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Voorwoord 
 

Hij die perspectief wil hebben, bereidt zich voor op de 

toekomst. Hij leeft niet alleen bij de dag van vandaag, 

maar vraagt zich ook af hoe het morgen zal zijn. In een 

beleidsplan wordt de koers van de kerk uitgezet, onze 

kerk: de Ontmoetingskerk in Heerde, een PKN-

gemeente.  Het nieuwe beleidsplan kijkt tot het eind 

van het tweede decennium van de eenentwintigste 

eeuw: de jaren 2016-2020. Als kerk hebben we 

nagedacht over wezenlijke zaken en de heer Gert 

Schouten, beleidsmedewerker PKN,  heeft ons 

geadviseerd hoe wij de passende uitwerking van ons 

beleidsplan het best kunnen realiseren. Zijn we als regel 

geneigd een opsomming te maken van allerlei dingen die 

we gaan doen, in dit beleidsplan heeft vooral de vraag “waarom we iets willen en doen” 

centraal gestaan. Zo komen we dichtbij onze fundamentele drijfveren. Waarom willen wij een 

gemeente van Jezus Christus zijn? Wat betekent het geloof in God voor ons persoonlijk 

vandaag de dag? Waarom willen we vorm en inhoud geven aan dat geloof? Het heeft ons 

gebracht bij de wezenlijke zaken die in de christelijke kerk, in onze Ontmoetingskerk, spelen. 

Het heeft geleid tot goede gesprekken in de Kerkenraad en in de Colleges en de werkgroepen. 

Het heeft ons gebracht tot een openheid naar elkaar en we moesten ons ware gezicht laten 

zien. Ten diepste heeft het ons gebracht bij de kern van ons geloof. Ons geloof in Jezus 

Christus, die zorgt voor een verbinding met God. Hij die ons het leven gaf, Hij die ons in staat 

stelt om kerk te zijn, ook de komende jaren.  

 

Visie 
De realiteit gebiedt ons echter ook om op te merken dat het aantal leden van de Protestantse 

Kerk in Nederland, ook bij de Ontmoetingskerk, een dalende tendens laat zien. Het gevolg is 

dat de omvang van de kerk, waaronder het aantal kerkenwerkers en de omvang van de 

aanstellingen van predikanten en kosters, steeds meer onder druk komt te staan. We moeten 

daarom blijven nadenken over hoe we ons kerk-zijn de komende jaren invulling kunnen blijven 

geven. Kleinschalige activiteiten, op een andere wijze kerk-zijn, vorm en inhoud geven horen 

daar zeker bij. Met de “zorgzame kerk” zien we dat die plek ingenomen kan worden. Wel 

hechten we eraan dat het Woord moet blijven. De kerk is en blijft een geloofsgemeenschap 

en deze gemeenschappelijke overtuiging is hetgeen ons blijvend bindt. Om ons gedachtegoed 

te kunnen blijven uitdragen zullen we ook verder moeten kijken dan onze eigen kerk. Verder 

kijken betekent dat samenwerking met andere Heerder kerken of kerken in de regio tot de 

reële mogelijkheden gaat behoren.  
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Ook zien we andere ontwikkelingen: het initiatief vanuit de landelijke PKN, pionieren op de 

Noordoost-Veluwe, wordt hiertoe gerekend. Alle ontwikkelingen dienen het doel om een 

levende en enthousiaste kerk te blijven, verbonden in hetzelfde geloof. Ik wens u allen toe ook 

de komende jaren geïnspireerd te blijven door dat geloof. 

 

Dan zal het steeds verrassend zijn om te zien hoe dat uitwerkt in alles wat we zichtbaar maken 

in en vanuit onze Ontmoetingskerk in Heerde. 

 
Wim Bouwstra  
voorzitter Kerkenraad 
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Visie en missie 
 

De Ontmoetingskerk is aangesloten bij 

de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN). Wij geloven in de Eeuwige en 

laten ons inspireren door de Bijbel. Die 

vertelt ons van Israëls God, die onze 

God is, van Zijn Zoon Jezus, de Mes-

sias, en van de Heilige Geest. 

Kernwaarden zijn voor ons: zorg, be-

trokkenheid en de ontmoeting met God 

en elkaar. 

