BELEIDSPLAN 2021-2026
Op adem komen in Carnisse Haven

EEN THUISHAVEN
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.
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.
Onze 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 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 middag open is voor iedereen die graag
een kopje koffie of thee drinkt en een 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.’

WAT WILLEN WE DOEN?
Carnisse Haven is een veelzijdige protestantse wijkgemeente
waarin velen een thuishaven vinden. Uit de voorbereidingen
voor het 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 corona-crisis bracht uitdagingen en
kansen. Er zijn vier belangrijke aandachtspunten voor de
komende vijf jaar.

UITDAGINGEN EN
WENSEN
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 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.

Bij alle (nieuwe) plannen en activiteiten
blijven we kritisch kijken of ze passen bij
onze kernwaarden welkom, thuisraken,
samenkomen van jong en oud en
geloofsverdieping.
Dit is een samenvatting. Het gehele Beleidsplan 2021-2026 is
te lezen op www.carnissehaven.nl.

