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Inleiding

Dit beleidsplan 2020-2025 geeft een beschrijving van wie wij zijn, hoe we
samen in de wereld staan, wat we belangrijk vinden en welke keuzes we
daarin maken, wat onze plannen en wensen zijn, en hoe we dit praktisch
gestalte willen geven. Samengevat: Hoe willen wij samen gemeente zijn
en dit naar buiten uitdragen.
Een beleidsplan voor een nieuwe periode, niet omdat we als gemeente naar
een geheel nieuw beleid willen, maar wel omdat we - ook vanuit de
kerkorde - het een goede zaak vinden om eens in de zoveel jaar met elkaar
tijd te besteden aan de vraag: ‘zitten we nog steeds op de goede koers?’
Doen we nog steeds de dingen die we vinden dat we moeten/willen doen,
of is er zo hier en daar toch bijstelling nodig? Is het beleidsplan 20152020 nog steeds actueel en kan het als basis dienen voor een volgende
beleidsperiode?
Hierover hebben wij met de gemeente gesproken. De uitkomst is dat de
missie van de Ontmoetingskerk zoals verwoord in
beleidsplan 2015-2020 nog steeds breed gedragen
wordt en basis kan blijven voor ons doen en laten. Dit
geldt ook voor de daarin beschreven ‘zo zijn onze
manieren’ en de metafoor van de Ontmoetingskerk als
Haven. Doorgaan op de ingeslagen weg betekent niet
‘stilstaan en niets doen’. We blijven in beweging, het
leven gaat verder. Tijdens de bezinning op het nieuwe
beleidsplan binnen de kerkenraad en met de gemeente
is ‘beweging’ meerdere keren genoemd. Zoeken naar
wegen om nog meer naar buiten te treden, en het Licht
dat Jezus Christus is en geeft, nog meer te laten stralen.
Een belangrijke ontwikkeling in de komende jaren is de geleidelijke (maar
zekere) trend van afnemend ledental en toenemende vergrijzing. De
gevolgen hiervan laten zich voelen in de komende beleidsperiode. Wat
betekent dit voor ons doen en laten? Het financiële plaatje van de totale
Protestantse Gemeente te Rhenen (PGR) speelt hierbij een belangrijke rol
en heeft gevolgen voor de omvang van predikantsplaatsen (in fte’s) op de
middellange termijn. Bij de invulling van de vacature die ontstaat bij het
emeritaat van één van onze predikanten in juli 2021 hebben we hiermee
rekening te houden.

Dit beleidsplan heeft als basis het Beleidsplan 2015-2020. Begin 2020 is
zowel de kerkenraad als de gemeente gevraagd om aan de hand van de
vraag “Hoe zie jij onze kerk in 2025?” hun visie te geven op de toekomst
op middellange termijn.
De uitkomsten van deze gesprekken zijn samengevat onder 2. Onder 3 is
de praktische uitwerking van onze manier van werken weergegeven. Onder
4 wordt kort iets gezegd over nu al zichtbare gevolgen en veranderingen
in ons kerk- en gemeentezijn als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Onder 5 wordt de organisatie en omvang weergegeven.
Dit beleidsplan is gebaseerd op gesprekken voordat we met de
coronapandemie werden geconfronteerd. Toen was met name het oog
gericht op het duidelijk in beeld brengen van onze gemeente en om dat
helder te hebben bij de beroepingsprocedure. We weten nu dat veel zaken
anders lopen dan voor de coronacrisis gedacht. We zijn dankbaar dat we
een breed gedragen basis hebben, geformuleerd in onze missie. We weten
ook dat we de komende jaren pragmatisch te werk moeten gaan en dat we
niet moeten schromen om regelmatig bijstelling van beleid - en de
uitvoering hiervan - aan de orde te stellen. Overleg en in gesprek blijven
met onze gemeenteleden wordt daarmee belangrijker dan ooit.
Vol vertrouwen gaan wij verder en zien we uit naar wat de toekomst ons
brengt. We citeren de kerstgroet 2020 aan onze gemeenteleden:
Zo heel anders dan andere jaren.
Weet je welkom in het licht van God
dat alles in een ander licht zet.
Het Licht van Gods Woord
en het Licht dat Jezus Christus is.
Het wijst ons de weg naar de ander,
naar vriend en vreemde.
Zie wat er gebeurt als
dat mag stralen in zoveel kleuren!
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1.1 Onze missie
Leden van de Ontmoetingskerk willen Jezus Christus volgen die in zijn
leven, sterven en opstaan de liefde van God tastbaar heeft gemaakt. Zijn
leven en omgaan met mensen geeft ons en onze wereld richting, voor nu
…… en verder. Onze wijkgemeente heeft ontmoeting hoog in het vaandel.
In de ontmoeting met
Ontmoeting met God
de Bijbel en met
elkaar
ontstaan
Ontmoeting met elkaar
plannen
en
activiteiten,
inzet
voor mensen in nood
Ontmoeting met de ander
en mensen in de
marge. Maar omdat
we leven in hectische
Ontmoeting met jezelf
tijden
waarin
onrecht, onmacht en
onrust ons bedrukken, willen we ook 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.
1.2 Onze kleur
Zoals in de inleiding al genoemd, is er een breed draagvlak voor de huidige
werkwijze en willen veel gemeenteleden ‘graag doorgaan op de ingeslagen
weg’. Zij voelen zich hier goed bij en thuis in onze gemeenschap. Dit
betekent dat we willen blijven aansluiten bij de inhoud van het vorige
beleidsplan (zie kopje ‘Zo zijn onze manieren…’). Doorgaan op de
ingeslagen weg betekent echter niet stilstaan of niets doen, het heeft juist
iets van beweging in zich. Samen op weg of - zoals onder het kopje
verwoord - het leven van Jezus Christus gaat verder!
Dat dit zo is, komt ook tot uitdrukking in onze de nieuwe Plaatselijke
Regeling die in oktober 2020 is vastgesteld. Hierin - en ook in onze recent
geactualiseerde Informatiegids 2020 - staat helder beschreven wat ons
beleid is met betrekking tot bijvoorbeeld de viering van het heilig
avondmaal en het zegenen van relaties:
• Wij vieren regelmatig het heilig avondmaal; allen die zich
aangesproken weten zijn van harte welkom deel te nemen.

