
 
 
 
 
Dankbaar op weg - verlangen naar groei 
Dankbaar op weg was het thema van het vorige beleidsplan. 
Dankbaarheid kenmerkt inderdaad de afgelopen 
beleidsperiode. We zijn dankbaar dat er is ingezet op 
kinderen en jongeren en dat dit gezegend is met een flinke 
groei van deze groep. En we zijn dankbaar dat de ouderen 
van de gemeente trouw zijn gebleven in hun betrokkenheid 
en gebed. Van hieruit kijken we ook naar de toekomst: wat 
is er in de komende periode nodig om met elkaar een 
levende gemeente van Christus te zijn. We willen al het 
goede wat er gebeurt en ons is toevertrouwd zorgvuldig 
bewaren. Tegelijk willen we als gemeente samen groeien in 
geloof en gemeente-zijn, zoals verwoord in de 5 G’s: genade, 
gebed, geloofsgroei, gemeenschap en getuigen. Zo staan wij 
in de gereformeerde traditie.  
 

 
 
Er is in de afgelopen twee jaar op veel verschillende plekken 
in de gemeente nagedacht over de toekomst: tijdens 
gemeente-avonden, kerkenraadsweekenden en in 
commissies van bijvoorbeeld jeugdwerk, kringwerk en 
pastoraat.  
Daarnaast heeft de gemeente in een uitgebreide enquête 
aangeven wat gewaardeerd wordt en wat extra aandacht 
nodig heeft. Al deze inbreng heeft geleid tot een beleidsplan 
waarin we richting geven aan de komende vijf jaar.  
 

In dit beleidsplan benoemen we een aantal terreinen 
waarop we het samen groeien in geloof en gemeente-zijn 
concreet handen en voeten willen geven. 
 

 
Liturgie 
Liturgie is dienst aan God. In deze dienst staat God in het 
middelpunt. Dat merken we als de Bijbel opengaat en het 
Woord verkondigd wordt en er gesproken wordt over Jezus 
Christus, Gods Zoon, onze Verlosser (ICHTHUS). Als 
gemeente blijven we echter niet aan de zijlijn staan. 
Integendeel, als gemeenteleden nemen we actief deel aan 
de liturgie. Het is daarom van belang dat elke leeftijdsgroep 
zich in de liturgie herkent. We bieden daarom ruimte voor 
variatie in invulling van de liturgie en muzikale begeleiding. 
Het gebruik van de beamer is hierin ondersteunend.   
 
Pastoraat 
Traditioneel wordt pastoraat gezien als een taak van de 
predikant, de ouderlingen en daartoe in het bijzonder 
geroepen gemeenteleden. De Kerkorde echter zet de 
gemeente zelf voorop. Wij hebben als gemeente een 
pastorale opdracht in de omgeving waarin wij leven. Dit 
willen we concreet maken door het pastoraat in bestaande 
kringen te versterken en gemeenteleden hiervoor toe te 
rusten. Gemeenteleden die niet binnen een kring betrokken 
zijn kunnen aan elkaar gekoppeld worden door een vorm van 
buddymodel om onderling pastoraat te verzorgen. Hierbij 
verandert de huidige werkwijze van ouderenpastoraat en 
crisispastoraat niet. 
Pastoraat beperkt zich niet tot de grenzen van onze 
kerkelijke gemeente. Ook in de persoonlijke relaties met 
rand- of niet-kerkelijken kunnen er momenten zijn om 
woorden van bemoediging, aansporing of troost te geven, 
vanuit het geloof in Jezus Christus. Ook hieraan zal in de 
komende periode aandacht worden geschonken.  
Het consistorie zal zich daarom meer gaan richten op het 
toerusten van gemeenteleden, naast het praktisch 
coördineren en verzorgen van (crisis)pastoraat.  
 
