BELEIDSPLAN 2017-2020

de kracht van de Heilige Geest zo’n
indruk, dat we tot overtuiging gekomen
zijn dat Jezus de van God beloofde
Messias is en Hij als Zoon van God de
mensheid zal redden.

VISIE EN MISSIE
VISIE
Als kerk willen we in verbondenheid met
andere christenen leven tot eer van God. In
dienstbaarheid aan de stad willen we Jezus
Christus als focus van ons leven in liefde
delen.



Getuige-zijn geeft onze plaatsbepaling
aan, want een getuige moet voor of
tegen getuigen. Er is geen grijs midden
in het geloof. Het komt op onderscheid
aan. Ons getuige zijn is geen vrijblijvende aangelegenheid. We worden tot
keuze gedrongen.



Getuige van Jezus Christus zijn impliceert naast de vreugde en de hoop voor
ons ook altijd een vorm van lijden. Er
komt weerstand op af. Dat is ons in de
bijbel reeds voorzegd. Ons overkomt
niets vreemds.

MISSIE
Kralingen-West ziet zich als een gemeenschap van door God geroepen mensen. Zij wil
in woorden en daden getuige zijn van Jezus
Christus. Zij gelooft dat door Jezus, in de
kracht van de Heilige Geest, mensen uit
genade tot hun bestemming komen. Zij weet
zich als deel van de wereldwijde kerk schatdraagster van het geheim van het evangelie.
Zij zoekt naar mogelijkheden tot oprichting
van tekenen van het Koninkrijk van God. Uit
dankbaarheid voor de ontvangen liefde van
God wil zij in de stedelijke context van
Rotterdam en in het bijzonder in Kralingen en
De Esch gehoor geven aan de roeping tot
navolging van Jezus.

3. DEEL VAN WERELDWIJDE KERK
Als lokale gemeente weten wij ons een
onderdeel van Gods wereldwijde kerk. God
zelf is de eigenaar. Wij worden in verantwoordelijkheid geroepen tot dienstbaarheid van
een plaatselijk deel van Gods koninkrijk. Wij
weten ons ook verbonden met christenen die
ons historisch voor gingen. Er is reeds een
traditie waarin wij participeren. Wij oriënteren
ons bij het Schrift-verstaan op de traditie van
de Reformatie.

Hieronder lichten we de zeven kernwoorden
uit de missie toe:
1. GEMEENSCHAP
De christelijke gemeente is voor ons een
gemeenschap van mensen. Het unieke dat
ons samenbindt is het geroepen zijn door
God. Wij willen Hem eren, volgen en dienen.
Het is de stem van de eeuwige God van Israël
die ons met zijn barmhartigheid en trouw
tegemoet treedt. De oorzaak voor deze
roeping ligt in geen enkele kwaliteit van ons,
maar is geheel Gods eigen toewending naar
de mensheid.

4. KONINKRIJK VAN GOD
Jezus heeft in zijn onderwijs veel over het
koninkrijk van God gesproken. Dat is Gods
nieuwe wereld. Johannes de Doper duidt de
komst van Jezus in verband met dit koninkrijk.
Kenmerkend voor dit Koninkrijk achten wij de
macht die Jezus heeft ten toon gespreid. Deze
macht is er gekomen door dienstbaarheid en
lijden. Het kruis van Christus vormt het
culminatiepunt van zijn gehoorzaamheid. Hij
is trouw tot in de dood. Liefde is de basis van
deze macht. Wij weten dat de doorbraak van
dit koninkrijk, dat wij door de opstanding van
Christus verwachten, niet door onze inspanningen kan worden beïnvloed. Het is volledig
in Gods handen. Maar wij weten ons wel
geroepen in kwetsbaarheid en gehoorzaam-

2. GETUIGE VAN JEZUS CHRISTUS
Wij verstaan onder ‘getuige van Jezus
Christus zijn’ de volgende drie aspecten:


Wij zijn gegrepen door wie Jezus was en
wat hij deed. Wat ons over Hem is
overgeleverd in de Schriften maakt door
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heid tekenen die verwijzen naar dit koninkrijk
op te richten.

kracht van de Heilige Geest in staat zijn
werkelijk Zijn spoor te volgen. Daarom leggen
we nadruk op het ontdekken van Gods wil bij
de keuzen die we maken. We vertrouwen erop
dat de beloften die ons in het Evangelie
gegeven zijn ons helpen het spoor van Jezus
te gaan.

