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INLEIDING 

Voor u ligt een beleidsplan voor één jaar. Dat is uitzonderlijk; normaal gesproken 

omvat een beleidsplan een periode van ca. 4 of 5 jaar. We hebben deze keuze echter 

gemaakt omdat de kerkenraad zich bevindt in een fase waarin voor de komende jaren 

nog veel vragen open liggen. Toch leek het ons goed ook voor dit ene jaar uit te spreken 

wie we zijn en waar we voor staan en tevens inzichtelijk te maken wat de doelen van 

de kerkenraad, de secties en de colleges zijn. In dit stuk vindt u het resultaat. We weten 

ons in dit afhankelijk van God, Die ons in de afgelopen periode rijkelijk heeft gezegend. 

Ook voor de toekomst, met alles wat daarin op ons afkomt, mogen we geloven, dat we 

onze hulp van Hem mogen vragen en verwachten! 
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I. WIE WE ZIJN EN WAAR WE VOOR STAAN 
 
Motief 
De liefde die God onze Vader in Jezus Christus voor mensen heeft, motiveert ons om 
als gemeente bijeen te komen. We komen bijeen rondom het Woord om God te eren 
door gebed en aanbidding, en om met en bij elkaar onderwijs te ontvangen met het 
oog op Zijn koninkrijk. 
 
Identiteit 
De Hervormde gemeente te Rotterdam-IJsselmonde, deel uitmakend van de 
Protestantse Kerk in Nederland, is een plaatselijke gestalte van de wereldwijde 
gemeente van Jezus Christus. Meer dan duizend jaar geleden werd in IJsselmonde het 
evangelie gebracht en ontstond er een gemeente. De eeuwen door, tot op de dag van 
vandaag, is deze gemeente dankzij Gods trouw blijven bestaan. Voor de gemeente is 
de Bijbel het gezaghebbende Woord van God. De gemeente belijdt het christelijk 
geloof in gemeenschap met de algemene belijdenisgeschriften van de kerk en in 
gemeenschap met de belijdenisgeschriften van de reformatie (in het bijzonder: met de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse 
leerregels). 
 
Vandaag is de Hervormde gemeente te Rotterdam IJsselmonde een gemeente die staat 
in een lange confessionele/reformatorische traditie en waar een nieuw evangelisch 
elan te proeven is. Waar een verlangen leeft om levende gemeente van Christus te zijn, 
gevoed door Gods Woord, geleid door Gods Geest, gezonden in de wereld als Zijn 
getuigen.  
 
Definitie van gemeente 
Wat ons bindt is het geloof in het Evangelie van Jezus Christus. Dit motiveert ons actief 
ons geloof te belijden en te willen delen met onze naaste. Het motiveert ons ook onze 
naaste waar nodig zoveel mogelijk te ondersteunen. 
 
Missie 
Wij weten ons geroepen een gemeente te zijn die als liefdevolle en dienende 
gemeenschap in Rotterdam-IJsselmonde aanwezig is en die zoveel mogelijk mensen 
helpt om Jezus Christus te vinden en te volgen. 
 
Visie 
Bezield door het geloof zoeken we naar de wil van God voor ons persoonlijke leven en 
voor ons als gemeente. We worden steeds meer een hechte en van Gods Geest 
vervulde gemeenschap, die de blik naar buiten gericht heeft, waar mensen tot Jezus 
getrokken worden en ruimte vinden om te groeien in geloof. 



 

 
Voor de gestalte die onze gemeente hoopt aan te nemen rond de Adriaen Janszkerk 
en de Pelgrimskerk houdt dit in dat we meer en meer een (t)huis willen zijn: 
 

 Een broodhuis waar het Evangelie vanuit de Bijbel als het Woord van God 
onderwezen wordt. 

 Een bedehuis waarin God aanbeden wordt door jong en oud, waarin we voor 
elkaar en voor anderen bidden in afhankelijkheid van, toewijding aan en 
intimiteit tot God. 

 Een gezinshuis waar alle leden van het lichaam van Christus in liefde, eenheid 
en geborgenheid aanwezig zijn  en omzien naar elkaar en naar mensen buiten 
de gemeente en waar iedereen de ontvangen gaven kan ontwikkelen ten 
dienste van een ander 

 Een geboortehuis waarin we vol liefde en blijdschap verwachten dat mensen 
van alle leeftijden voor het eerst of opnieuw ontdekken dat God ons 
aanneemt tot Zijn kinderen. 

