Kledingbeurs

Symbolisch
bloemschikken

Activiteitenco
mmissie
Koffiemorgen

Dagje uit voor
ouderen

Boekenhaven

Zingen op
woensdagmor
gen
Ouderengespr
eksgroep
Koffie drinken
op zondag

40-dagen project
(paarse boekje)
Kinderoppas

Digicom

Paasontbijt

Activiteiten waar de Wijkraden gebruik van kunnen maken

WR
Eredienst
Kerkomroep
Radio Exxact
FM

WR
Pastoraat

WR Diakenen
Voedselbank
Hart voor
Barendrecht

WR
Kerkrentmeesters
Kerkomroep
Radio Exxact FM

WR
Jeugdwerk

Kerkenraad

V&T

Activiteitencommissie /
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Wijkkerkenraad Carnisse Haven

Leden:

Leden:

Moderamen:
voorzitter kerkenraad, scriba, predikant

Kleine Kerkenraad:
voorzitter, scriba, predikant, kerkelijk werker, voorzitters wijkraden

Leden:

Wijkkerkenraad:
voorzitter, predikant, kerkelijk werker, ouderlingen,
diakenen, kerkrentmeesters

Wijkraad
Pastoraat

Wijkraad
Diakenen

Wijkraad
Eredienst

Wijkraad
Wijkraad
Kerkrentmeesters Jeugdwerk
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6. Communicatie
Het communicatiebeleid van Carnisse Haven is de verantwoordelijkheid van de Wijkkerkenraad. In de
uitvoering zijn verschillende commissies en individuele gemeenteleden actief. Wij manifesteren ons en
communiceren als kerk met behulp van veel verschillende media.

1. Klankbord
Het kerkblad Klankbord verschijnt gewoonlijk tweewekelijks. Gemeenteleden moeten een betaald
abonnement nemen op Klankbord. Klankbord is een uitgave voor de hele Protestantse Gemeente
Barendrecht. Op deze wijze wordt de verbondenheid met de andere wijkgemeenten nog eens extra
benadrukt.

2. Nieuwsbrief
In de coronatijd is aan Klankbord (tijdelijk) een nieuwsbrief toegevoegd, een onregelmatig verschijnende
uitgave, gericht op de gemeenteleden van Carnisse Haven. Het voordeel is de actualiteit van deze
rondzendbrief. De meeste kerkleden, geabonneerd op Klankbord, krijgen de Nieuwsbrief digitaal
aangeleverd, bij leden zonder e-mail wordt de nieuwsbrief persoonlijk bezorgd. De Nieuwsbrief staat ook
op de website.

3. Jaarboekje
Het Jaarboekje is het spoorboekje van de Protestantse Gemeente te Barendrecht (PGB), waarin alle
gegevens van kerkenraden, wijkraden, organisaties, commissies en werkgroepen zijn opgenomen.

4. Flyer Vorming & Toerusting
In de halfjaarlijkse flyer staan de activiteiten die V&T, in samenwerking met’ V&T Dorp’ organiseert. De
flyer wordt in Klankbord ingevouwen.

5. Kerstkaart/ Paaskaart
Als groet en met een overzicht van de vieringen rondom de feestdagen wordt bij elk gemeentelid een
mooie kaart bezorgd. Elke keer wordt ook in een wijkdeel van Carnisselande en Portland deze kaart huisaan-huis bezorgd als teken van onze aanwezigheid in de wijk.
13

6. Besloten Facebookgroep
Zo’n 150 gemeenteleden zijn lid van de besloten Facebookgemeente Carnisse Haven’. In deze groep
vinden zij inspiratie en kunnen zij ervaringen delen. Iedere week plaatst een lid van Vorming & Toerusting
een korte ‘overdenking’ onder de titel Week In – Week uit. De predikant en kerkelijk werker beheren de
Facebookgroep.

7. Kerkdiensten via kerkomroep
Tijdens de coronacrisis was het alleen maar mogelijk om de kerkdiensten online te bekijken of te
beluisteren via Kerkomroep of YouTube. De ontwikkelingen in het ‘streamen’ van kerkdiensten zullen
groeien, ook nu het weer mogelijk is de kerkdienst persoonlijk bij te wonen. De rol van de Digicom wordt
daarbij steeds belangrijker.

8. Website
De website www.carnissehaven.nl is geïntegreerd in pknbarendrecht.nl. De website is een uitstekend
middel om te communiceren. Het is zaak om actueel blijven en de website up to date te houden. Dat
laatste is wel een zorgpunt en vereist onze aandacht.

9. E-mail
Het e-mailverkeer neemt een steeds prominentere rol in bij de communicatie met de gemeente. Het
gebruik hiervan is fors toegenomen. Veel gemeenteleden willen dan ook op deze wijze op de hoogte
worden gehouden.

