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Voor u ligt het rapport Aanbevelingen voor de toekomst van de Amstelkerkgemeente en 
haar nieuwe predikant, opgesteld door de Commissie Voorbereiding Beroeping (verder CVB).  
 
Het rapport is het resultaat van een periode van bezinning, volgend op het vertrek van de 
laatste predikant Jos de Heer, en bedoeld om te komen tot een goed afgewogen en 
toekomstbestendige profielschets voor de nieuwe predikant. 
 
In het rapport worden achtereenvolgens beschreven: 

- opdracht vanuit de Kerkenraad  
- samenstelling en werkwijze van de CVB  
- ontwikkelingen in de Amstelkerkgemeente in de laatste 15 jaar (de ambtsperiode van 

Jos de Heer) 
- uitkomsten van de raadpleging van de gemeente 
- gesprek met cantor/organist Eric Jan Joosse 
- het huidige beleidsplan van de Amstelkerkgemeente 
- tot stand komen van de aanbevelingen: het denkproces in de CVB  
- de aanbevelingen 

 
 
 
ACHTERGROND 
Met het vertrek van Jos de Heer, na 15 jaar, is het verstandig een periode van bezinning in te 
lassen voordat wordt gestart met de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. In de 
15 jaar dat Jos de Heer in onze gemeente heeft gestaan is er veel veranderd, zowel binnen 
onze kerkgemeente als daarbuiten in ons dorp en in onze samenleving. Daarom is het advies 
(ook vanuit de landelijke kerk) om eerst met elkaar na te denken over wat onze 
kerkgemeenschap in de toekomst nodig heeft, welke richting wij uit willen gaan en wat voor 
competenties een toekomstige predikant daarvoor nodig heeft.  Tevens is van belang om te 
bepalen welke keuzes men maakt voor wat de predikant wel en niet (meer) doet. Het is niet 
realistisch en ook niet verstandig om te verwachten dat een predikant alles kan en/of moet 
doen. In dat kader zal ook bekeken moeten worden of de predikant wellicht assistentie krijgt 
voor bepaalde taken, professioneel of uit de gemeente. De financiële mogelijkheden 
bepalen tenslotte hoe groot de aanstelling van de predikant kan zijn en of inzet van andere 
medewerkers mogelijk is.  
 
 
OPDRACHT 
Onderzoek wat belangrijk is voor de toekomst van onze Amstelkerkgemeente en formuleer 
aanbevelingen over de richting en invulling van onze kerk-zijn. 
Maak op grond van deze aanbevelingen een profielschets voor onze nieuwe predikant.  
Daarnaast dient ook een actuele beschrijving van onze kerkelijke gemeente en onze 
burgerlijke gemeente te worden gemaakt, ten behoeve van de beroepingsprocedure, maar 
ook om onze aanbevelingen over onze toekomst in het perspectief daarvan te kunnen 
zetten.  
 
  



SAMENSTELLING COMMISSIE VOORBEREIDING BEROEPING 
De commissie is samengesteld vanuit de Kerkenraad. De leden zijn afkomstig uit vier 
verschillende taakgroepen, om de diversiteit van de commissie te bevorderen. 
Leden van de commissie: 
Friederike Bakker, taakgroep Jeugd 
Henk Mul, taakgroep Diaconie 
Wim Ovaa, taakgroep Beheer 
Caroline Sonnenberg, taakgroep Pastoraat (voorzitter) 
 