Kringwerk 
Een belangrijke bouwsteen in het samen gemeente van 
Christus zijn, is het kringwerk. Naast de erediensten op 
zondag, zijn de kringen plekken en momenten waar we als 
gemeenteleden elkaar ontmoeten. Deze momenten zijn 
belangrijk voor de gemeenteopbouw en binnen 



      
wijkgemeente Ichthus is een grote groep gemeenteleden 
actief binnen een kring. De huidige kringstructuur willen we 
versterken en daarbij kijken naar omvang, samenstelling en 
functioneren. We streven ernaar dat elke kring wordt 
vertegenwoordigd door een kringleider. Kringleiders vormen 
met elkaar een kring waar toerusting plaatsvindt, waarin 
gezamenlijke thema’s en materiaal wordt voorbereid en 
waar kringweken worden vastgesteld. Daarnaast blijft er 
voor kringen ruimte voor eigen invulling.  
 
Jeugdwerk  
Binnen wijkgemeente Ichthus is een grote groep kinderen en 
jongeren actief betrokken bij het jeugdwerk. 
Het is ons verlangen is dat alle kinderen en jongeren, door 
Jezus Christus, een levende relatie met God krijgen. Hiervoor 
willen we hen toerusten door het aanleren van 
geloofsvaardigheden (zoals bidden, Bijbellezen, deelnemen 
aan de kerkdienst, praten over het geloof en zingen) en het 
bieden van een veilige gemeenschap. Door het oefenen van 
geloofsvaardigheden binnen een veilige gemeenschap 
maken we de kinderen en jongeren weerbaar en kunnen ze 
dienstbaar, gastvrij en als getuigen hun plek innemen in de 
wereld waarin ze leven. 
Ouders, jeugdleiders en gemeenteleden rusten we toe om 
kinderen en jongeren te helpen groeien in geloof.  
Het jeugdoverleg heeft hierin een coördinerende rol en 
wordt gevormd door afgevaardigden van de diverse 
jeugdwerkactiviteiten. Dit jeugdoverleg heeft tot doel om 
beleid te ontwikkelen en te implementeren, om onderlinge 
afstemming tussen jeugdwerkactiviteiten en rond 
overstapmomenten te faciliteren en om toerusting te 
organiseren voor ouders en jeugdleiders.  
 
Diaconie 
Diaconie is de dienst van christelijke barmhartigheid. Als 
gemeente hebben we de opdracht om dienend om te gaan 
met diegenen die hulp nodig hebben. Die diaconie heeft 
hierin een coördinerende en stimulerende taak. Ze zal een 
collectecoördinator aanstellen en verbinding zoeken met de 
voorbeden.  De diaconie zal zoeken naar vormen van 
samenwerking met andere (wijk)gemeenten en aansluiting 
bij bestaande organisaties of acties waarbinnen 
gemeenteleden kunnen participeren. Ook kijkt de diaconie 
naar initiatieven die barmhartigheid en missionair-zijn 
combineren en onderzoekt hoe de jeugd hierbij betrokken 
kan worden.  
 
Kerkrentmeesters 
De Wijkraad van Kerkrentmeesters van wijkgemeente 
Ichthus draagt zorg voor de financiën en beheert de 
(kerk)gebouwen en andere goederen. In de komende 
beleidsperiode richten de kerkrentmeesters zich op het 
borgen van een gezonde begroting van wijkgemeente 
Ichthus en het in stand houden van de monumentale 
Dorpskerk en de gebouwen van de Campus. Hierbij wordt de 
christelijke identiteit van de gemeente gerespecteerd als het 
gaat om verhuur van de gebouwen. Daarnaast onderhouden 
de kerkrentmeesters van de contacten met de 
zustergemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen 
(PGM) en hebben plaats in College van Kerkrentmeesters 
van de PGM. 
 

Communicatie 
Wij zijn ons ervan bewust dat de manier waarop we 
communiceren belangrijk is en van invloed op de boodschap 
die we overbrengen. Dat geldt zowel voor de interne 
communicatie tussen predikant, kerkenraad en 
gemeenteleden, als voor de externe communicatie naar de 
wereld om ons heen. Om die reden richten we ons in de 
komende periode op het inrichten en gebruik van de nieuwe 
website. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van 
communicatie voor leden onderling via de website of een 
app. We onderzoeken of Ichthus Nieuws en Ichthus 
Verbonden gecombineerd kunnen worden als mailing, 
waarbij geprinte versies beschikbaar blijven. En we 
onderzoeken of communicatie (aanleveren van kopij) binnen 
en buiten de gemeente via een centraal punt kan 
plaatsvinden. Communicatie is geen eenrichtingverkeer, 
predikant en kerkenraad willen ook een luisterend oor 
bieden en ontvangen graag respons uit de gemeente. 
Daarom bezien we of die mogelijkheid voldoende geboden 
wordt.  
 