10. Whats-app
Voor snelle en praktische communicatie, onder andere met de jongeren die catechese volgen, zijn er
appgroepen.

11. Radio Exxact Barendrecht
Op zondag zijn twee kerkdiensten te volgen via Exxact
Barendrecht. ’s Morgens wordt de dienst van Carnisse Haven
of de Maranathakerk uitgezonden. De dienst in de kerk
begint om 10.00 uur. De uitzending bij Exxact begint om 09.00
uur en duurt tot 11.00 uur.

Een uitzending van Exxact Barendrecht vanuit Carnisse Haven.
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12. Pers
Door persberichten te sturen naar lokale kranten, met name De Schakel, worden Barendrechters attent
gemaakt op komende activiteiten. Ook worden verslagen met
foto’s gestuurd van geslaagde activiteiten.

13. Lief- en Leedbord
Op het Lief- en Leedbord in de ontmoetingsruimte van Carnisse
Haven hangen geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen,
rouwberichten, bedankjes etc. Eronder staat een bakje waarin
verzoeken tot voorbeden gedaan kunnen worden.

14. Hart voor Barendrecht
Op de website van de Stichting Hart voor Barendrecht is een
gezamenlijke agenda met activiteiten van kerken, onder andere
van Carnisse Haven, te vinden.

15. Gezichtenboek
In 2021 verscheen een eerste versie van een ‘gezichtenboek’

Het lief-en leedbord in de ontmoetingsruimte.

waardoor gemeenteleden elkaar gemakkelijker kunnen
vinden.

Uitdagingen en wensen
Het communicatiebeleid van Carnisse Haven is de verantwoordelijkheid van de Wijkkerkenraad, maar er is
nu geen sprake van een centrale regie. We zijn vooral uitvoerend en ad hoc bezig. Wijkraden, commissies
en individuele gemeenteleden verzorgen zelf hun externe communicatie over activiteiten en de
erediensten. Hoewel dit doorgaans geen grote problemen geeft, werken we soms langs elkaar heen en is
er geen krachtige, eenduidige boodschap. Ook zouden we meer rand- en buitenkerkelijke Barendrechters
kunnen bereiken met een duidelijker communicatiebeleid, zeker nu de digitale mogelijkheden en het
belang van storytelling snel toenemen. Idealiter is er een duidelijke structuur en een heldere strategie. Er
is één persoon die verantwoordelijk is voor alle communicatie-uitingen en die de afgesproken strategie
controleert.
•

We breiden het moderamen uit met een ambtsdrager (ouderling met bijzondere opdracht) met als
speciale taak communicatie.

•

De ambtsdrager stelt een communicatieplan op waarin zijn opgenomen:
15

1. Doelgroepen binnen en buiten Carnisse Haven: gemeenteleden, andere kerken, directe omgeving
in Barendrecht en samenleving
2. Doelstellingen: wat willen we vertellen en waarom
3. Communicatiemiddelen die de kerk inzet (zie boven voor een voorlopige inventarisatie)
4. Een overzicht van wie doet wat en hoe?
5. Kosten/begroting
•

De ambtsdrager stelt een halfjaarlijkse communicatiekalender op: wanneer moet er informatie
gedeeld worden, voor welke doelgroep en via welke media?

•

De ambtsdrager coördineert de communicatie volgens de kalender en zet opdrachten uit.

•

De ambtsdrager evalueert jaarlijks de communicatie-inspanningen en stuurt waar nodig bij.

In 2015 verscheen de ‘Glossy’ Op verhaal komen in de haven met
persoonlijke verhalen van gemeenteleden.
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7. Wijkraad Eredienst
De Wijkraad Eredienst draagt zorg voor de liturgische vorm en inhoud van de eredienst. De Wijkraad
bestaat uit afgevaardigden vanuit de kindernevendienst, cantorij en ZieZo! Daarnaast maakt de predikant
deel uit en eventueel geïnteresseerde gemeenteleden zijn welkom.

Gerealiseerd
De basis van de zondagmorgenviering kan hetzelfde blijven. De afgelopen vijf jaar is er veel gerealiseerd:
•

Gebruik van het nieuwe Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, in haar diversiteit: o.a. ook
gebruik van opwekkingsliederen, vooral voor zover ze in het nieuwe Liedboek zijn opgenomen.

•

Er is meer stilte aan het begin van de dienst, door hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen.

•

De Paaskaars brandt bij binnenkomst.

•

In 2019 kon er een nieuw Avondmaalsstel aangekocht worden

•

Intensiever gebruik van de beamer: alle liederen worden op de beamer getoond, er worden ook
regelmatig ondersteunende foto’s, video’s of projectonderdelen getoond.