• Wij maken geen onderscheid naar huwelijk en andere vormen van
levensverbintenissen en relaties, ook niet bij paren van hetzelfde
geslacht.
Verder vragen we in deze beleidsperiode expliciet meer aandacht voor:
• De brede muzikaliteit binnen onze wijkgemeente1, waaraan met name
de taakgroepen ‘Vieringen’ en ‘Ontmoeting en Verdieping’ (TOV) een
nadere uitwerking kunnen geven.
• Jongeren en hun ouders, specifiek in de vorm van voor hen
aansprekende vieringen, zoals de in 2020 gestarte Kliederkerk en
Kinderdiensten.
• Invulling geven aan de adviesnota ‘Missionaire gemeente’.
In het Beleidsplan 2015-2020 stond het zo verwoord:
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 PGR orgaan 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.
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Een solide basis is al gelegd met (1) de uitbreiding van het orgel, (2) de aankoop van de vleugel, (3) het nieuwe elan van de
Cantorij, (4) de diverse optredens van onze ‘gelegenheidsband’ en (5) de ad-hoc brede inzet van muzikaliteit in de eredienst.

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’.

Inbreng vanuit de gemeente tijdens Koersgesprek
‘Voortgaan op de ingeslagen weg’ was een veel gehoorde reactie tijdens
het Koersgesprek van begin maart 2020. Aan de hand van een aantal
gerichte vragen rondom de centrale vraag “Hoe zie jij onze kerk in 2025?”
werd in groepjes gediscussieerd over de invulling van de vier basistaken
van de kerk: Vieringen, Diaconale inzet, Pastorale inzet en Geestelijke
vorming. Mede naar aanleiding van de stageopdracht van onze predikant
in opleiding is als vijfde thema ‘Missionaire gemeente’ toegevoegd.
De meest genoemde opmerkingen zijn:
• Vieringen
o Naast Liedboekliederen ook ruimte voor een opwekkingslied;
o afwisseling van liederen, filmpjes en muziek;
o variatie: van ‘traditioneel’ via Taizé vieringen tot Top 2000;
o ‘eigen’ muziek met vleugel, viool, fluit, band, cantorij en koren;
o kies voor oecumene;
o voor elke generatie ‘wat wils’, voor leden en niet-leden;
o gebruik heldere en begrijpelijke taal,
o ook toegankelijk voor niet-leden;
o ‘preek van de leek’.