5. DE STAD
Wij geloven dat de stad een belangrijke rol in
Gods plan met deze wereld speelt. Ondanks
alle negatieve aspecten die een stedelijke
context vertoont is het een plek waar Gods
genade present is. De concentratie van
mensen, de open cultuur, de dynamiek van
het leven, de knooppunten van contacten,
hogescholen en universiteiten, de stad als
concentratie van economische bedrijvigheid
zien wij als kansen om het evangelie met
mensen te delen. Dat in de stad niet alles
rozengeur en maneschijn is, zien wij in de vele
schrijnende sociale en relationele problemen
waarin mensen terecht kunnen komen. Daar
wenden wij onze blik niet af, maar willen wij in
dienstbaarheid met barmhartigheid omzien.
6. KRALINGEN EN DE ESCH
Binnen het geheel van de stad Rotterdam
richten wij ons, zonder strikte grenzen, op
Kralingen en wijk De Esch. De Hoflaankerk
vormt als monumentaal gebouw een zichtbare presentie van de kerk als gemeenschap in
de wijk. Door de zondagse erediensten en
doordeweekse activiteiten in dit kerkgebouw
willen we de bewoners van de wijk laten delen
in Gods heil voor mensen. Wij geloven dat de
gemeenschap gevormd wordt door wie zij is.
Niet door wat zij bezit. Het kerkgebouw is
daarom geen doel in zichzelf, maar wel een
geschikt middel. Juist door Dichtbij Dagelijks
te Dienen willen we duurzame relaties leggen
om onze diepste motivatie van hoop en
verlangen op het Goede Leven met God te
delen.
7. NAVOLGING
In de context van het Rotterdamse Kralingen
en De Esch horen wij de roep van Jezus: “Volg
Mij”. Deze oproep tot navolging vraag allerlei
keuzes. Allereerst die van de bereidwilligheid
in zijn spoor te gaan. Dat vraagt zowel
individueel als gemeenschappelijk om
radicale keuzes. De navolging van Jezus kost
ons wat. Wij geloven dat we alleen door de
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BELEIDSTHEMA’S
Voor de komende beleidsperiode zijn tien thema’s benoemd om als wijkgemeente christelijke
gemeente in Rotterdam-Kralingen te zijn. Hieronder wordt per thema allereerst een korte toelichting gegeven (waar we nu staan) en daarna de beleidsvoornemens / beleidsagenda bij dit
thema.

Gebed
Omzien naar
elkaar

Dienstbaar aan de
samenleving
Eredienst
God leren kennen
en eren

Leiderschap

Groeien in
gemeenschap

Organisatie en
financiën

Communicatie
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Gemeenten en
relaties

1

EREDIENST
CENTRAAL

De erediensten vormen het hart van de
gemeente. Het is een heilige ontmoeting
tussen God en Zijn gemeente en tussen de
gemeente en God. Het is de plek van
verzoening tussen God en zondige mensen
door het offer van Jezus Christus. Hier werkt
de Heilige Geest verdieping en vreugde door
Woord en sacramenten. Hier gebeurt het
voor mensen ongedachte en onmogelijke:
Hier bouwt Christus Zijn gemeente en
worden levens vernieuwd! Hier prijzen we
God en brengen elkaar bij God in gebed. De
erediensten nodigen zowel christenen als
niet-christenen uit om Gods aanwezigheid te
ervaren en hun levens aan Hem te geven.
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Het gebed gaat aan al ons handelen en
plannen vooraf. In het gebed gaan we tot
God en vragen we om Zijn leiding en
wijsheid. Het gebed leert ons God als Vader
te vertrouwen en veel verwachting van Hem
te hebben. Gebed helpt ons om staande te
blijven. Een christelijke gemeente bidt voor
elkaar, voor het missionair en diaconaal
werk, (vervolgde) christelijke gemeente
wereldwijd, de samenleving en de wereld,
samen en volhardend. We geloven dat God
wonderen doet op het gebed!
Maandelijks is er een gezamenlijk gebedsmoment.
Beleidsvoornemens 2017-2020:

Kinderen worden betrokken in de dienst door
het zingen van een kinderlied. Voor kinderen
ouder dan 3 jaar is er een Bijbelles tijdens de
preek.
De erediensten zijn op afstand mee te
maken door middel van kerkradio en
internet.
Beleidsvoornemens 2017-2020:


De erediensten worden wekelijks op
zondagmorgen op hetzelfde tijdstip en
in hetzelfde gebouw gehouden. We
streven ernaar dat dit de Hoflaankerk
wordt. In goed overleg bespreken we
dit binnen de Algemene Kerkenraad.



De wekelijkse middagdiensten richten
zich op verdieping. Dit geven we ook
vorm in een samenzijn na afloop van
de dienst.



