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 Samen vieren, leren en dienen vanuit het geloof 
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1. Inleiding 

In dit beleidsplan wordt aangegeven waar we ons als Gereformeerde Kerk in Berkel & 

Rodenrijs en Bergschenhoek de komende jaren op gaan richten. Het beleidsplan is vertaald 

in beloftes. 

In het tweede hoofdstuk wordt eerst gekeken waar de Protestantse Kerk in Nederland voor 

staat.  

Wij spitsen het toe op onze plaatselijke gemeente en beschrijven het in hoofdstuk drie. Daar 

wordt verhaald hoe de kerkenraadsleden elkaar op kerkenraadsdagen bevraagd hebben 

over het leven en het geloof.  

Hoofdstuk vier geeft kort weer de beloftes, die weergegeven worden in de essentiecirkel. De 

essentie is, wat over blijft, als de ‘randzaken’ worden weggedacht. 

In hoofdstuk vijf worden de jaarplannen benoemd. Dit beleidsplan zal ondersteunend zijn aan 

de jaarplannen van de diverse beraden en commissies, die begin van het nieuwe seizoen 

gemaakt worden (september) en aan het einde van het seizoen zullen worden geëvalueerd 

(juni). 

Tot slot wordt in hoofdstuk zes beschreven hoe de communicatie met de gemeente zal 

verlopen. 

In bijlage 1 is opgenomen een opsomming van de gemeentelijke activiteiten, grotendeels 

overgenomen uit het beleidsplan van 2014 – 2016. Er is in de loop van de tijd een aantal 

activiteiten bij gekomen en een aantal, dat niet meer gedaan wordt. 

In bijlage 2 staat de verwijzing naar het beleidsplan 2017-2020 van het College van 

Kerkrentmeesters. 

Dit beleidsplan is opgesteld door Regina Davelaar (predikant), Joke van der Heijden 

(beleidsouderling) en Antoinette van der Wel (predikant). 
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2. Kerk 2025 

2.1 Protestantse Kerk Nederland 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin 

mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop 

en liefde. 

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. 

Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.  

De gereformeerde kerk van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek “De Ark” behoort tot de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerkorde van de PKN schrijft voor dat de 

kerkenraad een beleidsplan opstelt, dit jaarlijks wijzigt, publiceert en vaststelt.  

Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2018 tot 2025. Het voorgaande beleidsplan 

dateert van 2014 tot 2016. Het beleidsplan wil handen en voeten geven aan het leven en 

werken van onze gemeente in deze tijd.  

Er is een visierapport verschenen van de PKN. De essentie van het rapport gaat om de hoop 

dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland – en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. 

Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof. 

De oproep is om weer naar de kern te gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar 

je hoop vindt, geïnspireerd wordt. Scriba ds. René de Reuver was er heel duidelijk over aan 

het eind van de laatste synodevergadering, waar besloten werd dat de organisatie van de 

Protestantse Kerk teruggaat van 75 naar elf classes. "We moeten niet eindeloos in het 

besturen en de papieren blijven zitten, maar toekomen aan waar het om gaat: gemeente van 

Christus zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen." 

Arjan Plaisier, schrijver van de nota ‘Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg’ formuleert 

het bestaansrecht van de kerk als volgt: 

In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden ‘evangelie’ genoemd, 

goed nieuws van God. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ 

naam en die voor elkaar willen instaan. Er is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van 

God bent. 



5 

De kerk helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk 

is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie 

licht op de dingen van het leven.  

Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025 vormen te vinden waarin deze inhoud tot zijn recht 

komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die 

deze ondersteunt. Regelen en vergaderen zou geloof en kerk ten goede moeten komen. 

 

2.2 De Ark in Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek 

De gereformeerde kerk te Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek is stevig verbonden met de 

PKN. Centraal wordt gesteld de verkondiging van het Woord en Evangelie. Daarnaast ook 

de bediening van de sacramenten doop en avondmaal.  

Wij zijn geroepen tot de dienst aan het Woord van God. In termen van doen, van activiteiten, 

gaat het dan vooral om werkwoorden, zoals kennen, geloven, belijden, vieren, bidden, 

verkondigen, dienen, leren, omzien en helpen.  
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3. De essentie-cirkel 

3.1 Werkwijze 

Tijdens de kerkenraadsvergadering van juni 2017 hebben wij als kerkenraadsleden van De 

Ark (gereformeerde kerk van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek) elkaar vragen gesteld 

over hoe de ander in het geloofsleven staat, door na te denken over de vragen: 

- Op welk moment was de kerk van waarde in je levensverhaal? 

- Wat wil je van dit moment meenemen als waarde voor de kerk van de toekomst? 