•

Uitzending van de hele kerkdienst op kerkomroep in beeld en geluid.

•

Aandacht voor symbolisch bloemschikken: bij hoogtijdagen, in de Veertigdagentijd en tijdens
Advent wordt het thema gevisualiseerd in een bloemschikking, indien mogelijk in aansluiting op
het thema van de kindernevendienst.

•

In de Stille Week worden er liedvespers georganiseerd, die een toename van deelnemers laten
zien.

Uitdagingen en wensen
•

Hoe geven we meer vorm aan diversiteit van de kerkdiensten, nu jongeren minder gretig vragen
om ‘jeugddiensten’ en zij zich eerder thuis voelen in een ‘eigen dienst, in een eigen ruimte’, zoals
de Jeugdkerk?

•

Hoe betrekken we gemeenteleden actief bij de kerkdienst?

•

Hoe vinden we op termijn nieuwe organisten en eventueel een nieuwe cantor en dirigent van
ZieZo!

•

Hoe kunnen we de deelname aan en in de kerkdiensten bevorderen?

17

8. Wijkraad Pastoraat

De Wijkraad Pastoraat ondersteunt, inspireert en geeft richting aan het werk van de wijkgemeente en de
sectieteams op pastoraal gebied, zoals het bezoekwerk en de organisatie van het jaarlijkse
Groothuisbezoek en de gespreksgroep Het Pastoraal Beraad.

De kerk heeft van oudsher een belangrijke pastorale missie: omzien naar elkaar, je gekend weten en
gekend voelen, niet alleen bij die Ene, maar bij ook bij de ander, de naaste. Elke keer zal dit weer opnieuw
moeten worden ingevuld, rekening houdend met de tijdgeest. Hoe moeten en kunnen we binnen het
pastoraat handen en voeten geven aan de opdracht om er te zijn voor elkaar en om te zien naar elkaar?
Uitdagingen en wensen
Kennen en gekend zijn, is en blijft ook deze tijd nog steeds actueel. De pastorale zorg heeft echter, mede
door een afnemend aantal vrijwilligers binnen het pastoraat, wel behoefte aan een andere invulling, meer
gericht op de vraag vanuit de mensen zelf. Bovendien is in een tijd waarin mensen mondiger en
zelfstandiger zijn geworden, de pastorale zorg ook veranderd: niet iedereen heeft behoefte aan een
pastoraal gesprek of pastorale ontmoeting. Dat kan tegelijk ook de valkuil zijn, namelijk dat men niet
meer alert is op mensen die de pastorale zorg nodig hebben.
Daarom ook kan de pastorale zorg niet afhankelijk zijn en blijven van alleen ambtsdragers,
contactpersonen, predikant en kerkelijk werker: we zullen als kerkgemeenschap steeds meer elkaars
herder moeten zijn: er zijn voor elkaar en elkaar opmerken in goede en minder goede tijden.
Meer afstemming met de diaconie is niet alleen de wens van de Wijkraad Diaconie, ook binnen het
pastoraat voelt men deze behoefte.
Voor velen zijn ook ontmoetingen in bredere kring mooie momenten om samen gemeente te zijn. Zo zijn
de 75+ vieringen bijeenkomsten die door de bezoekers ook werkelijk als een viering worden gezien. Ook
Groothuisbezoekmiddagen en -avonden leveren vaak verrassende en diepgaande gesprekken op. Om
een inspirerende gemeente te zijn, is het goed elkaar blijvend te inspireren en te motiveren.
De kerk zal er altijd moeten zijn op momenten dat men om hulp vraagt, op momenten dat men vreugde
en verdriet wil delen met de ander.
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Om de zichtbaarheid van de kerkenraad te vergroten is het zinvol dat de tweede ouderling na afloop van
de dienst in de hal een eigen plek heeft om o.a. gasten en nieuw-ingekomenen te woord te kunnen staan.
Bij de viering van het tienjarig bestaan van ons kerkgebouw in 2015 was het thema ‘een bruisende kerk’.
Dat willen we vasthouden: een bruisende kerk, ook in de looptijd van dit beleidsplan. En er gebeurt al
heel veel. Zo kan bijvoorbeeld een intergeneratieve gespreksgroep een waardevolle bijdrage leveren
aan een goede verstandhouding en een beter begrip tussen de verschillende generaties. Ook kan men van
elkaar leren en elkaar een helpende hand en een luisterend oor bieden. Belangrijk is dat er kringen
samengesteld worden die na de start zelfstandig verder kunnen gaan. Het blijft telkens weer een
uitdaging om samen verder te gaan, de kerk als één gemeenschap.