Een aantal zaken ervaren wij binnen 

onze gemeente als fundamenteel: 

 Wij zijn een gemeente van mensen met een eigen geloofsbeleving 

 Wij zijn een gemeente, waar jong en oud, man en vrouw zich thuis voelen 

 Wij zijn een gemeente die opbouwt en groeit 

 Wij zijn op zondag en in ons dagelijkse leven herkenbaar door ons geloof 

 Wij zetten ons in voor en zijn betrokken bij onze naaste 

 Wij zijn een gemeente die open en transparant is 

 We zijn door onze idealen met elkaar verbonden 

Kortom: de mensen van de Ontmoetingskerk willen geïnspireerd en inspirerend zijn. 
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Waarom Ontmoetingskerk 

De Ontmoetingskerk Heerde ziet zichzelf 

als een schakel in een lange traditie en wil 

de Bijbelse boodschap doorgeven aan ie-

der die het wil horen. Het is de boodschap 

zoals deze tot ons komt in de Bijbel met 

als kernwoorden: geloof, hoop en liefde. 

Een boodschap die vrede, verzoening en 

omzien naar elkaar inhoudt. De christe-

lijke waarden die blijvende betekenis heb-

ben voor alle mensen. De Ontmoetings-

kerk wil dit doen door deze boodschap ei-

gentijds vorm en inhoud te geven, zo dat 

mensen van de eenentwintigste eeuw het 

kunnen verstaan. We hebben de overtuiging 

dat de liefde van God en van Jezus Christus van alle tijden is en daardoor blijvende waarde 

heeft. De Ontmoetingskerk richt zich op alle leeftijdsgroepen, van kinderen tot ouderen. Wij zijn 

een gastvrije kerk, waarin men zich thuis voelt. Nieuw-ingekomenen vinden gemakkelijk een 

plaats. 

 

Hoe zijn wij kerk 

De wekelijkse vieringen houden de vertaling van de Bijbel levend voor allen die hieraan deel-

nemen. Daarnaast zijn de andere bijeenkomsten als gespreksgroepen, buurtavonden en Bij-

belstudies van grote waarde voor de mensen. Als Ontmoetingskerk hebben we een sterk mu-

zikale traditie. Er wordt tijdens de diensten enthousiast en goed gezongen en daarbij mogen 

we dankbaar zijn voor het feit dat we beschikken over een vijftal uitstekende organisten. Deze 

“musici” zorgen, naast de inbreng in de diensten, ook voor andere uitvoeringen van zang en 

muziek en brengen prachtige elementen (bijv. orgel en vleugel, cantorij, Sonare, Herghesan-

gertjes) naar voren waarbij velen worden aangesproken. Ze maken een wezenlijk deel uit van 

de geloofscommunicatie.  

 

Het pastoraat en het diaconaat zijn vormen waarin ons geloof handen en voeten krijgt (SNODA, 

Voedselbank, Dorcas, Schuldhulpmaatjes). We maken zichtbaar wat liefde aan aandacht voor 

mensen voor ons als kerk betekent. “Omzien naar elkaar” zijn woorden die ons aanspreken. 

Zieken en mensen die hulp kunnen gebruiken moeten kunnen rekenen op aandacht vanuit de 

Ontmoetingskerk.  

 

Wat doen we om kerk te zijn?  

Wat wij doen blijkt onder andere uit: 

• Kerkdiensten 

• Ontmoetingsmomenten en -activiteiten voor alle leeftijden (bijv. koffiedrinken na dienst) 

• Zang- en muziekavonden 

• Gespreksgroepen 

• Buurtpastoraat 

• Uitgeefpunt voedselpakketten 

• Diaconaat en werelddiaconaat 

• Mantelzorg 

• Informatiepunt voor hen die ondersteuning behoeven 

• Stille hulp 

 

In dit beleidsplan vindt u op het niveau van colleges en werkgroepen de uitwerking en de visie 

op de toekomst.  
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College van Kerkrentmeesters  
 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) 

maakt deel uit van de geloofsgemeenschap 

van de Ontmoetingskerk te Heerde. Zoals in 

de Bijbel sprake is, bij het beeld van het li-

chaam en de onderscheidende taken van de 

lichaamsdelen, ziet het CvK zich ook als on-

derdeel van de Ontmoetingskerk met een 

deeltaak om het geheel tot bloei te laten ko-

men. Zonder hart of handen kan het lichaam 

niet functioneren en ter vergelijking zijn alle 

delen van onze kerk en kerkelijke organisa-

tie (even) belangrijk. 

