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INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan van de protestantse wijkgemeente Johanneskerk 2018-2023. Als
kerkelijke gemeente zijn we verplicht een beleidsplan op te stellen. Het is goed dat wij als
gemeente blijven nadenken over wie wij zijn en wat wij beogen.
Als leden van onze wijkgemeente hebben wij in het afgelopen jaar nagedacht over wat u
belangrijk vindt binnen de Johanneskerk-gemeente. Wij hebben dit vervolgens vertaald naar
vijf kernwaardes en deze zullen de komende jaren nader worden beschouwd.
De gezamenlijk gevormde kernwaardes zijn:






Gastvrijheid
Jongeren als prioriteit
Betrokkenheid
Geloofsverdieping en spiritualiteit
Tijd en ruimte voor vieren

Met het eerste punt zijn we in 2018 gestart en dit heeft zijn vervolg gekregen in 2019. U heeft
dit natuurlijk allang opgemerkt. Denkt u maar eens aan de badges die gedragen worden door de
ambtsdragers, kosters en gastvrouwen/gastheren, de wekelijkse tip op de beamer en de andere
opstelling tijdens het koffiedrinken. In de komende jaren gaan we met de andere punten aan de
slag. Eén per jaar.
De kerkenraad van de Johanneskerk vindt het belangrijk dat wij een bloeiende gemeente zijn:
niet in de eerste plaats voor onszelf, maar voor God onze Heer. Als gemeente van Christus.
Al eerder heeft de kerkenraad gekozen voor een drieslag in het formuleren van het beleid:
Vieren, Leren en Dienen. Vanuit dit oogpunt zijn de hiernavolgende hoofdstukken ingedeeld.
Beginnend met de visie van de Johanneskerk-gemeente te Gorinchem.
Gorinchem, juni 2019
Namens de kerkenraad,

Luc van Dalen (voorzitter)

Monique den Breejen (scriba)
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VISIE
De Johanneskerk-gemeente ontleent haar naam aan het evangelie van Johannes.
We kiezen er daarom ook voor om dit evangelie als basis te nemen voor de visie. Specifiek is
er gekozen voor de woorden van Jezus in Johannes 17: 21: ‘Laat hen allen één zijn, Vader.
Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij
hebt gezonden’.
Vanuit deze gedachte is de Johanneskerk-gemeente een eenheid in het vieren, leren en dienen
in, van en door de gemeente.
De eenheid waarover Christus spreekt is een eenheid met drie dimensies:
 Eenheid met God in Christus door de Heilige Geest.
We noemen dit de mystieke dimensie van onze eenheid.
 Eenheid met elkaar als volgelingen van Jezus.
We noemen dit de gemeenschapsdimensie van onze eenheid.
 Eenheid met de wereld om ons heen.
We noemen dit de missionaire dimensie van onze eenheid.
We kunnen dit het beste laten zien door eenheid op te vatten als een driehoek:
Eenheid met God

