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Vooraf
Nieuwe initiatieven
Zoals sneeuwklokjes de lente aankondigen, verwijzen de sneeuwklokjes op de voorkant naar de
initiatieven, die zijn ontstaan tijdens een proces van waarderende gemeenteopbouw (WGO):
•

elke vrijdagmorgen een gastvrij kopje koffie in de Bethel voor marktbezoekers en overige
passanten;

•

meer fysiek zichtbaar rond Kerst door het aanbrengen van een levensgrote kerstster op
de toren en met Pasen een kruis in het venster;

•

een feestelijke en gezellige verjaardagochtend een keer per kwartaal waar de jarige
ouderen van de afgelopen tijd in het zonnetje worden gezet;

•

een kinderhoek in de kerk;

•

plannen voor een lichtere organisatie;

•

een groep denkt na over de herinrichting van het kerkgebouw en de nevenruimtes;

•

een andere groep over een eigentijdse, veelkleurige vormgeving van de erediensten.

Ik zie je! Oog voor God en mensen
Deze initiatieven komen voort uit één gezamenlijk verlangen: als gemeente groeien in 'Ik zie je!
Oog voor God en mensen'. Dat was het kernthema van het WGO-proces gedurende anderhalf
jaar. In mooie en goede gesprekken hierover ontstonden nieuwe toekomstbeelden en groeiden
we vooral in moed en vertrouwen. De nieuwe toekomstbeelden geven richting en zijn bepalend
voor ons beleid de komende vijf jaar. Over vijf jaar willen we als gemeente sterk gegroeid zijn
richting speerpunten van beleid.
Je leest in dit beleidsplan
•

welke toekomstbeelden er ontstaan zijn;

•

welke initiatieven er genomen worden;

•

wat er voor nodig is om de beweging door te laten gaan.

Borgen
Hoe zorg je in het algemeen dat de beweging doorgaat?
•

Je laten leiden door de talenten/gaven van anderen bij betreffende thema/speerpunt.

•

Verlangen blijven voeden en te voorschijn luisteren bij elkaar; verlangen zet de motor
voor verandering in ons aan.

•

Steeds 'een eerste stap' zetten; geen grote plannen 'vooruit' maken, maar steeds 'een
eerste stap' zetten met mensen die betrokken zijn. Dus als werkgroep met elkaar
bespreken welke stappen je voor je ziet, die zetten en dan samen bekijken waar je bent.
En dan weer bedenken wat de volgende 'eerste stap(pen)' zijn.
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Eigenaar
De Werkgroep Kleinere Organisatie is uit het WGO-proces voortgekomen en voortvarend te werk
gegaan. Er ligt een prachtig plan om tot een kleinere organisatie te komen. In 2022 gaat de
structuur op de schop. Dat brengt met zich mee dat het nu even lastig is om de nieuwe
initiatieven bij ambtsdragers onder te brengen. Daarom zijn voorlopig de mensen van de
werkgroep WGO (deels ook ambtsdrager) eigenaar van de ontstane initiatieven.
De werkgroep stelt voor om per 2022 vijf aandachtspunten onder te brengen in vijf wijkraden en
daarnaast een wijkraad kinderen, jongeren en gezinnen en een wijkraad Voorwaarden scheppen
te vormen.
1. Wijkraad groeien in relatie met God
2. Wijkraad groeien in relatie met elkaar
3. Wijkraad groeien in relatie met anderen
4. De Bethelkerk als ontmoetingsplaats
5. Wijkraad aansprekende en inspirerende kerkdiensten
6. Wijkraad kinderen, jongeren en gezinnen
7. Voorwaarden scheppen (communicatie, financieel beheer).

Inzet van predikanten
De predikanten van de gemeente werken actief mee aan de realisatie van de speerpunten. Mocht
er een vacature ontstaan, dan wordt de profielschets afgestemd op deze speerpunten.

Oktober 2021,
Henk-Jan Ketelaar,
Cobi Louws,
Peter van der Meer,
Joost Niemantsverdriet,
Jaap van Rootselaar,
Matthijs Westerdijk.
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1. Algemeen: kerk als netwerk
Overal waar mensen zijn
Beth-El betekent letterlijk huis van God. Als Bethelkerk stimuleren we 'huizen van God' door
ontmoetingen te faciliteren met God en/of mensen, zowel binnen als buiten de kerk.
Waarom? De gemeente is meer dan een kerkgebouw. Wanneer iemand zich gezien weet en zich
geliefd voelt ('Ik zie jou!'), licht het koninkrijk van God even op. Waar oprechte liefde is, is God en
waar God verschijnt, begint de lente.

