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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 



 

9 

 

gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 



 

5 

 

Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 



 

 

 

 

Beleidsplan 2015 – 2019 
Wijkgemeente Witte Kerk 

te Nieuw-Vennep 
September 2014 

(gewijzigd december 2015) 



 

1 

 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 



 

17 

 

 
De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 



 

 

 

 

Beleidsplan 2015 – 2019 
Wijkgemeente Witte Kerk 

te Nieuw-Vennep 
September 2014 

(gewijzigd december 2015) 



 

1 

 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
 
 

 



 

6 

 

Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
 



 

7 

 

Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 



 

 

 

 

Beleidsplan 2015 – 2019 
Wijkgemeente Witte Kerk 

te Nieuw-Vennep 
September 2014 

(gewijzigd december 2015) 



 

1 

 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 

GROTE WIJKKERKENRAAD (GKR) 

BREED MODERAMEN 

S
ectie 

E
redienst 

S
ectie 

K
erkrentm

eesters 

S
ectie G

em
. opb. en 

evangelisatie
 

S
ectie  

Jeugdw
erk 

S
ectie  

P
astoraat 

S
ectie D

iaconie 

en Z
ending 

Sectie 

team  

Staffunctie             
Kerk. bureau 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 



 

4 

 

Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 



 

17 

 

 
De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
 



 

8 

 

Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 



 

14 

 

• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 



 

12 

 

 
We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 



 

10 

 

voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
 



 

8 

 

Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 



 

 

 

 

Beleidsplan 2015 – 2019 
Wijkgemeente Witte Kerk 

te Nieuw-Vennep 
September 2014 

(gewijzigd december 2015) 



 

1 

 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  

 



 

2 

 

Inhoudsopgave 
 
Inleiding         Pagina  3 
 
Visie Wijkgemeente Witte kerk       Pagina  4 
 
Beleidsplan          Pagina  5 

 
• Algemene beleidspunten       Pagina  6 

 
• Deelbeleid sectie Kerkdiensten      Pagina  11 

 
• Deelbeleid sectie Zorg        Pagina 12 

 
• Deelbeleid sectie Hulp        Pagina 15 

 
• Deelbeleid sectie Beheer       Pagina 15 

 
• Deelbeleid sectie Jong       Pagina 16 

 

• Deelbeleid sectie Groei        Pagina 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 



 

9 

 

gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 



 

10 

 

voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 

 



 

11 

 

Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 

GROTE WIJKKERKENRAAD (GKR) 

BREED MODERAMEN 

S
ectie 

E
redienst 

S
ectie 

K
erkrentm

eesters 

S
ectie G

em
. opb. en 

evangelisatie
 

S
ectie  

Jeugdw
erk 

S
ectie  

P
astoraat 

S
ectie D

iaconie 

en Z
ending 

Sectie 

team  

Staffunctie             
Kerk. bureau 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 



 

4 

 

Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
 



 

7 

 

Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 

GROTE WIJKKERKENRAAD (GKR) 

BREED MODERAMEN 

S
ectie 

E
redienst 

S
ectie 

K
erkrentm

eesters 

S
ectie G

em
. opb. en 

evangelisatie
 

S
ectie  

Jeugdw
erk 

S
ectie  

P
astoraat 

S
ectie D

iaconie 

en Z
ending 

Sectie 

team  

Staffunctie             
Kerk. bureau 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 



 

4 

 

Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 



 

5 

 

Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 

 



 

11 

 

Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   



 

16 

 

De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 



 

9 

 

gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 



 

5 

 

Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  

 



 

2 

 

Inhoudsopgave 
 
Inleiding         Pagina  3 
 
Visie Wijkgemeente Witte kerk       Pagina  4 
 
Beleidsplan          Pagina  5 

 
• Algemene beleidspunten       Pagina  6 

 
• Deelbeleid sectie Kerkdiensten      Pagina  11 

 
• Deelbeleid sectie Zorg        Pagina 12 

 
• Deelbeleid sectie Hulp        Pagina 15 

 
• Deelbeleid sectie Beheer       Pagina 15 

 
• Deelbeleid sectie Jong       Pagina 16 

 

• Deelbeleid sectie Groei        Pagina 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 



 

12 

 

 
We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   



 

16 

 

De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 

GROTE WIJKKERKENRAAD (GKR) 

BREED MODERAMEN 

S
ectie 

E
redienst 

S
ectie 

K
erkrentm

eesters 

S
ectie G

em
. opb. en 

evangelisatie
 

S
ectie  

Jeugdw
erk 

S
ectie  

P
astoraat 

S
ectie D

iaconie 

en Z
ending 

Sectie 

team  

Staffunctie             
Kerk. bureau 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 

Sectie 

team 



 

4 

 

Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 



 

17 

 

 
De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 



 

 

 

 

Beleidsplan 2015 – 2019 
Wijkgemeente Witte Kerk 

te Nieuw-Vennep 
September 2014 

(gewijzigd december 2015) 



 

1 

 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Nieuw-Vennep / Burgerveen. Met dit beleidsplan verwoordt de wijkkerkenraad zijn visie en beleid met 
het oog op zijn roeping en toekomst.  
Dit doet hij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
In  Christus Jezus groeit het bouwwerk, steen voor steen, uit tot een tempel. (Ef.2:21) Als gemeente 
bouwen we allemaal op hetzelfde fundament van de apostelen en profeten en met Christus Jezus zelf 
als de hoeksteen. Als gemeente mogen we luisteren naar Gods Woord zoals in de Bijbel staat 
beschreven en er naar handelen. We mogen leven van zijn genade, welke we hebben ontvangen 
doordat Hij ons heeft vrijgekocht. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal een steen van het 
gebouw zijn en dit naar buiten moeten uitdragen. Er kan echter geen enkele steen ontbreken,ieder lid 
van de gemeente heeft zijn eigen gave. Zo wordt iedereen opgeroepen om met de aan hem of haar  
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De stenen,de gemeenteleden,moeten wel tegen 
elkaar aan willen liggen. Elkaar aanvaarden,ruimte geven, bemoedigen en elkaar vasthouden. Zo 
vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. 