 Een krachthuis waar de doorwerking van de Heilige Geest en het Evangelie 
vorm krijgt in ons leven.  

 
Ambitie 
Door de kracht van Gods Geest helpen gemeenteleden elkaar om te groeien als 
zichtbare beelddragers van Jezus Christus. 
 

  



 

II. DE RICHTING VOOR DE KOMENDE JAREN ( 2017 – 2022) 
 
Inleiding 
We weten ons diep geraakt door de liefde van God die hij heeft laten zien in Jezus én 
door zijn verlangen om zijn koninkrijk zichtbaar te maken in ons stadsdeel Rotterdam-
IJsselmonde, door ons heen. Het Evangelie geeft bevrijding en leven. Aan ons en aan 
alle mensen. Het hart van ons kerk-zijn wordt vanouds bepaald door de zondagse 
samenkomst in het kerkgebouw. Dat is en blijft een belangrijk onderdeel van ons kerk-
zijn: als thuisbasis, waar mensen geestelijk worden gevoed, toegerust en uitgezonden 
als getuigen van het evangelie in de wereld. Onze eerder geformuleerde visie om 
‘liefdevolle en dienende gemeenschap’ te zijn in ons stadsdeel Rotterdam-
IJsselmonde, die ‘zoveel mogelijk mensen helpt om Jezus Christus te vinden en te 
volgen’ willen we graag vasthouden.   
 
Tegelijk zien we een aantal factoren die ons belemmeren in het in praktijk brengen van 
onze visie:  
 

1) Het enorme  individualisme binnen onze (stads)cultuur, waar wij vaak 
onbewust aan meedoen.  

2) Onze vorm van kerk-zijn heeft de neiging om mensen wat passief te maken, 
alsof je vrijblijvend kunt consumeren van wat er in of vanuit de kerk wordt 
georganiseerd. Geloven we dat het evangelie ons vandaag ook echt uitdaagt? 
Een Engelse predikant verwoordde deze verlegenheid als volgt: waar Jezus (of 
zijn leerlingen) kwam, ontstond een opstootje. Waar ik kom, wordt thee 
gedronken… 

3) In de praktijk zijn we een gemeente die behoorlijk op “activiteiten” gericht is, 
waarbij niet altijd even duidelijk is wat de achterliggende visie of de 
onderlinge samenhang is. 
 

Visie 
Op grond van het bovenstaande komen we tot de volgende aanscherping van onze 
visie:  
 
We dromen ervan dat groepen christenen in de wijk elkaar in toenemende mate zullen 
opzoeken om 
 

a) samen Jezus te volgen 
b) als een familie zorg te dragen voor elkaar 
c) zich samen in te zetten voor een bepaalde wijk of doelgroep binnen het 

stadsdeel IJsselmonde. 
 



 

We geloven dat we met deze nieuwe focus het individualisme en de vrijblijvendheid 
kunnen overwinnen en dat we zullen groeien van een “activiteiten-kerk” naar een 
“relatie-kerk”: waar we ons leven delen met elkaar en met anderen 
 
Kernwaarden 
Uitgangspunten die we leidend willen laten zijn bij alles wat we doen: 
 

 Een uitnodiging en een uitdaging… 
Een van de eerste dingen die Jezus zei was: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken’ (Marcus 1:17). Hij richtte deze woorden tot een aantal mensen, die 
we vanuit de Bijbel hebben leren kennen als ‘discipelen’: leerlingen. Deze oproep van 
Jezus bevat zowel een uitnodiging als een uitdaging. Deze twee begrippen zien we 
voortdurend terug en die willen we ook terug laten keren binnen de Hervormde 
Gemeente Rotterdam-IJsselmonde 
Uitnodiging staat voor de relatie die God met ons aan wil gaan. Hij nodigt ons uit om 
bij hem te zijn. Dat bepaalt wie we mogen zijn en daarin ontvangen we genade, 
genezing en herstel. In de relatie die God met ons aangaat vraagt hij ons om hem te 
vertrouwen, te volgen en gehoorzaam te zijn. 
De uitdaging staat voor het appèl dat God doet op ons om, in woord en daad, het 
goede nieuws van zijn Koninkrijk bekend te maken in onze omgeving, in de kracht van 
de heilige Geest. Door de relatie die we met God hebben, ontvangen we autoriteit en 
kracht om het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen op de plek waar hij ons roept. 
God wil ons zowel uitnodigen als uitdagen. Beide appèls weerspiegelen de boodschap 
van het Koninkrijk. 
 

