De Voorhof: Geloven in beweging
Beleidsplan 2017-2020 van de protestantse gemeente van Kesteren e.o.
1. Korte profielschets
Het beleid van De Voorhof is gebaseerd op vijf uitgangspunten. Deze zijn richtinggevend voor het
denken en doen van de gemeente:
-

Inspiratie vanuit bijbelse verhalen over God en mensen
Dienstbaar aan wie ondersteuning nodig hebben
Open naar wat zich afspeelt in de samenleving en de wereld
Gericht op geloofsbezinning en levensverdieping
Respect voor zowel gelijkgezinden als andersdenkenden

2. Uitwerking profielschets
Inspiratie vanuit bijbelse verhalen over God en mensen
De Bijbel is in De Voorhof het vertrekpunt voor bezinning en gesprek. Bijbelse verhalen houden ons
een spiegel voor, geven richting aan ons geloof en vormen een rijke bron van troost en inspiratie. In
iedere tijd en levensfase reikt de dialoog met de Bijbel nieuwe perspectieven aan, ook als het een
weerbarstig boek kan zijn dat om kritische lezing vraagt. Zo blijft geloven in beweging. Wij zien
geloofsontwikkeling als een proces van herinterpretatie en herijking van traditionele ʻwaarhedenʼ,
zodat ze hun zeggingskracht en toepasbaarheid behouden in een steeds veranderende samenleving.
Dienstbaar aan wie ondersteuning nodig hebben
De Voorhof tracht serieus werk te maken van het omzien naar elkaar en investeert liever in mensen
dan in stenen. Er is daarom veel aandacht voor het pastoraat, inclusief professionele ondersteuning,
en het diaconaat. De Voorhof wil beide taken graag breed zien. Het gaat erom dat gemeentebreed
mensen betrokken zijn op hun naaste en de ander werkelijk zien staan. Het is ons streven dichtbij en
ver weg, zowel binnen als buiten de kerk, die christelijke dienstbaarheid handen en voeten te geven.
Open naar wat zich afspeelt in de samenleving en de wereld
De Voorhof bestaat uit mensen die midden in de wereld staan. In een veranderende samenleving is
het goed beweeglijk te zijn. Geloven is een zoektocht naar zingeving, waarop je dingen kwijtraakt
maar ook nieuwe wegen vindt. In het spanningsveld van traditie en vernieuwing is het belangrijk als
kerk een goed evenwicht te vinden. We zoeken naar een creatief antwoord op de voortgaande
secularisatie en op vragen die vanuit de huidige wetenschap en cultuur op ons afkomen.
Gericht op geloofsbezinning en levensverdieping
Zowel in de erediensten als in het aanbod vorming en toerusting streven we naar geloofsbezinning
en levensverdieping. Dan draait het om de vragen: waarop komt het aan in de christelijke traditie, en
waarop komt het aan in het leven van alledag? Daarop mogen we elkaar aanspreken in de gemeente.
Respect voor zowel gelijkgezinden als andersdenkenden
De Voorhof wil de dialoog, zowel binnen als buiten de kerk, voeren met respect voor verschillende
opvattingen. Verdraagzaamheid en inlevingsvermogen zijn daarbij sleutelwoorden. Tegelijkertijd
realiseren we ons dat pluraliteit ook haar beperkingen kent. Als iets op gespannen voet staat met het
evangelie, zal de behoefte aan begrenzing en duidelijkheid het winnen van de geboden ruimte.
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3. Uitgangspunten Organisatie en Financieel beleid
Organisatie
De organisatie van De Voorhof gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van de
ambtsgroepen, waarin vrijwilligers en ambtsdragers samenwerken. Moderamen en kerkenraad
opereren veelal coördinerend, faciliterend en delegerend. In de kerkenraad wordt het beleid op
hoofdlijnen vastgesteld. De praktische gang van zaken staat uitgewerkt in de Witte Map. De beoogde
helderheid in verantwoordelijkheden en bevoegdheden draagt bij aan een open communicatie. Ook
streeft De Voorhof naar een goed evenwicht tussen betrokkenheid en doelmatigheid.
Kerkrentmeesters
In de regel werkt De Voorhof toe naar een sluitende exploitatie. Bij dreigende tekorten wordt in
eerste instantie een beroep op de gemeenteleden gedaan. In grote lijnen bestaat de begroting uit
twee componenten. Tot nog toe dekken de inkomsten uit de VVB de salariskosten van de pastores.
De overige inkomsten, veelal voortkomend uit werkzaamheden van de vele vrijwilligers, dekken de
kosten van de exploitatie van het kerkgebouw en de overige kerkelijke activiteiten.
Diakenen
De diaconie geeft uit wat er jaarlijks binnenkomt. De diaconie werkt met een kleine reserve.
Wanneer er desondanks grotere reserves ontstaan, wordt daarop ingeteerd.