Als college zorgen wij (gesteund door de ker-

kenraad) voor de randvoorwaarden zodat de kerk voorzien is van de benodigde menskracht 

en middelen om de Bijbelse boodschap handen en voeten te geven. Te denken is hierbij aan 

koster en organisten die deels als beroepskracht werkzaam zijn. En daarnaast ook een grote 

groep van vrijwilligers met uiteenlopende taken.  

"Samengevat" komen we tot het volgende. Het CvK is er om: 

 Het kerkgebouw en de pastorie in stand te houden zodat we met elkaar - als gemeente-

leden, gasten of toevallige passanten - de gelegenheid hebben om God en elkaar te ont-

moeten in kerkdiensten en andere activiteiten te ontplooien die kunnen bijdragen aan 

ons gemeente-zijn. 

 Er voor te zorgen dat de medewerkers en vrijwilligers hun werkzaamheden in en rondom 

het kerkgebouw veilig, efficiënt en met plezier uitoefenen, waardoor het gebouw en de 

organisatie optimaal tot hun recht komen. 

 
Hoe denkt het CvK dit te realiseren? Kerk-breed willen wij dit doen door: 

 Er voor te zorgen dat de gebouwen in een goede staat van onderhoud verkeren en te-

vens uitnodigend en laagdrempelig zijn; 

 aandacht te vragen voor een gezonde financiële positie van de kerk als organisatie en 

suggesties te doen ter verbetering daarvan; 

 te stimuleren dat de mensen die werkzaamheden verrichten binnen de kerk, al of niet in 

loondienst, deze op een respectvolle en enthousiaste manier uitvoeren; 

 verbindingen te leggen en onderhouden met de diverse werkgroepen in de kerkelijke or-

ganisatie en met maatschappelijke instellingen. 

 
Het College van Kerkrentmeesters wil dit doen door er voor te zorgen dat de diverse aan-

dachtsgebieden zijn belegd bij één of meerdere leden van het college met ieder zijn/haar spe-

cifieke kennis. 

Zoals in de paragraaf ‘Visie’ aan het begin van het beleidsplan is verwoord zal de omvang 

van de kerk steeds meer onder druk komen te staan. Voor het CvK betekent dit dat er reke-

ning moet worden gehouden met teruglopende inkomsten. Om de begroting sluitend te ma-

ken zal daarom ook gesneden moeten worden in de uitgaven. Een deel van de oplossing is 

de afgelopen jaren al gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers in plaats van beroepskrach-

ten. Hier worden de grenzen van het mogelijke echter zichtbaar. De komende jaren moet ge-

zocht worden naar andere manieren van kostenbesparingen om een sluitende begroting te 

realiseren. 
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College van Diakenen/ZWO  
 

 

Het College van Diakenen (hierna de dia-

conie) van de Ontmoetingskerk voelt zich 

geïnspireerd door de boodschap die vanuit 

de Bijbel tot ons komt: “helpen daar waar 

geen helper is’’ en dat zowel dichtbij als 

veraf. De Bijbel roept ons op om te geven 

(vanuit onze overvloed) en er te zijn als 

hulp nodig is. Meer dan ooit is ons diaco-

nale werk van wezenlijke betekenis voor 

de mensen om ons heen. In Nederland 

treedt de overheid terug en wordt zorg 

vanuit de directe omgeving steeds belang-

rijker. Wereldwijd worden we ook in toene-

mende mate geconfronteerd met vragen 

naar zorg en financiële hulp. Door de me-

dia worden wij dagelijks geconfronteerd 

met de nood in de wereld. Wij willen geïn-

spireerd door de Bijbel iets van die nood 

lenigen, zodat door ons werk zichtbaar 

kan worden wat Jezus heeft bedoeld, 

dichtbij en ver weg. Hierbij willen we de ker-

kelijke gemeente ook betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door mee 

te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met alle mensen, die dat nodig 

hebben. 