 
WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 
De commissie heeft een werkplan gemaakt, waarin veel aandacht is gegeven aan het 
gesprek met de gemeente en met de taakgroepen. Zoals ook al in de Kerkenraad is 
besproken, vindt de commissie het erg belangrijk om de gemeente goed te betrekken bij het 
hele proces en de ruimte te geven wensen, mening en ideeën kenbaar te maken en met 
elkaar en met ons hierover in gesprek te gaan.  
Daarom is elke taakgroep en een aantal commissies expliciet gevraagd om vanuit de groep 
ideeën en wensen aan te geven bij onze commissie.  
Daarnaast is in een tweetal gemeentebijeenkomsten uitgebreid met elkaar gesproken.  
Ook heeft een aantal gemeenteleden de commissie persoonlijk benaderd met vragen en 
ideeën.  
Er is een gesprek gepland met de Eric-Jan Joosse, onze cantor-organist. 
Er is een uitgebreid gesprek geweest met de vertrekkende predikant over werkzaamheden, 
ontwikkelingen, goede en moeilijke momenten en gebeurtenissen, en aandachtspunten voor 
de toekomst.  
Het beleidsplan van onze gemeente en archiefstukken van de vorige beroepingsprocedure 
zijn ook gebruikt. 
 
 
ONTWIKKELINGEN IN DE AMSTELKERKGEMEENTE IN DE AFGELOPEN 15 JAAR 
De commissie heeft zich vooral gericht op de afgelopen 15 jaar: dit is de periode dat Jos de 
Heer bij ons predikant was, en daarbij is dit ook ongeveer de periode dat we een 
gezamenlijke protestantse kerk zijn.  
Terugkijkend heeft onze gemeente zich in deze periode sterk ontwikkeld op het gebied van 
het samen kerk-zijn. In de archiefstukken van de vorige beroepingsprocedure wordt veel 
aandacht gegeven aan het samen-op-weg-proces en al het werk dat er in die periode al was 
en nog moest worden verricht om goed samen verder te kunnen. Verschillen tussen de 
voormalige hervormde en gereformeerde groepen, het kiezen van 1 kerkgebouw, de 
bestemming van het andere kerkgebouw, de samenwerking en afstemming tussen de beide 
predikanten en de bouw van het nieuwe kerkelijk centrum Amstelstroom waren grote 
thema’s. Nu, 15 jaar later, speelt dit alles nauwelijks meer en zijn wij de protestantse kerk 
van Ouderkerk. Het belangrijke woord van toen, ‘pluriforme gemeente’, is nog steeds van 
toepassing maar dit is meer in het algemeen, en gaat niet meer over verschillen tussen 
hervormd of gereformeerd.  
De aandacht gaat nu vooral (en terecht) uit naar de steeds kleiner wordende gemeente, met 
ook een kleinere en ouder wordende actieve groep leden. Hoewel het moeilijker is 
geworden om vrijwilligers te vinden die zich voor langere tijd willen verbinden aan een ambt 



of groep, zijn er nog steeds veel mensen actief en zijn de taakgroepen meestal voldoende 
gevuld.  
Er is een sterke sociale samenhang en omzien naar elkaar wordt als heel belangrijk ervaren. 
Er is zorg om de lage aantallen kinderen en jong volwassenen in de kerk. Ook lijkt de groei 
van het dorp niet te hebben geleid tot meer nieuwe leden.  
Er is ook toenemende aandacht voor andere vormen van kerk-zijn, zoals de meditatie-
avonden en het ochtendgebed, en voor het openstellen van het kerkgebouw, zoals bij de 
Gastvrije Kerk en voor bijeenkomsten en concerten van niet-kerkelijke aard. 
Aandacht gaat de laatste jaren ook uit naar de samenwerking met de St Urbanusparochie, 
die eerst met Kiki Kint en nu met Eugene Brussee gegroeid en versterkt is. 
 
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de verandering van het aantal 
leden in de afgelopen 10 jaar en de huidige leeftijdsopbouw.

 

 
 
 
In het eindgesprek dat met Jos de Heer dat door Jantine Bennen, voorzitter van de 
Kerkenraad, en Caroline Sonnenberg, voorzitter van de CVB, is gevoerd, komt naar voren dat 
de kerntaken van een predikant liggen bij Eredienst en Pastoraat, met meteen daarnaast in 
onze gemeente de aspecten oecumene en het Dorpskerk zijn (met ruimte voor mensen die 
af en toe komen, gastvrijheid, je laten zien in het dorp), waarbij ook de dingen die buiten de 
Eredienst om gebeuren van groot belang zijn (zoals de meditatie-avonden).  