Bestuur 
Als het gaat om de organisatie van het kerkenwerk is de kerk 
niet in de eerste plaats een bestuursorganisatie, maar een 
levend lichaam. Dat levende lichaam heeft een bepaalde 
structuur en inrichting. Een goede structuur helpt om goed 
kerk te zijn. Echter, als omstandigheden veranderen kan een 
structuur die goed gewerkt heeft ongewild een gaan 
wringen. Daarom onderzoeken we welke vorm van bestuur 
past bij de huidige middelen en menskracht. Daarnaast 
willen we binnen de kerkenraad prioriteit geven aan 
bezinning en toerusting, als essentieel onderdeel van 
bestuurswerk en geestelijk leiderschap.   
Veel gemeenteleden vervullen vrijwillig allerlei taken. We 
realiseren ons dat we in de gemeente vrij taakgericht werken 
(vacatures vervullen), maar zien het belang van meer 
gavengericht werken: gemeenteleden helpen hun gaven en 
talenten te ontdekken en leren in te zetten om God en de 
gemeente te dienen. 
 
Tot slot 
Het is ons verlangen dat al deze plannen, die op veel 
verschillende plekken in de gemeente zijn ontstaan, 
voorbereid en gedeeld, er samen aan bijdragen dat we als 
gemeente groeien in het leven uit genade, groeien in gebed, 
in geloof en in het vormen van een gemeenschap waarin 
Christus zichtbaar wordt gemaakt, als getuigenis voor de 
mensen om ons heen.  
 

 



      
CONCRETE BELEIDSVOORNEMENS 2019-2024 
Liturgie 
 In de liturgie bieden we ruimte voor variatie en inbreng van 

gemeenteleden die deelnemen aan de eredienst. 
 We variëren in muzikale begeleiding op een manier die de 

samenzang goed ondersteunt. 
 We maken gebruik van de beamer om zang en 

verkondiging te ondersteunen. We stellen richtlijnen op 
voor het gebruik van de beamer en organiseren een 
beamteam.  

 We bezinnen ons inhoudelijk op de verschillende 
onderdelen van de liturgie. 

 
Pastoraat 
 We versterken de pastorale zorg binnen de eigen kring en 

rusten gemeenteleden hiervoor toe.  
 We experimenteren met een vorm van buddymodel in de 

gemeente waarbij twee gemeenteleden aan elkaar 
gekoppeld worden om onderling pastoraat te verzorgen.  

 We besteden in erediensten en kringwerk aandacht aan 
het pastorale gesprek binnen de bestaande alledaagse 
relaties die gemeenteleden hebben om te groeien in 
missionair gemeente-zijn. 

 We herijken de taakopvatting en organisatie van het 
consistorie, waarbij dit gremium zich meer zal gaan 
toeleggen op visieontwikkeling in plaats van de huidige 
operationele focus. 

 
Kringwerk 
 We versterken de kringstructuur om het onderlinge 

gesprek tussen gemeenteleden over het geloof te 
stimuleren. Aan de hand van de geopende bijbel 
(Bijbelstudie) zoeken we de verbinding met het leven van 
alle dag (verhalen delen). Op die manier willen we bereiken 
dat de leden met elkaar groeien in het geloof, daaruit leven 
en daarvan getuigen (in beweging komen).  

 We rusten kringleiders toe om leiding te geven aan de 
gespreksgroepen en organiseren een kring van kringleiders 
om ontwikkelingen te bespreken en thema’s en materiaal 
te selecteren.  

 We onderzoeken of kringen een rol kunnen krijgen in het 
pastoraat en of taken van de huidige sectieteams daarmee 
overgenomen kunnen worden.  

