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1. Inleiding 
 

In dit beleidsplan wordt de koers van de gemeente voor de komende vier jaar beschreven. Het 

maakt voor iedereen inzichtelijk waar we ons als gemeente de komende vier jaar op willen 

richten en hoe we dat doen. Daarnaast laat het zien wie we zijn, waar we voor staan en waar 

we naar streven als gemeente.  

 

De opzet van het beleidsplan is iets gewijzigd ten opzichte van het vorige. Het aantal 

hoofdstukken is teruggebracht en de inhoud ervan hier en daar gewijzigd. In het tweede 

hoofdstuk beginnen we met het beschrijven van de roeping en identiteit van de gemeente. Het 

derde hoofdstuk zal gaan over de algemene visie van de gemeente. In hoofdstuk vier 

beschrijven we per team en commissie het beleid voor de komende vier jaar. Daaruit volgt het 

vijfde hoofdstuk waarin de kerndoelen van ieder team en commissie beschreven zijn. Ze maken 

concreet hoe we dit beleid willen gaan uitvoeren.  

 

Voor de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan heeft de wijkkerkenraad een beleidsplan-

commissie samengesteld. Anders dan bij het vorige beleidsplan heeft de beleidsplancommissie 

ervoor gekozen de verschillende teams en commissies om input te vragen, zowel voor het 

beleid in hoofdstuk vier, als voor de plannen in hoofdstuk vijf. Mocht u benieuwd zijn naar dit 

proces dan kunt u meer informatie daarover vinden in de documenthistorie in de bijlage.  

 

In de gesprekken, de vergaderingen en het schrijven van de tekst hebben we steeds gezocht 

naar de leiding van Gods Geest. We hopen dat het resultaat iedereen zal inspireren om de 

koers, die we samen in dit beleidsplan uitgezet hebben, te volgen. Hierbij mogen we ons steeds 

weer toevertrouwen aan diezelfde Geest die, net als de wind, uiteindelijk zelf bepaalt waar Hij 

ons brengt. 
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2. Visie: wat ons drijft 
 

2.1 Roeping  

De roeping die we als gemeente hebben, bepaalt als eerste onze identiteit. Vanuit het Woord 

van God verstaan we waartoe we geroepen zijn. In het kort kan onze roeping als volgt worden 

omschreven: 

 

Als Hervormde Wijkgemeente Aalsmeer-Dorp, deel uitmakend van de Hervormde Gemeente te 

Aalsmeer, geloven wij dat wij door de God van Israël, die ook onze Vader wil zijn, geroepen zijn 

om – in de lijn van de Reformatie – gemeente te zijn rondom Zijn Woord. Door Zijn Woord roept 

Hij ons op om samen met Israël Hem als eerste en enige lief te hebben. Daarop is de verlossing 

in Zijn Zoon Jezus de Christus gericht. Daarom schenkt Hij ons de vervulling met de Heilige 

Geest.  

Wij geloven dat wij geroepen zijn om een gemeenschap te zijn - lichaam van Christus - waarin 

geleefd wordt vanuit een diepe verbondenheid met de Heer en met elkaar. Het is Zijn wil dat wij 

- levend als rank aan de wijnstok - het leven van Christus in geloof, liefde en dienst delen met 

elkaar. Daartoe heeft Hij ieder gaven gegeven.  

Wij weten dat Hij ons ook roept om die liefde te delen in ons dorp, ons land en de wereld; om 

Zijn getuigen te zijn met woord en daad totdat Israël en de volken zullen binnengaan in Zijn 

Koninkrijk. Zo willen wij door Gods kracht en leiding Hem liefhebben en dienen. 

 

2.2 De Waarden 

We benoemen in deze paragraaf onze kernwaarden. Welke waarden vinden we belangrijk voor 

onze gemeente? Bij welke waarden voelen we ons thuis? Anders gezegd: welke waarden 

liggen ten grondslag aan hetgeen we zeggen, aan hetgeen we doen? De volgende waarden zijn 

het belangrijkst voor ons als gemeente:  

 Nederigheid en godvrezendheid, want ‘de vreze des Heren is het begin van alle wijsheid’ 

(Spreuken 9:10) 

 Betrouwbaarheid, trouw, eerlijkheid en oprechtheid 

 Het geven van geborgenheid, saamhorigheid, liefde naar elkaar, acceptatie van de 

ander en luisteren naar elkaar 

 Genieten van de goede en mooie dingen die de Heer ons geeft 

 Het elkaar opbouwen en helpen groeien in geloof 

 Plezier en voldoening beleven bij wat we mogen doen in de gemeente 

 

2.3 Visie 

De visie formuleert en maakt duidelijk waar we als Wijkgemeente Aalsmeer-Dorp voor staan: 

Als Wijkgemeente Aalsmeer-Dorp zien we op naar God en om naar elkaar als leden van 

onze gemeente en hebben we een hart voor mensen om ons heen. 

