
 

1 
 

Beleidsplan Dorpskerk Woubrugge (2019-2022) 

‘Een gemeenschap rondom Jezus Christus waarin iedereen welkom is’ 

 

1. Inleiding 

De kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge stelt om de vier jaar een 

meerjarenbeleidsplan op dat voor de komende jaren richting geeft aan het beleid en de 

activiteiten van de kerkgemeenschap. Ter voorbereiding op dit beleidsplan is het vorige 

meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en heeft de kerkenraad thema’s geselecteerd die 

belangrijk zijn voor de komende jaren. Tijdens een gemeenteavond heeft de kerkenraad 

de gemeente om feedback en aanvulling gevraagd. De resultaten daarvan zijn verwerkt 

in dit meerjarenbeleidsplan. 

In het gehele proces  heeft  centraal gestaan dat een gezonde geloofsgemeenschap zich 

laat inspireren door de woorden uit de Bijbel en probeert te leven zoals God dat wil en 

Jezus ons heeft voorgedaan.  

 

2. Missie (wie zijn wij?) 

Wij zijn een gemeenschap van mensen verzameld rondom de persoon van Jezus 

Christus. Hij is onze Heer. Jezus heeft zich aan ons verbonden met een binding die 

sterker is dan enig andere binding. In Hem zijn wij ook verbonden met God. Jezus heeft 

ons Gods liefde voor de mensen en de wereld doen kennen. Wij willen Gods liefde 

beantwoorden door te leren hoe wij in overgave aan God en elkaar kunnen leven. Wij 

weten ons hierin gesterkt door de Heilige Geest. 

Wij merken dat het volgen van Jezus niet altijd eenvoudig is en bij ons op weerstand   

stuit. Het verleden leert ons bescheiden te zijn over ons vermogen het evangelie met 

elkaar te delen en handen en voeten te geven. Wij zijn aangewezen op Gods vergevende 

liefde in Jezus Christus. 

De Bijbel is ons houvast. Het geloof van onze voorouders, dat wij in de bedding van de 

kerk van twintig eeuwen hebben overgeleverd gekregen, is ons uitgangspunt. Wij zijn 

onderdeel van het grote geheel van Christus’ wereldwijde Kerk. Wij bewegen ons in de 

protestantse traditie en horen bij de Protestantse kerk in Nederland (PKN).  

 

3. Visie ( waarnaar streven wij?) 

Wij verlangen ernaar om een met geloof bezielde gemeenschap te zijn, met open harten, 

open oren en open ogen voor wat God ons wil geven en hoe wij Hem mogen dienen.  

Wij verlangen naar een hechtere eenheid en een intensievere samenwerking met onze 

broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk om de verkondiging van de boodschap 

van Jezus Christus in Woubrugge te versterken. In het verlengde daarvan zoeken wij ook 
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samenwerking met geloofsgemeenschappen in de nabije omgeving van Woubrugge. Wij 

hopen om op die manier samen uitdrukking te geven aan het geloof in Jezus Christus.  

Wij verlangen ernaar om in onze naaste omgeving het koninkrijk van God gestalte te 

kunnen geven. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om mensen in onze woonplaats te 

laten delen in Gods liefde en stellen ons daarom naar de samenleving open en 

uitnodigend op. Wij willen een ‘Open Kerk’ zijn. 

Wij streven ernaar dat tussen de generaties overdracht plaatsvindt van de vreugde van 

en kennis over het evangelie van Jezus Christus. 

 

4. Beleidsvoornemens 

Erediensten: 

4.1 Kerkdiensten zijn erop gericht om jong en oud in staat te stellen God te 

 ontmoeten en voor Zijn aangezicht te komen. Wij zoeken naar actievere 

 participatie van de gemeenteleden. Wij willen met name jongeren en jonge 

gezinnen nadrukkelijk betrekken bij de voorbereiding en invulling van 

kerkdiensten.  

In de kerkdiensten streven wij er naar om tot een gevarieerder aanbod van 

muziek te komen. 

 

4.2 Onder het motto “De zondagochtend is voor de kerk” wordt veel energie ingezet 

op de ochtenddiensten met voorafgaand en/of aansluitend activiteiten en/of 

ontmoetingsmomenten. Ook de diensten met een bijzonder karakter, zoals 

welkomthuisdiensten, sing-in diensten en jeugd- en gezinsdiensten worden in de 

toekomst voornamelijk ’s morgens gehouden. 

 

4.3 In overleg met de trouwe bezoekers van de avonddiensten wordt een datum in 

2019 bepaald waarop de avonddiensten worden stopgezet en op welke wijze 

alternatieve bijeenkomsten op zondagavond in een behoefte kunnen voorzien. 

