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Onze missie: 
De mensen van de Ontmoetingskerk willen Jezus Christus volgen, die 

in zijn leven, sterven en opstaan de liefde van God tastbaar maakte. 

Zijn leven en kijken naar mensen helpt ons en deze wereld ook anno 

nu…… en verder. 

 

De wijkgemeente Ontmoetingskerk heeft ontmoeting  hoog in het 

vaandel. 

 

We denken daarbij aan: 

 
 

 

 

Ontmoeting lezen we ook als ont-moeten. We hechten aan 

ontspanning en vrijheid.  De Bijbel is niet in één uitleg te vatten, want 

er klinken veel stemmen in mee. Samenkomen waar al die stemmen 

klinken, verrijkt.  

In de ontmoeting met de Bijbel en met elkaar ontstaan plannen en 

activiteiten: inzet voor mensen in nood, en  mensen in de marge. 

Maar omdat we leven in hectische tijden, waarin onrecht, onmacht 

en onrust ons bedrukken, willen we ook een ruimte scheppen waar 

even niets moet. Ruimte om op adem te komen, om bij God en 

jezelf te komen,  je leven weer richting te geven. Het grote podium 

van de Ontmoetingskerk symboliseert die ruimte, waar de Paaskaars 

brandt en waar we zingen:  

 

‘Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden’   psalm 68:7 

 

Het schilderij van Tanja Butler laat daar een glimp van zien. Marleen 

Rookmaker (www.artway.com) schrijft daarbij:  

 

Jezus buigt zich vol aandacht naar de vrouw toe. Ze is geroerd door 

Jezus’ woorden. Haar gezicht lijkt vooral uit te stralen hoe kostbaar 

deze ontmoeting voor haar is, alsof ze er lang naar heeft 

uitgekeken. ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God 

zien.’ Zo dringt Tanja Butler door tot de kern van onze toekomst-
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verwachting. Achter Jezus bevindt zich een lichte wereld, waarin 

mensen samen in gesprek zijn, hun gewaden wit gewassen in het 

bloed van het lam. Hun gezichten hebben ieder een eigen kleur, 

maar zijn ook ongedefinieerd, alsof het hier niet meer gaat om hun 

eigen individualiteit maar om de gemeenschap.  

 

Een veilige haven 
Zoekend naar een beeld voor onze kerk kwamen we uit bij de 

haven. De Ontmoetingskerk is thuishaven van hen die het hart van 

de gemeente vormen. Maar we willen ook een plek van ontmoeting 

zijn voor ‘mensen onderweg’. Een haven  waar je bijkomt van de 

reis, nieuwe proviand en krachten kunt opdoen, zo nodig averij 

herstellen. We zijn nieuwsgierig naar wat de ‘verre levensreis’ bracht: 

nieuwe ideeën, ervaringen, wijsheid. Daar kunnen we allemaal ons 

voordeel mee doen. We richten ons daarbij op Gods Geest die 

waait waarheen Zij wil. Wij begroeten nieuwkomers als scheepjes die 

ons in de eerste plaats iets brengen…. Wij ontmoeten in hen Christus 

die naar ons omziet! 

 

Niet dé haven 
Natuurlijk zijn we niet dé haven, we zijn geen eindpunt van de reis. 

Maar wie de reis maakt op de levenszee kan niet zonder regelmatig 

even aan land te gaan. Hier in de Ontmoetingskerk willen we delen 

wat God ons geeft: hemelse muziek, een hand die tranen afwist, 

een nieuwe horizon, en delen wat we hebben. 

 

De haven, een zee van licht 
Wie in het donker op zee vaart, koerst op het licht aan. Wij komen 

samen rondom het Lichtbaken dat Jezus Christus is. Hij is het licht der 

wereld door de manier waarop Hij over God en mensen sprak. Door 

de manier waarop Hij er was voor iedereen. Door de manier waarop 

hij de oude woorden van Thora, psalmen en profeten weer opnieuw 

deed klinken. Door de manier waarop Hij ons bracht tot de kern: 

Heb God lief, en je naaste als jezelf. Door de manier waarop Hij 

mensen altijd een nieuwe kans gaf, en niet afrekende op wat je ooit 

fout deed. Geloven in verzoening vertaalt zich in geloven in Gods 

scheppingskracht in mensen. 

Wie de kerk als haven binnenvaart, kan niet om dat Licht heen. Wie 

in de haven ligt, krijgt daar wat van mee, en weerkaatst 

onwillekeurig dat licht.  