 

Nog korter en kernachtiger: 

Vanuit Gods liefde leven voor Hem en omzien naar elkaar, naar mensen om ons heen. 
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3. Identiteit: Wie we zijn  
 

3.1 Identiteit  

Onze gemeente is in een proces van honderden jaren door Gods genade gegroeid en in stand 

gehouden. Wij zijn een orthodox hervormde gemeente – deel uitmakend van de Protestantse 

Kerk in Nederland - omdat de hierboven beschreven Bijbelse roeping allereerst via de weg van 

de Reformatie ons heeft gevormd. Tegelijk zijn wij ook een gemeente die mede gevormd is door 

inbreng vanuit reformatorische en evangelische vernieuwing. Binnen onze gemeente ontmoeten 

deze beide lijnen elkaar. We geloven dat God ons juist daardoor wil zegenen. Deze speciale 

identiteit van onze gemeente willen wij dan ook zorgvuldig bewaren. 

 

3.2 Uitgangspunten voor onze gemeente 

Onderstaande uitgangspunten hebben we toegevoegd, omdat ze iets wezenlijks laten zien over 

de identiteit van onze gemeente. Het is geen volledige lijst van al onze uitgangspunten, maar 

een weergave van datgene wat op dit moment relevant is. 

 

3.2.1 Karakter van onze gemeente 

Als gemeente willen we trouw blijven aan Gods Woord en blijven gaan op de weg van onze 

roeping zoals die onder 2.1 is verwoord. Daarbij willen wij onze speciale identiteit, zoals die 

onder 3.1 verwoord is, zorgvuldig bewaren.  

 

3.2.2 De bediening van de doop en het opdragen van kinderen binnen de Dorpskerk 

De brochure “Belijdenis/doop/opdragen” in de serie “In de Dorpskerk” geeft weer hoe wij als 

gemeente omgaan met de Bijbelse opdracht van de doop. De hoofdpunten worden nu 

opgesomd:  

 Wij geloven dat de Bijbel ons leert dat de doop in de eerste plaats een daad van God zelf is. 

Daarom is het zo dat eenmaal met of in water gedoopt zijn voldoende is. Het is deze 

achtergrond die maakt dat in onze gemeente een tweede doop niet mogelijk is. Het 

onderricht en pastoraal beleid richt zich erop dat eenmaal gedoopt zijn voldoende is. 

 Zowel kinderen als volwassenen kunnen worden gedoopt. 

 De doop door besprenkeling en door onderdompeling zijn zowel Bijbels als kerkordelijk 

toegestaan en dientengevolge ook binnen onze gemeente praktijk.  

 Wanneer ouders kiezen voor het opdragen van hun kind zal dit kunnen gebeuren in een 

dienst met gebruikmaking van de liturgie die te vinden is in bovengenoemde brochure.  

 Bij de kinderdoop en het opdragen van kinderen worden met ouders afspraken gemaakt 

aangaande toerusting in het opvoeden van hun kind(eren) in het licht van geloven en Bijbel. 

Met volwassenen die gedoopt willen worden, worden afspraken gemaakt aangaande 

deelname aan de belijdeniscatechese die aan de doop vooraf zal gaan. 

 

3.2.3 Deelname aan het Avondmaal 

Binnen onze gemeente staat de deelname aan het Avondmaal open voor iedere 

(jong)volwassene die de Heer van harte liefheeft, ongeacht of men al openbare belijdenis van 

het geloof heeft afgelegd. We geloven wel dat er een Bijbelse roeping is om de keuze voor de 
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overgave aan de HEER en het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken door het doen van 

openbare belijdenis. In het pastoraat en onderricht onderstrepen we het belang daarvan. 

 

3.2.4 Zondagochtenddienst 

De diensten op zondagochtend zijn bedoeld voor iedereen. Dit zijn erediensten, ter ere van de 

Here onze God. Met het oog op continuïteit in de diensten en een herkenbare wijze van vieren, 

is er een bepaald format vastgesteld. Dit format reikt een structuur aan voor de eredienst en 

geeft aanbevelingen over de te zingen liederen.  

 

3.3 Huidige situatie  

De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit de wijken Dorp en Oost. Beide wijken hebben 

hun eigen identiteit en willen deze ook behouden, maar waar dat gewenst is vinden 

gezamenlijke activiteiten plaats. Samen met de Open Hof Kerk in Aalsmeer maken we deel uit 

van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de kerkorde is een Algemene Kerkenraad (AK) 

een vereiste. De AK bestaat uit afgevaardigden van de wijkkerkenraden Dorp en Oost. We 

willen alleen bij de AK neerleggen hetgeen noodzakelijk is. Het uitgangspunt in onze relatie met 

de AK kan als volgt verwoord worden: doe zoveel mogelijk in de wijk en doe in de AK wat 

noodzakelijk is. In de documenten van de ‘plaatselijke regeling’ zijn zowel op plaatselijk als op 

wijk-niveau afspraken en uitgangspunten vastgelegd. 