 
 
UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING VAN DE GEMEENTE  
In de eerste bijeenkomst is gesproken over 10 verschillende thema’s, die in de tweede 
bijeenkomst zijn samengepakt in drie grote groepen. Deze laatste indeling vindt de CVB erg 
bruikbaar en overzichtelijk, en wordt hieronder gevolgd. 
In grote lijnen komen de volgende punten/wensen naar voren: 

- De Eredienst blijft de kern van ons kerk- en gemeentezijn.  
o In de eerste plaats wordt de prediking genoemd, die helder en begrijpelijk 

dient te zijn, ons nieuwe inzichten in de Bijbel verschaft (exegese), aansluit bij 
de actualiteit en mensen persoonlijk raakt, verbinding maakt tussen 
Bijbel/geloof en het dagelijks leven.   

o Wij hebben veel verschillende soorten kerkdiensten, en over het algemeen 
vindt men dat fijn en belangrijk, en willen we dat ook zo houden. Er kan 
misschien nog wel meer gevarieerd en geëxperimenteerd worden met andere 
vormen/liturgie.  

o Muziek heeft een belangrijke plek in de liturgie en moet dat houden, 
samenwerking met cantor/organist Eric Jan Joosse heel belangrijk. Gebruik 
van verschillende muzieksoorten met voorkeur voor traditioneel, maar wel 
openstaan voor andere vormen; vernieuwing blijft belangrijk. 

o Meer betrekken van de jeugd in de dienst, bv door taken en meer 
gelegenheid in de dienst geven (niet alleen aparte diensten voor de jeugd)  

- Interne gerichtheid:  
o Pastoraat / omzien naar elkaar: bezoek van zieken blijft heel belangrijk. Is taak 

van de hele gemeente, mensen toerusten om pastoraat te doen, jongeren 
hierbij betrekken. Belang van elkaar op de hoogte houden van wel en wee, 
verbindend zijn, nieuwe contacten,  mogelijk ook meer naar buiten richten? 
Pluriformiteit van onze gemeente.  

o Ouderen: aandacht voor deze grote groep heel belangrijk, er wordt veel 
gedaan,  vasthouden wat we doen. Predikant meer coördinerende taak.  

o Jongeren: als gemeente betrokken zijn bij onze jongeren, in de dienst ook 
ruimte voor wat jongeren willen, betere balans daarin, activiteiten binnen en 
buiten de kerk. Ook richten op de ouders van de jongeren, aandacht voor hele 
gezin 

o Diaconie: oog hebben voor verborgen noden in de eigen gemeente; openheid 
over collectedoelen wordt erg gewaardeerd 

o Gespreksgroepen worden gemist, bv wijkgerichte steungroep 
o Predikant moet groepen kennen 

- Externe gerichtheid:  
o Oecumene/ interreligieus: oecumene zoals die nu groeit heel belangrijk, meer 

doorgaan, wel bewaren van eigen identiteit binnen de oecumenische 
verbanden, ook oecumene buiten de Eredienst, tweerichtingsverkeer 

o Dorpskerk zijn: Gastvrije Kerk belangrijk, evt uitbreiden bv met 
tentoonstellingen, Amstelkerk laten zien, maatschappelijk betrokken zijn bij 
dorp, weten wat er speelt en leeft in Ouderkerk en daarbij aansluiten 

o Meer publiceren van wat we bieden, laten zien wie we zijn, herkenbaar zijn 



o Uitnodigend naar anderen zijn, bv een soos, thema-avonden of 
gespreksgroepen voor iedereen 

o Andere vormen zoals The Passion, Meditatie-avonden hiermee doorgaan 
 

- Jeugd/jongeren: met deze groepen zijn aparte gesprekken gevoerd. Daaruit kwam 
naar voren: 

o Meer kinderen actief, leuke dingen samen doen 
o Hart voor de jeugd 
o Meer kinderkerken en ook speciale kerkdienst met dominee. 
o Nieuwe dominee vrolijk en jong 
o Liturgie moet blijven prikkelen, open zijn voor verandering (bv meer soorten 

muziek)  
Een overzicht van alle ideeën en wensen zijn in te zien bij de commissie. 
 