Een veilige gemeente, een veilige haven
De generale synode van de PKN heeft besloten dat er een regeling komt die inhoudt dat predikanten en
kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare
mensen werken of leidinggevende taken hebben, verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG)
overleggen op het daarvoor meest aangewezen moment. Als wijkgemeente Carnisse Haven willen we
ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we
bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Het een en
ander moet nog nader worden uitgewerkt, maar we noemen alvast een aantal grondwaarden:

1. Veilige omgeving
We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en
gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed verblijven en geloven is. Ook als deze
gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.
2. Respect
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en
lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere
kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.
3. Persoonlijke integriteit
We respecteren de rechten die ieder mens heeft vanuit wetgeving of geloof. We vermijden elk gedrag
(verbaal en non-verbaal) dat bij anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of
buitensluiting. We maken bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het
gebruik hiervan zorgen we ervoor dat de privacy van anderen worden gewaarborgd en dat we zorgvuldig
omgaan met vertrouwelijke gegevens. In de onderlinge communicatie wordt ingegaan op de zaak en
wordt er niet op de persoon gespeeld.
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9. Wijkraad Diakenen
De Wijkraad Diakenen bepaalt het diaconale beleid van Carnisse Haven, in samenwerking met de
wijkkerkenraad. De wijkraad wisselt diaconale ervaringen, problemen en initiatieven uit met de andere
gemeenten van de Protestantse Kerk Barendrecht binnen het college van Diakenen. Alle diakenen zijn lid
van de Wijkraad.

Inleiding
Diaconaat gaat over situaties waarbij de persoonlijke levensomstandigheden of de basisbehoeften van
mensen in het geding zijn. Dit zijn, vrij vertaald naar de werken van barmhartigheid: de behoefte aan
voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid, geborgenheid en toekomstperspectief. Ook in situaties van
‘onrecht’ en ‘gerechtigheid’ kan het diaconaat een rol spelen.
De diaconie heeft vanouds binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente en doet
dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk.
De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en
in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen
van de gerechtigheid waar onrecht plaatsvindt.
Diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met gemeenteleden de diaconale roeping gestalte
te geven en roepen gemeenteleden op om in vrijmoedigheid te geven, tot voorbede, naar elkaar om te
zien en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste(n) in nood. De diaconie kan ook op
een niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen.

Toekomstverwachting
Hoe kunnen we als diaconie binnen wijkgemeente Carnisse Haven zichtbaarder worden voor de
hulpbehoevenden op sociaal en financieel vlak? Door nauwere samenwerking met pastoraat en
contactpersonen kunnen we eerder schakelen in omstandigheden waar diaconale hulp nodig is. We
verwachten een toename in de behoefte aan diaconale ondersteuning door vergrijzing, vereenzaming,
vervreemding en financiële nood.
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Uitdagingen en wensen
•

Nauwere samenwerking met pastoraat en contactpersonen met de diaconie, zodat de
toegevoegde waarde ook daadwerkelijk zichtbaar wordt.

•

Drempelverlagend werken. Gemeenteleden moeten minder schroom hebben om bij de diaconie
aan te kloppen met een hulpvraag. Hierbij is het ook belangrijk om de mogelijkheden voor
hulpaanbod actiever (op diverse vlakken) onder de aandacht te brengen om zichtbaarder en
toegankelijker te worden.

•

Actievere deelname aan regionale overlegvormen en tussentijdse informatiebijeenkomsten op
regionaal gebied. In hoofdzaak instanties zoals het Diaconaal Platform, stichting Present, het
wijkteam van de gemeente Barendrecht en eventueel het buurtteam.

•

Vereenzaming en vervreemding voorkomen door intensiever om te zien naar ouderen en zieken
door o.a. het aanleggen van een bellijst.

•

Het Noodfonds (onderdeel van het Diaconaal Platform) gebruiken indien nodig.

•

Onderzoeken op welke wijze de diaconie invulling kan en wil geven aan jongerendiaconaat binnen
onze gemeente (bijvoorbeeld World Servants) of door het uitbreiden van de eetgroep (jongeren
koken voor en/of met ouderen).

Op de jaarlijkse Veranderdag van Stichting Present geven veel gemeenteleden van Carnisse Haven praktische hulp aan dorpsgenoten.
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10. Wijkraad Kerkrentmeesters
De Wijkraad Kerkrentmeesters heeft de dagelijkse zorg voor de materiële zaken van onze wijkgemeente
Carnisse Haven. Het gaat daarbij met name om dagelijks beheer van de gebouwen en de dagelijkse zorg
omtrent het feitelijke gebruik ervan. Het financieel-zakelijke beleid wordt in het College van
Kerkrentmeesters (CvK) uitgezet. Onze WKR is in het CvK vertegenwoordigd om mee te sturen en te
beslissen over beleid.