Eenheid met elkaar

Eenheid met de wereld

Wie wij willen zijn, onze visie
De wijkgemeente Johanneskerk is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie putten uit
de Bijbel. In vieren, spreken en handelen belijden wij Jezus als Christus, de gekruisigde en
opgestane Heer. In dat belijden ligt de oproep tot vernieuwing van leven.
We stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. We proberen
laagdrempelig en gastvrij plaats te bieden aan ieder die een geestelijk huis zoekt. Jong en oud
is welkom om naar Gods Woord te luisteren en voor Hem te bidden en zingen. Met ruimte
voor verschillende vormen van diensten en divers in de activiteiten door de week om actief
met het geloof bezig te zijn.
We willen graag actief betrokken zijn op elkaar en inzetten op samenwerken. Een gemeente
die door en in de liefde van God haar geloof belijdt en deelt en omziet naar elkaar en de
wereld.
Deze visie passen wij toe op de eerder genoemde eenheid in vieren, leren en dienen en komt
terug in de hiernavolgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 1.Vieren
Bij Vieren gaan de gedachten al gauw uit naar met name de (zondagse) kerkdiensten. Dit is
ook het kloppend hart van ons gemeente zijn. Met elkaar belijden en beleven we het woord
van God. Dit doen wij met elkaar zonder aanziens des persoons. Wie u ook bent en wat uw
achtergrond ook is, u hoort er bij en u mag er zijn. Vanuit deze overtuiging geven wij vorm
aan de kerkdiensten, met ruimte voor iedereen.
De eigen voorgangers, een predikant en een kerkelijk werker, geven op hun eigen wijze kleur
aan de diensten. Daarnaast worden ook veel verschillende gastvoorgangers ingeroosterd om
veelkleurig te zijn. De viering mag ook van verschillende kanten worden belicht en bekeken.
Of het nu gaat om een verteldienst, een adventsproject uitmondend in de dienst met Kerst of
dat het Jeugd en Jongeren Pastoraat (JJP) input levert voor een eigentijdse kerkdienst. Wij
bieden hier de ruimte voor.
Er is veel muzikale inbreng in onze gemeente. De Johanneskerk-gemeente beschikt over een
eigen vaste conservatorium geschoolde organist. Hij wordt ondersteund door goede organisten
die met elkaar wekelijks de muzikale begeleiding verzorgen. Wij hechten aan kwaliteit inzake
de samenzang en de muziek tijdens de erediensten Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling
dat er ook voor andere instrumenten dan alleen het orgel ruimte is. Belangrijk is de zingende
gemeente, die daarin een aantal maal per jaar ondersteund wordt door het projectkoor van
onze gemeente en bij gelegenheid ook aangevuld door koren van elders.
Naast de kerkdiensten wordt er op meer plaatsen gevierd. We noemen hier in het bijzonder
ook de crèche, kindernevendienst, het JJP en de vieringen en bijeenkomsten van contactwerk
en in diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen. Voor al deze activiteiten geldt dat er
gemeente- en niet gemeenteleden worden uitgenodigd om de vieringen mee te beleven en in
toenemende mate vinden deze uitnodigingen hun digitale weg.
De ruimte voor de viering, de kerkzaal, blijft een punt van aandacht. Sinds lange tijd wordt er
gewerkt aan plannen om de kerkzaal te verbouwen. Wanneer door de Algemene Kerkenraad
een besluit genomen is zal dit de nodige activiteiten met zich meebrengen.
1.1 Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 1 kerkelijk werker, 7 ouderlingen(kerkrentmeesters) en
7 diakenen.
Elke maand vergadert hij om kaders te scheppen, lijnen uit te zetten, zodat de gemeente kan
functioneren. De kerkenraad wil de hierboven beschreven veelkleurigheid behouden en daar