 
UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING VAN DE TAAKGROEPEN EN COMMISSIES 
Een samenvatting: 

- Taakgroep Eredienst: uitleg van Evangelie centraal; inspirerend; ondersteuning 
bijzondere diensten, ochtendgebed, vespers; goede samenwerking met de 
professionele cantor/organist; balans traditie-vernieuwing; contact met 
liturgiemakers 

- Taakgroep Pastoraat: Jos de Heer had een grote passie voor het pastoraat en deed 
veel bezoekwerk, gemeenteleden vinden dat fijn, de vraag is of dit in de toekomst 
behouden moet/kan worden 

- Taakgroep Diaconie: vasthouden aan de diaconale diensten en ZWO diensten; 
belangrijk om oecumene verder uit te bouwen, aandacht voor de jeugd en pastoraat 

- College van Kerkrentmeesters: aandacht voor verandering, profileren, nieuwe dingen 
organiseren 

- Taakgroep Jeugd: richten op ouders en kinderen, predikant die inspireert om te 
komen en aan de slag te gaan, leeftijd maakt niet uit, klik met de tieners. Aan de slag 
met scholen (met name Amstelschool en Kofschip). 

- Taakgroep Communicatie: predikant die handig is met moderne 
communicatiemiddelen 

- Raad van Kerken: voortgang van de oecumene met behoud van eigen identiteit, 
doorgaan van huidige gezamenlijke activiteiten zoals meditatie, ochtendgebed.  

- Wavergroep: graag tenminste 1x per jaar predikant in de Waver 
- Werkgroep Vacare: gaat om  meditatie-avonden en meditatiegespreksgroep; 

geestelijke begeleiding door predikant en pastor essentieel bij de ingeslagen weg, 
ervaring of bereidheid hierin te leren dus belangrijk. Tevens ochtendgebed met rol 
van beide voorgangers. 

- Werkgroep I-openerdiensten: belang van vernieuwing: vinden van eigentijdse 
vormen van kerk-zijn en geloofsbeleving, passend bij deze tijd en bij de interesses 
van de jongeren (0-40 jaar). Aanhalen van contact met scholen in het dorp. 

- Werkgroep Vesperdiensten: affiniteit en betrokkenheid bij de Vespers, 1-2 x per jaar 
voorgaan 

 
 



 
 
GESPREK MET CANTOR/ORGANIST ERIC JAN JOOSSE 
De afgelopen jaren is er veel moois opgebouwd wat betreft de rol van de muziek in onze 
kerk(diensten):  bij de gemeentezang (goede ontvangst nieuwe liedboek), het koor is 
bestendig, de orkesten met Kerst en Pinksteren, Cantatediensten naar de ochtend, 
kerstnachtkoor. Muziek is samenbindend, en dat kan nog verder worden uitgebouwd; 
nieuwe thema’s/projecten, misschien ook meer soorten muziek integreren in een dienst. De 
samenwerking met de RK-collega Laurens de Boer is fijn, ook voor de toekomst.  
De samenwerking met de predikant is erg belangrijk. Dan gaat het om een open houding van 
de predikant naar het muzikale gedeelte, interesse van de predikant voor het muzikale deel 
van de liturgie. Eric Jan heeft veel muzikale ervaring, kennis en vaardigheden waar de 
predikant gebruik van kan maken en waarbij de predikant ook veel kan overlaten aan Eric 
Jan. Maar ook om een gemakkelijke samenwerking, elkaar makkelijk vinden, korte lijnen, in 
de voorbereiding van diensten, maar ook in het zoeken naar nieuwe vormen of thema’s of 
wensen t.a.v. de liturgie en de muziek.  
 
