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Introductie 
Dit is het beleidsplan van de PKN Gemeente Rijsenhout. In dit beleidsplan beschrijven we wie wij zijn, 
wat we als gemeente willen nastreven, en hoe we dat gaan bereiken. Het doel is om een koers voor de 
komende jaren neer te zetten, op basis waarvan we keuzes kunnen maken in het ontwikkelen en 
uitvoeren van onze interne en externe activiteiten. Het beleidsplan kan worden gezien als een basisplan, 
waarbij het gaat om de hoofdlijnen. De kerkenraad en haar geledingen werken volgens deze kaders, 
waarbij er ruimte is voor aanpassingen en aanvullingen.  

Aan het beleidsplan ligt ten grondslag het besluit van het moderamen d.d. 1 april 2019 in verband met 
het aflopen van het beleidsplan 2012-2017. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van het beleidsplan. Contactpersoon is de scriba van de Kerkenraad. 

NB. Dit beleidsplan is voor de kerkgemeente; de commerciële activiteiten worden beschreven in een 
separaat plan. 

1. Wie zijn wij? 
Als kerkgemeente zijn wij fundamenteel anders dan andere organisaties: waar wij in geloven, wat onze 
gaven en kwaliteiten zijn, en wat wij naar buiten uitdragen. Wij zijn een PKN-gemeente die in Jezus 
naam leeft, tot eer van God en tot heil van de wereld. Artikel IV van de kerkorde biedt een helder 
raamwerk voor de essentie van de gemeente en formuleert deze als: ‘het gaande houden van de 
eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming’. Dit zijn vijf taken die wij als 
gemeente erkennen. Wij hebben deze vertaald in de drie kernfuncties die onze gemeente heeft en drie 
functies die wij de komende jaren willen nastreven (zie paragraaf 2). Onze drie kernfuncties zijn: 
 
   
  

Wij zijn een kerkgemeente 
met leden van diverse 
achtergronden en mensen: 
jong, oud, hervormd, 
gereformeerd, creatief of 
rationeel. Pluriform, noemen 
we dat.  

In onze kerk zijn velen 
welkom. We streven naar 
een open kerkgemeente 
waarbij de één niet heerst 
over de ander. Open dialoog 
en samen zoeken is onze 
verbindende factor. 

Omzien naar elkaar zit ons 
bloed. Wij zijn een 
kerkgemeente van 
ontmoeting, waarbij ieder 
lid wordt gekend en nodig 
is, en waar ruimte is voor 
persoonlijke 
geloofservaring.  

Omzien naar elkaar zullen 
wij blijvend versterken en 
wij zullen activiteiten 
stimuleren voor alle 
verschillende groepen 
mensen binnen onze 
gemeente. 

We kijken niet alleen naar 
elkaar om, maar we helpen 
waar geen helper is. 
Verbondenheid, 
betrokkenheid en liefde zijn 
kernwoorden van onze 
gemeente.  

We zijn een gemeente waar 
pastorale en diaconale hulp 
nodig is, maar ook een 
gemeente die anderen durft 
te vragen, motiveren en 
stimuleren voor pastorale 
en diaconale activiteiten. 



2. Waar streven we naar? 
Wie wij zijn, zullen we blijven stimuleren en versterken. Tegelijkertijd willen we onze gemeente ook 
laten groeien en bloeien. Gezamenlijk streven we naar het uitbreiden van de toegevoegde waarde van 
onze gemeente binnen, maar ook buiten onze kerkelijke gemeente. De volgende drie functies gaan we 
actief nastreven, ontwikkelen en stimuleren: 

Een kerk is een plek waar iedereen zich welkom mag voelen. We willen 
op elke dag van de week mensen betrekken bij de kerk, zodat ze 
makkelijker binnen lopen en wellicht blijven. Mensen die nog niet zo 
vaak in de kerk zijn geweest, willen we actief betrekken. Mensen die op 
een doordeweekse dag binnen komen, willen we een luisterend oor 
bieden. Op deze manier, willen we ook nieuwe mensen een plek bieden 
en opnemen in onze gemeente.  

Hoe? Verbeteren van de “gastervaring” in onze kerk, elkaar aanspreken 
op ongastvrij gedrag (“kliekjes”) 

 

In een roerige maatschappij willen wij als kerkgemeente een plek van 
rust en bezinning zijn voor een ieder die dat nodig heeft. We willen een 
kerk zijn voor het dorp. We willen mensen (jong én oud), die zoveel op 
hun bordje hebben en zoveel ongeluk zien in de wereld, een helpende 
hand bieden. Wij willen een gemeente voor het dorp zijn en activiteiten 
stimuleren die een ieder uit het dorp kunnen helpen. 