 

Eén haven, meerdere aanlegplaatsen  

Een haven heeft meerdere aanlegsteigers, soms zelfs deelhaventjes. 
De Ontmoetingskerk heeft iets van een thuishaven voor mensen die 

al lang lid zijn van deze kerk. Er zijn ook mensen die hier voor een 

aantal jaren aanleggen. Soms deden ze mee in andere kerken, 

soms ook in andere kerkgenootschappen, soms is het geloof je pas 

later komen ’aanwaaien’. Soms merk je na jaren ‘er niets aan doen’ 



dat God toch met jou is meegegaan en dat je opnieuw wilt 

aanmeren. Weet je welkom! 
Tenslotte kennen we ook de passanten die bij doop, huwelijk of 

uitvaart even binnenkomen, en vaak geraakt worden door het licht 

en de warmte.  

Het laatste wat we willen is mensen in hokjes plaatsen, en oordelen. 

De essentie is dat er veel plekken zijn waar kan worden aangelegd, 

en dat de bedrijvigheid verschillend kan zijn. 

Werken vanuit het beeld van de haven betekent dat we ons 

realiseren dat we elkaar niet allemaal hoeven te kennen. Je zou 

Join, het seniorenwerk, de verschillende vaste kringen, de cantorij 

etc. als verschillende aanlegsteigers kunnen zien. De mensen die 

daar liggen hebben vaak wat meer contact met elkaar. De 

taakgroep pastoraat, maar ook TOV en het jeugdwerk zetten er op 

in dat er zoveel mogelijk ‘steigertjes’ ontstaan, waar ook zij kunnen 

aanleggen die nog geen aanlegplaats hebben. Met elkaar vormen 

we de ene haven.  

 

Zo zijn onze manieren… 
In de haven Ontmoetingskerk kiezen we voor duidelijke taal die je 

kunt verbinden met de werkelijkheid van alledag. We lezen de 

Nieuwe Bijbel Vertaling, en zien de Bijbel in Gewone Taal als een 

belangrijke aanvulling. We zingen en bidden uit het nieuwe 

Liedboek voor huis en kerk. We geloven dat het Goede Nieuws van 

Jezus Christus zo groot is dat we het niet alleen met het Woord, 

maar ook in beeld willen doorgeven, zoals ook Jezus steeds in 

beelden sprak. De beamer heeft een belangrijke rol, we begroeten 

het liturgisch bloemschikken en het gebruik van kunst(afbeeldingen) 

in de kerk. De facebookpagina Ontmoetingskerk vervult - naast het 

PGRorgaan Onderweg en de zondagsbrief - een belangrijke rol. We 

hebben een oecumenische instelling, die zich vertaalt in 

gemeenschappelijke diensten en samenwerking. 

 

……een centrum van bidden, zingen, luisteren, 

dienen, actie 
Kerk zijn vatten we samen in een paar kernwoorden: bidden, zingen, 

luisteren, dienen, actie. 

Dat wordt gesymboliseerd in de opstelling van de kerkzaal, waar we 

ons in een halve cirkel scharen om de Tafel van de Heer. We richten 

ons op dat ene middelpunt, maar zien ook elkaar. Op de tafel 

komen de gaven van God en mensen samen: de Bijbel, brood en 

beker als gaven van God, en onze (geld)gaven en  bloemen als 

dankbaar antwoord van ons. 

Het Woord van de Heer is telkens in beweging. We voelen ons 

opgenomen in die beweging van dat Woord, dat ons elke morgen 

nieuw verschijnt (Jesaja 50:4), en wij lenen als leerlingen het oor om 

te luisteren. Daarbij ligt de nadruk op het ‘samen vieren’.   

 



Biddende gemeenschap 
 

Bidden is: 

 

scheep gaan naar onontdekt land, 

van wal steken en het overbekende verlaten, 

de zeilen hijsen op hoop van zegen, 

met slechts een klein kompas kiezen voor de grote vaart. 

 

Bidden is: 

 

storm en tegenwind aanvaarden, 

koersvast blijven, zelfs bij matig zicht, 

maar ook – de moed hebben om de bakens te verzetten, 

om te wenden, als de getijden zijn gekeerd. 

 

Bidden is: 

 

trouw blijven aan jezelf en het gekozen bestek, 

het anker kunnen uitwerpen om rust te vinden, 

vasthoudend staan achter het roer van je hart, 

gelovend in het doel van de reis,  

en de haven die wacht. 

 

Zingende gemeenschap 
In de Ontmoetingskerk wordt gezongen en gemusiceerd. Orgel, 

piano, medewerking van jongere en volwassen gemeenteleden 

met diverse instrumenten kleuren de eredienst als vreugdedienst 

voor God. We zingen ons geloof uit, en we zingen ons ook het 

geloof te binnen. Zingen is weer wind in de zeilen krijgen. Zingen is 

dubbel bidden. 