 
 
HUIDIGE BELEIDSPLAN 2013-2018 
Het beleidsplan begint met de volgende tekst: 
Samenvatting: Wij van de Amstelkerk, een pluriforme protestantse gemeente in Ouderkerk 
aan de Amstel en aangesloten bij de landelijke Protestantse Kerk, willen met het gezicht naar 
het dorp staan. We streven ernaar om te groeien in geloven, het geloof te beleven en uit te 
dragen. Door aantrekkelijke kerkdiensten en andere bijeenkomsten streven we er meer dan 
in de afgelopen periode naar jonge gezinnen en jeugd te bereiken en nieuwe mensen te 
ontmoeten,  te inspireren en ze bij onze gemeente  betrekken. We willen goed samenwerken 
met scholen en maatschappelijke instellingen en onze gebouwen hiertoe openstellen. Op 
deze manier verwachten we dat we de opdracht invulling geven het geloof te delen en te 
leven in navolging van Christus.  
Opvallend is dat in het plan veel aandacht is voor het verleggen van de aandacht naar buiten 
en de zichtbaarheid voor en in ons dorp, en het aantrekken van nieuwe kerkgangers, maar in 
de alledaagse praktijk is dat toch moeilijk gebleken. Daarnaast was er de vraag of er een 
Taakgroep Leren moet worden opgericht (in het plan was dit samengevoegd met Taakgroep 
Pastoraat).  
Er is nog veel meer te zeggen over de inhoud van het beleidsplan, maar dat voert voor deze 
rapportage wat ver. Het volledige beleidsplan is te vinden op onze website. 
 
 
  



DENKPROCES IN DE COMMISSIE EN OVERWEGINGEN 
In de commissie hebben we bovenstaande informatie bij elkaar gelegd, en daarnaast hebben 
we ook gekeken hoe er in omliggende / vergelijkbare gemeentes wordt gekeken naar de 
toekomst en bij het zoeken naar een nieuwe predikant en wat daarover te vinden is bij de 
landelijke kerk. 
Dan valt op dat in het algemeen wordt geadviseerd niet te zoeken naar een predikant die 
alles kan, een duizendpoot, want dat is niet meer mogelijk, er wordt zoveel gevraagd. Het 
risico zou zijn dat al die dingen niet goed genoeg kunnen worden gedaan of dat de predikant 
overvraagd wordt en overbelast raakt. Geadviseerd wordt speerpunten aan te geven en 
andere taken op een andere manier te organiseren, of minder belangrijk te maken. 
Een overweging kan zijn om twee personen aan te stellen, bv een predikant en een kerkelijk 
werker met specifieke taken. Dit kan helpen een volledig palet te blijven houden in de 
gemeente, het gevaar kan zijn dat ieder zijn/haar eigen deel heeft en de samenhang in het 
gedrang komt. Een en ander hangt natuurlijk ook af van de grootte van de aanstelling die 
straks voor onze gemeente beschikbaar is.  
Meer taken bij de gemeente/vrijwilligers leggen is ook een optie, vooropgesteld dat er 
voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn in de krimpende gemeente. Toerusting en coaching 
van die gemeenteleden is dan belangrijk om hen te ondersteunen in de taken. 
De afnemende aanwezigheid van jeugd en van de jongere ouders, de middengroep, is een 
grote bron van zorg. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het betrekken van deze 
groepen, en dat is niet goed gelukt, dat wil zeggen, er is geen continuïteit. Er is wel 
regelmatig een leuk groepje jongeren geweest, maar na een aantal jaren zijn zij ouder, gaan 
hun eigen weg, en dan is het weer weg. Dit probleem is kenmerkend voor de 
jongerengroepen in de kerk, en wordt in veel andere gemeentes net zo ervaren. De kerken 
waar wel jongeren aanwezig zijn en aanwezig blijven, en jonge gezinnen, zijn de meer 
evangelisch gerichte en meer behoudende gemeentes (zelfs in Amsterdam!). 
De grote groep ouderen verdient blijvende aandacht. Dit is een grote, wel continue groep, 
en zij hebben in het verleden opgebouwd waarop wij nu verder gaan. Echter omdat dit een 
relatief grote groep is, gaat er gemakkelijk veel tijd en energie in de activiteiten met en rond 
ouderen zitten, en dit kan knellen met al het andere werk. Zowel voor predikant als 
gemeente.  
 