 Samen Jezus volgen: discipelschap 
Als Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde verlangen en groeien we naar een 
cultuur van discipelschap. Een cultuur die je uitnodigt en uitdaagt om Jezus centraal te 
stellen in je leven en hem te volgen op alle gebieden van je leven (relaties, werk, geld, 
vrije tijd, etc.). Discipelschap betekent ook dat we leren Gods stem te verstaan en 
elkaar helpen antwoord te krijgen op de vragen ‘Wat zegt God tegen je? En ‘Wat is je 
reactie daarop?’ 
 

 Samen leven als familie-op-missie 
God heeft ons geschapen voor relaties. We zijn niet alleen bedoeld om samen met 
anderen (‘in community’) te leven; als we samen met anderen optrekken, kan het beste 
in ons naar boven komen. Daarom zullen we ook het meeste resultaat zien, wanneer 
we ons gezamenlijk inzetten voor de missie die God ons gegeven heeft. We willen 
samen leven als een familie, en tegelijk andere mensen uitnodigen om ook deel uit te 
gaan maken van die gemeenschap. 
 



 

 

 Balans in onze relaties: boven – binnen – buiten 
Als we de uitdaging aangaan om discipelen van Jezus te worden, dan mogen we in ons 
leven het voorbeeld van Jezus volgen. In het voorbeeld dat het leven van Jezus ons 
geeft, zien we dat drie relaties altijd perfect in balans waren: 
BOVEN – intieme relatie met zijn Vader, en gevoeligheid voor de leiding van de Heilige 
Geest; 
BINNEN – nauwe relaties met de mensen die dicht bij hem stonden (zijn discipelen); 
BUITEN – omzien naar de wereld in nood om hem heen 
We zijn als mensen bedoeld om relaties te hebben: met God (boven), met elkaar 
(binnen) en met anderen (buiten). De één kan niet zonder de ander. Het is belangrijk 
om hierin een gezonde balans te vinden en dat we als christenen investeren in de 
relatie met God, met andere christenen en met mensen die geen christen zijn. 
 

 Gezonde ritmes 
Onderdeel van het leven met Jezus is dat wij leren gezonde ritmes en patronen in ons 
leven te ontwikkelen: persoonlijk, maar ook als gemeente. Model hiervoor staat het 
ritme van de wijnstok (Johannes 15), die perioden van vrucht kent, maar ook van groei 
en rijping. Ogenschijnlijk zijn er tijden van achteruitgang (snoei) en stilstand, maar ook 
die tijden horen bij het christelijk leven. Vanuit de grondhouding van de rust (het 
“verblijven” van de rank in de wijnstok Christus), kunnen wij komen tot groei en 
vruchtdragen. 
 

 Leiderschap als geestelijk ouderschap 
In een snel veranderende tijd heeft de kerk mensen nodig die hun 
verantwoordelijkheid nemen en leiding geven, naar het model van Jezus, die niet 
gekomen is om gediend te worden maar om te dienen (Marcus 10:45). Een leider is in 
de eerste plaats een discipel van Jezus. Leiding geven in de stijl van het evangelie is niet 
altijd makkelijk. Er is de verleiding om het op te geven als het lastig is. Er is de valkuil 
van routine en vaste patronen, waardoor we slordig kunnen worden en de dingen niet 
meer met ons hart doen. Ook is er de verleiding om leiding te geven op een manier die 
meer past bij de wereld, etc. Predikanten, kerkenraadsleden en andere 
leidinggevenden zijn er niet om de gemeenteleden passief te maken (‘we worden 
verzorgd’), maar haar “toe te rusten voor het werk in zijn dienst.” (Efeziërs 4:12). De 
manier van leiding geven die het beste past bij het Evangelie is die van geestelijk 
ouderschap, waarbij je investeert in mensen en in de dingen die God op je pad brengt, 
zoals een goede ouder investeert in zijn kind: om het beste bij de ander boven te 
krijgen. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat mensen met een 
leidinggevende verantwoordelijkheid elkaar regelmatig ontmoeten, bemoedigen, 
bevragen en aanspreekbaar houden. Daar bestaat een tool voor met de Engelse term 
“huddle”. 