 

Luisterende gemeenschap 
In een samenleving waarin velen al spreken en roepen nog voor 

men iets van een achtergrond weet, geloven wij in de waarde van 

het luisteren. We proberen ons te oefenen in het luisteren naar God, 

zoals Hij tot ons spreekt in de Bijbel, en ook door anderen en door de 

natuur, en in het dagelijks leven. We oefenen het luisteren op 

zondag in de kerk, en proberen een luisterende houding te 

ontwikkelen.  Luisteren naar wat de ander beweegt, luisteren naar 

wat de Geest tot de gemeente zegt.  

 

Dienende gemeenschap 
Wij geloven dat God mensen roept. Je snapt soms zelf niet wat je in 

een kerk doet en/of zoekt. Wie weet is het gewoon dat God jou 

nodig heeft. Samen willen we in Gods naam, en gelovend in Jezus 

Christus, iets doen voor anderen. 

In deze tijd starten veel mensen op eigen houtje een hulpproject. 

Ervaring leert dat je samen sterker staat.  Waar mogelijk willen we 



elkaar dus ondersteunen en helpen. Het is echter ook heel 

waardevol  om met  landelijke diaconale campagnes mee te doen. 

Het spaart tijd en energie als je het wiel niet opnieuw hoeft uit te 

vinden.  

Speerpunt van het diaconaat is in de komende jaren de diaconale 

bewustwording.  Dáár helpen waar geen helper is, is in deze tijd een 

nieuwe uitdaging. De veranderingen in de zorg zullen ook onze 

aandacht vragen.  

Veel gemeenteleden zijn zelf actief in de samenleving op het 

gebied van duurzaamheid, zorg, opvang, politiek en natuur. Op die 

manier is ‘de kerk’ ook aanwezig in de maatschappij. We willen 

vooral de plek zijn waar je daarvoor weer nieuwe kracht en 

inspiratie opdoet.  

 

Actie 
Als we de Bijbel openen en naar Jezus kijken kan het niet anders of 

je ogen worden geopend voor de nood van de wereld. In je eentje 

kun je vaak maar zo weinig. Het geeft een goed gevoel als je iets 

samen kunt doen als kerk. Gemeenteleden die handen en voeten, 

hoofd en hart van Christus zijn. Daarmee krijgt het kleine beetje dat 

jij kunt doen een andere betekenis. En zo kruipt het bloed waar het 

niet gaan kan….het leven van Jezus Christus gaat verder…. 

 

 

Gezonden door de Heer, mijn handen zijn bereid 

om hier op deze plaats te bouwen aan zijn Rijk. 

want niet door eng’lenkracht komt uit dit aardse dal 

een nieuwe wereld voort, waar vrede heersen zal. 

Op mij rust nu de taak om in gehoorzaamheid 

uw wil te doen o Heer, tot alles is bevrijd.            ( Lied uit Iona)   

 

Plannen voor 2015-2020 
 

1. Het beeld van de haven roept vrijheid op, een brede toegang én 

uitgang en beweging. We staan steeds in open verbinding met het 

grote water. Dat impliceert dat we ons in alles zoveel mogelijk naar 

buiten richten (laagdrempelig zijn). Wat ons goed doet, kan 

anderen ook goed doen. 

 

2. We verzamelen ons rond het lichtbaken Jezus Christus. Mensen 

dreigen nu soms te verzanden in deellichtjes, die ook zo maar 

dwaallichten kunnen zijn. 

Vertaling: 

- In deze tijd van steeds minder kennis van de Bijbel en de Bijbelse 

verhalen richten we ons in catechese, kring- en clubwerk, 

nevendienst meer op de Bijbelse vertolking van God, Jezus en de 

Heilige Geest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



3. We zien dat er meer behoefte komt aan bagage en diepgang bij 

de jongere generatie, nu vanzelfsprekendheden wegvallen.  

Vertaling: 

- In de komende jaren geven we extra aandacht aan de groep van 

20-55 jaar. We leggen daarbij geen programma voor, maar zijn 

benieuwd naar de vragen die er leven. We zoeken het gesprek, en 

willen met hen  zoeken we naar nieuwe vormen waarin je geloof 

kunt oefenen, bv Bijbelstudie, een nieuwe leeskring, thematische 

wandelingen, andere vormen van vieren. 

 

4. De wereld van jongeren en ouderen loopt steeds meer uiteen. 

Dat komt door de steeds grotere spreiding van leeftijd, maar ook 

door de vele keuzemogelijkheden als het gaat om muziek en 

bezinning. Behoeften ten aanzien van de kerkdienst lopen sterk 

uiteen:  van veel beweging en uitdaging, tot rust en 

voorspelbaarheid. We willen zo goed mogelijk elkaars behoeften 

honoreren, maar onderkennen ook dat dit  wel eens kan botsen. 