 

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. 
Het plan moet als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat een beleidsplan in de loop 
van de jaren regelmatig aangepast kan worden aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Iedereen in 
de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te 
vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”(Ps 127:1). In afhankelijkheid van 
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw 
van Zijn gemeente.  
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Inleiding 
 
De Wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen weet zich 
met hart en ziel verbonden aan de basis van de Protestantse Kerk Nederland, zoals zij die verwoord 
heeft in haar nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige      
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen. 
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
 
 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft 6 sectieteams. Ieder sectieteam heeft zijn eigen (deel)visie. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Sectie Kerkdiensten 
2. Sectie Zorg (Pastoraat) 
3. Sectie Hulp (Diaconie en zending) 
4. Sectie Beheer (Kerkrentmeesters) 
5. Sectie Jong (jeugd en gemeente) 
6. Sectie Groei (gemeenteopbouw en evangelisatie) 
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Visie wijkgemeente Witte Kerk 
 
De wijkgemeente Witte Kerk wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil 
van de wereld; wij willen ons laten inspireren door het Woord van God. 
 
Totaalvisie 
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus 
Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken: 
 

• Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding 
van de Heilige Geest. 

• Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm. 
• Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek 

in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht). 
• Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week. 
• Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar. 
• Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele 

gemeenteleden en gebedsgroepen. 
 

Deelvisie Sectie Kerkdiensten   
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het 
streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de 
boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige 
betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens 
de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en 
moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de 
eredienst. 
 

Deelvisie Sectie Zorg  
De wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn 
elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar 
elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. 
De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in 
de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden 
worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde 
vrijwilligers, een kerkelijk werker en de predikant . De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in 
de gemeente. 
 
Deelvisie Sectie Hulp   
De wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: 
onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen 
hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan hen die in nood 
zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort 
schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde 
(gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen. 
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Deelvisie Sectie Beheer   
De kernactiviteiten van de wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale 
acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en 
niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar, waar 
mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan. 
De wijkgemeente Witte Kerk en het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast 
dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies 
ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen. 
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken 
worden verschillende vormen van digitale media ingezet. 

Deelvisie Sectie Jong   
De jeugd van de wijkgemeente Witte Kerk is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke 
leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om: 

• Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar 
leven (studie, toerusting en erediensten) 

• Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst 
en bij gemeentelijke activiteiten) 

• Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te 
betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente. 

• Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire 
activiteiten 

• de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  

De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) 
onder jongeren. 
 
Deelvisie Sectie Groei  
De wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een 
missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten 
reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig 
in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk 
zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker. 
 
 
  

Beleidsplan 
Het beleidsplan is onderverdeeld in de beleidsonderdelen per sectie. Voor elke sectie is een apart 
hoofdstuk met de beleidspunten per sectie. Er zijn ook algemene beleidspunten voor de gehele 
wijkgemeente. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om op sommige punten in de ordinantie eigen 
beleidskeuzes te maken. In de beleidsonderdelen staan verwijzingen naar de ordinantie waarbij een 
eigen beleidskeuze is gemaakt.  
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Algemene beleidspunten 
In de afgelopen periode zijn in de gemeente enkele algemene beleidspunten besproken en 
vastgesteld. Deze algemene punten zijn ook voor de komende periode dusdanig van belang en 
sturend dat we ze ook hier bij name noemen. 
 
 

Het gebed 
Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We 
worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, 
biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan. We bidden om vervuld te 
mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer 
van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof, en voor het wandelen met God. 
Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of 
andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed 
een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte 
voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te 
blijven bidden en danken. 
 
 

Het Heilig Avondmaal:   
(ordinantie hoofdstuk 7) 

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt”  (1 
Korintiërs 11 vers 28)  
 
De nodiging voor het heilig avondmaal gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en openbaar 
belijdenis hebben gedaan van hun geloof. (ord. 7.2.2) 
 
 
Dopen  
(Ordinantie hoofdstuk 6) 
 

“Laat de kinderen tot mij komen” (Lucas 18) 
 
De gemeente wordt in de eredienst en in de herderlijke zorg opgewekt tot de viering van de doop, in 
het bijzonder van de doop van de kinderen van de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat de 
doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 
Om te voorkomen dat de doop niet uit gewoonte of traditie plaats zal vinden, maar met volledig 
overgave om het doopkind op te voeden met het woord van de Here God, worden de doopouders 
verzocht om deel te nemen aan de doopcatechese. Tijdens deze catechese zal de betekenis van de 
doop door de wijkpredikant (3 bijeenkomsten) worden uitgelegd.  
De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van 
de ouders of verzorgers wordt begeerd. (ord. 6.2.3) 
Bij samenwonende- of ouders van hetzelfde geslacht zal er een gesprek met de wijkpredikant worden 
aangegaan, waarbij persoonlijk geloof, betrokkenheid bij de gemeente en de wil om kinderen op te 
voeden in de lijn van het geloof, van doorslaggevende betekenis zijn. (ord. 6.2.4) 
Desgevraagd biedt wijkgemeente ook de mogelijkheid van kinderzegen. Ook in dat geval zullen er 
voorbereidende gesprekken met de ouders aangegaan worden. 
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Huwelijk 
 
“Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar 
bij de mens.” (Genesis 2:22) 
 
Daarom belijden we als christelijke gemeente dat het huwelijk niet zomaar een samenlevingsvorm is, 
die mensen hebben bedacht, maar een inzetting van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk en 
bedoeld als een verbond voor het leven 
Omdat het huwelijk in bijbelse zin verbonden is aan een man en vrouw is in onze plaatselijke regeling 
geen ruimte geboden voor een kerkelijke inzegening van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde 
geslacht. In het geval van een geregistreerd partnerschap, dat juridisch gelijk is aan een huwelijk, kan 
op aanvraag een zegen in een speciale dienst worden ontvangen 
Indien een gemeentelid de zegen van God voor een tweede huwelijk aanvraagt, zal er vooraf  een 
open en eerlijk gesprek met de ambtsdrager en het bruidspaar gevoerd moeten worden. Na dit 
gesprek kan er een besluit worden genomen of de kerkenraad akkoord gaat met de inzegening van dit 
huwelijk. 
Aangezien het vandaag de dag niet meer zo gewoon is om het huwelijk zo te waarderen, vraagt dit 
om een actief uitdragen van deze bijbelse hoofdlijn in verkondiging, toerusting en catechese. 
Voorafgaand de huwelijksdatum zal het bruidspaar worden verzocht deel te nemen aan de 
huwelijkscatechese. 
 