 

Aangezien onze huidige predikant ds. E. J. Westerman in mei 2015 met emeritaat hoopt te 

gaan, staat de huidige periode in het teken van afscheid en de zoektocht naar een nieuwe 

predikant. De kerkenraad heeft een beroepingscommissie samengesteld en hen de zegen en 

het mandaat gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. 

We kunnen concluderen dat er rust en stabiliteit in de gemeente is. Het belangrijkste is echter 

dat het woord van God centraal blijft staan in de gemeente en dat wij daarvanuit activiteiten 

ontplooien. Dat doen we niet alleen als kerkenraad, maar met alle gemeenteleden, als gezin 

van God.  

 

3.4 Sterkte- en zwakteanalyse 

De kerkenraad heeft in samenwerking met de beleidsplan-commissie het functioneren van onze 

gemeente geanalyseerd vanuit een viertal invalshoeken, namelijk: sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen. De hieronder genoemde opsommingen staan in willekeurige volgorde. 

 

3.4.1 Sterktes 

Wat gaat op dit moment goed in onze gemeente? Waar we blij mee zijn? De sterke kanten van 

onze gemeente behoeven meestal geen nadere zorg en willen we graag behouden en 

versterken. 

 We zijn een actieve gemeente, gezien de vele activiteiten en vrijwilligers 

 We hebben aandacht voor gebed, gezien o.a. de wekelijkse gebedsbijeenkomst 

 We putten uit verschillende christelijke bronnen, wat te merken is in de liederen, liturgische 

elementen en mogelijk verschillende preekstijlen 

 De diaconie is vermogend en is daardoor in staat om op een krachtige manier mensen en 
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organisaties te ondersteunen 

 Er vindt zowel binnen (bijv. koffie drinken na de kerk, vrouwenochtend, mannenontbijt) als 

buiten de gemeente veel onderlinge ontmoeting plaats; de gemeenschap is vrij hecht 

 De gemeente heeft het zelfvertrouwen en de capaciteit om, als het moet, zonder betaalde 

kracht(en) goed te functioneren 

 We hebben een goede relatie met zorgcentrum Aelsmeer, die onderhouden wordt door o.a. 

bezoekwerk en de wekelijkse videoverbinding van de eredienst 

 We hebben aandacht voor bijbelstudie, gezien o.a. het kringenwerk 

 We zijn een gemeente voor alle generaties, gezien het grote aantal kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen in ons midden 

 

3.4.2 Zwaktes 

Wat gaat er op dit moment niet goed in onze gemeente? Waar zien we mogelijkheden tot 

verbetering? De zwakke kanten van onze gemeente behoeven meestal nadere zorg. 

 Tieners zijn weinig aanwezig in de eredienst en voelen zich vaak niet aangesproken tijdens 

de eredienst 

 Er is weinig gezamenlijk zendingsbewustzijn 

 Als gemeente zijn we niet altijd uitnodigend naar rand- en buitenkerkelijken 

 We maken zeer beperkt gebruik van ons kerkgebouw. Immers, het gebouw is slechts enkele 

uren per week geopend 

 Er zijn momenteel geen activiteiten voor jongeren die de 16+ groep uitstromen 

 Er komen minder mensen in de avondmaalsdiensten dan in normale erediensten 

 Te weinig mensen zijn zich voldoende bewust van hun financiële verantwoordelijkheid 

 De wekelijkse gebedsbijeenkomst wordt door een beperkte vaste groep leden gedragen 

 

3.4.3 Kansen 

Welke kansen zien we voor de toekomst van onze gemeente? Welke nieuwe mogelijkheden zijn 

er om onze rol als gemeente van de Heer duidelijker gestalte kunnen geven? 

 Interkerkelijke samenwerking biedt mogelijkheden om samen meer te bereiken op het gebied 

van jeugd, diaconie, evangelisatie, etc.  