Dan blijkt dat ieder op zijn of haar eigen wijze het geloof beleeft. 

Elkaar ontmoeten en samen beleven, omzien naar elkaar. Verlangen om deel te zijn van een 

gemeenschap. Een plaats, waar de verhalen uit de Bijbel zo verteld worden, dat we ermee 

verder kunnen.  

 

Op de kerkenraadsdag van 11 november 

2017 zijn we met elkaar verder gegaan. We 

maakten daarbij gebruik van een methode 

die gebaseerd is op de gouden cirkel van 

Simon Sinek, de essentiecirkel. Hij legt met 

deze cirkel uit dat het in de kern gaat om de 

waarom vraag. Waarom gaan we naar De 

Ark, wat vinden we belangrijk, wat is ons 

doel? We zijn in de kerk geneigd om meteen 

in de uitvoerende rol te beginnen, maar op 

deze kerkenraadsdag hebben we geprobeerd 

om ons beleid niet te baseren op datgene 

wat we nu eenmaal al heel lang doen, maar op datgene wat ons drijft en waarom we kerk 

willen zijn. We zijn gaan zoeken naar kernwoorden die daarbij belangrijk zijn. En vanuit deze 

essentie zijn we op zoek gegaan naar de hoe-vraag. Hoe willen we deze kern vormgeven in 

de kerk? Hieruit zijn twaalf beloftes geformuleerd. 

 

Eerst waren de vragen gesteld over het persoonlijke, naar binnen gekeerd. Nu waren de 

vragen aan elkaar: ‘Wat betekent het geloof in je dagelijks leven voor jezelf en voor je 

omgeving?’ 



7 

3.2 Kernwoorden 

We zochten naar woorden, die betekenis geven aan het geloof. Bezinning, vieren, 

ontmoeten en verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Deze werden de 

kernwoorden, die de basis vormden van de beloftes, die we formuleerden. In de essentie 

gaat het om samen geloven tot dienstbaarheid. 

 

 

 

4. Resultaten 

4.1 Beloftes 

Bij elk kernwoord zochten we beloftes, beloftes die vragen om activiteiten. 

 

a. Bezinning 

- We lezen de Bijbel 

- We hebben behoefte om de context van de Bijbel te begrijpen 

- We hebben de ander nodig voor wisselwerking en reflectie 

 

b. Vieren 

- We willen een plek bieden voor vreugde en verdriet 

- We zoeken in openheid om God te ontmoeten 

- We geven in onze diensten uiting aan ons geloof o.a. door muziek, rituelen, beeld en 

taal 

 

c. Ontmoeten 

- We zorgen ervoor, dat iedereen zich welkom voelt 

- We zien naar elkaar om 

- We zijn een kerk met ruimte voor beraad om samen in actie te komen 

 

d. Verantwoordelijkheid nemen in de samenleving 

- We kiezen voor verbinden 

- We kiezen om te zorgen 

- We kiezen om duurzaam te leven 

 

Het schematisch overzicht staat op de volgende pagina. 
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5. Concretisering van beloftes in activiteiten 

 

Hoe kunnen we zorgen, dat de beloftes uit hoofdstuk vier worden waargemaakt?  

De relatie met de essentie-cirkel en de concretisering van de beloftes uit het vorige 

hoofdstuk zullen terug te vinden zijn in de jaarplannen, die in september van ieder jaar 

voorgelegd worden aan de kerkenraad en in juni in het volgend jaar worden geëvalueerd. 

Het geeft houvast als de onderwerpen, genoemd in de jaarplannen, regelmatig terugkomen 

op de vergaderingen of op andere overlegmomenten.  

 

 

 

 

 

6. Communicatie 

De communicatie wordt zo breed mogelijk ingezet. 

6.1 Moderamen 

Dit beleidsplan wordt besproken op het moderamen van januari 2018. 

6.2 Kerkenraad 

In de kerkenraadsvergadering van januari 2018 wordt het beleidsplan voorgelegd aan de 

ambtsdragers en zal een voorgenomen besluit worden genomen. 

6.3 Gemeente 

Er zal een gemeentevergadering worden belegd in april 2018, waarin het beleidsplan wordt 

uitgelegd en toegelicht. 

6.4  Beleidsplan vaststellen 

In de kerkenraadsvergadering van juni 2018 wordt het beleidsplan vastgelegd. 
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Bijlage 1. Overzicht bestaande kerkelijke activiteiten 

In onderstaand schema zijn de activiteiten van onze kerk in beeld gebracht. Een duidelijke 

energievolle actieve gemeente, waar zeer veel gemeenteleden door vrijwillige inzet actief 

zijn.  

Voor het meerjaren beleidsplan is het belangrijk overzicht te hebben wat we als kerk doen. 