Verkiezen ambtdragers/predikant  
(ordinantie 3) 

 
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een 
dag, toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 
tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’' 
(Handelingen 13:1,2) 
 
Wanneer er gesproken wordt over verkiezing dan wordt hieronder ook verstaan herverkiezing. De 
verkiezing vindt in het najaar plaats en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in de maand januari.  
De gemeente wordt geïnformeerd welke functies in het ambt opnieuw ingevuld moeten worden en 
mogen (schriftelijk) namen van mogelijke kandidaten aan de kerkenraad aandragen. Voor het vervolg 
van de verkiezingsprocedure verwijzen wij u naar de omschrijving in de kerkorde - ordinantie 
hoofdstuk 3. 
Omdat het ambt een voorbeeldfunctie betreft is het ambt niet opengesteld voor gemeenteleden die 
samenwonen. Voor gemeenteleden die gescheiden zijn, zal er vooraf een gesprek met de 
wijkpredikant plaats vinden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de kerkenraad een besluit nemen of 
de betreffende gemeentelid in het ambt bevestigd kan worden.  
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Homoseksualiteit en Ambt  

Een verwoording en toelichting op de beleidsnota of gedragslijn ‘Homoseksualiteit & Ambt’ in de 
wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep/Burgerveen. 

1. Ter inleiding 
Na een periode van bezinning heeft de kerkenraad in rapport met de gemeente in 2013 een beleidstekst 
vastgesteld met het oog op een heldere en eenduidige lijn rond het (pastoraal) moeilijke onderwerp 
“Homoseksualiteit en Ambt“. Een onderwerp waarover de meningen binnen kerkenraad en gemeente 
uiteen gingen en gaan.        

Er werd een gedragslijn geformuleerd hoe daarmee in de praktijk om te gaan.  

Juist vanwege de praktische toepassing vroeg dit beleid echter om enige aanpassing en het verleggen 
van de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar het homosek-suele gemeentelid zelf, ten 
einde hem/haar in de gemeente geen onderwerp van gesprek (en beoordeling) te laten worden of zijn 
met alle schadelijke gevolgen van dien voor de persoon die het betreft. 

Maar ook de formulering van dat aangepaste beleid riep bij sommige gemeenteleden enkele kritische 
vragen op, zodat de verwoording in deze notitie voor de derde keer enigszins werd aangepast, om alle 
misverstand te voorkomen (zie punt 4). 

2. In het beleidsplan van 2013 werd het beleid als volgt onder woorden gebracht en vastgesteld in een 
verdeelde kerkenraad en een verdeelde gemeente:  
 

1. Omdat een ambtsdrager een representatieve en communicatieve rol heeft in de 
gemeente, achten wij het niet verstandig om een praktiserend homosek- sueel tot 
ambtsdrager te bevestigen.  

2. Om te voorkomen dat gemeenteleden met een andere geaardheid als ambtsdrager in 
lastige situaties terecht kunnen komen, heeft de kerkenraad besloten het ambt alleen open 
te stellen voor die anders geaarden die bewust kiezen verder alleen door het leven te gaan.  

In de toepassing van deze gedragslijn kwam naar voren, dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die 
suggereert dat homoseksualiteit vooral te maken heeft met een andere seksuele gerichtheid, terwijl 
het gaat om de identiteit van het anders geaarde gemeentelid.  

Bovendien: noemen wij iemand ook praktiserend op het moment dat hij/zij open staat voor een 
homoseksuele relatie of daar naar uitziet? Of alleen als hij/zij daadwerkelijk een seksuele relatie heeft of 
heeft gehad met iemand van gelijk geslacht? En wat in geval van een zogenaamde “knipperlicht-relatie”? 
Moet de kerkenraad dat nagaan c.q. controleren voor tot benoeming kan worden overgegaan? En wat te 
doen bij homoseksuele predikanten, die uitgenodigd worden in diensten voor te gaan?  

Ook de bewoording “bewust alleen door het leven gaan” is niet eenduidig te interpreteren. Geen mens 
gaat of kan alleen door het leven, maar leeft in allerlei relaties. Samenleven en zelfs samenwonen, 
kan met een verschillende diepgang van een relatie. Valt de zogenaamd ‘latrelatie’ onder een definitie 
van samen- leven? De verwoording van dit beleid vroeg derhalve om enige aanpassing, juist ter wille 
van de duidelijkheid èn ter wille van het homoseksuele gemeentelid dat op grond van zijn/haar gaven 
voor het ambt in aanmerking komt.  

3. In punt 2 werd al gesteld dat ‘praktiserend’ een arbitraire term is, die meer te maken heeft met 
seksuele gerichtheid dan met identiteit. Het accent op al dan niet praktiserend homoseksueel zijn 
suggereert een tweedeling in de homo- seksuele mens: hij/zij mag het wel zijn, maar niet doen. Het 
leidt tot verkniptheid in de identiteit van de homoseksuele medebroeder of –zuster. Daarom is ervoor 
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gekozen te spreken van celibatair leven, wat betekent dat het homoseksuele gemeentelid niet zonder 
relatie(s), maar wel in seksuele onthouding leeft, daar zelf voor gekozen heeft óf het is nooit tot een 
relatie gekomen.  
Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te zijn is er geen enkele belemmering hen in het ambt te benoemen.  
 

Op basis hiervan werd in februari 2015 het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die 
andersgeaarden die bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders 
geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt 
van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. Van homoseksuele gastpredikanten, die 
van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten 
teruggeven.” 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn: 

a. Het woord ‘niet-praktiserend’ is vervangen door ‘celibatair leven’. Met daarbij een verschuiving 
van “niet-praktiserend” naar een ‘bewuste keuze voor celibatair leven”, waarbij de weg tot het 
ambt voor het anders geaarde gemeentelid open staat. Mocht deze keuze tijdens de 
ambtsperiode veranderen en celibatair leven niet langer aan de orde zijn, dan wordt er vanuit 
gegaan dat de ambtsdrager zijn/haar ambt neerlegt. 

b. Al blijft de kerkenraad eindverantwoordelijk wordt de verantwoordelijkheid om als anders 
geaard gemeentelid ambtsdrager te worden in eerste instantie gelegd bij het gemeentelid om 
het ambt niet te aanvaarden als hij/zij niet kan of wil beloven de komende ambtsperiode 
celibatair te leven, danwel het ambt neer te leggen als hij/zij het niet kan volhouden celibatair 
te leven.  