Netwerk
De 'huizen van God', de ontmoetingsplaatsen verbinden en voeden we, zodat er hechte
gemeenschappen ontstaan. We bouwen aan een krachtig netwerk van gemeenschappen binnen
en buiten de kerk en werken zo mee aan het zichtbaar maken van het koninkrijk van God, in en
rondom het centrum van Barendrecht.

Borging
Van 'oud bolwerk' naar netwerk vraagt om een andere manier van denken en doen: Ik zie je!
In de achterliggende anderhalf jaar hebben de gesprekken binnen WGO onder andere geleid tot
nieuwe initiatieven. Factoren die bloei gaven aan deze gesprekken waren: waarderende insteek,
ander uitnodigen om met zijn/haar verhaal te komen en dat te verbinden met verhalen van
anderen. Initiatieven van anderen serieus nemen en zo mogelijk dat stimuleren.
Andere punten die de borging bevorderen:
•

De eerste goede stap op weg hier naar toe is de kleinere organisatie, zie 'Kleinere
organisatie'.

•

Voeden van verlangen en tevoorschijn luisteren bij leidinggevenden om gaven en talenten
van anderen te zien en ruim baan te geven - prediking, V&T en steeds 'een eerste stap'
zetten.
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2. Groeien in relatie met God

Een waterput; je moet moeite doen om kostbaar water naar boven te halen. In Johannes 7: 37 zegt Jezus: ‘Laat wie dorst heeft
bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’.

We zijn een gemeenschap die zoekt naar God en nemen dat als uitgangspunt voor ons kerkzijn.
We hebben behoefte om terug naar de basis te gaan: Gods liefde voor ons. We zijn een biddende
en zoekende gemeenschap op zondag, en op alle andere dagen van de week. We putten uit de
bron die ‘Godsvertrouwen’ heet.
We rusten mensen toe om op deze manier in het leven te staan en moedigen aan dat zij open
durven spreken over hun geloof. We organiseren en faciliteren vieringen en bijeenkomsten
waarin ons zoeken naar God centraal staat.
In al onze activiteiten neemt het zoeken naar God een belangrijke plaats in.

Activiteiten:
plan

activiteit

Gods liefde voor ons

Podcast geïntroduceerd in

presenteren

zoeken en delen

de kerk

eigenaar

Borging
•

Verlangen voeden en tevoorschijn luisteren naar een relatie met God en wat die je brengt
- prediking, V&T en steeds 'een eerste stap zetten'.

•

Coachen van mensen die hart voor dit veld hebben vanuit de kerkenraad.
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3. Groeien in relatie met elkaar

Afzonderlijke cellen, die met elkaar verbonden zijn

Wij zijn een hechte gemeenschap waarbinnen een sfeer heerst van warmte en vertrouwen, zowel
binnen als buiten de kerkelijke muren. Wij hebben oog voor elkaar zodat niemand zich verloren
voelt. Wij zijn er voor elkaar bij vieringen en jubilea en in situaties van ziekte, zorg,
eenzaamheid en rouw. Gasten en nieuwkomers onthalen wij gastvrij.
Buiten en rondom de zondagse kerkdiensten is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en het
leven te delen. We zijn divers en daar ligt onze kracht. Die kracht komt tevoorschijn als
verschillende mensen en groepen elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd trekken we graag op met
mensen, die met elkaar dezelfde interesses en levensvragen delen. We zoeken elkaar op in
wisselende groepen, soms leeftijdsgebonden, soms interessegebonden. Extra aandacht besteden
we aan mensen, die 'vergeten' dreigen te worden of door andere oorzaak niet in staat zijn om
actief deel te nemen aan het gemeenteleven. Dit alles onder het motto: "Zoek verbinding!"

Activiteiten
plan

activiteit

eigenaar

Ouderen er meer bij

In plaats van bezoeken,

Gezamenlijk per kwartaal

Commissie van 13

betrekken

mensen bij elkaar

verjaardag vieren

personen

brengen!
Gezinnen met kinderen

In contact brengen met

Opzet Whatsapp-groep

elkaar, eigen initiatieven
ondersteunen

Borging
•

Voeden van verlangen en tevoorschijn luisteren naar verbinding met anderen en de
verrijking daarvan - prediking. V&T en steeds 'een eerste stap zetten'.

•

Coachen van mensen die hart voor dit veld hebben vanuit de kerkenraad.
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4. Groeien in relatie met anderen

Hangbrug symboliseert het
avontuur van de ontmoeting.
Je kunt heen en terug.