Zo kunnen we zien of we de juiste dingen doen of dat we op bepaalde terreinen leemtes 

hebben, die we van belang vinden om in te vullen. 

 

KERKELIJK SPEELVELD DE ARK 

 

RUBRIEK 

 

A C T I V I T E I T E N 

Jeugdwerk 

 

Clubwerk 

Kindernevendienst 

GJV 

Crèche 

Church4you 

Honkbewoners 

Taizé 

Tentweek 

Tienerkamp 

Clubkamp 

Kindermusical 

Kerk op Schoot 

Pastoraat Wijkpastoraat 

Wijkteams 

Ouderen pastoraat 

Stille pastoraat 

Ouderenmiddag 

Oecumenisch werkverband 

Wijkcontactavonden 

Inloopochtend jonge moeders 

Inloopochtend ouderen 

Vrouwenkring 

Organisatie Kerkenraad 

Moderamen 

Kerkrentmeesters 

Diaconie 

Diaconaal platform 

Jeugdraad 

Scribaat 

Herger moderamen 

Liturgiecommissie 

Classis 

Pastoraal overleg 

Wijkteam overleggen 

Predikanten 

Overleg moderamen Bleiswijk 
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Diaconaat ZWO 

Fotoproject 

Oude Noorden 

Mobiliteitscentrum 

4 mei dienst 

Actie Dorcas 

Dinertour 

Schuldhulpmaatje 

Diaconaal platform 

Vorming en toerusting Leerhuizen 

Catechisatie 

Gespreksgroepen 

Kerkdiensten Erediensten 

Avondmaal 

Cantorij 

Kerkmuziek/Nieuwe Liedboek 

Beamer(team) 

Vespers 

Lectoren 

Bloemschikking 

Organisten 

Scholendienst 

Kanselruil 

De bloemen 

2 wekelijks bijeenkomst in huize 
Petrus 

Startzondag 

Preekvoorziening 

Ontmoeting 

Beheer/communicatie BARK 

Kerkelijk bureau 

Archief 

Redactie Rondom De Ark 

Drukkerij 

Gemeentegids 

Rondbrenggroep 

Website 

Kerktelefoon 

Klusjesmannen 

Kosters 

Kerkomroep 

Kerkvervoer 

Bijzondere activiteiten BIKE 

Voetbalteam 

Actie kerkbalans 

Musical 

Kerkenraadsdag 

Kerkenraad BBQ 
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Bijlage 2. “Een hoopvolle toekomst van De Ark”, het 

beleidsplan College van Kerkrentmeesters 

In het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters (CvK) met als titel “Een hoopvolle 

toekomst van De Ark” zijn de financiële plannen en kaders van onze gemeente beschreven. 

Op korte en langere termijn zijn er ontwikkelingen gaande, die van invloed kunnen zijn op de 

financiële situatie van onze kerkelijke gemeente. Het CvK vindt het belangrijk dat er een 

lange termijn visie vanuit financieel en beheers oogpunt beschikbaar is ter ondersteuning 

van de beslissingen, die de komende jaren genomen zullen worden. Het thema hierbij is 

Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg. 

Met dit thema wordt aangesloten bij de door de landelijke PKN ingezette heroriëntatie, die 

noodzakelijk is geworden door de veranderende demografische omstandigheden (met onder 

meer teruggang van aantal leden) en daarmee de veranderende financiële mogelijkheden. 

Binnen dit thema wordt landelijk gekozen om zich te concentreren op drie kerntaken van het 

kerk-zijn. 

- Geloof, geloofsoverdracht en communicatie in missionaire situatie. 

- Geloofsgemeenschap (bestaand en nieuw) en noodzakelijke structuur. 

- Diaconaat en maatschappelijke presentie 

De belangrijkste beslissing, die op korte of langere termijn genomen zal dienen te worden, 

betreft de keuze of De Ark een zelfstandige gemeente wil blijven of dat er gezocht wordt naar 

een verdergaande vorm van vernieuwing en/of samenwerking. Uit het beleidsplan blijkt dat 

er financieel geen directe noodzaak zal zijn om hiertoe op korte termijn over te gaan. Echter 

inhoudelijk, als het gaat om de vraag waartoe en hoe willen we kerk zijn in deze tijd, is een 

mogelijke keuze wellicht veel urgenter en dan dienen de financiële mogelijkheden en 

daarmee keuzes helder te zijn. Het CvK acht het zijn taak om hieraan op een betrokken, 

inhoudelijke en heldere manier bij te dragen. 

Het beleidsplan van het CvK 2017-2020 “Een hoopvolle toekomst van De Ark” is te 

downloaden via de website www.kerk-de-ark.nl.  

 