 

Er is door enkele gemeenteleden opgemerkt dat bovenstaande aanpassing een scherper en strenger 
beleid is ten opzichte van het beleid uit 2013. Dit is echter geenszins het geval, laat staan de 
bedoeling. Voor de anders geaarde ambtsdrager kan het neerleggen van het ambt als hij/zij het niet 
kan volhouden celibatair te leven als zwaarder worden ervaren, maar de betrokkene houdt daarmee 
de eer aan zichzelf en de reden voor het neerleggen van het ambt blijft binnen de pastorale discretie 
en vertrouwelijkheid.  

Anders dan in de rooms-katholieke context, houdt het beleid van de kerkenraad geen keuze voor het 
leven in. De kerkenraad is er zich juist van bewust dat een celibataire levensstijl kan veranderen. Hij 
heeft daar ook geen oordeel over. De kerkenraad ziet het belang in van een relatie in liefde en trouw 
voor alle mensen en wil die ruimte onze homoseksuele broeders en zusters zeker niet onthouden.  

Tegelijkertijd is de kerkenraad van mening dat het, gezien de verschillende opvattingen over 
homoseksuele relaties, de draagkracht van de gemeente te boven zou gaan om het ambt voor anders 
geaarden die niet celibatair leven, open te stellen.   

En als een homoseksuele broeder of zuster in het ambt staat en in liefde en trouw een relatie aangaat 
met iemand van hetzelfde geslacht, gaat de kerkenraad er in alle vertrouwen van uit dat betrokkene 
het ambt zelf neerlegt. 

4. Ondanks de –naar het oordeel van de kerkenraad- heldere gedragslijn rond het thema 
‘Homoseksualiteit en ambt’ heeft de uitdrukking ‘bewust kiezen celibatair te leven’ vragen opgeroepen. 
Het zou een keuze voor het leven suggereren. De kerkenraad hecht eraan nogmaals te zeggen dat het 
niet – zoals in de RK Kerk- gaat om een keuze voor het leven maar voor de periode van het 
ambtsdrager- schap. Om alle misverstand te voorkomen is echter ‘bewust kiezen’ vervangen door ‘zich 
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voornemen’ In die zin wordt de verwoording aangepast.  
 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders 
geaarden die zich voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht 
een anders geaard ambtsdrager om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven 
afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen.    
Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van 
hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

 
5. Ten slotte. 

Het blijft een moeilijk en zeer persoonlijk en kwetsbaar thema, waaraan de kerkenraad een lange 
periode aandacht heeft besteed. Terecht, om enerzijds ter wille van de andersgeaarden dit onderwerp 
niet te ontlopen en anderzijds duidelijkheid te scheppen voor al betrokkenen. Het betreft hier overigens 
ook andere relevante thema’s als bijvoorbeeld biseksualiteit. 
Helaas zal niet ieder gemeentelid zich in de lijn zoals deze onder woorden is gebracht kunnen vinden. 
Maar op basis van de vele gesprekken in de kerkenraad en met de gemeente is dit de lijn waarvan de 
kerkenraad meent dat deze door het merendeel van de gemeente gedragen wordt.   
 
De kerkenraad wil ook de gemeente aansporen, ook al zijn de meningen verdeeld, onze homoseksuele 
medebroeders en -zusters ruimte te bieden, ook met betrekking tot het vervullen van een ambt. 
Ondanks onze verschillen zijn en blijven we broers en zussen van Gods gezin.  
 

6. Samenvatting 
 
In februari 2015 is het beleid bijgesteld en de verwoording aangepast: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die andersgeaarden die 
bewust kiezen celibatair te leven in het ambt. Mocht een anders geaard ambtsdrager om welke reden 
dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt neer te leggen. 
Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire leven afzien, wordt verwacht dat zij hun 
afgesproken beurten teruggeven.” 

In dit nieuwe document waarin de beleidsnota van februari 2015 en de toelichting van Mei 2015 zijn 
samengevoegd is deze verwoording aangepast in: 

 “…….de kerkenraad heeft besloten het ambt alleen open te stellen voor die anders geaarden die zich 
voornemen gedurende hun ambtsperiode celibatair te leven. Mocht een anders geaard ambtsdrager 
om welke reden dan ook van zijn/haar celibataire leven afzien, wordt van hem/haar verwacht het ambt 
neer te leggen. Homoseksuele gastpredikanten die niet celibatair (wensen te) leven worden niet 
uitgenodigd in de diensten voor te gaan. Van homoseksuele gastpredikanten, die van hun celibataire 
leven afzien, wordt verwacht dat zij hun afgesproken beurten teruggeven.” 

Conclusie: 

Met betrekking tot homoseksuele broeders en zusters die celibatair leven en met de nodige gaven 
gezegend zijn om ambtsdrager te worden/zijn, is er geen enkele belemmering hen in het ambt te 
benoemen. 
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Deelbeleid sectie Kerkdiensten 
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. De eredienst is een activiteit 
van de gehele gemeente, hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente.  
 
 
Doelstellingen voor de eredienst 
De veelkleurigheid van de gemeente moet tot uitdrukking komen in de diverse onderdelen van de 
eredienst en in zekere zin ook in de variatie van de erediensten. Wij willen daarom, als mensen van nu 
en alle generaties, samenkomen als gemeente om: 
 

• God te ontmoeten en Hem te eren en te danken 
• ons te laten voeden vanuit Gods woord 
• elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 

Waar staan we nu 
We zoeken naar een groot en breed draagvlak voor de liturgie. We willen een verwelkomende en 
open gemeenschap zijn. We hopen dat mensen van verschillende tradities en overtuigingen zich thuis 
voelen in onze gemeente. 
 
Daarnaast is sectie Kerkdiensten nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van “bijzondere” 
diensten. Hierbij kun je denken aan de zangdiensten, Xperiencediensten, kerstgezinsdiensten, en 
vesperdiensten. 
De sectie Kerkdiensten bestaat uit de predikant , een ouderling en een aantal sectieleden. Zij is 
coördinerend, ondersteunend en vormend. Dit alles vraagt om regelmatig met elkaar te vergaderen. 
We bidden om wijsheid en inzicht om in afhankelijkheid van God te komen tot invulling van de 
hierboven omschreven uitgangspunten. 
 