 

Centraal thema in het Beleidsplan 2016-2020 van de Ontmoetingskerk is dat de rol van de kerk 

in de samenleving in de toekomst anders ingevuld moet worden, meer gericht op de zorgzame 

kerk. De diaconie pakt dit op d.m.v. het verbreden van de activiteiten, waarbij het accent na-

drukkelijker komt te liggen op de taken die voortkomen uit de vermindering van zorg vanuit de 

overheid: de zorgzame kerk. 

 

De diaconie en ZWO willen zich inzetten voor de naaste en de kerkelijke gemeente betrekken 

bij dit omzien naar onze medemens binnen en buiten Europa. De diaconie is medeverantwoor-

delijk voor een goed verloop van een aantal activiteiten tijdens de kerkdiensten.  
 

De diaconie wil blijven zorgen voor mensen binnen de kerk, maar daarnaast ook meer aandacht 

schenken aan mensen buiten de kerk, niet door letterlijk de markt op te gaan maar door mensen 

nieuwsgierig te maken door diverse activiteiten. Sterk punt in onze gemeente is het omzien 

naar elkaar, bijvoorbeeld door het sturen van kaarten naar zieke gemeenteleden. We zullen 

moeten nagaan hoe we dit omzien naar elkaar kunnen blijven stimuleren. Hierbij zijn de vol-

gende aandachtspunten geformuleerd: 

 

 Mensen en overheden blijvend aanspreken op misstanden en aansporen tot verandering. 

 Nader invulling geven aan het aspect zorgzame kerk in het kader van verminderde bijdra-

gen van de overheid aan zorg. 

 Aanwezig zijn bij uitreiking voedselpakketten op de dinsdagavond en verstrekken van koffie 

en thee voor deelnemers.  

 Uitvoeren van de jaarlijkse bloemengroet voor 80+-ers 

 Verantwoordelijkheid dragen voor de "kerkauto". 

 Deelname aan de landelijke Diaconale Dag. 



 

 

9    Ontmoetingskerk Heerde                      Beleidsplan 2016-2020 

Vastgesteld Kerkenraad: 9 december 2015 

 

 

 Mede organiseren en uitvoeren van het ‘40-dagen project'. 

 Mede verantwoordelijk voor een jaarlijks project (bv. kofferbakverkoop). 

 Diaconale vertegenwoordiging in kerkdiensten, inclusief rouw- en trouwdiensten. 

 Organiseren en uitvoeren van collecten en het informeren van de gemeente over collecte-

doelen.  

 Verantwoordelijkheid dragen voor voorbereiding en (gezamenlijke) uitvoering van de Maal-

tijd van de Heer in onze kerk, Wendhorst en Brinkhoven. 

 Beheren van de diaconale gelden en zorg dragen voor de juiste afdracht van het diaconaal 

quotum. 

 Publicaties in het Ontmoetingsblad. 

 Kookproject Nassaukerk Amsterdam. 

 Eetcafé. 

 Het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij de diaconie. 

 Binnen het IDO de samenwerking van de diaconieën van de verschillende kerken nastre-

ven. 

 Diaconaat in de buurt: voortzetting openstelling kerk op zondagmiddagen. 

 Onderzoeken naar de mogelijkheden van en zo mogelijk ondersteunen van het opzetten 

van een kledingbank. 

 Invulling van de zondagen (kerkdiensten) van het Werelddiaconaat. 

 Het geven van voorlichting en het opzetten van gemeenteactiviteiten, gericht op bewust-

wording van de nood in de wereld. 

 Geldwerving voor projecten die door Kerk in Actie worden ondersteund. 
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Werkgroep Jeugd 
 

De reden, waarom kinderen, tieners en jongeren 

naar activiteiten van het jeugdwerk van de Ont-

moetingskerk komen, heeft te maken met hun 

leven thuis. Daar geven ouders/verzorgers, ie-

der op eigen wijze, vorm aan hun geloof en 

hiermee willen zij ook hun kind(eren) vertrouwd 

maken. De meesten van hen zijn dan ook al als 

baby gedoopt.  

Leidend motief voor het jeugdwerk is dit geloof 

op eigentijdse wijze te vertalen in allerlei activi-

teiten, heel concreet het wat.  