Om alle aspecten en activiteiten overzichtelijk bij elkaar te zetten, heeft de CVB gewerkt met 
een matrix.  We hebben deze manier van werken gebruikt om onszelf te dwingen alle 
activiteiten in een 1 overzicht te zetten en op die manier keuzes te maken.  
Aan de hand van deze matrix hebben we onze discussies gevoerd, en vervolgens aangegeven 
wat moet blijven, wat minder kan en wat versterkt/uitgebreid moet worden, en ook wie dat 
in de toekomst moeten doen: de predikant of anderen. 
Deze matrix staat in bijlage 1 en is de basis van onze aanbevelingen. 
 
 
  



AANBEVELINGEN 
 
VIEREN EN LEREN 
 
Eredienst. Dit blijft een kernactiviteit met een centrale rol van de predikant. Liturgie, muziek 
en prediking / exegese zijn hierin van centraal belang.  

In onze gemeente past de verbinding van uitleg van de schriften (exegese) met 
toepassing op de actualiteit van ons leven in de wereld van nu, en het persoonlijk geraakt 
kunnen worden, voeding voor het eigen leven met al zijn moeilijkheden en opgaven.  

Vasthouden aan de vele verschillende vormen van kerkdiensten, en hierin nog wat 
uitbreiden en verder experimenteren past ook bij onze gemeente.  

Daarbij is echter belangrijk dat het wel vertrouwd en herkenbaar blijft, en dat we ons 
toch in de eerste plaats richten op onze eigen gemeenteleden. Onze pogingen meer andere 
mensen naar onze kerk te krijgen mogen niet ten koste gaan van de eigen gemeente.  

De predikant heeft en houdt hierin een centrale rol en is ook als persoon heel 
belangrijk. 

De rol van muziek, en de samenwerking van de predikant met onze cantor/organist 
Eric Jan Joosse, met ruimte voor de eigen professionele inbreng van beiden, zijn een 
belangrijk element in onze kerkdiensten. 

Keuzes voor welk diensten de nieuwe predikant wel en niet doet, moeten bewust 
worden gemaakt (bv stervensbegeleiding en rouwdienst: kan een soort visitekaartje zijn en 
iets laten zien van onze gemeente/predikant buiten de eigen gemeente, maar vraagt ook 
veel tijd) 

 
Leren / exegese. Hierin is de rol van de predikant anders: soms zelf uitvoeren, soms 
activiteiten starten met in latere fase kleinere rol of overdragen, en soms vooral coachend. 
Deze activiteiten zoals (belijdenis)catechese, Alphacursus en Bijbelwerkplaats blijven heel 
belangrijk en de nieuwe predikant dient hierin wel een rol te hebben.  
Waar mogelijk samen met de Rooms-Katholieke collega.  
Gemeenteleden kunnen participeren (met ook weer toerusting/coaching).  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Omzien naar elkaar (Pastoraat) is een tweede centrale activiteit in onze gemeente. De rol van 
de predikant wordt hierin kleiner en meer coachend.  

De CVB adviseert hierin te zoeken naar meer beleggen van taken bij gemeenteleden 
of anderen dan de predikant, waarbij toerusting (algemeen) en coaching (door de predikant) 
essentieel zijn en ontwikkeld moeten worden.  

De predikant zou dan vooral specifieke taken hebben, zoals bezoeken bij ernstige 
ziekte, overlijden, of als een gemeentelid daar specifiek behoefte aan heeft.  
 
NAAR BUITEN TOE 
 
Externe gerichtheid. Deze activiteit wordt belangrijker met een rol voor de predikant. 