Vertaling: 

 We gunnen elkaar de ruimte, aanvaarden dat er 

verschillende steigertjes zijn, en we zoeken naar 

mogelijkheden om verbindingen te leggen. 

 We vieren op de hoogtijdagen samen feest en zijn dan blij 

met elkaar. 

 We onderzoeken de mogelijkheid of het dienstbaar en 

haalbaar is om de zondagse erediensten wat meer te 

differentiëren en zo duidelijkheid te scheppen. 

 We werken aan het besef dat je niet naar de kerk gaat om 

enkel je ‘eigen kostje’ te halen.  

 

5. Geloven staat soms onder druk. Daarin spelen de teleurstellingen 

van het leven, maar ook de kritische vragen van  kinderen en 

omgeving een rol. De vragen van deze tijd vragen om nieuwe 

antwoorden. 

Vertaling: 

- De Ontmoetingskerk stelt zich ten doel uitdrukkelijk bij die vragen stil 

te staan. De taakgroep pastoraat en TOV krijgen de opdracht om 

hier werk van te maken. Waar pastoraat steeds meer ontmoeting 

met elkaar betekent, is het logisch om te kijken in hoeverre deze 

taakgroepen elkaar kunnen versterken.  

 

6. We prijzen ons gelukkig met een grote groep catechisanten, en 

een actieve Joingroep van 12-17 jarigen met enthousiaste leiding.  

Vertaling: 

We zetten in op het behouden van dit goede. Samen met de 

Joinleiding kijken we naar de vormgeving van jeugd- en joindiensten 

en/of theaterdiensten. Verder streven we ernaar om jeugd en 

jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij de (muzikale) vormgeving 

van de diensten. We kiezen ervoor hen mee te laten doen, in plaats 

van iets vóór hen te doen. We werken waar mogelijk samen met de 

andere wijkgemeenten. 



Tien tips 
 
Les 1 Maak het mooi 

Laat je licht schijnen voor de mensen, wees als zichtbaar. Besteed 

aandacht aan de communicatie. Zorg  altijd voor een goede lay-out, 

een mooie, originele vormgeving. 

 

Les 2 Koester het geheim  

Maak het spannend. Zoek naar een invulling die mensen prikkelt en 

nieuwsgierig maakt.   

 

Les 3 Durf wat, maar durf ook te stoppen  

Laat er ruimte zijn voor experiment, maar als blijkt dat iets niet 

aanslaat,durf dan ook te stoppen.  

 

Les 4 Eer het kleine  

Zit niet te vast aan je kerkelijke structuren. Het gaat niet alleen om 

gebouwen en dominees. Laat er ruimte zijn voor nieuwe vormen van 

kerk-zijn. Begin klein. 

   

Les 5 Verras  

Het is de kunst om te verrassen. Durf met iets nieuws, iets origineels te 

komen. Durf te gaan langs de randen van de gebaande paden. 

Mensen mogen best even schrikken. Blijf wel authentiek!  

 

Les 6 Doe waar je goed in bent  

Je hoeft niet alle ballen in de lucht te houden. Besteed je inzet en je 

talent aan de dingen waar je goed in bent. Om Gods liefde gestalte 

te geven, mag je best in iets ‘uniek’ zijn!  

 

Les 7 Ga naar buiten  

Veel kerkenwerk is naar binnen gericht. Dat kan een drempel  zijn 

voor mensen van buiten. Probeer meer relevant te zijn voor de 

omgeving waar je kerk bent! 

  

Les 8 Boodschap als basis  

Bij alle activiteit is het goed je af te vragen: waarom doen we dit? De 

basis is: je hebt een goede boodschap te melden, namelijk het 

verhaal van Gods liefde, zichtbaar geworden in Jezus.  

 

Les 9 Houd het leuk en licht  

Vertil je niet, maak het niet te zwaar en te vermoeiend. Ga voor een 

invulling die leuk is, plezier geeft, motiveert. Zing en speel. Dwars 

tegen het donker in...  

 

Les 10 Volhouden 

Eén van de eerste gaven van de Geest is: volhouden. Iedereen is 

druk, dus verdeel het werk. Vele handen maken het werk lichter. Dat 

levert ook echt wat op.  En vier wat je vieren kan, want vieren 

verbindt.   

 

 

(met dank aan Drs. R. van Ark, voorzitter van de AK van Protestants 

Amsterdam, opgedaan uit ervaringen met missionair kerk-zijn ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormgeving;  

Trude Euser - Gekleurd.com 