En bepalend hierin is het hoe. Daarin gaat het om 

drie wezenlijke dingen, die met de volgende woorden omschreven kunnen worden: ontmoeten, 

ervaren/delen en inwijden. Zeker in het begin is de volgorde van deze hoe-woorden bepalend. 

Als er door een jongere niets kan worden ervaren van God dan is inwijding in het Geheim 

daarvan niet mogelijk.  

Jeugdwerk 3.0 12+ 

Sinds het seizoen 2013-2014 heeft het jeugdwerk 12+ een nieuwe insteek genomen in onze 

kerk, dat als jeugdwerk 3.0 is te typeren. De vernieuwende insteek heeft te maken met de 

interactie tussen kerk en jeugd en laat zich schematisch als volgt benoemen: jeugdwerk 1.0 is 

monoloog, jeugdwerk 2.0 dialoog, jeugdwerk 3.0 relatie. In die relatie 3.0 ligt het vertrekpunt, 

in tegenstelling tot de beide andere vormen van jeugdwerk, bij de tieners en jongeren zelf. 

De al genoemde hoe-woorden ijken onze activiteiten in dit jeugdwerk 3.0. Deze activiteiten 

willen hierin elk een eigen accent leggen, zonder de andere twee ijkpunten uit het oog te ver-

liezen. Deze activiteiten zijn maandelijks de tienerviering en Youth Point en jaarlijks het kamp-

weekend. 

In een gesprek met een werker van Lava Jeugdwerk is teruggegeven hoe deze insteek van 

jeugdwerk bij de tijd is. En dat helpt om in een veranderende kerk verdere stappen te zetten op 

dit spoor om de drie woorden (waarom-hoe-wat) nog beter uit de verf te laten komen in jeugd-

werk 3.0, waarbij voor het inwijden nu meer gerichte tijd mogelijk lijkt dan twee jaar geleden. 

Veranderende kerk 

Over veranderende kerk gesproken: in ons jeugdwerk constateren jeugdwerkers al langere tijd 

dat ouders en kinderen druk zijn en de kerk een andere plek in de agenda heeft gekregen dan 

in vroegere tijden. Ook zijn er in de laatste jaren veel minder kinderen geboren in onze kerke-

lijke gemeente dan in vroegere jaren.  

Beide gegevens onder ogen zien, is best wennen voor kerkmensen die de andere tijden hebben 

meegemaakt en als kostbaar hebben ervaren. Toch wil de werkgroep jeugd hier niet een pro-

bleem zien, maar een nieuwe uitdaging. Het compliment van Lava dat het jeugdwerk van de 

Ontmoetingskerk voor de 12+ jeugd bij de tijd is nodigt nu uit om de nieuwe insteek ook te gaan 

nemen in het veld van 12-. 
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Voor beide leeftijdscategorieën geldt daarin dat de focus niet alleen ligt op de kinderen, tieners 

en jongeren zelf, maar ook op hun ouders/verzorgers. Voorbeeld hiervan is de gezinsactiviteit 

die in het seizoen 2014-2015 een paar keer op zondag is georganiseerd en een vervolg krijgt 

in het seizoen 2015-2016. Ook is er in het eerste seizoen Youth Point al een zondag geweest 

met parallelprogramma voor de tieners en hun ouders.  

In de periode 2016-2020 verandert deze focus niet. Steeds zal daarbij naar passende onder-

werpen en activiteiten worden gezocht, die het jeugdwerk binnen onze gemeente een goede 

plek geven en verbinding leggen met hetgeen er met de invulling van het waarom en hoe wordt 

bedoeld. 

Jeugdwerk 3.0 12- 

Ook voor het veld 12- ligt nu de vraag op de beleidstafel, wat jeugdwerk 3.0 betekent voor de 

invulling van de bestaande activiteiten kindernevendienst (wekelijks), KLIK (tot en met het sei-

zoen 2014-2015 van startzondag tot Pasen wekelijks) en kampweekend (jaarlijks). Ook hierin 

is het de geloofskunst om de hoe-woorden ontmoeten, ervaren/delen en inwijden/duiden te 

vertalen in aansprekende activiteiten die hen vertrouwd maken met het geloven, dat hun ou-

ders/verzorgers, elk op eigen wijze, vorm (proberen te) geven in hun leven. 
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Werkgroep Pastoraat 
 

 

De kern van ons Pastoraat is het omzien 

naar elkaar naar het voorbeeld van 

Jezus Christus. We ervaren pastoraat 

daar waar mensen elkaar ontmoeten en 

een relatie met elkaar aangaan om, bij 

het licht van het evangelie, samen een 

weg te zoeken in geloofs- en 

levensvragen.  