De CVB adviseert veel energie en tijd te steken in het verder laten groeien en 
uitwerken van de samenwerking met de St Urbanusparochie en de Rooms-Katholieke pastor 
Eugene Brussee. Deze samenwerking wordt als inspirerend ervaren en betekent ook meer 



handen en daarmee meer werk uitvoerbaar. In deze samenwerking komen vele belangrijke 
aspecten terug: zowel voor Eredienst, leren, pastoraat en meer gerichtheid buiten de kerk 
(dorp, scholen).  
De predikant heeft hierin nadrukkelijk een belangrijke rol, als voortrekker en bij het zoeken 
naar nieuwe activiteiten of experimenten.  
Activiteiten als de meditatie en het ochtendgebed dienen goed ondersteund te blijven 
worden, door de predikant samen met de pastor. 
Bijkomend voordeel is dat het gevoel van de predikant dat je soms wat alleen staat in ons 
dorp (met maar 1 protestantse gemeente) ook wordt bestreden, door het contact met de 
Rooms-Katholieke collega.  
Ook de rol van de Raad van Kerken is hierin belangrijk en moet mogelijk nog wat worden 
versterkt (ook qua aantal personen).  

Verder is het belangrijk om te (blijven) werken aan onze zichtbaarheid en 
herkenbaarheid binnen ons dorp, de gastvrijheid van onze gemeente, gebruik van ons mooie 
kerkgebouw en deelname aan maatschappelijke taken en ontwikkelingen. 
 
OVERIGE AANBEVELINGEN 
 
Versterken van de samenhang binnen de kerkgemeenschap. Bv door weer gespreksgroepen 
te gaan opzetten, over de vorm moet wel worden nagedacht, gezien ook niet goed gelukte 
initiatieven in  de afgelopen jaren. Deze groepen kunnen het gevoel van samenhang binnen 
de gemeente, en je gekend voelen, versterken.  

 
Aandacht voor leeftijdsgroepen. 

De CVB adviseert dat we ons niet alleen richten op de jeugd/jongeren, maar breder 
op ook de (jonge) ouders en middengroep qua leeftijd.  
Het lijkt ons verstandig te proberen een weer betere spreiding in leeftijd (kerkelijk) actief te 
krijgen, in de eerste plaats vanuit ons eigen bestand van leden. 
Natuurlijk blijven inspanningen om specifiek jonge en oudere kinderen te betrekken heel 
belangrijk, maar minstens zo helpend is als ook de ouders van die kinderen zich thuis voelen 
bij ons. 
Een predikant die (jonge) ouders en de middengroep aanspreekt is daarom gewenst. Met 
daarin een vanzelfsprekende plek voor de kinderen van deze ouders zowel in de Eredienst 
als daarbuiten.  

Wat betreft de ouderen: ook zij verdienen onze volle aandacht, zie ook bovenstaande 
opmerkingen over deze groep. De rol van de predikant zal niet voor alle activiteiten even 
groot zijn: wel bij de diverse diensten die voor ouderen worden gehouden en in speciale 
situaties van de oudere, maar er zal meer naar vrijwilligers, eventueel een andere 
medewerker, en ook de ouderen zelf gaan. Een speciale opdracht ouderenemancipatie is 
mogelijk zinvol, gericht op het versterken van de ouderen in het zelf organiseren en elkaar 
helpen, waar dat mogelijk is.  

 
Het beleidsplan: deze loopt van 2013-2018, en het lijkt ons goed om bovenstaande 
ontwikkelingen en aanbevelingen verder uit te gaan werken in een nieuw beleidsplan. Dit 
kan het beste worden gedaan als er een nieuwe predikant is aangesteld.   

 



Opmerking: een overweging kan zijn niet een full time predikant aan te stellen maar geld te 
reserveren voor een project/persoon om een specifiek aandachtsgebied voor enige tijd apart 
te bekostigen. De CVB adviseert deze optie goed te overwegen en te onderzoeken. 