Hoe? Activiteiten stimuleren met een maatschappelijk karakter, actief 
meedenken en -werken aan evenementen in Rijsenhout, zoals het 
Dorpsfeest en de herdenking op 4 en 5 mei 

 

We worden gevoed door het Woord van God. In een pluriforme 
gemeente hebben mensen behoefte aan verschillende bronnen om uit 
gevoed en geïnspireerd te worden voor de week die komt. Passend bij 
onze kernfunctie “open zijn”, past ook een experimenteel karakter, waar 
mensen relatief vrij en zonder consequenties initiatieven mogen 
voorstellen en uitvoeren, om te voeden en gevoed te worden.  

Hoe? Bewust nadenken over hoe en door wie we het Woord van God 
uitgelegd krijgen, experimentele initiatieven van gemeenteleden 
stimuleren en laten uitvoeren 

 

 

 



3. Hoe gaan we dit bereiken? 
Het beleidsplan is de leidraad voor de Kerkenraad en dient als richtlijn, inspiratie en doelen voor de 
toekomst. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks plan van aanpak met 
activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelen, waarin activiteiten die bijdragen aan het doel 
voorrang krijgen. De Kerkenraad moet zorgdragen dat de geledingen in hun acties bijdragen aan het 
behalen van het beleidsplan. 

De geledingen stellen elk jaar een plan op met activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelen. 
Dit kunnen bestaande activiteiten zijn die behouden blijven, maar zijn ook nieuwe of aangepaste 
activiteiten zijn die actief, specifiek en concreet bijdragen aan de doelen in dit beleidsplan. Het is de 
verantwoordelijkheid van de geleding om ervoor te zorgen dat het actieplan aan het einde van het jaar 
afgerond is. De Kerkenraad zal tussentijds informeren naar de status.  

Het College van Kerkrentmeesters dient daarnaast ook, namens de Kerkenraad, input te geven aan de 
beheerder, voor het opstellen van een plan om de commerciële activiteiten uit te breiden.  

Voor wat betreft een nadere omschrijving van uitvoering van taken en verantwoordelijkheden wordt 
verwezen naar het “Blue Book” zoals opgesteld in 2007 en sindsdien geactualiseerd. 

 

  



Bijlage A: Concrete ideeën 
Genoemd bij de Kerkenraadsvergadering d.d. 20 november 2019. 

Een gastvrij huis bieden voor jong en oud 
Het kerkgebouw open stellen, zodat mensen spontaan binnen kunnen lopen. Stoelen niet bezet houden 
in erediensten, met uitzondering van medische noodzaken en de koster/BHV’er. Tweede ouderlingen 
instrueren over de taken bij de deur, maar ook over het zorgdragen van gasten na de dienst. Elkaar 
aanspreken op ongastvrij gedrag, zoals het vormen van vaste kliekjes bij het koffiedrinken. Op een vast 
tijdstip en met een vaste tijdsduur (b.v. ’s morgens van 10 tot 11 is de kerk open voor belangstellenden. 
Mogelijkheid tot meditatie, een gesprekje en/of een bakje. 2 á 3 kerkleden (per dag!) nemen deze taak 
op zich en regelen aanwezigheid onderling. Anderen kunnen hierop met hun activiteiten aanhaken: 
breigroep, leesgroep, wandelgroep, discussiegroep. 

Maatschappelijk betrokken zijn 
Medewerking verlenen aan het Dorpsfeest bij andere activiteiten dan de kerkdienst, meedenken en -
werken aan de herdenking op 4 en 5 mei, het organiseren van herdenkingsdiensten voor 
dorpsbewoners en inspirerende wandeltochten, het in stand houden van o.a. de volgende bestaande 
activiteiten: Amnesty, open deur, familie-avond, snuffelmarkt, voedselmarkt, Odense, bloedprikken, 
Kerstwandeling met scholen. Organisatie van taalcafés. Doel is een plek te bieden waar men kan 
oefenen met Nederlands spreken. Bijkomend doel: ontmoeten van Nederlands sprekenden en 
andersom emigranten/vluchtelingen. 

Woord van God uitgelegd krijgen 
Platform voor mensen die een mooi verhaal kunnen vertellen, niet per sé een predikant, bijvoorbeeld de 
man van de boerderij die een verhaalt vertelt, Preek van de Leek, incidentele speciale diensten, het 
structureren en bewust nadenken over gastpredikanten, gemeenteleden motiveren hun mening te uiten 
over gastpredikanten en het aandragen van gewilde gastpredikanten stimuleren, experimenteel 
karakter ook tijdens dienst goedkeuren; lopen tijdens een dienst, etc. Groepjes van gemeenten vormen 
die affiniteit hebben tot elkaar (voor ons b.v. Open Hof, Kudelstaart, de Ark, de Lichtkring. In de groep 
activiteiten uitwisselen (b.v. voorgaan van de predikant) of deelnemen aan elkaars activiteiten (hier b.v. 
de filmavonden; gebeurt al sporadisch). 
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