We denken na over het bieden van
nazorg na afloop van de erediensten.



We doordenken de rol van muziek in
de liturgie. Onderdeel daarvan is het
inzetten van muzikale talenten.

GEBED
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Er is gelegenheid voor gemeenteleden
om voorbede en dankpunten in te
brengen voor de eredienst.



We doordenken de mogelijkheid tot
persoonlijk gebed na afloop van de
eredienst.
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GOD LEREN KENNEN
EN HEM EREN

Beleidsvoornemens 2017-2020:


We vinden het belangrijk om de inhoud en
betekenis van het christelijk geloof over te
brengen. In de gemeente gaat dit voor kin- 
deren meestal via de ouders, het jeugdwerk
en catechese. We verlangen ernaar dat zij als
(jong-)volwassenen tot een bewuste geloofskeuze en – belijdenis komen. Een christen is
nooit uitgeleerd. Daarom wordt persoonlijke
en gezamenlijke Bijbelstudie en het bezoe- 
ken van erediensten gestimuleerd.
Ons verlangen is dat ook (jong)-volwassen
zoekers via onze gemeente met het evangelie in aanraking komen. Daarvoor organiseren we Esch-meetings (in Mazesteyn) en organiseren we een Alpha cursus. In de Esch is
er voor kinderen van 4-10 jaar de Spetterclub.
Op deze club wordt een Bijbelverhaal verteld
en worden spelletjes gedaan. We geloven dat
de Geest van God met ieder mens Zijn eigen
weg gaat. Vaak duurt het meerdere jaren
voordat iemand tot de vaste overtuiging van
het geloof in Jezus Christus komt. In de gemeente is er geen dwang, wel is er het appel
en het verlangen dat mensen Christus leren
kennen.
We rusten elkaar toe om als christen in deze
samenleving en in (studie, werk, buurt) relaties te leven. Dit onder de noemer ‘dagelijks
dichtbij dienen’ (3D), zoals verwoord in het
missionair diaconaal plan. De kringen zien
we als ‘minigemeenschap’: plek om God
meer te leren kennen, Hem te eren, te bidden
en te delen.
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We rusten het Bijbelles-team toe en
zijn er op gericht dat het mee groeit
met de leeftijd van de kinderen in de
gemeente.
In kringen zoeken we naar evenwicht
tussen
continuïteit
en
jaarlijks
opnieuw samenstellen. Kringleiders
worden in principe voor één jaar
aangesteld.

Toerusting op thema’s die relevant zijn
voor het christen zijn in deze tijd en
voor onze wijkgemeente.
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DIENSTBAAR AAN
DE SAMENLEVING

De gemeenteleden zijn dienstbaar aan de
samenleving. Hiertoe worden ze o.a. toegerust door werker. Het diaconaal werk is gericht op de volgende onderwerpen:


3D (dagelijks dichtbij dienen) staat
voorop. Dit gaat over het in verbinding
leven met buren en collega’s.



Er zijn aanbodgerichte en structurele
activiteiten in Kralingen en de Esch. Deze zijn gericht op de wijk. Voorbeelden
zijn de wintermaltijden in de Esch, de
kerstmaaltijd in de Hoflaankerk, het uitdeelpunt van de voedselbank (met Protestantse wijkgemeente Kralingen i.w.)
en de crea-middagen.

Het aantal huidige activiteiten wordt de
draagkracht van de gemeente volledig benut.
Bij de keuze van nieuwe activiteiten kijken
we naar de gaven en talenten van gemeenteleden, draagkracht, haalbaarheid en continuïteit.
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GROEIEN
IN GEMEENSCHAP

De gemeente wordt in de Bijbel omschreven
als het lichaam van Jezus Christus. Paulus
schrijft “Want zoals wij in één lichaam vele
leden hebben en de leden niet alle dezelfde
functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één
lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk
leden van elkaar. “ De gemeente zal dan ook
in de weg van de gemeenschap groeien.

Door onderling samenzijn zal de gemeente
in gemeenschap groeien. Bijbelkringen, cursusgroepen of studiekring zijn daarbij belangrijke plekken waar de gemeente kan
groeien. Hier wil men elkaar kennen, investeren in elkaars (geestelijk) leven, voor elkaar
bidden en gezamenlijk de vreugde in God ervaren. Ook de ontmoetingen en maaltijden
rond de erediensten bieden hiervoor ruimte.
In de Esch zijn gemeenschappen ontstaan
rond de (winter)maaltijden en de maandelijkse Eschmeetings in Mazesteyn.