De komende vier jaar wil de sectie Kerkdiensten zich bezighouden met: 

Bezinning en bewustwording op de inhoud en de vorm van de eredienst: 
• De bekende opbouw van de dienst zorg voor rust en eerbied. Aan de andere kant is het 

goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen in deze tijd. Ruimte en 
acceptatie van de verschillen zonder elkaar los te laten zijn hierbij van groot belang. 

• De viering van het Heilig Avondmaal is in onze gemeente ingetogen. Het zoeken naar de 
juiste toon, die de gemeente helpt om het avondmaal te ontvangen, heeft onze aandacht. 

  
Brede ontwikkeling van de maatschappij volgen, inzet sociale media en technologie in de erediensten: 

• Gebruik van een beamer in de kerkdienst kan de preek verduidelijken of helpen de lijn 
beter vast te houden. 

• Social media kunnen helpen bij de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van 
de stof. 

 
Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van gaven en talenten op muzikaal terrein: 

• Diversiteit in soorten liederen en begeleiding ervan. 
• De gemeente bekend en vertrouwd maken met nieuwe liederen. 

 
Voortgaande bezinning op de plaats van kinderen/jeugd in de eredienst. Hierbij is het  goed om in 
overleg te gaan met sectie Jong. 

• Ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk te worden 
• Kinderen en jongeren verdienen erkenning. Aandacht en zich aangesproken voelen op 

het eigen niveau en over de dingen die hen bezighouden zijn belangrijk. 
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We willen een gastvrije gemeente zijn 

• Stimuleren van onderlinge betrokkenheid, ook voor en na de dienst. 
 
 

Deelbeleid sectie Zorg 
Als gemeente van Jezus Christus wil de wijkgemeente Witte Kerk zorg dragen voor haar leden en oog 
hebben voor de noden en zorgen die er bij de leden zijn. De gemeenteleden zijn volgens het Nieuwe 
Testament geroepen elkaar te vertroosten, te vermanen en op te bouwen in het geloof in Jezus 
Christus. De liefde van God naar ons toe behoort ook zichtbaar te zijn in de liefde en het omzien naar 
elkaar toe. Dat omzien naar elkaar reikt overigens verder dan de (zorg aan) eigen gemeente leden. 
Wij worden ook opgeroepen oog te hebben voor rand- en buitenkerkelijken en christenen zonder 
gemeente. 
Sectie Zorg coördineert, stimuleert en ondersteunt het pastoraat binnen de wijkgemeente Witte Kerk 
vanuit de gedachte dat pastoraat een taak is van ons allen- ieder naar zijn of haar vermogen- en in de 
overtuiging dat Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is. 
 
Waar staan we nu?                                                                                                                                
In de wijkgemeente Witte Kerk wordt de pastorale zorg primair uitgevoerd door de predikant, kerkelijk 
werker, sectieouderlingen en de bezoekbroeders en –zusters. 
 
Wijkgemeente Witte Kerk is momenteel onderverdeeld in 7 secties. (In verband met de recente 
verdeling van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep in twee wijkgemeentes en de invoer van het 
LRP systeem wordt nu gesproken over secties i.p.v. wijken, dit om verwarring met de twee 
wijkgemeentes te voorkomen.) Uitgangspunt is dat elke sectie haar eigen sectieteam heeft welke 
bestaat uit één of twee ouderlingen, aangevuld met enkele bezoekbroeders of –zusters 
(sectieteamleden). Dit sectieteam is de basis van de pastorale zorg in de eigen sectie. Het team wordt 
in de zorgtaken ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker . 
 
Het is de bedoeling dat zij in gezamenlijk overleg de pastorale zorg aan de gemeenteleden 
vormgeven en uitvoeren. Het kan van de situatie, waarin een gemeentelid/gezin verkeert, afhangen 
welke persoon/functie er op bezoek komt om pastorale zorg te geven. Afstemmen van het aanbod op 
de pastorale vraag is dus nodig. Heeft een sectie door vacature geen sectieouderling dan wordt door 
het consistorie een waarnemende ouderling aangewezen die de belangrijkste zaken waarneemt, of 
worden de dringendste zaken over verschillende ouderlingen verdeeld. 
 
Naast de pastorale zorg door pastores, ambtsdragers en sectieteamleden is er ook het ‘informeel’ 
pastoraal omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit komt tot uiting in de persoonlijke 
contacten, zowel rond de kerkdiensten als doordeweeks. Ook zijn de gemeente groeigroepen en 
andere kringen zoals de gebedskring dé plaats waar gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, 
voor elkaar zorgen en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. 
 

Taakverdeling pastorale zorgverleners 
Ouderlingen 

• Algehele coördinatie van het sectieteam; 
• Vertegenwoordiging en aanspreekpunt van en naar: 

o gemeenteleden 
o predikant en kerkelijk werker  
o diaconie 
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o kerkenraad 
o sectie zorg 

• Verwelkoming van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde geboorte- en 
doopleden; 

• Ambtelijk huisbezoek (per gezin cq. gemeentelid minimaal 1 keer in de 2 jaren); 
• Coördinatie van crisispastoraat o.a. bij ziekte, overlijden en anderszins; 
• Geboortebezoek bij gemeenteleden in de wijk; 
• Jubilea-bezoeken (25 en 40-jarig huwelijksjubileum); 
• Indien van toepassing: coördineren van en meewerken aan het opzetten en in stand- 

houden van bijbelgroepen, gebedsgroepen en gemeentegroeigroepen in de wijk; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de secties; 
• Zorgdragen voor extra pastorale aandacht aan oudere gemeenteleden in de wijk (70-

plussers). 
 
Sectieteamleden (bezoekbroeders- en zusters) 

• Bezoeken van gemeenteleden die langer dan 1 jaar in de sectie wonen; 
• Incidenteel meewerken in crisispastoraat d.m.v. bezoeken van zieke gemeenteleden in de 

sectie; 
• Eventueel afleggen van extra geboortebezoek bij gemeenteleden in de sectie; 
• Indien van toepassing in de eigen sectie; meewerken aan opzetten en in standhouden van 

bijbelgroepen, gebedsgroepen in de sectie; 
• Vormgeven aan het aanwezig zijn van de wijkgemeente Witte Kerk in de sectie. 
• Als een wijk geen vaste ouderling heeft dan neemt een bezoekbroeder-zuster deze taak 

over. Bezoeken van nieuw ingekomen & intern (in Nieuw-Vennep) verhuisde 
gemeenteleden; 

 
Predikant 

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteams in uitvoering van de zorg (training, toerusting, 
begeleiding); 

• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, (rond iedere verjaardag- 
datum); 

• Geboortebezoeken; 
• Jubilea-bezoeken vanaf 50-jarig huwelijk (om de 5 jaar). 