Onze Wijkraad is een compacte groep betrokken mensen, die elk een eigen expertise meebrengen en
zelfstandig hun taken uitvoeren. Ieder lid van onze wijkraad heeft een andere rol. We kennen de volgende
rollen: voorzitter, secretaris, kerkmeester (twee personen), vertegenwoordiger Digitale Commissie,
afgevaardigde CvK, coördinator financiële acties en penningmeester van de wijkkas. Behoudens de
penningmeester hebben alle leden de aanstelling als kerkrentmeester. Niet alle kerkrentmeesters zijn
ambtsdrager. Vanwege de vertegenwoordiging in het CvK is een iets stevigere basisbezetting wel een
wens. Waar mogelijk richten we onze taken zo efficiënt mogelijk in.
We hebben de dankbare taak om dagelijks te zorgen voor ‘het huis’ van onze wijkgemeente. We zorgen
ervoor dat de kerk en de pastorie er representatief en verzorgd bij staan, zowel van buiten als van binnen.
Dat doen we door te zorgen voor het technisch onderhoud van gebouw en installaties. Ook de Digitale
Commissie (DigiCom) valt onder onze verantwoordelijkheid.

We voeren projecten uit, zoals project “Beeld & Geluid” of de verfraaiing van de kerkramen. Tevens
coördineren we het gebruik van en de zorg voor het kerkgebouw: de betrokken kerkrentmeesters, de
koster en hulpkosters hebben hierin een pittige taak. Voor veel onderhoud huren we professionals in,
maar klein onderhoud doen we zelf. Ook coördineren we de jaarlijkse collectes en beheren we de wijkkas
voor de dagelijkse uitgaven en inkomsten, zoals de inkopen, de declaraties van vrijwilligers en contante
giften die bezoekers ontvangen. Al met al een breed takenpakket, dat ervoor zorgt dat de kerk elke dag
gebruikt kan worden met als wekelijks hoogtepunt natuurlijk de zondagse erediensten.

Gerealiseerd
•

Het is gelukt om het gastheerschap van de kerk te continueren.

•

Eén van de kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor technische zorg en onderhoud van het
kerkgebouw en de pastorie.
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•

Het kerkelijk centrum wordt, naast rouw- en trouwdiensten, in toenemende mate verhuurd voor
vergaderingen en dergelijke. Als kerkrentmeesters zien we dat het gebouw gebruikt wordt waar
het voor bedoeld is: een centrale plek voor de gemeente en in toenemende mate vindt ook de
omgeving een route naar het gebouw. Door bijvoorbeeld activiteiten van de Stichting Cultuur
Carnisse Haven te faciliteren zal deze verhuur verder kunnen toenemen.

Verdere punten die gerealiseerd zijn dan wel opgepakt kunnen worden:
•

We gaan inmiddels soepeler om met de verantwoordelijkheden van de koster, door met
(standaard) overeenkomsten te werken.

•

Als gastheren en -vrouwen de kerk mogen openen kan Carnisse Haven gemakkelijker en
goedkoper groeien.

•

We stellen de kerk vaker overdag open voor stiltezoekers.

•

We maken de kerk beter zichtbaar in de samenleving door het plaatsen van een banner op de gevel
en het laten organiseren van cultuuravonden.

•

Het verzorgen van Beeld en geluid-uitzendingen is gerealiseerd.

•

Het CvK is gestart met het werken met deelbudgetten per wijkgemeente. We gaan er elk jaar weer
wat meer ervaring mee opdoen;

•

Het tweede scherm in de hal is geïnstalleerd.

Uitdagingen en wensen
We blijven graag dicht bij onze kerntaken met het beheren van de gebouwen, het verzorgen van het
gastheerschap en de lokale uitvoering van en advisering (aan kerkenraad en CvK) over het financieelzakelijke beleid. We gaan het werken vanuit de jaarlijkse wijkbegroting verder invulling geven en
implementeren. In meer dialoog tussen de wijkraden over hoe het gemeentezijn zich ontwikkelt kunnen
we uitvinden wat de rol van de Wijkraad daarin kan zijn en waar we andere accenten (willen) leggen in
bijvoorbeeld investeringen of het faciliteren van activiteiten.

Als uitwerking van het besluit om als gemeente een actieve en centrale rol in de wijk te hebben,
begeleiden we de overgang van de Commissie Cultuur naar een stichtingsvorm waardoor men meer
financiële armslag krijgt maar er ook een zakelijke relatie ontstaat over het gebruik van de kerk.