waar mogelijk uitbreiden.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Diensten met en voor alle leeftijden houden;
 Kaders scheppen voor de thema's;
 Jaarlijks, als gemeente, met een thema aan de slag gaan, voor 2018-2019 was dit
gastvrijheid en voor 2019-2020 betrokkenheid
 Ruimte bieden voor de veelkleurigheid aan diensten;
 Concretiseren van de verbouwing van de kerkzaal;
 Ruimte bieden aan niet-gemeenteleden;
 Aantal lectoren aanvullen en scholen;
 Waar mogelijkheid de samenwerking zoeken met andere wijkgemeentes binnen de
Protestantse Gemeente Gorinchem............
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Wat hiervoor nodig is:
 Toerusten gemeente;
 Kaderleden vinden en ouderlingen;
 Mensen vinden die concreet aan de slag gaan met de genoemde waardes;
 Financiën voor de verbouwing van de kerkzaal;
 .........................
1.2 Jeugdwerk
De geloofsgemeenschap speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het geloofsleven
van jongeren. Het is ook de nadrukkelijke oproep van Jezus: laat de kinderen tot mij komen.
Vanuit de visie voor de komende jaren behouden we de bijzondere rol voor het jeugdwerk.
We bieden ruimte en bouwen bruggen voor de toekomst. Dit doen we bij de verschillende
groepen op voor hen aansluitende manieren.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Blijvend bieden van opvang voor de allerjongsten;
 Handhaven van de huidige leiding, inclusief medewerking van de jeugd;
 Uitvoeren van projecten tijdens de Adventstijd en Veertigdagentijd;
 Ouders betrekken bij de kindernevendienst door een maandelijkse nieuwsbrief;
 Jeugd en ouders en gemeenteleden informeren en uitnodigen voor bijzondere diensten;
 Openstaan voor de wensen en gebeurtenissen binnen en buiten de kerk;
 Organiseren van Jeugddiensten;
 Buiten de JJP bijeenkomsten samenkomsten organiseren voor de jeugd;
 ......................
Wat hiervoor nodig is:
 Leiding JJP aanvullen;
 Financiën voor het uitvoeren van projecten;
 Jeugddiensten houden;
 Ruimte voor de jeugd voor samenkomsten;
 Betrekken van jeugd bij de diensten;
 ..........................
1.3 Andere diensten
Naast de wekelijkse zondagse vieringen worden er tal van andere vieringen gehouden met elk
een eigen doel. Zo biedt de ene viering meer ruimte aan randkerkelijken, terwijl andere
vieringen meer bedoeld zijn voor eigentijdse bijeenkomsten voor en met oudere
gemeenteleden. De Johanneskerk-gemeente draagt deze vieringen een warm hart toe en draagt
daar actief aan bij.
We ondersteunen in veelkleurigheid van harte de volgende diensten:
Contactmiddagen (met een Kerst- en Paasviering), Startzondag (weekend), Doelendiensten,
gezamenlijke diensten (Stille week, Kerstnachtdienst, Jazzdienst), vieringen in de
verschillende verpleeg- en verzorgingstehuizen en verspervieringen in de advent- en
veertigdagentijd.
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Doelen voor de komende jaren zijn:
 Voortzetten van de contactmiddagen en vieringen;
 Organiseren, met andere wijkgemeentes, van de Stille week en de kerstnachtdienst;
 Aangaan van nieuwe gezamenlijke diensten met andere Protestantse Wijkgemeenten;
 Aanwezigheid bij Jazzdienst;
 Jaarlijks houden van een laagdrempelig startweekend;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Taakdragers die organiseren/ helpen om de andere diensten mogelijk te maken;
 Financiën voor het uitvoeren van de andere diensten;
 Samenwerking met andere wijkgemeenten;
 ..........................
1.4 Muzikale ondersteuning
De eigen organist zorgt samen met andere organisten voor de wekelijkse muzikale
