Beleidsplan 2020 – 2024
Hervormde Gemeente Loosdrecht

Voorwoord en doel
Voor u ligt het beleidsplan van onze gemeente voor de periode 2020-2024. In een beleidsplan
worden vaak de kerkelijke activiteiten en groepen opgenomen en wordt het beleid van deze
activiteiten of groepen verwoord met eventuele beleidsaanbevelingen. Zo was het beleidsplan 20142018 van de Hervormde Gemeente Oud-Loosdrecht opgezet. Het beleidsplan 2014-2018 van de
Hervormde Gemeente Nieuw-Loosdrecht was anders van opzet. Daarin werden 5 activiteiten
benoemd die voor de gemeente belangrijk zijn en vervolgens werden 5 speerpunten benoemd. Het
huidige beleidsplan borduurt hier op voort. Het aantal activiteiten is uitgebreid van 5 naar 7. Per
activiteit zijn vervolgens de beleidsvoornemens verwoord. De speerpunten zijn daarmee komen te
vervallen. Ook bevat het huidige beleidsplan geen suggesties voor te hanteren jaarthema’s. Ter wille
van de actualiteit verdient het voorkeur dat het jaarthema bij de voorbereiding van een
winterseizoen wordt vastgesteld. Daarbij kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de gemeente.
Er gebeurt veel in onze gemeente. Naast de zondagse erediensten vinden er tal van doordeweekse
activiteiten plaats. Veel gemeenteleden participeren hier in. Het aanbod is zo divers dat er voor ieder
wel iets is waar hij of zij aan mee kan doen. Niet alle activiteiten en groepen worden verwoord in dit
beleidsplan. Dat betekent niet dat die activiteiten en groepen niet belangrijk zijn. Dat zijn ze wel. Als
activiteiten of groepen echter goed functioneren is het niet nodig hier speciaal aandacht aan te
besteden in het beleidsplan. Informatie over deze activiteiten en groepen is te vinden in de jaargids
of op de website. In het beleidsplan worden die activiteiten of groepen benadrukt waar beleid op
gemaakt moet worden. Het kunnen ook activiteiten zijn die thans ontbreken, terwijl er behoefte
bestaat op dat gebied beleid te formuleren.
De beschreven activiteiten staan niet los van elkaar. Ze verwoorden het bonte geheel waar de
gemeente door wordt gevormd. Als er op punten nieuw beleid geformuleerd gaat worden, heeft dat
betrekking op het geheel van de gemeente. Het beleidsplan beoogt de gemeente te vormen tot een
zo goed mogelijk samenhangend geheel . Zo wil de gemeente zich presenteren aan de wereld om
zich heen.
Onze Missie
De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser
en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We
willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen,
geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus
centraal.
Onze Missie moet breed in de gemeente gedragen worden. Alle groepen in de gemeente
bespreken dit statement en proberen het handen en voeten te geven. Zo worden de activiteiten aan
dit uitgangspunt getoetst en wordt er gewerkt aan de beoogde gezamenlijkheid. Wat te weinig door
dit uitgangspunt gedragen wordt, moet worden bijgesteld of afgeschaft.

Activiteit 1. Erediensten
De eredienst vormt het hart van het gemeente-zijn. In de samenkomsten van de gemeente is de
verkondiging het belangrijkste onderdeel van waaruit de genade van Christus wordt bediend. De
verzoening met God door het verlossende werk van Christus staat centraal. Binnen de eredienst
neemt ook de aanbidding en lofprijzing tezamen met het gebed en de zegen een belangrijke plaats
in.
De bediening van de sacramenten is onderdeel van de eredienst. In de doop bevestigt de Heer dat
Hij een verbond met ons sluit en dat wij bij Hem mogen horen. In het avondmaal wordt de gemeente
bij brood en wijn bepaald bij het heil dat Jezus Christus schenkt.
We vinden het belangrijk dat de erediensten zo toegankelijk mogelijk zijn en dat iedereen zich
welkom voelt in de gemeente.
Met name in de ochtenddiensten dient aandacht voor de kinderen en jongeren een rol te spelen. Er
is momenteel een groot verschil tussen de jeugdkerk en de reguliere erediensten, waardoor jeugd
soms wegvalt. De kerkenraad wil de komende jaren komen tot een betere overgang van jeugdkerk
naar reguliere eredienst.
We vinden het belangrijk dat de avonddiensten meerwaarde hebben voor de gemeente, met als
uitkomst dat ze beter bezocht zullen worden.
In de afgelopen jaren zijn er vrouwelijke predikanten toegelaten voor het leiden van de eredienst in
de gemeente, in 2020 is dit gesteld op 4 keer per jaar. De kerkenraad zal dit beleid evalueren.
Beleidsvoornemens:
• De kerkenraad wil voor 2022 komen tot een integraal beleid voor het gehele jeugdwerk. Van
oppasdienst tot en de overgang naar de reguliere eredienst.
• De kerkenraad zal de komende jaren onderzoeken hoe de avonddiensten meerwaarde
kunnen geven en vervolgens hier beleid op gaan formuleren.
• In het najaar 2021 zal de kerkenraad het aantal preekbeurten door vrouwelijke predikanten
evalueren.
Activiteit 2. Geloofsoverdracht
In eerste aanleg gaat dit voornamelijk om de overdracht van het christelijk geloof van generatie op
generatie zoals dit de eeuwen door heeft plaatsgevonden. De vormen van geloofsoverdracht zijn in
de loop van de tijd veranderd. Het verplichtend karakter is in de laatste decennia afgenomen maar
het belang van geloofsoverdracht wordt als wezenlijk gezien. In eerste instantie richt de
geloofsoverdracht zich op de kinderen binnen onze gemeente. Tevens is het streven dat de ouders
hierbij ondersteund worden, bijvoorbeeld door middel van cursussen geloofsopvoeding en cursussen
voor ambtsdragers. Het moet worden onderzocht op welke wijze vraag en aanbod van
jeugdactiviteiten het best op elkaar aansluiten.
Beleidsvoornemens:
• Geloofsopvoeding dient meer aandacht te krijgen. Voor 2022 gaat de kerkenraad
onderzoeken of het aanbod van jeugdactiviteiten aansluit bij de vraag en zo nodig daarop
nieuw beleid maken.
• Vanaf 2021 gaat de Kerkenraad faciliteren dat er toerusting komt op het gebied van
geloofsopvoeding.