4. Nieuw beleidsplan en activiteiten 2017-2020
Het nieuwe beleidsplan bevat zes aandachtpunten. Daarvan stonden de eerste twee ook in het
vorige plan. Wel is de tekst vernieuwd. Bij de andere vier punten gaat het om relatief nieuw beleid.
1. Betrokkenheid van de leeftijdsgroep 25-45 jaar
Conform de landelijke tendens neemt in De Voorhof de betrokkenheid van jonge mensen (en hun
kinderen) af. Eerdere activiteiten als een ontbijt met jonge gezinnen en een buitengebeuren op
Kwintelooijen te Rhenen slaan matig of slecht aan. Het is belangrijk beter in beeld te krijgen wat er
leeft aan wensen en verwachtingen. Is men bijvoorbeeld in voor eigen momenten van vieren? Beide
pastores zouden dit kunnen verkennen door persoonlijk met hen in gesprek te gaan. Maar de kans
dat mensen hierover vrijuit spreken is waarschijnlijk groter als een relatieve buitenstaander dit doet.
Het heeft dan ook de voorkeur dit op te zetten met een stagiair(e) van een theologische opleiding.
Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar iemand van de Christelijke Hogeschool te Ede. In
samenspel met de pastores kan een plan van aanpak worden opgesteld. Ook kan onderzocht worden
hoe mensen in deze leeftijdsgroep elkaar meer kunnen aanspreken op hun kerkelijke betrokkenheid.
2. Aanleren van nieuwe liederen in de kerk
Het vorige beleidsplan vroeg aandacht voor het in 2013 verschenen nieuwe ‘Liedboek – Zingen en
bidden in huis en kerk’. Daarin begint De Voorhof aardig thuis te raken. Het aanleren van nieuwe
liederen blijft echter een punt van aandacht. Die kunnen ook uit andere bundels komen, zoals de in
2015 verschenen oecumenische bundel ‘Zangen van zoeken en zien’. Daarbij dienen we rekening te
houden met drie dingen: veel gemeenteleden houden niet van oefenen voor de dienst, er is geen
cantorij en het Voorhofkoor kan of wil hierin maar beperkt een rol spelen. Een oplossing kan zijn om
incidenteel een zanggroep bijeen te roepen die met een pianist voor een bepaalde zondag één of
enkele nieuwe liederen instudeert en op die manier de gemeente stimuleert in de samenzang. Dit
vraagt om een gedegen aanpak, want als het uitloopt op geklungel schrikt dit mensen af.
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3. Heroriëntatie op het jeugdwerk
Het jeugdwerk is de laatste jaren verder ingezakt. Club en jeugdkerk zijn gestopt nadat een poging
mislukte om met ouders een combinatie van weekendactiviteit en jeugdkerk op te zetten. Ook het
JOP-overleg functioneert niet. Gezamenlijke bezinning op de toekomst van het jeugdwerk is nodig.
Leggen we ons neer bij deze situatie? Zien we nieuwe kansen? Laten jongeren zich hierin betrekken?
Wat mag van hun ouders verwacht worden? Wie nemen dan het initiatief en gaan de kar trekken?
Dit beleidspunt heeft ongetwijfeld meerdere raakvlakken met het eerste.
4. In lijn van ‘Kerk 2025’: vernieuwing van de organisatie en het vacaturebeleid
De landelijke kerk formuleert nieuw beleid op basis van het rapport ‘Kerk 2025’. Daarin wordt o.a.