begeleiding en zij brengen ook prachtige muziekstukken ten gehore. In de veelkleurigheid van
de gemeente passen ook andere vormen van muzikale ondersteuning en uitvoeringen. Enkele
keren per jaar zingt het projectkoor als ondersteuning in de dienst. Er wordt ruimte geboden
aan gemeenteleden die een instrument bespelen. Al dan niet in groepsverband dragen ze
muzikale wijze bij aan de vieringen. Tijdens missionaire en andere bijzondere diensten
worden ook koren of andere muzikanten begroet.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Voortzetten van de muzikale ondersteuning;
 Ruimte bieden aan veelkleurigheid in muzikale ondersteuning;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Ruimte bieden bij het invullen van bijzondere diensten;
 Oproepen en enthousiasmeren van muzikanten onder de (jeugdige) gemeenteleden;
 Financiën voor het inhuren van muzikanten;
 ..........................
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Hoofdstuk 2. Leren
Naast het vieren is de gemeente van de Johanneskerk ook een lerende gemeente.
We zijn ons er bewust van dat het geloof in God en de wijze van beleven niet voor iedereen
hetzelfde is. Het is daarom van belang dat we op verschillende manieren handvatten willen
geven in het geloof en met elkaar in gesprek gaan over het geloof.
Van jong tot oud, binnen of buiten de kerk mogen we leren van de Heer. Het Woord van God
wordt ons tijdens de kerk- /kindernevendienst uitgelegd als richtlijn voor ons geloof en
dagelijks leven. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de vele gespreksgroepen die we kunnen
bezoeken en waar je als bezoeker veel kan leren over het Woord, maar ook van elkaar.
2.1 Jeugd
Om bij de jongsten te beginnen, er zijn twee catechese groepen. Een voor groep 6-8 en een
12+ groep. Bij beide wordt aandacht besteed aan wat we geloven, waarom we voor bepaalde
uitingen in de kerk kiezen, maar er wordt ook gevraagd hoe zij in het geloof staan en waar ze
tegenaan lopen.
Er is ook een gespreksgroep voor de ouders, namelijk de Gespreksgroep Geloofsopvoeding.
Hier komen, veelal moeders, bij elkaar om aan de hand van een boekje met elkaar te spreken
over hoe je je kinderen kunt opvoeden in het geloof.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Geloofsontwikkeling bevorderen;
 Veilige ruimte bieden binnen de geloofsgemeenschap;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Voortzetten van de catechese;
 Voortzetten van de gespreksgroep Geloofsopvoeding en of organiseren van avonden
voor ouders met jonge kinderen
 Ideeën om de kinderen actief te betrekken en te houden in de leeromgeving;
 Persoonlijk uitnodigen;
 Materiaal over opvoeden in het geloof;
 ..........................
2.2 Gespreksgroepen
Naast de gespreksgroepen voor de jeugd zijn er nog andere groepen waar we met elkaar in
gesprek kunnen gaan over het geloof en hoe je er in de huidige tijd mee om kunt gaan. We
noemen hier: 35+ groep, GemeenteGroeiGroep, Leerkring en de Bijbelkring.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Voortzetten/ vernieuwen van de groepen;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Kennis over de bijbel en de tijdsgeest;
 Materiaal over gekozen onderwerpen;
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2.3 Vorming & Toerusting
Vorming & Toerusting beperkt zich niet tot de gemeente van de Johanneskerk, maar is breed
gedragen binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem. Iedere wijkgemeente heeft haar eigen
aandeel/ inbreng in Vorming & Toerusting.
We vinden het van grote waarde dat er een zeer breed scala aan onderwerpen de revue
passeert, passend in een bepaald thema. Het thema van 2018-2019 was "Een goed gesprek".