 In tijden van crisis kunnen de diaconie en het pastorale team meer zorg bieden aan mensen 

buiten de kerk en zo in contact met hen komen  

 De ontkerkelijking in Nederland biedt kansen om het evangelie te delen met een groeiende 

groep mensen die weinig tot niets met of tegen de kerk heeft 

 Het opzoeken en betrekken van mensen die formeel deel uitmaken van onze gemeente 

maar nooit in de diensten aanwezig zijn 

 Nog een groot deel van de gemeente maakt niet deel uit van een kring. De gemeentekringen 

zijn laagdrempelig en er kan een vorm van onderling pastoraat geboden worden 

 

3.4.4 Bedreigingen 

Welke bedreigingen zijn er voor de toekomst van de gemeente? Wat bedreigt ons gestalte te 

blijven geven aan onze rol als gemeente van de Heer?  
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 Onze gemeente kent verschillende stromingen, als de kleuren van een palet. We vinden het 

moeilijk om alle kleuren van het palet van onze gemeente de nodige ruimte te gunnen 

 De vraag is of we de (financiële) capaciteit hebben om het kerkgebouw op langere termijn te 

blijven onderhouden 

 De toewijding van mensen en daarmee het vrijwilligerswerk wordt maatschappelijk gezien 

steeds vrijblijvender en die tendens is ook in de kerk voelbaar 

 Er is een gebrek aan Bijbelkennis in onze gemeente. Er lijkt beperkte interesse tot 

Bijbelstudie 
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4. Beleid 
 

4.1 Inleiding 

Het beleid voor de komende vier jaar wordt aan de hand van de verschillende taakvelden 

beschreven. Deze taakvelden worden ieder apart vertegenwoordigd door een vergadering, 

team of commissie. Deze groepen hebben zelf hun beleid voor de komende vier jaar besproken 

en geformuleerd. Om die reden kan de structuur en formulering van de tekst verschillend zijn. 

De concretisering van het beleid in plannen vindt plaats in hoofdstuk vijf van het beleidsplan. 

 

4.2 Kerkenraad, organisatie en vrijwilligers 

Gemeente zijn is ten diepste functioneren als een lichaam, waarbij alle leden van het lichaam 

goed functioneren. Daarom willen we ook gemeente zijn op zo’n manier dat gemeenteleden hun 

bijdrage kunnen, maar ook willen leveren op basis van hun gaven. Meeleven met de gemeente 

vraagt volgens Gods Woord ook mee-dienen in de gemeente. Een diepe waardering voor elkaar 

en ieders gaven is nodig voor dit levend en dienend gemeente-zijn. 

Tegelijk vraagt dit leven-als-lichaam wel dat er ook toerusting beschikbaar zal zijn. Belangrijk is 

in dat verband ook dat voor allen die zich inzetten duidelijk moet zijn wat er van hen verwacht 

wordt. Wanneer dit niet het geval is, ontstaan er gemakkelijk misverstanden. De kerkenraad 

heeft de taak om in dit proces van gemeente-zijn een sturende rol te blijven vervullen en de 

samenhang te bewaken. Leidend is daarbij wat in dit beleidsplan staat over onze gemeente en 

haar leven.  

De samenstelling van de kerkenraad moet in verband daarmee zo veel mogelijk overeenkomen 

met de veelkleurigheid die onze gemeente kenmerkt. Hoewel de kerkorde ruimte biedt dat ook 

meerdere leden van één familie deel mogen uitmaken van de kerkenraad, heeft dit niet de 

voorkeur. 

 

4.3 Gemeentekringen 

Als gemeente hebben we plaatsen nodig waar we elkaar met een zekere regelmaat in kleinere 

kring ontmoeten. Hier kunnen we samen optrekken, oog hebben voor elkaar, samen leren uit 

Gods Woord en met elkaar oefenen in ‘geloven in het leven van alledag’. Zulke kringen kunnen 

plaatsen zijn waar vrienden en kennissen mee naar toe genomen kunnen worden. De drempel 

naar een huiskamer is lager dan die naar een kerkdienst. Belangrijke voorwaarden voor het 

kringenwerk zijn veiligheid en thuiskomen. 

De komende vier jaar willen we het kringenwerk verbreden en zo meer gemeenteleden 

verwelkomen. Het aantal kringen breiden we uit en zo ook het aantal betrokken leden. De 

frequentie waarop een kring bij elkaar komt is en blijft verschillend en de inhoudelijke invulling 

blijft divers. Deze diversiteit wordt juist ingezet als een kracht om voor de verschillende 

gemeenteleden pro-actief een passende kring te zoeken. 

 

4.4 Erediensten 

In 2014 heeft in fasen een bezinning over de erediensten plaats gehad. Na een eerste ronde 

binnen de kerkenraad, maar ook in het Team Diensten, het Pastoraal Team en een bijeenkomst 

met muziekleiders, heeft de kerkenraad tijdens een bezinningsdag een vervolg gegeven aan 
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deze bezinning, waarbij ook nog input vanuit het jeugdwerk(plan) een rol speelde. Afgesproken 

is om – rond een praatstuk dat in de kring van de kerkenraad is opgesteld – met de andere 

groepen die deelgenomen hebben aan de eerste ronde verder te spreken.  