 

 
We zien ons de komende vijf jaar voor de uitdaging en opdracht gesteld om onze 
huidige situatie en bovengenoemde visie & kernwaarden intensief op elkaar te 
betrekken, zodat deze begrepen, gedragen en geleefd gaan worden. Luisterend naar 
God bevragen we onze huidige voertuigen/activiteiten hoe zij bijdragen aan de visie. 
Soms zal dit leiden tot de conclusie dat we er niet langer in zullen investeren (snoeien), 
soms om te veranderen en soms om iets nieuws te beginnen.  We willen over vijf jaar 
niet zoveel mogelijk ballen in de lucht houden, maar kerk-zijn zoals het ooit begonnen 
is: back to basics. 
  



 

III. KERKENRAAD EN KLEINE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad en de kleine kerkenraad stellen zich voor 2017 ten doel: 
 

 Het rapport van de commissie toekomst visie en de daarin aangereikte 
bouwstenen voor beleid voor de toekomst grondig te bespreken, zowel in 
kerkenraad, secties alsook met de gemeente – en van daaruit keuzes te maken 
voor het beleid (en structuur van de gemeente) in de komende jaren. 
 

 Het maken van een beleidsplan 2018 – 2022 van de gemeente 
 

 Keuzes te maken tav de financiën en structurele tekorten 
 

 Het houden van de 2-jaarlijkse ambstdragerverkiezing 
 

 Vaststellen met welk doel en op welke wijze er een vruchtbare samenwerking met 
de Groene Tuinkerk kan worden ontwikkeld, ook nu de weg van fusie niet is 
ingeslagen. 

  



 

IV. SECTIE ADRIAEN JANSZKERK 
 

Erediensten 
De sectie AJK wil in 2017 de lijn voortzetten om in de vieringen een brug te 
slaan tussen de generaties. We zoeken daarin een mix van klassieke én nieuwe 
elementen zoals: 

 Bijdrage muziekgroep van gemeenteleden (incl. de tieners) 

 Inbreng gemeenteleden voor Schriftlezing, voorbede en 
getuigenis/persoonlijke ervaring 

 Andere liederen: invoeren nieuwe liedboek in plaats van het Liedboek uit 
1973, aangevuld met ELB en evt. andere bundels, waarbij gelet wordt op 
de zingbaarheid en bekendheid. 

Het integreren van nieuwe elementen in de diensten zal in goed overleg 
gebeuren, met het oog op de eenheid van de gemeente. De inloopgroep op 
dinsdagmorgen is een goede plek waar de generaties met elkaar in gesprek 
kunnen gaan, evenals een gemeente-activiteit als de Startdag of na afloop van 
een dienst. We streven ernaar om in 2017 vier keer een programma na de 
dienst aan te bieden. 
 
Jeugd 
Voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar wordt de Kidsclub georganiseerd tijdens de 
dienst, m.u.v. schoolvakanties. Voor de kleintjes van 0 t/m 3 jaar is er crèche 
tijdens de dienst. Voor de jeugd van de hoogste klassen van de basisschool 
(groep 7-8) is er 1x per maand een aparte club gericht op kennismaken met het 
OT en NT. Voor álle jeugd van 10 jaar en ouder is er 1x per maand een 
tienerdienst en af en toe een tieneractiviteit. Ook is er voor de jeugd van 12 
t/m 15 jaar Follow Me catechese, samen met de Pelgrimskerk. 
 
Pastoraat 
Er is een pastoraal team actief dat zich inzet voor de zorg aan de oudere en 
zieke gemeenteleden. Er wordt onderling afgestemd wie naar wie toe gaat. De 
predikant is onderdeel van het team, niet degene die het pastoraat 
coördineert. Vanuit het pastorale team worden ook de bloemen en bezoekjes 
gecoördineerd bij huwelijksjubilea, kroonjaren en ziekte.  
 
 



 

Voor de bewoners in Sonneburgh die niet in de verzorging zitten zal in de loop 
van 2017 meer duidelijkheid moeten komen over het pastoraat, sinds er door 
het vertrek van onze pastoraal werker in 2015 voor de bewoners een wat 
onduidelijke situatie is ontstaan. 
 
Kringen 
Naast de maandelijkse Bijbelmorgen (aan de hand van het Groeigroep-
materiaal) zijn er vrouwen- en mannengroepen actief met een vrijere invulling: 
bedoeld om de onderlinge band te versterken en elkaar op te bouwen in het 
geloof / te stimuleren in discipelschap.  
 