Wanneer is een gesprek verdiepend en verbindend? ‘Een goed verhaal’ is het thema voor
2019-2020
Onderwerpen die afgelopen jaar op het programma stonden, waren bijvoorbeeld: Iona,
mediteren, Paulus, Verbonden en vervreemd, Requiems, contextueel bijbel lezen en The
Passion.
God gaat ook met ons in gesprek als we stil zijn, naar muziek luisteren, lezen. Dat kan
individueel, maar ook in ontmoeting met de ander.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Jaarlijks aanbieden van een veelkleurig aanbod;
 de rol van grootouders
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Ideeën/ onderwerpen;
 Mensen die over onderwerpen willen spreken;
 ..........................
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Hoofdstuk 3. Dienen
Het is onze bijbels opdracht om te dienen. Veel bijbelteksten roepen ons hiertoe op. Zo lezen
we in 1 Korintiërs 15: 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de
Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
We worden dus opgeroepen om dienstbaar te zijn, niet alleen direct aan God, maar ook aan
elkaar, binnen en buiten de kerkmuren van de Johanneskerk.
Deze dienstbaarheid krijg haar vorm in drie facetten. Te weten: rondom de erediensten, het
pastoraat en diverse commissies. De diakenen hebben hierbij een aparte rol, niet alleen omdat
zij in meerdere categorieën direct of indirect betrokken zijn, maar meer ook omdat zij door
God en de Gemeente van Christus geroepen zijn om in de gemeente voor te gaan in het dienen
van de naasten.
3.1 Diaconaat
De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor diaconie is dienst of dienen. Dus hulp
bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd
door de zeven werken van barmhartigheid, gebaseerd op Mattheus 25: 35 t/m 36. De diaconie
van de Johanneskerk ziet dit niet alleen als roeping voor haar zelf, maar voor de gehele
gemeente. De diaconie van de PGG heeft taken in de eigen wijkgemeente, zoals collecteren,
het dienen bij de maaltijd van de Heer en op een verantwoorde wijze individuen en groepen
financieel ondersteunen, maar ook werkzaamheden die wijkoverstijgend zijn. Onder de
diaconie vallen meerdere commissies. Denk maar eens aan: Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) (ZWO), Inloophuis, Kerkradio, Noodfonds, Paasgroet in
ziekenhuis en APZ. Voor veel werkzaamheden worden ook gemeenteleden benaderd en
ingeschakeld, want we zijn allemaal geroepen om te helpen waar geen helper is.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Zorg dragen voor alle diaconale zaken die horen bij de taken van de diaconie;
 De gemeente stimuleren in de werken van barmhartigheid;
 Het twee keer per jaar organiseren van een diaconale dienst om de gemeente toe te
rusten in de diaconale opdracht;
 Financieel ondersteunen van bestaande commissies;
 Financieel ondersteunen van hen die steun nodig hebben in binnen- en buitenland;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Diakenen om de werken van barmhartigheid uit te kunnen voeren;
 Mensen die in de verschillende commissies zitting willen nemen;
 ..........................
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3.2 Eredienst
Voor een buitenstaander zal een kerkdienst mogelijk niet meer zijn dan een bijeenkomst waar
een voorganger een verhaal vertelt over de bijbel. Dat klopt, maar er is meer nodig om de
viering mogelijk te maken. Natuurlijk zijn er mensen nodig die muziek maken, ambtelijk
aanwezig zijn, de deur openen, enz.. Hieronder een opsomming van allen die dienstbaar zijn
aan de eredienst:


