Een onderwerp om met de kerkenraad over na te denken is waar de middelen uit het Fonds Carnisse
Haven aan worden besteed. Dit Fonds is ooit voortgekomen uit de tijd van de acties rond de bouw van de
nieuwe kerk. Het is mooi dat de opbrengsten van de kinderkledingbeurzen en andere financiële acties nog
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steeds in dit Fonds terechtkomen, waardoor we investeringen kunnen blijven doen ‘ter verdere
verfraaiing’ van het gebouw. Het Beeld- en Geluidproject is daar een voorbeeld en meer recent het nieuwe
Avondmaalsstel. Met de kerkenraad gaan we in dialoog welke nieuwe bestedingen passend en gewenst
zijn.

We hebben ook nog een aantal concrete projecten op ons onderhoudslijstje staan waar de kerkganger
direct profijt van heeft:
•

Verduurzaming van de verlichting in de kerk, inclusief dimbaarheid;

•

Verbetering van de podium verlichting door beter aan te lichten;

•

Vervanging van de geluidsinstallaties.
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11. Wijkraad Jeugdwerk
De Wijkraad Jeugdwerk helpt de wijkgemeente om de jeugd een volwaardige plaats in de wijkgemeente
te geven en om jongeren mogelijkheden te bieden om te leren, te ontmoeten, te dienen en te getuigen.
De Wijkraad organiseert zelf activiteiten en samenkomsten voor jongeren van alle leeftijden. Ook overlegt
de Wijkraad met andere wijkraden hoe kinderen en jongeren op een aansprekende wijze kunnen worden
betrokken bij de erediensten en bij gezamenlijke activiteiten.

Visie
Wij geloven in God en wij geloven in jongeren. Daarom geloven wij dat God een relatie wil aangaan met
jongeren. Het geloof wordt gevoed door gevoel, vragen en activiteiten die gedeeld worden met anderen.
Geloof wordt zichtbaar door je in te zetten voor anderen en samen te beleven. Jeugd en jeugdwerk dienen
daarbij een duidelijke plek binnen de kerkgemeenschap te hebben.

Missie
Wij willen jongeren voorgaan en uitdagen, zodat zijzelf op een persoonlijke, eigentijdse en creatieve wijze
de aanwezigheid en liefde van God mogen ervaren. Wij willen jongeren laten ontdekken dat deze ervaring
hun leven verrijkt door de aanwezigheid en liefde van God en het leven van Jezus. Om dit de
verwezenlijken zorgt de Wijkraad Jeugd voor de verbinding tussen de diverse jeugdgroepen en de
kerkgemeenschap. De verbinding begint bij ons als leiding van het jeugdwerk.

Huidige situatie
De Wijkraad organiseert veel activiteiten voor jongeren.
•

Oppas 0-4 jaar. Gaat goed, er zijn ongeveer 6 kinderen per keer. Er is genoeg leiding. Doel: de
eerste ervaringen met de kerk voor deze mini’s positief laten zijn.

•

Kindernevendienst 6-12 jaar. Belangrijk is dat er genoeg tijd is om iets leuks te doen en dat we
passende liederen zingen bij vertrek van de kinderen uit de dienst. Dat lukt nog niet altijd, maar we
spreken hierover met de predikanten en de Wijkraad Eredienst.

•

Plexat 6-12 jaar. Er komt veel jeugd op deze activiteiten af: 15-20 deelnemers per avond. De
actieve, betrokken leiding steekt veel tijd en energie in Plexat. Er zit potentie in deze groep.
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•

ZieZo! 6-12 jaar. Het jeugdkoor trekt sinds 2019 rond de 15 à 20 deelnemers en treedt enkele
malen per jaar op.

•

Jeugdkerk 12-18 jaar: Er is een aardige groep. De leeftijdsgrens is opgerekt van 16 tot en met 18
jaar om zo mee te veren met de vraag vanuit de jongeren om langer te kunnen blijven.

•

Catechisatie 9-25 jaar. De kindercatechese is gestopt. Er zijn nu twee groepen: groep 6/7/8 van de
basisschool en klas 1/2/3 van voortgezet onderwijs. De 15+-groep loopt goed.

•

JOCH 11-15 jaar. Na een enorme boost door samenwerking met het dorp zit JOCH de afgelopen
jaren helaas in een neerwaartse spiraal. Er komt minder jeugd. Het jaarlijkse kamp komt niet meer
van de grond.

•

Jeugdhaven 16-25 jaar. Jeugdhaven is in 2015 opgestart met de jeugd aan het roer. Afgelopen
twee jaar is het animo teruggelopen. Er werd 1x per maand samengewerkt met Heilig Vuur, maar
dat loopt helaas niet.

•

Heilig Vuur 12-18 jaar. Een kerkdienst die past bij jongeren. Deze nieuwe activiteit heeft 2,5 jaar
gedraaid, maar stopt wegens gebrek aan animo van jongeren.