 
Jeugdwerk 
 Kinderen en jongeren krijgen de gelegenheid op 

verschillende momenten en op hun eigen niveau te 
oefenen met geloofsvaardigheden zoals bidden, 
Bijbellezen, deelnemen aan de kerkdienst, praten over het 
geloof en zingen, omdat deze vaardigheden bijdragen aan 
het groeien en verdiepen van het persoonlijk geloof.  

 We vormen een gemeenschap waar kinderen en jongeren 
zich thuis voelen, zichzelf mogen zijn en zich gezien voelen, 
zodat ze hun van God gekregen talenten inzetten en volop 
deel uitmaken van de gemeente. 

 Elk kind en elke jongere is in beeld bij minstens één van de 
gemeenteleden door middel van een buddymodel.  

 We ondersteunen ouders in de geloofsopvoeding en 
bieden daartoe concrete momenten en middelen.  

 We rusten jeugdleiders toe door twee keer per jaar een 
toerustingsvond te organiseren, afgestemd op de behoefte 
van jeugdleiders.  

 
Diaconie 
 We stellen een collectecoördinator aan, houden in het 

rooster rekening met diverse collectebestemmingen en 
vragen aandacht hiervoor in de afkondiging of voorbede.  

 De diaconie zoekt de samenwerking met andere 
(wijk)gemeenten of bestaande initiatieven om in haar taak 
van barmhartigheid en hulp te voorzien.  

 We richten ons vanuit de diaconie op initiatieven die 
diaconaal en missionair werk combineren en onderzoeken 
of en hoe de jeugd hierin betrokken kan worden.  

 
Kerkrentmeesters 
 We borgen een gezonde begroting voor de komende jaren 

en bespreken deze jaarlijks in september in de kerkenraad. 
 We zorgen met de Campuscommissie voor de 

instandhouding van de monumentale Dorpskerk en de 
gebouwen, waarbij de christelijke identiteit van de 
gemeente wordt gerespecteerd als het gaat om verhuur 
van de gebouwen.  

 We onderhouden de contacten met de plaatselijke 
zustergemeenten van de Protestantse Gemeente 
Maarssen door twee afgevaardigden zitting te laten nemen 
in het College van Kerkrentmeesters.  

 
Communicatie 
 We realiseren een nieuwe website met een frisse 

uitstraling die eenvoudig te onderhouden is, waarbij op 
termijn de wenselijkheid van een beveiligd ledengedeelte 
wordt onderzocht.  

 We onderzoeken of Ichthus Nieuws en Ichthus Verbonden 
kunnen worden samengevoegd tot een (wekelijkse) 
digitale nieuwsbrief. 

 We stroomlijnen interne en externe communicatie waarbij 
we de mogelijkheid onderzoeken dat alle kopij centraal op 
één punt aangeleverd wordt en afhankelijk van doelgroep 
wordt doorgestuurd naar het desbetreffende 
communicatiekanaal.  

 We onderzoeken of de mogelijkheid tot respons en 
feedback van de gemeente richting kerkenraad voldoende 
is gewaarborgd of beter gefaciliteerd dient te worden. 

 
Bestuur 
 We herdefiniëren de samenstelling, bestuursvorm en 

overlegstructuur van de kerkenraad om te zorgen dat deze 
past bij de huidige middelen en menskracht, waarbij het 
uitgangspunt is dat de gekozen bestuursvorm de kern van 
ons gemeente-zijn faciliteert: samen vieren, een 
gemeenschap vormen, groeien in geloof en getuigen. 

 We organiseren en borgen toerusting en bezinning binnen 
de kerkenraad.  

 We helpen gemeenteleden ontdekken welke gaven en 
talenten ze hebben en stimuleren en begeleiden 
gemeenteleden om hiermee de gemeente te dienen. We 
ontwikkelen vrijwilligersbeleid om al het kerkenwerk wat 
vrijwillig door gemeenteleden wordt gedaan goed te 
ondersteunen.  

 We zorgen dat we in de komende beleidsperiode 
vasthouden aan de missie en de voortgang van de 
beleidsvoornemens jaarlijks evalueren. 