Ons kerkgebouw staat midden in het centrum van Barendrecht. Wij zien het als onze opdracht
om er te zijn voor mensen buiten onze gemeenschap, met name onze medemensen in nood. Een
kerk waar leren en openstaan voor nieuwe dingen hand in hand gaan met praktisch je handen uit
de mouwen steken.
Wij overbruggen verschillen en zoeken de ontmoeting met anderen. Elke ontmoeting zien we als
een avontuur: wie komt ons tegemoet? We ontdekken dat het veel van ons vraagt en dat we er
veel meer voor terugkrijgen. Vrijelijk onderzoeken we voor wie wij er mogen zijn (en wie voor
ons) en met wie we goed kunnen samenwerken.

Activiteiten

Groeien in relaties met
mensen buiten de kerk

plan

activiteit

eigenaar

Ontmoeting faciliteren

Kerk is open op

Cobi Louws

vrijdagmorgen voor de
bezoekers van de markt

Borging
•

Verlangen voeden en tevoorschijn luisteren om in alle eenvoud er 'te zijn' voor anderen.
Prediking, V&T en steeds 'een eerste stap' zetten.
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5. kerkgebouw is een gezellige ontmoetingsplaats

Ook benieuwd wie een
ander is? Foto: Freeimages
Marsy

Het kerkgebouw is faciliterend en dienstbaar aan ontmoeting en aan het bouwen van hechte
gemeenschappen. De kerkzaal is ingericht voor de eredienst. Voor de kinderen van de
kindernevendienst is er in de kerkzaal een eigen herkenbare plek.
Daarnaast is er een sfeervol ingerichte ruimte, die uitnodigend is voor allerlei vormen van
ontmoeting: op zondag rondom de kerkdienst en op andere dagen van de week voor
uiteenlopende activiteiten.

Activiteiten

Ontmoetingsplaatsen

plan

activiteit

eigenaar

Gezellige ruimten creëren

Overleg met architect

Kerkenraad en grote

voor ontmoeting

groep

Borging
•

Verlangen naar gezellige ruimtes voeden, tevoorschijn luisteren en steeds 'een eerste
stap' zetten.

•

Groep helpen barrières te overwinnen.
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6. Aansprekende en inspirerende kerkdiensten

Eén licht laat in één caleidoscoop heel verschillende patronen en kleuren zien

Om mensen te helpen groeien in hun relaties met God en mensen zijn taal en liederen
passend bij de diverse groepen, die onze gemeente rijk is. Ik zie je! Diensten zijn afwisselend,
o.a. door actieve inbreng van koren, muziekgroepen, sprekers. Ook maken wij veelvuldig gebruik
van audio-visuele hulpmiddelen en social media. Met vaste regelmaat zijn er diensten gericht op
bepaalde doelgroepen.

Activiteiten

Eredienst voor iedereen

plan

activiteit

eigenaar

Veelkleurig vieren, zodat

Intern overleg met

Henk-Jan Ketelaar en

een ieder zich

mensen die belangstelling

liturgiegroep i.o

aangesproken weet

getoond hebben

Borging
•

Verlangen voeden en tevoorschijn luisteren om er te zijn met de kerkdienst voor iedereen
- Ik zie je! - prediking, V&T en steeds 'eerste stappen' zetten.
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8. Kleinere organisatie
Kerkenraad als kloppend hart van de gemeente
Foto hart: Irum Shahid Freeimages

Kerkenraad functioneert als motor binnen de gemeente, is kloppend hart
binnen het lichaam van Christus. De kerkenraad is klein en dienstbaar aan de participatie/ het
deelnemen van gemeenteleden. Hij houdt het verlangen bij mensen levend en bewaakt onze
identiteit.
We sturen de gemeente aan met een kleine groep mensen, die met plezier veel kan bereiken.
We hebben oog voor en doen een beroep op de gaven van gemeenteleden.
Binnen de Bethelkerk gedijen we als mens. De gastvrije cultuur laat ons en onze talenten
tevoorschijn komen. Al doende groeien we in vertrouwen op de Heer en in elkaar en ontdekken
we hoe de Heer ons in andere mensen tegemoet komt. Zo zijn we voortdurend op avontuur en is
het leven in de kern verrassend en goed.

Activiteiten
plan

activiteit

eigenaar

a. het vormen van een nieuwe Protestantse

Uitvoering beleidsvoorstel

Kerkenraad

wijkgemeente Bethelkerk

‘Werkgroep Kleinere

b. een Beleidsplan 2022 – 2027 voor de nieuwe

Organisatie’ Bethelkerk

wijkgemeente
c. een plaatselijke regeling voor de nieuwe
wijkgemeente
d. de invoering van een kleinere organisatie.
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9. Kinderen, jongeren en gezinnen

WORDT NADER INGEVULD.

Activiteiten
plan

activiteit

eigenaar

Borging
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