•

Paaswake. Het doel is om rondom Pasen een inhoudelijk programma aan te bieden. Voorgaande
jaren was er geen vast programma. In 2020 is dit digitaal uitgevoerd vanwege corona. Een
geslaagde activiteit.

•

World Servants / Livingstone. Carnisse Haven ondersteunt bijna jaarlijks jongeren die een
diaconale werkvakantie ambiëren. De financiële acties die nodig zijn voor het reis- en
organisatiegeld werken verbindend in de gemeente. Ouderen steunen de jongeren in hun ambitie
iets in de wereld te betekenen en te leren van het leven elders.

•

Jeugddiensten. Structureel twee keer per jaar. Inhoudelijk zijn het laagdrempelige diensten met
een goede inhoud. De vorm van de dienst sluit aan bij een grote doelgroep, variërend van 30+ tot
60+. Wanneer er negatieve geluiden zijn, komt dit vaak van een ouder publiek. De jongeren, tussen
10 tot 20 jaar, komen hiervoor niet speciaal naar de kerk. We willen deze vieringen voortaan liever
Gezinsdienst noemen.

•

Peuterdienst. Deze nieuwe viering op zondagmiddag is erg aantrekkelijk. De dienst is voor de
kinderen, draait om de kinderen, is met de kinderen en sluit aan op hun niveau. De organisatie is
ondergebracht bij de Wijkraad Eredienst.

Uitdagingen en wensen
Het jeugdwerk is een rijke kerstboom waar van alles in gehangen kan worden. Het is soms moeilijk om
vrijwilligers te vinden en er is niet voor al het aanbod een grote doelgroep. Jongeren hebben beperkt tijd
voor kerkelijke activiteiten en onze verwachtingen zijn soms te hoog. We zoeken naar integratie van het
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jeugdwerk in de kerkgemeenschap: ‘wij’-land in plaats van eiland. Een speerpunt is het actief leggen van
verbanden tussen jong en oud, verschillende geloofsstromingen (van evangelicaal tot orthodox), zodat we
de pluriformiteit van onze gemeente omarmen en van en met elkaar leren. Het is niet voldoende om
alleen te mikken op jongeren. De focus moet liggen op gezinnen, zowel de ouders als jonge kinderen,
tieners, pubers en jongvolwassenen. Deze groepen bepalen de levensvatbaarheid van onze gemeente.
Zonder hen is er ook geen zorg voor de ouderen in de toekomst.

Een stappenplan voor de toekomst
•

We willen meer aan (pastorale) relaties werken, zowel onderling als met de jongeren. Onze wens is
dat door zelf de verbinding voor te leven de jongeren (en de gemeente) hierin meegaan.

•

We willen prioriteiten stellen en concurrentie tussen groepen voorkomen. Dat doen we door
jongeren te begeleiden in de overgang van de ene naar de andere groep. Als leiding van
jeugdgroepen en activiteiten blijven we samenwerken met andere groepen/activiteiten. We stellen
vast welke activiteiten wij willen behouden voor de jeugd en stellen een jaaragenda op met data.
We organiseren een startactiviteit met alle groepen en een afsluiting van het kerkelijke seizoen
voor de zomer. We willen de catechese verlevendigen met af en toe een uitstapje. We stimuleren
de kruisbestuiving tussen de groepen waar de jongeren wat leren en de groepen waar de jongeren
ontmoeten/spelen.

•

We stellen vast op welke wijze gemeenteleden betrokken kunnen worden bij het jeugdwerk. We
zoeken activiteiten waarin jongeren en ouderen elkaar ontmoeten/vinden.

•

We blijven werken aan onze PR en maken daar een plan voor. We delen onze informatie zo breed
mogelijk zodat verbinding kan ontstaan. Door ons eigen enthousiasme stimuleren we
enthousiasme.

•

Het is belangrijk om zelf lol te houden en voldoening te vinden in onze werkzaamheden voor het
jeugdwerk.

•

We willen graag een ambtsdrager met jeugd als speciaal aandachtsgebied. Deze jeugdouderling is
daardoor automatisch vertegenwoordigd in de wijkkerkenraad en heeft zodoende een
verbindende rol. Zo ontstaat meer samenwerking en groepsdynamiek. De ambtsdrager stimuleert,
inspireert en beïnvloedt. Een directe relatie met de jeugd
heeft op dit moment geen prioriteit, er zijn voldoende
jeugdwerkers die hierin een rol hebben. Er is wel behoefte
aan pastorale begeleiding.