Predikant-voorziener
Bloemenverzorger
Chauffeurs autodienst
Collectanten
Ouderling
Diaken
Koster
Beameraar
Gastvrouw/ -heer
Gebedenboek verantwoordelijke
Organist
Lector

BHV-er/ EHBO-er
Koffieverzorgers
Kerstversierders
Schoonmakers
Onderhouders (tuin/ gebouw)
Koor
Leiding Kindernevendienst
Kinderen van dienst
Leiding crèche
Leiding JJP
Muzikanten
Grootletterliturgiemaker

Al met al een indrukwekkende lijst met taken die uitgevoerd worden om er maar voor te
zorgen dat we als gemeente samen kunnen komen om God in de dienst te kunnen eren.
U zult begrijpen dat dit beleidsplan veel te groot wordt wanneer we voor iedere commissie/
verzorger stil gaan staan bij wat men de komende jaren wil en wat daarvoor nodig is.
In algemene zin geldt het volgende.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Tenminste handhaven van de huidige bezetting;
 Uitbreiden van het aantal ouderlingen en diakenen;
 Toerusten van dienstdoenden;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Goed werkende technische voorzieningen;
 Mensen die kunnen toerusten;
 Enthousiasmeren van muzikanten;
 Ruimte bieden aan andere vormen in de eredienst;
 ..........................
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3.3 Pastoraat
De kern van het pastoraat is het omzien naar elkaar als volgelingen van Christus. De
Protestantse kerk omschrijft dit ook als de hulp die wij elkaar bieden om de weg met God te
gaan, in alle omstandigheden van het leven. In het vorige beleidsplan omschreven we het als
volgt:
We willen in het pastoraat bouwen aan verbondenheid met God, met elkaar, met de wereld.
Hier ligt voor de wijkgemeente van de Johanneskerk een opdracht om om te zien naar je
naaste en dat gebeurt ook op velerlei manieren. In 2018 is een stap gezet om alle activiteiten
die hieronder vallen vanuit één groep te kunnen bedienen. Het contactwerk is samengevoegd
met de Pastorale raad. We noemen deze groep Pastoraal totaal. Al het bezoekwerk - bezoekers
per sectie, bezoekers plus, bezoeker gehandicapten, bezoeker Gasthuis, bezoeker ziekenhuis
en de bezoeken van de voorgangers - is gericht om contact hebben en houden met de
gemeenteleden en daar waar nodig met extra (geestelijke) zorg bij te staan. Het komt ook voor
dat niet gemeenteleden, via o.a. de website, op zoek zijn naar contactgegevens van iemand
van de kerk, omdat zij voor iemand (bijv. vader/ moeder) iemand zoeken om een keer op
bezoek te gaan. Hiervoor is in 2019 het Pastoraal Meldpunt opgezet. Via website/ mail /
telefoon komt de "zoeker" in contact en wordt er voor de hulpvraag gezorgd.
Voor met name de oudere gemeenteleden worden er enkele contactmiddagen georganiseerd.
Er wordt een breed scala aan activiteiten geboden. Variërend van voorlichting over
babbeltrucs tot een knutsel- en spelletjesmiddag. Daarbovenop wordt er een eigen kerst- en
paasdienst gehouden. Tot slot worden er maaltijden georganiseerd, waarbij we elkaar als
gemeente- en niet gemeenteleden kunnen ontmoeten. Dit zijn het Paasontbijt, kerstmaaltijd en
het maandelijks "ontmoeten en eten".
Er wordt hoog ingezet om elkaar als gemeente te kunnen ontmoeten.
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Doorontwikkelen van de indeling in de secties;
 Meer bekendheid geven aan het meldpunt;
 Toerusten van de bezoekers;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Mensen die goed zijn in het organiseren binnen het Pastorale spectrum;
 Mensen die kunnen toerusten;
 Ondersteunen van de contactmiddagen;
 ..........................
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3.4 Commissies
Tenslotte, de commissies. De Johanneskerkgemeente kent een aantal commissies.
Deze groep van dienaren is niet per definitie onder één van de eerder genoemde groepen te
noemen, maar wel mogen deze mensen als dienaars in het werk van de gemeente van Christus
worden gezien. Niet alle vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de wijkgemeente,
maar zijn wel van belang voor de Protestantse Gemeente van Gorinchem en daarmee dus ook
voor de Johanneskerkgemeente van belang. Onder de noemer van commissies vallen onder
meer:









Redactie Kruispunt
Redactie Nieuwsbrief
Redactie Website
Kopieerders
Maker en ophangers van het
spandoek
Alternatieve Kerstmarkt
Boekenmarkt
Missionair werk










Praathuis
Ledenlijstadministrateur
Penningmeester Wijkkas
Lopers kerkbalans
Bezorgers Nieuwsbrief
Klussers
Maaltijdverzorgers
Commissie herinrichting

Wij onderkennen het vele werk dat door deze commissies gedaan wordt en ondersteunen hen
dan ook van harte. Ook voor deze commissies geldt dat het onmogelijk is om voor elke
commissie afzonderlijk aan te geven wat de beoogde doelen zijn voor de komende jaren en
wat hiervoor nodig is. In algemene zin denken wij aan het volgende:
Doelen voor de komende jaren zijn:
 Zoeken naar mogelijkheden om het werk te vergemakkelijken;
 Aandacht vragen bij onder andere de Algemene Kerkenraad om commissies te
ondersteunen;
 Daar waar mogelijk helpen;
 ....................
Wat hiervoor nodig is:
 Materiaal/ middelen om het makkelijker te maken (systemen/ formulieren);
 Ruimte om missionaire diensten aan te bieden;
 Ruimte voor samenwerking;
 Ruimte bieden voor activiteiten als Praathuis, kerst- en boekenmarkt;
 ..........................
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