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A. Inleiding 
 

Voor u ligt het concept-beleidsplan van de hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk te Capelle 

aan den IJssel.  

Het is een kerkordelijke opdracht om voor een periode van vier jaar de beleidsvoornemens vast te 

leggen in een beleidsplan: 

Ordinantie 4.8.5: De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na 
daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen 
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad 
met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. Nadat de 
kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de 
gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening 
over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of 
de wijziging vast.  
 

Dit beleidsplan is geschreven in het besef dat God de wereld én onze gemeente leidt, op weg naar de 

wederkomst. Dat besef geeft al ons menselijk plannen maken iets relatiefs. Niettemin acht de 

kerkenraad het een goede zaak zich vanuit die continuïteit van het Bijbels getuigenis te verhouden tot 

de vragen die in deze fase van het bestaan van onze gemeente opkomen en de daaruit voortkomende 

beleidsvoornemens in dit plan vast te leggen.  

Dit beleidsplan beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de jaren 2018-2022. Het behandelt geen 

actiepunten, maar doelen en richting. Er worden in algemene zin doelen vastgesteld, maar deze 

worden in het beleidsplan zelf in de meeste gevallen niet gekoppeld aan concrete activiteiten. Dit is in 

lijn met eerdere beleidsplannen van onze gemeente. Belangrijker is dat dit een bewuste keuze was. 

Het geeft de gelegenheid om de gemeente te horen en de input daarvan in het beleidsvormingsproces 

mee te nemen. Dat is met de opmerkingen en schriftelijke reacties van gemeenteleden naar aanleiding 

van het conceptbeleidsplan ook gebeurd. Een deel is meegenomen in het voorliggende vastgestelde 

beleidsplan. Een deel wordt meegewogen bij de overdenking en besluitvorming van de afzonderlijke 

aandachtspunten. Overigens geldt dat regels en afspraken opgenomen zijn in de plaatselijke regeling.  

Voor het opstellen van het beleidsplannen benoemde de kerkenraad in december 2017 een 

commissie waarin alle ambten vertegenwoordigd waren. De commissie heeft sindsdien regelmatig 

vergaderd om de relevante vragen die vanuit kerkenraad en gemeente opkwamen te vertalen in 

beleid. Daaruit kwam dit beleidsplan voort waarin zes aandachtspunten voor het beleid van de 

komende jaren werden geformuleerd. Op de gemeenteavond van 19 juni 2018 werd de gemeente 

geraadpleegd over het conceptbeleidsplan. Daarna is het nieuwe beleidsplan vastgesteld in de 

vergadering van 1 oktober 2018. 
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B. Missie en visie  
 

‘Hij is van jou, jij mag zelf weten wat je ermee doet’, zegt vader tegen Mark die vraagt of hij zijn naam 

op zijn bal mag zetten. Hij is van jou! Maar van wie is de kerk eigenlijk? Van wie is de gemeente van 

de Nieuwe Westerkerk? Van de Heere, de drieënige God. Het woord kerk is afgeleid van ‘Kuriake’ en 

betekent dan ook: wat van de Heere is. De Nieuwe Westerkerk is een gemeente naar Zijn naam 

genoemd. 

Als de kerk Gods eigendom is, dan vraagt het leven van de gemeente Coram Deo (voor Gods 

aangezicht) allereerst luisteren. Luisteren naar Hem, luisteren naar Zijn Woorden, die Hij ons in de 

Bijbel gegeven heeft. 

De Bijbel is de gids van het leven van een christen en de prediking de spil waaromheen het 

gemeenteleven draait. Juist daarom hechten we als gemeente aan de twee zondagse erediensten en 

willen we elkaar oproepen om ‘de onderlinge bijeenkomst niet na te laten’. De gemeente rond de 

Nieuwe Westerkerk wil een gemeente zijn waarvan gezegd kan worden: ‘En zij volhardden in de leer 

van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’ (Hand. 2: 

42). Dat wil zij landelijk zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland en plaatselijk binnen de 

Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Vanuit haar geschiedenis, ontstaan als ‘Hervormd-

Gereformeerde Evangelisatievereniging’, voelt zij hartelijke verbondenheid met het streven van de 

Gereformeerde Bond die de ‘gereformeerde waarheid wil verbreiden en verdedigen’. 

Om de waarheid te kunnen verbreiden en verdedigen, moet ons gemeenteleven gestempeld zijn 

door die Waarheid, die in de Bijbel geen zaak, maar een Persoon is: Christus. Daarom willen we eerst 

en vooral luisteren naar die waarheid, die ons leven radicaal wil veranderen: van de dood naar het 

leven, van leven onder de heerschappij van de satan naar leven in Zijn koninkrijk. De belangrijkste 

vraag bij de veelheid aan activiteiten die onze gemeente kenmerkt, is dan: Gaat de Bijbel open? 

Luisteren we naar de boodschap van zonde en genade die ons tot de belijdenis wil brengen 

‘eigendom van mijn geliefde Zaligmaker Jezus Christus’ te zijn (Heid. Cat. zondag 1)? Laten we ons 

toerusten om, zoals Paulus verwoordt in Efeze 4, ‘tot de eenheid van het geloof en van de kennis van 

de Zoon van God’ te komen? 