Ook zal een boekje in de reeks ‘In de Dorpskerk’ over de erediensten geschreven worden. Het 

is de bedoeling dat daarin de grote lijnen getekend worden ten aanzien van zowel de geestelijke 

basis van onze diensten als de praktische uitwerking daarvan. Aangezien het proces van 

bezinning en schrijven nog gaande is zal dit boekje uiteindelijk mogelijk de gemeente kunnen 

dienen om onze gezamenlijke visie op de erediensten te verwoorden als uitgangspunt voor 

beleid.  

 

4.5 Verdieping in geloof 

Bijbelstudie is voor onze gemeente belangrijk. Bestudering van de Bijbel moet plaatsvinden via 

de diensten en via aparte Bijbelstudieavonden. Bijbelstudie moet effect hebben op de 

levenswandel, in naastenliefde en zicht geven op Gods heilsplan voor deze wereld. 

Ook het houden van diensten die een sterk lerend karakter hebben, dragen hiertoe bij. 

De huidige vormen van verdieping, zoals gemeentekringen, catechese, Bijbelstudies en 

gebedskring moeten we in stand houden. 

Verdieping van het geloof is voor iedereen van belang. Voor degenen die leiding geven in de 

gemeente op welke manier dan ook, is het van belang dat ook zij voldoende voeding vinden om 

te kunnen blijven functioneren en het evangelie te kunnen blijven delen. Het houden van 

speciale studieavonden met een bepaald thema wordt belangrijk geacht. We willen het belang 

onderstrepen van persoonlijk geloof door omgang met de Bijbel, door gebed, door omgang met 

God, thuis en met zowel jongeren als ouderen. 

 

4.6 Diaconaat 

De diaconie biedt praktische en financiële hulp aan mensen in nood. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen plaatselijk (zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente), landelijk en 

wereldwijd diaconaat. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van problemen rondom 

eenzaamheid binnen en buiten de kerkelijke gemeente. De diaconie blijft intensief betrokken via 

de raad van toezicht bij de identiteit en het beleid van Zorgcentrum Aelsmeer. In het plaatselijke 

diaconaat streven we ernaar meer zichtbaar te zijn buiten de kerkelijke gemeente. Dit doen we 

door eerst zicht te krijgen op de specifieke nood buiten de kerkelijke gemeente. Vervolgens 

gaan we de gemeenteleden stimuleren en activeren om hierbij betrokken te raken. Landelijk en 

werelddiaconaat krijgen vorm door de ondersteuning van projecten en organisaties die 

diaconale taken uitvoeren. De activiteiten van de diaconie worden mogelijk gemaakt door 

inkomsten uit vruchtgebruik van haar vermogen, collectes en giften. De diaconie zal de 

gemeente regelmatig blijven informeren over hetgeen de diaconie doet en hoe gemeenteleden 

hierbij betrokken kunnen raken.  

 

4.7 Pastoraat 

In de afgelopen jaren heeft het Pastoraal Team in het kader van de behartiging van de 

pastorale zorg in de gemeente ook speciale aandacht gegeven aan trajecten van 

gebedspastoraat en aan de begeleiding van gemeenteleden rond ziekenzalving. Een protocol 
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m.b.t. ziekenzalving is in verband daarmee opgesteld. Daarnaast heeft het aanbod van 

cursussen veel aandacht gehad: Alphacursus, Marriage Course en huwelijksseminars kunnen 

genoemd worden. Het gebedswerk in de gemeente – de wekelijkse gebedsbijeenkomst, de 

deelname aan de Week van Gebed en de Nacht van Gebed – blijft horen bij het aandachtsveld 

van het Pastoraal Team. 

In samenwerking met het Missionaire Team, de kerkelijk werker en de ledenadministratie is 

rond het thema ‘de kaartenbak van de Goede Herder’ een begin gemaakt met het beter in het 

oog krijgen en benaderen van bij de gemeente aangesloten leden die we niet vaak zien. We 

merken ook dat er steeds meer een beroep op het team gedaan wordt vanuit de ledenadmini-

stratie i.v.m. vragen die rijzen vanuit die administratie.  

Het beleid voor de komende jaren is de pastorale zorg voor de gemeente op een hoog niveau te 

houden. Dit doen we (1) door het blijven bijstaan van gemeenteleden die in geestelijke nood 

verkeren, (2) door middel van de hierboven beschreven bestaande activiteiten en (3) door het 

ontwikkelen en versterken van een pastorale netwerkstructuur, waarin gemeenteleden meer 

oog hebben voor elkaar. 

Dit alles zou een te zware belasting zijn voor het pastorale team in zijn huidige omvang. Een 

vraag die hierbij dan ook nog beantwoord moet worden is of, behalve uitbreiding van het team, 

sommige activiteiten niet bij andere (nieuwe of bestaande) taakgroepen ondergebracht dienen 

te worden. 