 
Kerkelijk werker  

• Crisispastoraat, verlenen van pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun 
familie, bezoek van zieken uit de wijk in het ziekenhuis; 

• Ondersteuning van sectieteam in uitvoering van de zorg (training, toerusting, begeleiding); 
• Bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, ( rond iedere 

verjaardagdatum). 
 
 

Beleidsdoelstellingen 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie Zorg voortzetten in 
de volgende hoofdlijnen: 

• Stimuleren van onderlinge gemeenschap (binnen de gemeente als lichaam van Christus); 
• Toerusten in omzien naar de naasten en daarin getuigen zijn van Christus; 
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• Aanmoedigen in bemoedigen van elkaar in het geloof (elkaar te helpen Gods weg te 
gaan, elkaar te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid); 

• Toezien op pastoraat uitgevoerd door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers en 
crisispastoraat door predikant en kerkelijk werker. 

 
Stimuleren van onderlinge gemeenschap 
Blijvende aandacht voor onderlinge gemeenschap rondom/in de zondagse erediensten. Thematisch in 
de preek, door welkomstteams bij de deur*, tijd/ruimte voor gesprek m.n. na de dienst bij het 
koffiedrinken. (*welkomstteams ook met missionaire insteek); 
Inzet welkomstteams na de dienst bij het koffiedrinken (kunnen op nieuwe mensen afstappen en 
signaleren als er mensen missen); 
Blijvende aandacht in diverse vergaderingen (ouderlingen/sectie) voor wie we missen in de dienst en 
welke pastorale noden er zijn bij diverse gemeenteleden; 
Blijvende aandacht voor deelname aan en functioneren van Groeigroepen: onderling pastoraat; 
Blijvende aandacht voor bidstonden (4 keer per jaar) en gebedskringen (wekelijks) waar voorbede 
gedaan wordt voor de gemeente en de pastorale noden die er in de gemeente zijn; 
Opzet gebedsteams waardoor mensen gelegenheid krijgen na de erediensten voor zich te laten 
bidden; 
Opzet en goede uitwerking gemeenteboek/fotoboek zodat mensen elkaar van foto kunnen herkennen 
en basisgegevens van elkaar bij de hand hebben; 
Door middel van stukjes in het kerkblad gemeente aanmoedigen in onderling pastoraat. 
 
Toerusten 
Gemeente/studieavonden over diverse onderwerpen rondom geloofsgroei en zorg voor elkaar/de 
naaste en daarin getuige van Christus zijn; 
Welkomstteams hebben ook een missionaire zorgtaak door voor en na de dienst mensen die nieuw 
zijn aan te spreken en wegwijs te maken; 
Zichtbaar en kenbaar maken dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente voor pastorale vragen 
bij de Witte Kerk terecht kunnen; 
Op groeigroepen wordt toegerust/aandacht besteed aan omzien naar de naaste in Jezus naam. 
 
Aanmoedigen 
Groeigroepen (bezig zijn met levensheiliging, volgen van Gods weg); 
Pastorale toerusting groeigroepleiders; 
Op gemeenteavonden met elkaar in gesprek gaan en elkaar zo helpen op de weg in het geloof; 
In het oog houden dat er tijd en ruimte blijft voor gesprek met ouderling, diaken, gespecialiseerde 
vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant  rondom geloofsgroei en levensheiliging; 
Gebedsteams uitbouwen waardoor mensen na de dienst voor persoonlijke noden kunnen bidden en 
mensen wijzen op gebedskringen en bidstonden. 
 
Toezien 
Toerusten van ambtsdragers in hun ambt in ouderlingenvergadering; 
Toezien op goed en ondersteunend pastoraat vanuit professionals (predikant , kerkelijk werker); 
Rouwgroep (nazorg ivm crisispastoraat, eens in de zoveel jaar organiseren voor mensen die hun 
partner verloren hebben); 
LRP systeem overdracht rondom bezoekwerk tussen wijkouderlingen, bezoekwerkers, dominee en 
kerkelijk werker; 
Hulpvragen vanuit de gemeente behandelen; 
Stimuleren van bezoek Landelijke Pastorale Dag van de PKN van ouderlingen. 
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Deelbeleid sectie Hulp  
De diaconie heeft een dienende taak zowel binnen als buiten de gemeente. Ze zijn de handen en 
voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig 
hebben.  

Binnen de kerk heeft de diaconie vaste taken en doelstellingen: 
• Het inzamelen van geld t.b.v. armen, zending, werelddiaconaat 
• Dienen bij de diensten van het Heilig Avondmaal 
• Omzien naar zieken, ouderen en armen 
• Te helpen waar geen helper aanwezig blijkt te zijn. 
• Gemeente diaconaal bewust te maken voor de noden ver weg en dichtbij 

 
Waar staan we nu:                                                                                                                                
Door de economische recessie trekt de staat zich langzaam terug uit zijn verzorgingsrol. Dat betekent 
dat de directe zorgende rol in nijpende financiële situaties weer bij de burgers en kerkelijke 
gemeenten komt te liggen. Diaconieën zullen weer letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten 
verlenen waar het nodig is. Daarnaast zal de groep hulpbehoevenden, door de terugtrekking van 
subsidies in de zorg, steeds verder uitbreiden. Zo zullen maatschappelijke organisaties voor 
verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen steeds meer afhankelijk worden van kerkelijke 
(collectes/giften) gelden. Op die manier worden we langzaam weer teruggedrongen naar onze 
oorspronkelijke rol als diaconaat: de bediening der armen en mensen in nood.   

 
Jeugddiaconaat:                                                                                                                 
Jeugddiaconaat is een begrip dat twee verschillende zaken kan inhouden, namelijk: het diaconaat 
voor de jeugd en het diaconaat door de jeugd. Anders gezegd: jeugddiaconaat kan jeugdzorg zijn, 
namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Maar 
onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding/vorming van de jeugd van onze gemeente 
worden gerekend. Dit betekent dat we kinderen en jongeren leren wat dienen inhoudt. 
 