Die binding aan de schriften en de daarop gebaseerde klassieke belijdenisgeschriften is de reisgids 

die we als gemeente willen gebruiken bij alles wat het gemeenteleven kenmerkt: de prediking, de 

liturgie, het pastoraat, het diaconaat, de kerkrentmeesterlijke activiteiten, het missionaire werk, het 

jeugdwerk, de catechese en het verenigingsleven. Opdat we ‘ten volle zouden kunnen begrijpen, met 

alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is’ (Ef. 3: 18) van het evangelie van Jezus 

Christus. Om de liefde van Hem, Die ons eerst heeft lief gehad, ook te kunnen doorgeven aan 

anderen, onder andere in het missionaire werk. 
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C. Aandachtspunten 
 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat we, levend voor Gods aangezicht, goed willen nadenken wat 

op dit moment in het bestaan van onze gemeente zaken zijn die voor de komende jaren onze 

aandacht vragen. Uit de onderlinge gedachtewisseling in de commissie en kerkenraad kwamen 

daaruit, in alfabetische volgorde, de volgende aandachtspunten naar voren: 1) Jeugd en 

jongerenwerk; 2) Liturgie; 3) Middelen; 4) Missionair werk; 5) Nieuw-ingekomenen; 6) Toerusting 

Hieronder worden deze afzonderlijke punten verder uitgewerkt.  

 

1. Jeugd en jongerenwerk 
 

Omdat de kerk ‘van de Heere’ is, is het ons verlangen dat ook kinderen ‘van de Heere’ worden. 

Enerzijds zijn ze dat door de doop, anderzijds hopen en bidden we dat ze dat worden omdat ze heel 

persoonlijk Hem lief krijgen, die hen eerst heeft liefgehad.  

De activiteiten in het jeugdwerk zijn dan ook in de eerste plaats gericht op het verbinden van 

jongeren aan de Heere. Daarom willen we ook in deze periode proberen jongeren te betrekken bij en 

te verbinden aan de prediking. Juist vanwege het bijzondere karakter van de prediking, waarin 

jongeren en ouderen, laag- en hoogopgeleiden, gezamenlijk luisteren naar wat God ons te zeggen 

heeft, willen we jongeren leren zich met vreugde te voegen in de goede gewoonte naar de kerk te 

gaan. Daarbij is het belangrijk dat iedere predikant zich bewust is van het feit dat hij jongeren en 

kinderen onder zijn gehoor heeft en daarom probeert door voorbeelden en (praktische) 

toepassingen in begrijpelijke taal de Bijbelse boodschap over te brengen. 

Omdat ouders in die zoektocht van jongeren naar de levende God een minstens zo belangrijke taak 

hebben, willen we ook mogelijkheden onderzoeken om de ouders te ondersteunen in de 

geloofsopvoeding.  

Verder willen we graag dat jongeren zich gehoord en gezien weten door het (pastorale) werk van 

onder andere jeugdwerkers en jeugdouderlingen. 

Omdat gemeenteleden graag willen meeleven met wat er in het jeugdwerk gebeurt, zullen de 

jeugdouderlingen de vraag om regelmatige berichtgeving vanuit het jeugdwerk inbrengen in het 

overleg van de jeugdcommissie. 

Tenslotte is het jeugdwerk erop gericht jongeren op te nemen in een netwerk van vriendschappen 

dat hen menselijkerwijs helpt betrokken te zijn en te blijven bij kerk en geloof. Daarom stimuleren 

we hen een actieve rol te spelen in deelname aan de clubs. Hierbij valt te denken aan het zelf laten 

bidden van jongeren, hen een spel laten voorbereiden of zelfstandig een inleiding laten houden.  

 

2. Liturgie 
 

De eredienst is het hart van het leven van de christelijke gemeente. Wij geloven dat er in de 

eredienst een ontmoeting met God plaatsvindt. Daarom beleggen we erediensten in navolging van 

de eerste christenen. Zij bouwden daarbij voort op de traditie van de Joden in de synagoge. De 
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synagoge is weer een uitvloeisel van de dienst in de tempel, die plaatsvond in het heilige besef dat 

God Zelf in de tempel woonde. 

Het centrum van de eredienst is de bediening der verzoening. De predikant verkondigt namens God 

het heil en deelt de tekenen van het heil uit. Tijdens een eredienst is er een liturgie. Dat is een soort 

programma van de eredienst. Het woord ‘liturgie’ betekent letterlijk: werk voor het volk. Dat houdt 

in dat de gemeente van jong tot oud actief betrokken is bij een eredienst. De gemeente luistert, 

aanvaardt, zingt, beaamt, prijst, denkt, peinst, belijdt, bidt en geeft. De eredienst is de plek waar de 

gemeente wordt opgebouwd om het dienen van God in het dagelijkse leven vorm te geven. 