 

4.8 Jongeren in de gemeente 

Als gemeente streven we naar jeugdwerk waarin kinderen, tieners en jongeren binnen en buiten 

de Dorpskerk Jezus leren kennen (kennis), Hem gaan volgen (relatie) en Zijn discipelen zijn in 

hun omgeving en in de wereld (praktijk). We streven ernaar dat kinderen, tieners en jongeren de 

ruimte krijgen zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en betekenisvolle relaties met elkaar aan te 

gaan door de liefde van Jezus. We streven naar een gemeente die voor iedereen een thuis 

biedt en waar verschil van leeftijd, opleidingsniveau en cultuur gezien wordt als een kans om de 

lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Jezus' liefde te leren kennen. In zo’n gemeente 

voelen jongeren zich verbonden met de gemeente en met elkaar.  

De komende vier jaar geven we deze missie vorm door te werken aan negen bouwstenen of 

kernwaarden waarvan wij denken dat ze cruciaal zijn voor de groei van zowel de jeugd als 

jeugdleiders. Deze negen bouwstenen zijn: (1) gedreven en inspirerende jeugdleiders, (2) 

relevant geloofsonderwijs, (3) eigentijdse en plezierige activiteiten, (4) een samenhangend 

geheel, (5) betekenisvolle relaties, (6) talentgerichte verantwoordelijkheden, (7) realiseerbaar 

diaconaat, (8) toegankelijk jeugdpastoraat en (9) afhankelijkheid van God. Voor het jeugdwerk 

is een jeugdbeleidsplan geschreven. Dit is beschikbaar via de jeugdouderling. 

 

4.9 Getuigen van het Goede Nieuws 

In een van de laatste gesprekken die Jezus met zijn leerlingen had zei Hij: ‘Ga op weg en maak 

alle volken tot mijn leerlingen.’ (Mat 28:19) In Zijn laatste woorden vinden wij als gemeente de 

missie en uitdaging voor zending en missionair gemeente zijn. Waar missionair gemeente zijn 

gaat over het ‘op weg gaan’ naar plaatsen en mensen die fysiek dicht bij de gemeenschap 

staan (Aalsmeer en omgeving), gaat zending over het ‘op weg gaan’ naar plaatsen en mensen 
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die ver van de gemeenschap af staan (de rest van Nederland en de wereld).  

Zending vindt plaats doordat we individuen, echtparen of groepen uit onze gemeenschap 

tijdelijk of langdurig ondersteunen in hun leven en werk. Missionair zijn doen we allemaal op 

een eigen manier. Hierbij worden we als gemeente ondersteund door het missionaire team. Het 

missionaire team inspireert en prikkelt de gemeente om met daden en woorden Goed Nieuws 

voor haar omgeving te zijn. De droom is om binnen vier jaar missionaire initiatieven te 

ondersteunen die door gedreven gemeenteleden zelf in het leven zijn geroepen. Het 

missionaire team gaat voorop in het zetten van kleine gewaagde stappen om Goed Nieuws met 

rand-kerkelijken en niet-kerkelijken in daden en woorden te delen. Binnen vier jaar hebben we 

als gemeenschap door vallen en opstaan geleerd dat en hoe we hen zo goed mogelijk kunnen 

bereiken met Goed Nieuws. 

 

4.10 Financieel en Beheer 

Het streven van het College van Kerkrentmeesters is om jaarlijks te werken met een positieve 

financiële balans. De huidige begroting en het opgezette meerjarenplan geeft aan dat zonder 

ingrijpen er geen “positieve” balans is om mee te werken. Dit maakt het noodzakelijk dat er 

aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Het College van Kerkrentmeesters zet 

daarom beleidsmatig in op het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. 

Uit de jaarrekeningen bleek dat de exploitatie van het wijkgebouw Irene een structureel tekort 

laat zien in het resultaat. Het wijkgebouw is daarom in 2013 verbouwd en voor de komende tien 

jaar verhuurd aan de dagopvang voor ouderen. Daarnaast is de beheerder van het wijkgebouw 

Irene met vervroegd pensioen gegaan en is deze functie opgevuld door vrijwilligers. Hiermee 

hopen wij jaarlijks op een positief resultaat te kunnen rekenen.  

Omdat er veel taken bij de kerkrentmeesters liggen, streven we naar de realisatie van een 

commissie financiën onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters, die een aantal taken, 

zoals kerkbalans en de oogstcollecte, op zich neemt. 

Naast de financiën ligt bij de kerkrentmeesters de verantwoordelijkheid voor diverse (on-)roe-

rende zaken. Een grote groep gemeenteleden assisteert ons bij deze taken. Ook in de toekomst 

is het streven om zoveel mogelijk taken door de gemeenteleden te laten oppakken. 