De komende vier jaar wil de sectie hulp zich bezig houden en bezinnen op het volgende:   

• Door bezuiniging in de zorg worden ouderen/zieken steeds afhankelijker van anderen                                       
welke rol is hierbij voor de diaconie weggelegd.   

• Gemeenteleden stimuleren om diaconaal betrokken te zijn, door in hun eigen omgeving  
om te zien naar elkaar   

• Hoe kunnen we jongeren toerusten en stimuleren om naar anderen om te zien. 
 
 
 

Deelbeleid sectie Beheer 
Sinds de totstandkoming van wijkgemeente CrossPoint heeft de gemeente de structuur van één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De onderlinge verhouding is zo geregeld dat de wijkgemeenten 
ieder verantwoordelijk zijn voor de eigen inkomsten en uitgaven en de eigen bezittingen en 
verplichtingen; alleen de pastorale bezetting wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De wijkgemeente Witte Kerk heeft de zorg voor het relatief dure historische kerkgebouw. In de 
afgelopen twintig jaar is door het uitvoeren van grote onderhoudswerken de kerk in een goede staat 
gebracht. Het Trefpunt biedt goede faciliteiten voor alle kerkelijke activiteiten; om die faciliteiten 
betaalbaar te houden wordt het gebouw ook commercieel geëxploiteerd.                                              
Waar mogelijk worden de kosten gedrukt door werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers   
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De kerkdiensten kunnen op afstand worden meebeleefd via de Lucas-kastjes en –in geluid en beeld- 
via het internet.  
De inkomsten in de vorm van vrijwillige bijdragen en collecten zijn al een aantal jaren niet voldoende 
om de uitgaven te dekken. De extra’s uit een jaarlijkse rommelmarkt, werkprojecten en de exploitatie 
van het Trefpunt zijn onmisbaar. Het groot onderhoud van de kerk kon steeds weer voor een groot 
deel betaald worden uit de opbrengst van bijzondere financiële acties.  
 
Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zi jn: 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
Voor de komende  jaren stellen wij ons ten doel een situatie te bereiken waarin de vrijwillige bijdragen 
en collecten, samen met de netto-opbrengsten van het Trefpunt,voldoende zijn om het eigen 
gemeentewerk te bekostigen. Door middel van een up-to-date financiële verslaglegging en heldere 
informatieverstrekking aan de gemeenteleden kan de bereidheid om te geven worden verhoogd. De 
opbrengst van rommelmarkt, werkprojecten en andere bijzondere acties komt  in een ideale situatie 
ten goede aan bijzondere doelen in of buiten de gemeente. 
 
Vrijwilligerswerk   
We willen het werk in de eigen gemeente verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers. 
Terugkerende werkzaamheden in de sfeer van administratie, onderhoud e.d. willen we,waar mogelijk,  
in kleinere taken opsplitsen, waardoor het tijdsbeslag minder een belemmering hoeft te zijn. Veel werk 
wordt op de achtergrond verricht en is daardoor weinig bekend. Doormiddel van publiciteit  en een 
actief wervingsbeleid willen wij een verjonging aanbrengen in het vrijwilligersbestand. 
 
Gebouwen 
Onze gebouwen verkeren in een goede staat. Dat moet zo blijven. De  volgende generatie mag niet 
worden opgezadeld met hoge kosten door slecht beheer. 
Door middel van regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden hopen wij 
de staat van onze gebouwen op peil te houden. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
deskundige vrijwilligers. 
 
Communicatie en media 
Als leden van het Lichaam van Christus willen we goed geïnformeerd zijn over hoe met de andere 
leden van dat Lichaam gaat. Ook willen we op de hoogte blijven van alle activiteiten die er in onze 
gemeente plaatsvinden. Daarom willen we op heldere wijze de gemeente informeren over alles wat 
ons ter harte gaat, waarbij we ook gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen.Via de 
kerkdiensten op internet en via social media proberen we niet alleen de eigen achterban, maar ook 
andere belangstellenden te bereiken. We willen ook in de toekomst voorop lopen bij het inzetten van 
nieuwe media. 

 
Deelbeleid sectie Jong  
 
Waar staan we nu   
Twee jaar na de vorige aanpassingen, leek het de sectie goed om de doelstellingen wederom tegen 
het licht van de deelvisie van sectie jong te houden. In dit document wordt geëvalueerd of de 
doelstellingen gehaald zijn dan wel bijgesteld moeten worden en wordt er bij nieuwe ontwikkelingen 
stilgestaan. We zijn dankbaar voor alle positieve veranderingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. 

• de zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
• de aandacht voor de tieners in de gemeente 
• het belang van missionair zijn 
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De zorg om tieners betrokken te houden bij de gemeente 
De gemeente is enorm gezegend met een flink aantal kinderen. De afgelopen jaren hebben wij gezien 
dat tieners zijn afgehaakt dan wel zich hebben aangesloten bij CrossPoint.  
Het is ons verlangen om tieners betrokken te houden bij onze gemeente door ze te laten merken dat 
ze een volwaardig onderdeel van onze gemeente zijn. Ze zijn niet slechts de kerk van morgen, maar 
horen ook vandaag bij onze gemeente. 
Wij willen dit doen door gavengericht naar taken te zoeken. De bestaande relatie met hen te 
onderhouden en uit te bouwen. We willen hen de ruimte bieden om uit te groeien tot volwassenen die 
zich op een gezonde wijze afhankelijk weten van en geliefd weten door God. Dit betekent ook dat we 
ze opzoeken als we ze al een tijdje missen in de diensten. 
 
De aandacht voor de tieners in de gemeente 
CrossPoint is per 1 april 2014 verder gegaan als zelfstandige gemeente. Daardoor zullen zij een eigen 
sectie Jong formeren. Wij houden elkaar op de hoogte van de beslissingen die anderen raken. Waar 
mogelijk en/of gewenst zullen we samen werken.  
Sinds november 2012 zijn er enkele muziekteams samengesteld, in vrijwel elke ochtenddienst worden 
enkele liederen (Sela, Opwekking, Psalmen voor Nu) begeleid door een combo. In deze muziekteams 
doen ook veel tieners mee, d.m.v. zang, muziekinstrumenten en geluid. Ook gebruiken we in de 
ochtenddiensten beamers voor het projecten van de liederen en de bijbelteksten. De laptops worden 
veelal bediend door tieners. Een mooie ontwikkeling. 
 