• Diaconale inzet
o Diaconale inzet en doelen binnen en buiten de kerk;
o wees zichtbaar en vindbaar in buurt/stad: open koffieochtend,
burendag, buurtlunch;
o betrokkenheid bij Amnesty International, voedselbank;
o betrokkenheid bij stichting Hulpmaatje Rhenen en Netwerk voor
nieuwkomers;
o samenwerking zoeken in de wijk;
o ‘spreekuur-loketfunctie’ samen met burgerlijke gemeente (?) ;
o meer communicatie rondom projecten en activiteiten (m.n.
ZWO).
• Pastorale inzet
o Stimuleren van onderlinge aandacht, ‘noaberschap’;
o aandacht voor juist formuleren van de ‘hulpvraag’;
o wees zichtbaar/vindbaar;
o vernieuwende vormen van aandacht, bijv. ‘buddies’;
o zoek en maak verbinding tussen bijv. gezinnen en jong/oud(er):
‘maatjes’.
• Ontmoeting en Verdieping
o Nog meer streven naar goede variatie, met een breed aanbod
voor mensen binnen en buiten de kerk;
o zoek naar vormen van ‘sociaal’ gebeuren vanuit de
Ontmoetingskerk;
o …….. de jongeren mogen in het programma niet worden
vergeten!
• Missionaire gemeente
o Veel activiteiten die we doen hebben een missionair aspect;
o als kerk meer zichtbaar en vindbaar zijn in de samenleving;
o aandacht voor het ‘kleine’; je hoeft niet alles op te pakken;; vele
kleine delen vormen samen een groot geheel;
o missionair gemeente zijn als blijvend aandachtspunt en
uitdaging.
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De kerntaken van onze wijkgemeente
Als kerntaken van onze wijkgemeente zien wij als hoofdlijnen:
Vieringen
Diaconale inzet
Pastorale inzet
Ontmoeting en Verdieping

We willen zoveel mogelijk werken vanuit een missionaire blik, met ruimte
voor mensen van buiten, waarbij onze missie en wijze van werken leidend
zijn. Daarbij is het goed om niet uit het oog te verliezen dat onze gemeente
in ledental terugloopt en vergrijzing niet onopgemerkt blijft. Dit laat
onverlet dat de aandacht voor jeugd en midden-generatie nodig blijft.
In kleinere groepen is dat zeker mogelijk. In de komende periode zullen
we nadrukkelijker ‘het kleine’ moeten eren en ons ambitieniveau
afstemmen op deze realiteit.
3.1 Vieringen
We streven naar verschillende soorten vieringen. Dit zowel
qua vorm als inhoud, maar ook naar liedkeuze en de
muzikale begeleiding. En ook gericht op speciale (doel)groepen. Zo kennen we de viering voor gemeenteleden
die vanwege beperkingen niet meer op zondag naar de
viering kunnen, Kliederkerk, Taizé vieringen en vieringen
specifiek gericht op jeugd en hun ouders. De respons
hierop is bemoedigend en het streven is om dit in de komende periode
verder te ontwikkelen. We streven naar oecumenische vieringen (eenheid
van de christenen, Rijnweekviering).
De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen. De Taakgroep
Vieringen speelt hierbij vaak een initiërende of faciliterende rol. De digitale
mogelijkheden worden meer en meer benut. De online vieringen nemen
tijdens de corona pandemie een belangrijke plaats in. Als gemeente zullen
we na moeten denken over ‘hoe verder?’ na de corona pandemie. Wellicht
liggen hier nieuwe kansen en mogelijkheden.

Pasen 2021

3.2 Diaconale inzet
Als diaconie willen we zichtbaar zijn binnen en buiten onze
eigen kerkgemeenschap. Zicht houden op en contact
hebben met de burgerlijke gemeente vinden we
belangrijk. Veel gemeenteleden zijn actief in het algemene
vrijwilligerswerk (bijv. voedselbank, schuldhulpmaatje,
netwerk voor nieuwkomers). Het grootste deel van de
diaconale activiteiten wordt gezamenlijk gedragen door de gehele
Protestantse Gemeente te Rhenen. De ZWO-commissie ondersteunt
projecten buiten onze landsgrenzen.
3.3 Pastorale inzet
We hebben een zeer actief pastoraal team. Dat we als
gemeenteleden omzien naar elkaar, staat hoog in ons
vaandel. We geven naar vermogen aandacht aan wie zorg
en steun nodig heeft; we leven mee met mensen in tijden
van verdriet en zorg, maar ook met hen die dankbaar iets te vieren hebben.
Contacten met mensen binnen en buiten de kerk hebben plaats op allerlei
manieren, variërend van bezoekjes, een wenskaart tot meer intensieve
pastorale ondersteuning. We weten ons geïnspireerd door Hem die ons is
voorgegaan en die het ons heeft voorgedaan!
3.4 Ontmoeting en Verdieping
De Taakgroep Ontmoeting en Verdieping verzorgt elk
seizoen een gevarieerd programma, ten dele gericht op
de eigen wijkgemeente, voor een ander deel gericht op
alle inwoners van Rhenen. We zien tot onze vreugde dat
ook steeds meer mensen van buiten deelnemen. Bij het
opstellen van het programma streven we naar een aanbod voor de diverse
leeftijdsgroepen.