De kinderen van de Kindernevendienst luisteren naar de voorganger
voordat zij naar hun eigen ruimte gaan.
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12. Werkgroep Vorming & Toerusting

De werkgroep Vorming & Toerusting Carnisse Haven (V&T) organiseert activiteiten die passen in
kernwoorden als thuisraken, samenkomen van jong en oud en geloofsverdieping. De werkgroep bestaat
uit de predikant, de kerkelijk werker en drie gemeenteleden. Een lid van de werkgroep neemt deel aan de
vergaderingen van de Commissie Vorming & Toerusting van de andere twee wijkgemeentes van de
Protestantse Gemeente Barendrecht om gezamenlijk een aantrekkelijk en divers jaarprogramma aan te
bieden voor de hele Protestantse Gemeente Barendrecht.

V&T houdt bij de programmering rekening met de eigen ‘kleur’ van Carnisse
Haven en de wensen en interesses van de gemeenteleden. Ook organiseerde
V&T in 2018 en 219 een gezellige en verdiepende Gemeentezondag. Het
werken met jaarthema’s zorgt voor een duidelijke samenhang in de
programmering.

Uitdagingen en wensen
•

We willen meer samenwerking zoeken met het jeugdwerk. Daarbij denken we vooral aan het
'intergeneratieve' geloofsgesprek.

•

We zouden nog meer kunnen zoeken naar mogelijkheden voor activiteiten overdag. Bijvoorbeeld
gezamenlijke Emmaüs-wandelingen waarbij we al wandelend twee aan twee vooraf uitgedeelde
gesprekvragen bespreken.

•

We zouden een keer verdiepend theater of cabaret kunnen programmeren.

•

V&T gaat op zoek naar een groter project met een aansprekend thema dat voor alle generaties iets
biedt. Het liefst met een maatschappelijk relevant thema, zoals milieu / groene kerk.

•

We zoeken naar mogelijkheden om de activiteiten van V&T die ook aantrekkelijk zijn voor nietgemeenteleden breder onder de aandacht te brengen in de pers en online.

•

Bij alle (nieuwe) activiteiten blijven we kritisch kijken of ze passen bij onze kernwaarden welkom,
thuisraken, samenkomen van jong en oud en geloofsverdieping.
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13. Samenvatting en prioriteiten

Carnisse Haven is een veelzijdige protestantse wijkgemeente waarin velen een thuishaven vinden. Uit de
voorbereidingen voor dit beleidsplan blijkt dat de sfeer onder de gemeenteleden goed is en dat eventuele
knelpunten meestal snel en tot tevredenheid worden opgelost. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering.
Ook kampen we, zoals vele kerken, met een teruglopend ledenaantal. De belangrijkste aandachtspunten
voor de komende vijf jaar zijn:
Herinrichten van de organisatie
De komende periode zullen de wijkkerkenraad en de wijkraden de organisatie tegen het licht te houden
en de omvang en de structuur reorganiseren. Speciale aandacht vragen de gemeentevormende en
missionaire (naar buiten gerichte) activiteiten die voorheen door de Wijkraad Gemeenteopbouw werden
georganiseerd, maar sinds de opheffing van die Wijkraad geen logisch ‘thuis’ meer hebben. Het is nu niet
voor iedereen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor deze activiteiten, die doorgaans wel met
enthousiasme door gemeenteleden worden georganiseerd.
Aanstellen van een jeugdouderling
De Wijkraad Jeugdwerk heeft een uitvoerig stappenplan gemaakt om de ambities voor de komende vijf
jaar te bereiken. Een speerpunt is de wens tot het aanstellen van een jeugdouderling, die als intermediair
en aanjager de voortgang van de plannen kan bewaken en onder de aandacht houden.
Communicatieplan
Om de communicatie van Carnisse Haven te structureren en te intensiveren maken we een
communicatieplan en onderzoeken de mogelijkheid van het aanstellen van een communicatie-ouderling.
Intergenerationele en veelkleurige activiteiten
We organiseren meer intergenerationele activiteiten om de verbinding tussen ouderen en jongeren te
bevorderen. Ook in de eredienst zoeken we naar aantrekkelijke vormen van gemeentezijn om de
veelzijdigheid van de gemeente recht te doen en zodat gemeenteleden voor de dienst en de inhoud
komen en niet alleen vanuit gewoonte.
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14. Colofon

Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven
Kerkelijk Centrum Carnisse Haven
Noordersingel 30
2993 TA Barendrecht
Tel. 0180-615449
www.carnissehaven.nl
Dit beleidsplan kwam tot stand met medewerking van Michel Roodnat, Ada van der Meijden en Henk
Groenveld, de wijkkerkenraad van Carnisse Haven en alle wijkraden.
Foto’s omslag: Ada van der Meijden, Arnold Sluijs en Petra Teunissen.
Eindredactie: Petra Teunissen-Nijsse.
Barendrecht, november 2021
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