Een andere manier van dienstbaar zijn is het
werk van Present: gemeenteleden bieden Beleidsvoornemens 2017-2020:
een helpende hand en luisterend oor bij wie
Actief stimuleren om zoekers en
hier om vraagt. Vaak gaat het om ouderen, al 
dan niet betrokken bij de gemeente.
gemeenteleden onderdeel te laten zijn
van een kring of cursusgroep
Beleidsvoornemens 2017-2020:


Doordenken
(Present)

van



ouderenwerk
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We creëren mogelijkheden waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten waardoor
gemeenschap versterkt wordt.
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van sluimerende onenigheid, ruzie of jaloezie
het werk van God krachteloos te maken.

OMZIEN NAAR ELKAAR
OP KRUISPUNTEN
VAN HET LEVEN

In deze beleidsperiode is de predikant voor
0,4 fte aan de gemeente verbonden. De focus
van de predikant ligt bij prediking en (crisis)
pastoraat. Daarnaast wordt de gemeente in
deze periode gediend door missionairdiaconaal werker voor 0,4 fte. Deze rust gemeenteleden toe en is het diaconaal gezicht
van de gemeente in de stad. De werker wordt
aangestuurd door een groep bestaande uit
gemeenteleden, kerkenraad en IZB. Dit op basis van het projectplan missionairdiaconaal
werk 2016-2020. Tenslotte is er een deeltijd
kerkelijk werker met jaarcontract die wordt
aangestuurd door leden van de kerkenraad.
Deze werker is betrokken bij catechese, contact met studenten(verenigingen) en heeft diverse andere taken. Kerkenraad en werkers
vormen samen de staf en komen 8× per jaar
bijeen voor overleg en gebed. In het overleg
worden bestuurlijke en geestelijk inhoudelijke
onderwerpen besproken. Daarnaast is er een
jaarlijkse bezinningsdag.

De route die ieder mens door het leven gaat,
kent hoogte- en dieptepunten. In de christelijke gemeente willen we er voor ieder zijn. De
wijkouderling , werker of predikant voor een
pastoraal gesprek, de predikant in crisissituaties of feestelijke momenten, de medewerkers
van Present voor omzien naar de ouderen en
als individuen in onderling en spontaan pastoraat.
Beleidsvoornemens 2017-2020:


Uitbouwen van de mogelijkheden
waardoor gemeenteleden individueel
met elkaar kunnen meeleven.



We proberen om te zien naar studenten en pas-afgestudeerden door de
inzet van een kerkelijk werker die met
hen verbinding legt.
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Beleidsvoornemens 2017-2020:


De kerkenraad op sterkte houden,
gezien het aflopen van een aantal
ambtstermijnen. Hierbij kijken we ook
welke taken door kerkenraadsleden en
welke door gemeenteleden uitgevoerd
kunnen worden.



We willen de gemeenteleden sterker
betrekken bij het vormen en uitvoeren
van beleid.



Voor nieuwe gemeenteleden en
belangstellenden is er minimaal elk
half jaar een kennismakingsavond.

LEIDERSCHAP

Het leiderschap van de kerkenraad is er op
gericht dat mensen komen tot en blijven bij
het geloof in de redding van Jezus Christus.
De kerkenraad stimuleert mensen hun gaven
te gebruiken, rust mensen toe, corrigeert waar
nodig en biedt pastorale ondersteuning. Zo
dient zij de gemeenteleden om hun taak als
profeet, priester en koning te kunnen uitoefenen.
Openheid, binnen de kerkenraad en naar de
gemeente en gezamenlijk gebed zijn belangrijk. Immers, we beseffen dat de tegenstander
van God alles in het werk stelt om door middel

8

8

9

ORGANISATIE
EN FINANCIËN

Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van
diverse communicatiemiddelen, waaronder
gemeentebrieven, kerkblad, adressenboekje
en website. Ook is er communicatie met
nieuw-ingekomen leden in het ledenbestand.

De komende jaren staan in het teken van de
voorgenomen fusie tussen Hervormd Kralingen en de Gereformeerde Kerk. Na de fusie
zullen er 2 wijkgemeentes zijn: Protestants
Kralingen en Hervormd Kralingen West. De
directe aanleiding voor de fusie zijn de financiën op de lange termijn. Daarnaast geeft het
naar gasten en omgeving meer weer van de
eenheid die bestaat tussen de wijkgemeentes
van de protestantse kerk in Kralingen. Ten
slotte zien we voordelen in het bundelen van
onze krachten bij bestuur en beheer.

Beleidsvoornemen 2017-2020:


Beleidsvoornemens 2017-2020:


Doordenken
van
taakgroepen
(commissies) bestaande uit gemeenteleden



Er wordt overwogen of de naam van
onze wijkgemeente na de fusie nog
passend is.