3.5 Missionaire inzet
Bij gesprekken over ‘onze koers’ wordt geregeld de vraag
gesteld of we als gemeente niet meer missionair actief
moeten zijn. En zo ja, hoe, en wat is dan missionair?
In het kader van zijn studie heeft de predikant in opleiding
de missionaire activiteiten nader bekeken en een advies
geformuleerd, waarin twee parallelle lijnen worden aanbevolen:
(1) Continueer het huidige beleid/gang van zaken en geef ook ruimte aan
die gemeenteleden die meer missionaire inzet willen verrichten zonder
ongewenste druk op de gehele gemeente te leggen en (2) Zorg voor een
meer expliciete verwoording van wat je als missionaire activiteit wilt
realiseren. In de komende periode wordt dit uitgewerkt. Naast de
verwoording van het begrip ‘missionaire activiteit’ is het gewenst om in
een jaarplan streefdoelen/concrete activiteiten te benoemen alsook wie
zorg draagt voor de uitvoering, zodat wederzijdse verwachtingen helder
zijn en een breed draagvlak ontstaat.
3.6 Overige initiatieven
Groene Kerk zijn wordt sterk gestimuleerd. We hebben
ook een verantwoordelijkheid om recht te doen aan de
schepping, dichtbij én veraf. Activiteiten op dit terrein
worden zoveel mogelijk PGR-breed opgepakt en
gecoördineerd binnen een aantal werkgroepen (Groene
diversiteit; Consumptie en eerlijke handel; Energie) .

Kerktuin wordt modeltuin: Heuvelrugtuin

4.

Corona pandemie: onderzoek alles en behoud het goede!

De beperkingen rond samenkomsten - vieringen en andere bijeenkomsten
- hebben grote impact op het gemeentezijn en leiden tot situaties
waarmee wij als gemeente en als kerkenraad niet eerder zijn
geconfronteerd. Dit betekent dat wij allemaal zoeken naar nieuwe(re)
vormen van samenkomst en ontmoeting, met elkaar, met onze naasten en
met God. Vaak wordt genoemd dat de contacten gemist worden, het samen
zijn, elkaar kunnen bemoedigen in moeilijke tijden, en ook het niet kunnen
vieren van feestelijke momenten. Het belang en het waardevolle van een
gemeenschap komt tijdens deze crisis duidelijk naar voren.
Deze nieuwe situatie doet een groot beroep op onze creativiteit en
talenten. En niet zonder succes! Online vieringen trekken grote aantallen
bezoekers. Zelfs meer mensen volgen de diensten nu online dan dat er in
een ‘normale’ kerkdienst aanwezig zijn. Ook activiteiten zoals lezingen die
nu digitaal worden uitgezonden, trekken meer kijkers/luisteraars dan bij
fysiek gehouden activiteiten. We hoeven immers de deur niet meer uit.
Wat zegt dit?
Kunnen we hieraan nu misschien al voorzichtig een aantal conclusies
verbinden? Is er een groep die wel op afstand bezig is met bezinning en
verdieping, maar die niet fysiek naar samenkomsten gaat? Hoe komen we
met deze groep in contact en hoe gaan we te weten komen wat zij zoeken?
Vragen alom waarop in dit beleidsplan (nog) geen definitief antwoord wordt
gegeven. Naarmate deze situatie langer duurt, wordt ook steeds meer
aannemelijk dat het straks echt anders zal zijn dan we gewend waren, een
combi van oud en nieuw. Misschien is het beter om ons niet te concentreren
op de vraag ‘wanneer alles weer als vanouds kan plaatsvinden’, maar meer
op zoek te gaan naar nieuwe wegen en de waarde hiervan te zien. En ons
de vraag te stellen: wat zijn onze sterke(re) en wat onze zwakke(re)
kanten? Aansluitend dan durven kiezen en niet alles tegelijk willen doen!
Welke kansen biedt ons deze crisis?
Als kerkenraad zullen wij meer moeten spreken over hoe je ook in deze
tijden samen kunt geloven, hopen en liefhebben en daarbij niet
schromen om van het beleidsplan een levend document te maken dat
ervoor kan zorgen dat we ook een ‘levendige’ gemeente mogen blijven.

5

Organisatie en omvang van de Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente te
Rhenen

College van
Kerkrentmeesters

Wijkgemeente
Ontmoetingskerk

College van
Diakenen

Wijkgemeente
Bethel

Wijkgemeente
Rond de Cunera

Aantallen

Ledental Wijkgemeente Ontmoetingskerk 2012-2019
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De hier genoemde aantallen zijn gebaseerd op gegevens van het College van Kerkrentmeesters (zoals gepresenteerd tijdens de
ambtsdragers-avond op 28 januari 2020) en betreft het totaal van alle leden: doopleden, belijdende leden en niet-doopleden.
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De hier genoemde aantallen betreffen de registratie van belijdende- en doopleden per november 2019.
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