 

Jeugd / Jonge gezinnen:  

4.4 Wij willen dat kinderen, jongeren en hun ouders zich thuis voelen in onze 

gemeente. Daarom streven we ernaar om met hen activiteiten te ontwikkelen en 

om bij de andere activiteiten zoveel mogelijk rekening met hen te houden.  

 

4.5 Naast de bestaande jongerencatechese en de jeugdclubs willen we jongeren 

betrekken en stimuleren in activiteiten die bijdragen aan het verlichten van de 

nood in de wereld. Het plan is om met de jongeren daarover in gesprek te gaan en 

zo mogelijk een jeugddiaconie op te richten.  
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‘Open’ kerk: 

4.6 We nodigen met enige regelmaat mensen in onze directe omgeving uit voor 

toegankelijke kerkdiensten waarin zij kennis kunnen maken met onze 

geloofsgemeenschap en de kerkdiensten die wij houden. We willen dat bezoekers 

van onze diensten zich bij ons op hun gemak voelen. Gastvrijheid voor 

nieuwkomers wordt zichtbaar door gemeenteleden, die gasten enige tijd 

begeleiden bij de deelname aan kerkdiensten en activiteiten. 

 

4.7  Wij willen met de Dorpskerk een ‘open’ kerk zijn waar naast erediensten ook 

concerten, lezingen en andere bijeenkomsten plaatsvinden en mensen van binnen 

en buiten de kerk elkaar kunnen ontmoeten. 

 

4.8  Samen met de Gereformeerde Kerk en de plaatselijke Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap is het Dorpsleerhuis opgericht, waarin de vormings- en 

toerustingsactiviteiten zijn  ondergebracht. In de komende jaren hopen wij het 

Dorpsleerhuis verder te ontwikkelen. Het aanbod moet voldoende breedte en 

kwaliteit hebben om óók voor mensen die verder van het centrum van de 

kerkgemeenschap afstaan aantrekkelijk te zijn. Het Dorpsleerhuis faciliteert 

daarmee ontmoetingsmomenten tussen verschillende groepen in de samenleving 

en stimuleert tevens tot voortdurende verdieping op alle fases van de levensweg.  

 

Samenwerking met Gereformeerde Kerk: 

4.9 De samenwerking met de Gereformeerde Kerk wordt verder geïntensiveerd door 

het stappenplan van de Denktank uit te voeren. Zo wordt jaarlijks tenminste één 

gezamenlijke huiskamerontmoeting georganiseerd, worden gezamenlijk diensten 

voor doelgroepen en gezamenlijke gemeenteavonden over een bepaald thema 

georganiseerd en een elektronische nieuwsbrief opgezet. De huidige gezamenlijke 

activiteiten worden zoveel mogelijk doorgezet, zoals het uitbreiden van het aantal 

gezamenlijke diensten, de gezamenlijke (zomer)diensten en de catechisaties. Voor 

de gezamenlijke diensten wordt een liturgie ontwikkeld die door beide gemeenten 

wordt gedragen.  

Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het komen tot één protestantste 

gemeente in Woubrugge in één gebouw of verdeeld over twee gebouwen.  

  

Overig: 

4.10 Om zichtbaar en transparant te zijn wordt een communicatieplan opgesteld. Dit 

 plan bevat tenminste de onderdelen website, sociale media, folder, jaarboekje, 
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posters en de eerder genoemde elektronische nieuwsbrief. Daarnaast wordt 

deskundig advies ingewonnen voor toepassing van beeld en geluid in de kerk en 

de grote zaal van Immanuel. 

 

4.11 We streven ernaar om een geloofsgemeenschap te zijn waarin iedereen welkom is 

ongeacht ras, afkomst, opleiding of geaardheid. Elk ambt staat open voor een 

ieder die in God gelooft en het Evangelie van Jezus Christus belijdt. 

 

4.12 Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en 

vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden 

gezegend. 

 

5. Plan van aanpak 

Op basis van de genoemde beleidsvoorstellen wordt lopende de termijn van het 

beleidsplan ieder jaar een realistisch jaarplan van activiteiten opgesteld, waarover de 

kerkenraad verantwoording aflegt aan de gemeente. Het jaarplan en de vorderingen 

daarvan staan op de agenda van iedere kerkenraadsvergadering. Aan het einde van ieder 

kerkelijk seizoen wordt het jaarplan geëvalueerd en een nieuw jaarplan opgesteld. 

Tevens wordt waar nodig op grond van nieuwe inzichten het meerjarenbeleidsplan 

bijgesteld. 

 