 

De kerk is bij uitstek de plaats waar we 

“omzien naar elkaar”. Dat gebeurt in 

veel ontmoetingen, in het kerkgebouw 

zelf maar zeker ook daarbuiten. 

“Noaberschap” is een term die ons als 

leden van de Ontmoetingskerk aanspreekt. 

 

Het pastoraat wordt ingevuld  in de vorm van buurtpastoraat. Uitgangspunt is dat iedereen  naar 

elkaar omziet in zijn of haar buurt. Wij denken dat alle leden van de Ontmoetingskerk hierin 

een verantwoordelijkheid hebben. Pastoraat gaat ook over de grenzen van de Ontmoetingskerk 

heen. Daarbij benoemen we o.a. ‘Zorgzame kerk‘. Dit betekent voor de Ontmoetingskerk dat 

we ook buiten onze kerkgrenzen omzien naar elkaar. Pastoraat krijgt hierdoor nog een bredere 

en diepere invulling en wordt onze taak ook zichtbaar in zorg voor “anderen“. Daarnaast richt 

het Pastoraat zich op specifieke groepen,  zoals ouderen in de wijk, zieken  of mensen die zich  

in een moeilijke situatie bevinden.  

 

Als we als Ontmoetingskerk op het gebied van pastoraat een doel formuleren voor de nabije 

toekomst, dan is het dit: we willen het pastoraat nog meer invulling geven en aanvullende 

vormen vinden. Ook bij ons (Ontmoetingskerk) is er sprake van een teruglopend bezoek van 

de kerkdiensten en kerkelijk meeleven, maar de mensen zien het pastoraat (omzien naar 

elkaar) als het belangrijkste “werk” van de kerk (PKN-enquête, voorjaar 2015). Er ligt de 

komende jaren dus een grote uitdaging voor ons allen! 
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Werkgroep Vieren 
 

 

De Werkgroep Vieren is er om: 

 vorm te geven aan onze verbon-

denheid met God*) en met el-

kaar en dat te vieren rondom de 

Bijbel - het boek van God en 

mensen. 

 te ontdekken, dat de Bijbel over 

het leven, ons leven gaat. 

 ons te laten inspireren, aanspre-

ken, verrassen, bemoedigen en 

troosten.  

 met behulp van het ritme van het 

kerkelijk jaar de leefregels van 

de Bijbel te verinnerlijken en te 

verdiepen. 

 ons uit te dagen beelddragers van God te worden met Jezus als inspirator, die ons het 

geheim van de liefde, die draagt en verdraagt, heeft voorgeleefd. *) 

 

Speerpunten voor de komende jaren: 

Uit de grote PKN-enquête (voorjaar 2015) blijkt dat de leden van de Protestantse kerken in 

meerderheid voor verandering zijn. Wij vertalen dat in het kiezen voor nieuwe vormen om onze 

verbondenheid met God te ervaren en de rijke boodschap van de Bijbel met “nieuwe oren” te 

horen. Dit vanuit de overtuiging dat God van alle tijden is en de boodschap van de Bijbel blij-

vend actueel is. De uitdaging is gelegen in de opdracht om de mensen van de Ontmoetingskerk 

en allen die zich hierdoor ook aangesproken voelen, dit te laten ervaren.  

 

*) Een omschrijving van het geheim van God wordt verwoord in lied 275:3: 

  

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien.  

Maar wij vermoeden en geloven  

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient  

 

en over dat beelddrager zijn: deel van een tafelgebed, uit het repertoire van de cantorij: 

 

Wees mijn zachte kracht,  

mijn lichaam en mijn ziel 

in deze wereld. 

 

(Beide teksten: Huub Oosterhuis) 

 