Het belang van missionair zijn 
We blijven ons bewust van het belang van missionair zijn. Kleine stappen zijn hierin gezet. Het blijft 
echter een enorme uitdaging.  
 
Voor de komende vier jaar willen we de reeds vastgestelde deelvisie van de sectie jong voorzetten in 
de volgende hoofdlijnen. 
 

• Toerusting (ondersteunen van ouders, onze jeugdwerkers en de gemeente) 
• Samen zijn (clubs en andere activiteiten) 
• Erediensten (de samenkomsten op de zondag) 
• Dienen (het dienen van hulpbehoevenden) 

 
Doelstelling m.b.t. toerusting: 

• Doorgaan met vernieuwen van toerusting van tieners in bijvoorbeeld de catechese of 
tienergroeigroep 

• Opnieuw toerusting voor ouders organiseren (richtlijn 1x per jaar) 
• Stimuleren van toerusting voor jeugd-, tiener- en jongerenwerkers 
• Onderzoeken naar extra promotie mogelijkheden van Alphacursus, bijvoorbeeld via social 

media,Hervormd Contact, etc. Aansluiting zoeken door middel van triggeren van 
levensvragen. 

 
Doelstelling m.b.t. samenzijn: 

• Blijvende aandacht geven aan het samenzijn en waar nodig met nieuwe vormen 
experimenteren. Het is van belang om het belang van kinderwerk (als voorbereiding op 
het tienerwerk) aandacht te blijven geven. 

• Het accent verleggen naar het activeren van tieners in de gemeente door ze te betrekken 
bij allerlei activiteiten in de gemeente (bv rommelmarkt, taken op zondag), waarbij ze zelf 
ook kunnen groeien en actief kunnen deelnemen. 
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• Het clubwerk nodigend inrichten vooral in de evenementen die door een club 
georganiseerd worden. 

• Faciliteren van activiteiten om relaties op te bouwen, zoals sport, ontspanning, EO-
jongerendag etc. Vooraf moet er wel goed gekeken worden of er behoefte aan is. 

 
Doelstelling m.b.t. eredienst: 

• Vanuit de visie van inclusieve eredienst in gesprek blijven met zowel jong als de andere 
generaties. Daarbij moet zowel voor tieners/jongeren voldoende te halen zijn, waarbij ze 
ook in gesprek komen met andere generaties om het wederzijds begrip te bevorderen. 

 
Doelstelling m.b.t. dienen 

• Onderzoeken van mogelijkheden om kinderen, tieners en jongeren het dienen te leren, 
deel te nemen en voor te leven. 

 
Doelstelling m.b.t. Relatie: 

• Primair werken aan een band en een gevoel van geborgenheid met onze jeugd. 
Daarnaast dan ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst 
jeugdpastoraat gestalte te gaan geven in de gemeente. 

 
Doelstelling m.b.t. evangelisatie: 

• Actief zowel de tieners als de jeugd/jongeren werkers betrekken in een gesprek hoe we 
het evangelie kunnen delen met de andere mensen (niet gelovigen en niet zozeer vanuit 
andere geloofsgemeenschappen) om ons heen. 

 
 
 

Deelbeleid sectie Groei 
Wat doet de sectie Groei vanuit haar visie om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in het 
geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen?  
De toerusting van de gemeente gebeurt vanuit de sectie Groei onder andere in de Groei Groepen. 
Gemeenteleden komen bij elkaar in kleine groepen om samen na te denken over een bijbelgedeelte 
en hebben als doel om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Er is een vaste coördinator van de 
Groei Groepen en jaarlijks wordt gezamenlijk het thema bepaald met de voorganger en de sectie 
Zorg. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd.   
 
We zoeken actief het contact met het dorp. Bijvoorbeeld door in samenspraak met Pier-K filmavonden 
te organiseren en waar mogelijk aan te haken bij activiteiten in het dorp. Tijdens koningsdag worden 
spelletjes met een bijbelse boodschap te georganiseerd op het kerkplein. Door deze activiteiten willen 
we actief aanwezig zijn in het dorp. Elk jaar vindt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub plaats. Er 
is dan twee dagen een programma rondom een bijbels thema. In het dorp en op de scholen wordt er 
bekendheid gegeven aan de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub wordt samen met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk georganiseerd.  
 
De sectie Groei stimuleert de missionaire houding van de gemeente door ideeën aan te dragen voor 
gemeenteleden of andere secties. Er worden manieren gezocht om de gemeente zich meer bewust te 
maken van haar missionaire taak. In de uitwerking en het aandragen van missionaire mogelijkheden 
en taken kan de sectie Groei een beroep doen op een kerkelijk werker die de sectie ondersteunt. 
Tweemaal per jaar wordt er een avond en middag georganiseerd over geloofsopvoeding,voor ouders 
die in hun kind hebben laten dopen en hun kinderen. Deze avonden hebben als doel om ouders te 
stimuleren na te denken over de geloofsopvoeding, ervaringen te delen en ouders te betrekken bij de 
kerkelijke gemeenschap.  
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De komende vier jaar wil de sectie Groei de volgende punten verder ontwikkelen.  

• Bezinnen op de manier waarop de gemeente zich bekend maakt in het dorp en aan 
gemeenteleden.   

• Manieren en wegen zoeken om gemeenteleden zich meer bewust te maken van haar 
missionaire taak. 

• Groei in het aantal gespreksgroepen en gemeenteleden toerusten om een kringavond te 
leiden. Voor het toerusten van nieuwe kringleiders worden aparte avonden gepland. 

• Het breder bekend maken van de vakantiebijbelclub en het trekken van meer kinderen 
naar de vakantiebijbelclub. De vakantiebijbelclub verder continueren en gezamenlijk 
organiseren met de Christelijk Gereformeerde Kerk. 

• De activiteiten op Koningsdag ´bijbelse spelletjes op het kerkplein´ continueren. Het heeft 
voor het eerst plaats gevonden in 2014. De komende jaren moet er een duidelijk groei 
zijn in het aantal deelnemers en er moeten meer vrijwilligers betrokken worden bij de 
organisatie. 

De sectie Groei wil de gemeente bewust maken van haar missionaire opdracht om het evangelie te 
verkondigen in ons dorp en in onze directe omgeving.  

. 
 

 