Missionair 
Het woord ‘missionair’ gaat niet zozeer om activiteiten, maar om de 
levenshouding van de individuele gemeenteleden. In de diensten op zondag en 
in kringen krijgt het ontwikkelen van deze levenshouding de aandacht. Er is een 
wisselwerking met Pioniersplek De Boog, in het meewerken aan missionaire 
activiteiten, het verwelkomen van gasten in onze diensten en het organiseren 
van een Alpha-cursus. 
  



 

V. SECTIE PELGRIMSKERK 

Beschrijving van onze situatie en focus 
In het seizoen 2015 – 2016 hadden we als speerpunt: groeien in geestelijk leiding 
geven. Om hierin te groeien hebben we geïnvesteerd in geestelijke groei door ruim de 
tijd te nemen voor bezinning en triadetijd. Ook in de gemeente hebben we deze lijn 
voorgestaan en aangemoedigd. Er zijn inmiddels een heel aantal triades en 
groeigroepen, in de prediking wordt hierin toegerust en ook de interne 
leergemeenschap over discipelschap heeft de nodige toerusting geboden. We zijn 
dankbaar dat we merken dat er groei plaatsvindt, doordat gemeenteleden met elkaar 
optrekken en elkaar leren ondersteunen in dagelijks discipelschap. We zijn God 
dankbaar dat Hij ons ook in het afgelopen seizoen gezegend heeft en dat we een 
levende gemeente vol passie en verlangen zijn, waar nieuwe mensen toetreden, 
kinderen geboren worden, levendig tienerwerk is en zorg voor elkaar in de praktijk 
gebracht wordt.  
 
Als sectieteam willen we in het seizoen 2016 – 2017 verder gaan op het ingeslagen 
spoor. Dat we kiezen voor groei in geestelijk leiderschap als speerpunt, betekent dat 
we als sectieteam niet zozeer een actieteam, een doenersteam, een bestuurdersteam 
willen zijn, maar een team dat investeert in diepgang. We willen een team zijn waar 
we in de praktijk proberen te brengen wat we in de gemeente ook graag zien groeien: 
een samen optrekken en anderen voorgaan in en inspireren tot dagelijks discipelschap.  
 
Naast lopende actiepunten willen we in het komend seizoen aandacht geven aan de 
volgende zaken: 
 
Bezinningspunten: 
 

1. Geestelijk leiding geven – leren leven als volgeling van Jezus en de gemeente 
daarin toerusten. 

2. Bouwen aan toekomstig beleid door bezinning op punten aangedragen door 
–cie toekomstvisie. 

3. Hoe leren we (nieuwe) gemeenteleden kennen en hoe vinden ze hun plek – 
bespreken. 

4. Komst AZC, wat kunnen en willen we doen – bespreken 
5. Hoe ondersteunen we tieners en jongvolwassenen in discipelschap - 

bespreken 
6. Eenzaamheid in IJsselmonde: wat is onze roeping als kerk? – bespreken 
7. Hoe kan het vieren van het Avondmaal steeds door velen als hoogtepunt 

beleefd worden? - bespreken 
 



 

 

VI. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Het College van kerkrentmeester heeft voor de komende periode een aantal 
speerpunten die verder uitgewerkt zullen worden: 
 

 Voor de komende kerkbalans zullen we een verdiepingsslag maken om zo 
efficiënt mogelijk de actie doelgericht in te zetten op de verschillende leeftijd 
groepen. 
 

 Een meerjaren begroting op stellen waarbij een aantal variabelen zullen 
worden ingebouwd omdat er een aantal financiële onzekerheden zijn (keuzes 
zullen gemaakt moeten worden)  

 
 Begraafplaats onderbrengen in een stichting, los van de Hervormde 

Gemeente  Rotterdam IJsselmonde.   
 

 Door inkrimping van het aantal ambtsdragers, zoeken naar nieuwe 
professionele materie deskundigen.  
 

  



 

VII. DIACONIE 
 
De diaconie heeft voor 2017 de volgende doelen: 
 

 Opzetten project / platform 'helpende handen' 
 

 (Financiële) ondersteuning en evt. hulpverlening bieden aan gemeenteleden 
/ buurtbewoners  

 

 Financiële projectondersteuning (zoals zendingswerkers en projecten in de 
wijk)  

 

 Het op orde krijgen en houden van de financiële administratie van de 
diaconie. 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