De kerkenraad wil in deze periode het onderwerp liturgie vanuit Bijbels perspectief breed 

doordenken en van daaruit komen tot beleidsvoorstellen. Ook zal de kerkenraad onderzoek doen 

naar wat er op dit gebied leeft in de gemeente. De uitslag hiervan wordt meegenomen in de 

besluitvorming. 

 

3. Middelen 
 

De Hervormde wijkgemeente West komt samen in de Nieuwe Westerkerk. Zondags onder de 

prediking van het Woord, door de week in het verenigings- en clubwerk. Om ook het gemeenteleven 

in de toekomst blijvend te kunnen faciliteren zal worden gekeken of  en wat voor aanpassingen de 

komende jaren moeten worden gerealiseerd. Dit kan betreffen aanpassingen aan gebouwen en 

interieur, of het veranderen van de functionaliteit van ruimtes. Dit alleen binnen de financiële kaders 

die aangereikt worden door de Protestantse Gemeente van Capelle aan den IJssel en in balans met 

de benodigde inkomsten. Boven alles is hierbij het besef belangrijk dat het wijs rentmeesterschap 

vraagt om goed om te gaan met datgene ‘wat van de Heere is’. 

De eerste aanzet tot verbetering van de functionaliteit van de ruimtes is al in gang gezet en zal naar 

het zich laat aanzien in de loop van 2018 en 2019 verder zijn beslag krijgen. 

 

4. Missionair werk 
 

Ook voor de komende beleidsperiode onderstreept  de kerkenraad het belang van het missionair 

werk door de gemeente. ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken’ (Mattheus 28: 19a)  is een duidelijke 

opdracht die geldt voor iedere gelovige. Het is zoeken naar de juiste Bijbelse wijze en bidden om 

wijsheid hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Met de IZB zijn rondom dit vraagstuk diverse 

contacten geweest. Binnen de kerkenraad is afgesproken dat dit aandachtspunt regelmatig tijdens de 

vergaderingen terugkomt en dat de eerste helft van 2018 tijdens de bezinning van de maandelijkse 

vergadering gebruik wordt gemaakt van het boekje “In Zijn spoor” (Ds. H.J. van der Veen).  

Dit alles met als doel in gesprek te gaan over het missionaire werk en te komen tot visie en beleid 

t.a.v Kerk voor de buurt. 

 

5. Nieuw-ingekomenen 
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Juist omdat er in deze periode weer wat meer mensen nieuw onze gemeente binnenkomen, vinden 

we het belangrijk beleid te ontwikkelen op dit punt. De huidige praktijk rondom nieuw-ingekomenen 

leert dat mensen vaak eerst een tijdje als ‘gast’ de kerkdiensten of andere bijeenkomsten binnen de 

gemeente bijwonen en daarna besluiten of ze zich willen aansluiten.  

De kerkenraad wil graag bevorderen dat nieuw-gekomenen zich welkom voelen en zich na verloop 

van tijd in onze gemeente opgenomen weten. De kerkenraad wil daarom in deze periode voor 

nieuw-ingekomenen onder andere komen tot de ontwikkeling van een welkomstbrochure. Tevens 

wil de kerkenraad de huidige invulling van de begroetingsavonden evalueren.   

 

6. Toerusting 
 

God geeft ons aan elkaar om samen lichaam van Christus te zijn, Hij gebruikt ons om elkaar te 

bemoedigen, te  vertroosten, te vermanen en bovenal om elkaar bij Christus te brengen. Zo wordt 

ons geloof versterkt en komt Gods koninkrijk tot stand. Natuurlijk is God Zelf die het werkt, wij 

“maken” het niet.  

Wel is het belangrijk om zowel ambtsdragers als gemeenteleden ondersteuning te bieden om 

toegewijde navolgers en getuigen van Christus te zijn. Naast het overdragen van kennis is vorming 

belangrijk voor de praktijk van het christenleven van alle dag. De kerkenraad acht het wenselijk om 

middels toerusting hierin een helpende hand te bieden en ziet het als haar taak om beleid hierop te 

ontwikkelen. Een concreet voornemen van de kerkenraad op dit gebied is het organiseren van 

huwelijkscatechese. 

 

D. Afsluiting 
 

Bovenstaande beleidsvoornemens zullen in de komende jaren in de kerkenraad breder worden 

overdacht en zullen de leidraad zijn in het gedachtenproces. Daaruit zullen acties voortvloeien 

waarover gecommuniceerd zal worden met de gemeente. Tussentijds en aan het einde van deze 

beleidsplanperiode zal een en ander geëvalueerd worden. Daarover zal ook met de gemeente 

gecommuniceerd worden.  

Al deze voornemens zijn geïnitieerd omdat het de taak en de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad is om over het beleid in de gemeente na te denken. Tegelijk laten deze plannen zich 

slechts uitvoeren als ze in het plan passen van onze Heere, die Zijn gemeente naar de voleinding 

leidt. In de afhankelijkheid die Psalm 127 belijdt, willen we aan het werk gaan: ‘Als de Heere het huis 

niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers daaraan’. 

 

Vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering op 1 oktober 2018 

 

L.J.A. de Jonge, voorzitter 

G.D. de Heer, scriba 