aangekaart hoe we met minder mensen de kerk vorm kunnen geven. Plaatselijk hebben of krijgen we
daar ook meer en meer mee te maken. Het werven van vrijwilligers, zo merkt de vacaturecommissie,
lijkt elk jaar moeilijker te worden. De kans is groot dat met name het pastoraat en het werk in de
kerkenraad met minder mensen gedaan moet worden. Dat vraagt om een nieuwe organisatievorm.
Het is een goede zaak dat de kerkenraad de komende jaren in samenspel met de ambtsgroepen en
de vacaturecommissie nieuw beleid ontwikkelt op het gebied van organisatie en werving.
5. Communiceren met en informeren van de gemeente en andere geïnteresseerden
Een kleine denktank heeft een memo op tafel gelegd over de manier waarop De Voorhof met
mensen binnen en buiten de kerk communiceert en hen optimaal kan informeren. Er zijn onder
andere voorstellen gedaan rond de zondagsbrief c.q. nieuwsbrief, het kerkblad en de website. De
denktank is ondertussen met twee mensen versterkt en bezig met de uitwerking van deze plannen.
Die vragen in een breed draagvlak binnen de gemeente.
Hier komt ook de vraag om de hoek kijken of de pastores en anderen binnen De Voorhof meer of
beter gebruik kunnen maken van digitale interactie via social media of een gesprekforum. Moet De
Voorhof bijvoorbeeld op Facebook of Instagram? En is er behoefte aan training op dit gebied?
In het pastoraat speelt de vraag hoe we vanuit De Voorhof communiceren met leden die ver buiten
de gemeentegrens wonen. Dat gaat bijvoorbeeld over studenten en oud-leden die ingeschreven
(willen) blijven staan. Blijven we hen op een of andere manier ‘bedienen’? Gaan we sommigen op
den duur stimuleren zich elders in te schrijven? Het is goed helderheid te verschaffen op dit gebied.
6. Bewust kerkelijk daklozen uitnodigen om mee te doen in De Voorhof
Net als andere kerken krijgt De Voorhof te maken met een teruglopend ledenaantal. Toch sluiten zich
ook met enige regelmaat mensen bij ons aan die het in een andere kerk niet kunnen vinden. En ons
vermoeden is dat in de Betuwe nogal wat mensen rondlopen die je ‘kerkelijk dakloos’ kunt noemen:
ze namen ooit afscheid van de kerk maar hebben daar toch geen vrede mee. Kunnen we die opnieuw
bij de kerk betrekken? Hoe kunnen we als gemeente uitnodigend zijn, wat vraagt dit van onze leden?
Voor dit aandachtspunt kunnen we aansluiten bij de landelijke campagne die de PKN in 2017 begint
om het imago van de kerk te verbeteren en mensen over hun drempelvrees heen te helpen.

5. Over de procedure die resulteerde in dit beleidsplan
Vanaf de zomer van 2016 is aan dit nieuwe beleidsplan gewerkt. Eerdere aanzetten zijn besproken in
de kerkenraad, het moderamen en de ambtsgroepen van De Voorhof, en op de bezinningsmiddag
met gemeenteleden op zaterdag 12 november 2016. Op basis van deze besprekingen is de tekst
meerdere keren bijgesteld. De definitieve vaststelling vond plaats in de kerkenraad van januari 2017.

Kesteren, donderdag 19 januari 2017
Kerkenraad Protestantse gemeente De Voorhof
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