Activiteit 3. Vorming en toerusting
De activiteiten die onder dit doel vallen zijn gericht op de leden van de gemeente voor wie het geloof
al een wezenlijke rol speelt. Het gaat daarbij om het versterken en verdiepen van het geloof
waardoor onze gemeenteleden als levende bouwstenen kunnen functioneren binnen het Koninkrijk
van God op aarde. Dit vraagt om opnieuw doordacht te worden, mede in het licht van onze
seculariserende samenleving die een steeds groter wordende uitdaging vormt. Het is van belang om
vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Om de deelname aan vorming en toerusting te
stimuleren is een goede communicatie belangrijk.
Beleidsvoornemen:
• De kerkenraad gaat onderzoeken of het aanbod van de toerusting nog aansluit bij de vraag.
Doel is om uiterlijk zomer 2022 een visie voor de komende jaren op te formuleren.
Activiteit 4. Pastorale zorg voor elkaar
Kenmerkend voor de gemeente van Christus Jezus is dat pastorale zorg wordt verleend. Deze taak
wordt voornamelijk vervuld door predikant en ouderlingen, ondersteund door de HVD (Hervormde
Vrijwilligers Dienst) en pastoraal medewerkers. De gemeenteleden vervullen ook een belangrijke
taak in de “zorg naar elkaar”. Het voornemen is gemeenteleden toe te rusten voor het beoefenen
van deze vorm van pastoraat.
Beleidsvoornemen:
• De kerkenraad gaat gemeenteleden toerusten en aanmoedigen voor het beoefenen van deze
vorm van pastoraat.
Activiteit 5. Diaconaat
Vanuit onze christelijke opdracht, het grote gebod: naastenliefde, willen we, binnen onze
mogelijkheden hulp en aandacht geven aan mensen of groepen van mensen die dat nodig hebben.
Vooral vergeten en/of veronachtzaamde mensen of groepen van mensen die verdrukt of in de knel
zijn geraakt.
Om dat werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over menskracht als over financiële middelen
te kunnen beschikken.
Beleidsvoornemen:
• De komende jaren gaat de kerkenraad werken aan een compleet beeld van het werkgebied
van de diaconie, opdat het brede werkveld van de diaconie breder bekend wordt binnen de
gemeente. Ook de jeugd dient vroegtijdig bij de activiteiten van de diaconie worden
betrokken. Geven, dienen en klaar staan voor de ander.

Activiteit 6. Betekenis voor de wereld / ons dorp, missionaire zorg
Vanouds gaven de kerken richting aan de inrichting van de eigen samenleving en boden via missie en
zending hulp aan de (derde) wereld. In de eigen samenleving vermindert de invloed van de kerken in
snel tempo en kerk en geloof worden in het openbare leven zelfs als irrelevant bestempeld. In dit
geheel van veranderende omstandigheden ligt een enorme uitdaging als kerk en gelovigen weer
relevant te worden voor onze maatschappij, zowel plaatselijk als landelijk. Het is daarom belangrijk
ons op de missionaire roeping te bezinnen. Hoe kunnen we als kerk dienstbaar en zichtbaar zijn in

Loosdrecht?. Daarnaast weten we ons betrokken bij het zendingswerk verder weg. Door de
kerkenraad zullen hierbij prioriteiten gesteld moeten worden.
Beleidsvoornemen:
•
De kerkenraad gaat, eventueel samen met het IZB, onderzoeken hoe we onze missionaire
roeping vorm kunnen geven. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken
van (jonge) mensen bij de kerk, samenwerking met de scholen, Alphacursus,
gospelconcerten, lokale samenwerking met stichting SLOEP
Activiteit 7. Beheer & communicatie
Door de coronacrisis werd het belang van goede communicatiemiddelen binnen de kerk meer dan
ooit zichtbaar..
Gebouwen kunnen worden gehuurd, maar niet voor commerciële doelstellingen.
Voor een goed functioneren van de gemeente zijn vrijwilligers onmisbaar. Het is belangrijk beleid te
voeren waarbij aandacht en waardering voor vrijwilligers een centrale rol vervult.
Beleidsvoornemen:
• In de zomer van 2021 zal er een communicatieplan voor de gemeente gereed zijn, waarin
ook alle initiatieven die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis worden meegenomen.
• De kerkenraad gaat de activiteiten van de vrijwilligers inventariseren, om te komen tot een
juiste aansturing, motivering en waardering.