Huidige
communicatiemiddelen
evalueren en nieuw integraal communicatieplan maken.

10 GEMEENTEN EN
RELATIES

De wijkgemeente maakt de leden
bewust van het belang van financiële
betrokkenheid. Zij vraagt actieve
gemeenteleden die nog geen lid van
de gemeente zijn, lid te worden en bij
te dragen. Hierbij wordt ook aandacht
gegeven aan de wijkkas.



COMMUNICATIE

In Kralingen zijn we kerk met verschillende
kerken, in het bijzonder met de Protestantse
wijkgemeente Kralingen in wording. Twee
maal per jaar een gezamenlijke dienst om onderlinge verbondenheid zichtbaar te maken.
Met behoud van eigen identiteit vormen we
gezamenlijk het gezicht van de Hoflaankerk
in de wijk. Ook organiseren we regelmatig gezamenlijk activiteiten in/ voor de wijk.
In de afgelopen jaren zijn er, in het bijzonder
via het missionair-diaconaal project, banden
ontstaan met andere gemeenten buiten de
stad. Zij helpen ons met financiële middelen
en metterdaad om christelijke gemeente in
Kralingen te zijn. Daaruit trekken zij ook lering
voor het gemeente-zijn in hun eigen situatie.
In de communicatie met hen staat de missionair-diaconaal werker centraal. De banden
met de andere gemeenten zijn wederzijds,
door het bezoeken van of voorgaan in elkaars
erediensten of het meemaken van andere gemeente-activiteiten.
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BIJLAGE:
HERVORMDE WIJKGEMEENTE
KRALINGEN-WEST
Kralingen-West is één van de Kralingen-West
is één van de wijkgemeenten van de
hervormde gemeente Kralingen in de
Protestantse Kerk in Nederland. De oorsprong van de hervormde gemeente gaat
terug tot 1572! De hervormde gemeente kent
op dit moment twee wijkgemeenten:
Kralingen-West en Kralingen-Oost (federatie
met gereformeerde kerk Kralingen). Kralingen-West is de wijkgemeente die geografisch het dichtst tegen het centrum van
Rotterdam ligt. Wijkgemeente KralingenWest participeert actief in de algemene
kerkenraad. Bij de voorgenomen fusie tot
één protestantse gemeente Kralingen, zal
Hervormd Kralingen West als wijkgemeente
haar plek blijven innemen.
Op dit moment komt de wijkgemeente
Kralingen-West elke zondagochtend samen
om 10.00 uur. De diensten worden om-enom in de Hoflaankerk en gebouw Pro Rege
gehouden. Daarnaast is er elke zondagmiddag een dienst om 17:00 uur.

legd in de plaatselijke regeling 2006.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling
2006 worden bij de bediening van de doop
aan kinderen, de doopvragen beantwoord
door tenminste één van de ouders, die
dooplid of belijdend lid is. Voorafgaande aan
een doopdienst houdt de predikant met één
van de ouderlingen doopzitting/ doopbezoek, waarop met de doopouders een
gesprek wordt gevoerd waarin de betekenis
van de doop, de doopvragen en de intentie
van de ouders centraal staan.
Overeenkomstig de plaatselijke regeling
2006 worden voor de deelname aan het
Heilig Avondmaal de belijdende leden
genodigd. Het Heilig Avondmaal wordt
minimaal 6x per jaar gevierd, waaronder op
Goede Vrijdag.
Het huwelijk is een uniek verbond tussen
man en vrouw en weerspiegelt volgens de
Bijbel de eenheid tussen Christus en Zijn
gemeente. De bevestiging van dit huwelijk is
mogelijk in een kerkdienst, overeenkomstig
de plaatselijke regeling 2006.

In de diensten wordt gebruik gemaakt van
de Herziene Statenvertaling. Wat betreft de
te zingen liederen hebben de psalmen een
centrale plek. Er wordt daarvoor o.a. gebruik
gemaakt van de berijming van 1773 en uit
Liedboek 2013. Naast de psalmen is de
gemeente ook gewend gezangen te zingen.
Voor gezangen wordt in principe het
Liedboek 1973 of 2013 gebruikt.
Overeenkomstig de plaatselijke regeling
2006 (met wijziging 4 juni 2010) kent de
wijkgemeente vier ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
De verkiezing van de broeders van de
kerkenraad, de predikant, de werkwijze van
de kerkenraad, de vertegenwoordiging naar
de Algemene Kerkenraad en colleges van
diakenen en kerkrentmeesters zijn vastge-
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Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 04 september 2017
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