 

4.11 Relatie met Israël 

De Bijbel leert ons dat God zich een volk, een land en een stad heeft gekozen. De Bijbel leert 

ons ook over Gods plan met en Zijn beloften voor het volk Israël. Dit is met de komst van Jezus 

de Messias niet veranderd. Als gelovigen uit de volken mogen wij delen in het heil dat God in 

het midden van het volk Israël heeft gerealiseerd (zie paragraaf 2.1 van dit beleidsplan). Wij 

weten ons als gemeente onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, zoals ook beschreven 

staat in de kerkorde (artikel 1,7). Vanuit deze verbondenheid zoeken wij naar wegen om de 

relatie met onze oudste broeder aan te halen / te herstellen en onze liefde te betonen aan Gods 

volk en het te zegenen naar de opdracht uit Genesis 12:3. 

Als een concrete uitdrukking van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël zijn wij 

als wijkgemeente daarom een relatie aangegaan met de bewoners van het dorp Yitaf. Tevens 

biedt deze relatie concrete aanleidingen om als gemeente aandacht te geven aan en meer te 

leren over de ‘Joodse wortels’ van de gemeente van Jezus Christus. Verschillende activiteiten 
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zoals speciale thema-avonden, Bijbelstudies en een Israëlreis, kunnen naast structurele 

aandacht in de eredienst ons helpen de HERE God en zijn Zoon en Messias Jezus, onze Heer, 

te volgen in liefde voor en dienst aan zijn eigen volk. 

 

4.12 Relatie met de Algemene Kerkenraad 

Vanuit de kerkorde is een Algemene Kerkenraad (AK) een vereiste. De AK bestaat uit 

afgevaardigden van de wijkkerkenraden Dorp en Oost. We willen alleen bij de AK neerleggen 

hetgeen noodzakelijk is. Het uitgangspunt in onze relatie met de AK kan als volgt verwoord 

worden: doe zoveel mogelijk in de wijk en doe in de AK wat noodzakelijk is.  
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5. Plannen 
 

5.1 Inleiding 

Evenals in hoofdstuk vier worden de plannen aan de hand van de verschillende taakvelden 

beschreven. Ook de plannen zijn, net als het beleid, door de verschillende groepen zelf 

besproken en geformuleerd. De plannen kunnen gezien worden als kerndoelen voor de 

komende vier jaar. Ze maken concreet hoe het in hoofdstuk vier beschreven beleid in 

hoofdlijnen vorm gaat krijgen.  

 

5.2 Kerkenraad, organisatie en vrijwilligers 

 De kerkenraad wenst een uitbreiding van het aantal kerkenraadsleden en blijft daartoe 

stappen ondernemen 

 De kerkenraad wil bevorderen dat een levend en wervend kringenwerk – eventueel 

aangevuld door andere pastorale netwerkstructuren – ertoe zullen bijdragen dat de 

gemeente steeds meer een ‘lichaamsstructuur’ krijgt waarbij niemand uit het oog of hart 

verloren wordt en waardoor leden als vanzelf met elkaar zullen meeleven en voor elkaar 

zullen zorgen 

 De kerkenraad wil bevorderen dat taken binnen de gemeente steeds meer verricht zullen 

worden in overeenstemming met de gaven die de leden van de gemeente van God hebben 

ontvangen. De kerkenraad wil daarom het proces stimuleren waarin alle leden van de 

gemeente hun gaven leren kennen en gebruiken in de dienst binnen het Lichaam van de 

Heer. Daarbij wil de kerkenraad indien nodig toerusting aanbieden die behulpzaam kan zijn 

bij de ontwikkeling van de aanwezige gaven binnen de verschillende taakgebieden. 

 De kerkenraad wil in de reeks ‘In de Dorpskerk’ een boekje laten verschijnen over de 

erediensten gebaseerd op de gedachte dat de erediensten de veelkleurige rijkdom van God 

mogen dienen en weerspiegelen. 

 De kerkenraad wil bevorderen dat er een paar maal per jaar gezamenlijke 

dienstvoorbereidingsbijeenkomsten gehouden worden ter onderlinge bemoediging, 

samenbinding, training en verdieping van degenen die bij de voorbereiding van diensten 

betrokken zijn – hierin kunnen ook aandachtspunten meegenomen worden als: regelmatig 

een getuigenis/bijdrage van gemeenteleden onderdeel laten zijn van de diensten; visuele 

ondersteuning e.d. 

 De kerkenraad wil samen met de jeugdleiding, Team Diensten en anderen die betrokken zijn 

bij de voorbereiding van diensten zoeken naar wegen om de jeugd te betrekken bij de 

diensten in onze kerk 

 De kerkenraad wil samen met predikant en andere geledingen verder werken aan een leer-

lijn/leerplan voor de gemeente  

 De kerkenraad wenst één of twee keer per jaar een “waar staan wij geestelijk/wat is Gods wil 

en weg voor ons”-beraad te houden met een nog nader te bepalen groep gemeenteleden (uit 

verschillende takken van gemeentewerk of zonder directe taak) om samen de weg van God 

voor ons als gemeente te zoeken 

 De kerkenraad wil oog blijven houden voor ‘gemeentegroei’ en in verband daarmee voor de 
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vraag hoe ons gemeente-zijn ook aantrekkelijk en betekenisvol voor niet-gemeenteleden zou 

kunnen zijn 

 De kerkenraad wil de bezinning bevorderen over de vraag wat de plaats en betekenis van de 

Dorpskerk binnen de burgerlijke gemeente Aalsmeer zou moeten zijn 

 De kerkenraad wil stappen zetten die ertoe leiden dat de gemeente regelmatig geïnformeerd 

wordt over de onderwerpen die in de kerkenraad aan de orde komen. 

 De kerkenraad wil specifieke aandacht besteden aan zowel de interne als de externe 

communicatie van onze gemeente. Een werkgroep/commissie zal daarbij aandacht geven 

aan en gebruik maken van moderne technologische middelen/mogelijkheden 

 In verband met het voorgaande zal ook verdere ontwikkeling van onze website en huisstijl 

aandacht moeten krijgen 

 De kerkenraad werkt voor zover nog nodig verder aan protocollen en/of taakomschrijvingen 

van werkzaamheden binnen de gemeente. 

 

5.3 Gemeentekringen 

 We streven naar een groei van de huidige 13 naar 15 kringen en van de huidige 100 naar 

120 deelnemende gemeenteleden. Dit doen we door nieuwe en huidige gemeenteleden die 

nog niet lid zijn van een kring actief uit te nodigen voor een kring.  

 De verschillende kringen worden zichtbaarder in de gemeente, o.a. door de kringleiders te 

vragen een stukje te schrijven voor in de zondagbrief en/of in het kerkblad betreffende hun 

kring. 

 Binnen vier jaar is er door kringleiders een klimaat geschapen waarin kringleden elkaar 

bemoedigen om in het leven van alledag hun christen-zijn praktisch vorm te geven. 

 

5.4 Erediensten 

 In hoofdstuk 4 is in de paragraaf over de erediensten verwezen naar een nog te verschijnen 

brochure in de reeks ‘In de Dorpskerk’ over de erediensten binnen onze gemeente. Deze 

brochure is bedoeld om als gemeente te groeien in het verwoorden en gezamenlijk dragen 

van de geestelijke basislijnen ten aanzien van onze erediensten. Onderweg naar de 

verschijning van dit boekje staat ook een vervolg van de bezinning op de agenda met de 

andere groepen die deelgenomen hebben aan de eerste bezinningsronde. 

 Ondertussen functioneren het praatstuk en de notulen van de bezinningsdag van de 

kerkenraad als een richting voor beleid.  

 

5.5 Verdieping in geloof 

 Bijbelstudie vinden we belangrijk. We moeten als gemeente elkaar aanmoedigen daaraan 

deel te nemen. 

 Om structureel kennis op te bouwen, zal in de komende tijd een leerplan worden ontwikkeld; 

te beginnen bij de kindernevendienst, vervolgens het tienerwerk, het jongerenwerk en het 

gemeentewerk. 

 Er zullen speciale avonden over bepaalde actuele onderwerpen georganiseerd worden; denk 

aan: hoe ga je als christen om met burn-out? 

 In de komende periode worden mogelijkheden onderzocht voor een retraite-weekend 
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waaraan alle gemeenteleden kunnen deelnemen. 

 We willen ons geloof met elkaar delen en zoeken naar mogelijkheden tijdens de 

morgendienst: laat iemand een lied aankondigen en dat toelichten. 

 We willen nieuwe liederen aanleren en daarmee verdieping in ons geloof aanbrengen. 

 We organiseren eens per jaar een ‘ronde tafel’-gesprek met vertegenwoordigers uit allerlei 

geledingen van onze gemeente om met elkaar te spreken over wat er in de gemeente speelt 

en op zoek te gaan hoe we in deze tijd kunnen leven, welke maatschappelijke ontwikkelingen 

kunnen we waarnemen. 

 

5.6 Diaconaat 

 De diaconie onderzoekt en creëert mogelijkheden voor ieder gemeentelid om deel te nemen 

aan concrete diaconale acties; hetzij dichtbij, zoals de bloemen uit de kerk en kerststukjes 

wegbrengen, bezoeken van ouderen, invulling geven aan de website ‘zorgvoorelkaar’, hetzij 

ver weg (kindertehuis Mexico, Heart for Children). 

 De diaconie wil een actieve bijdrage leveren in de WMO-raad, zoals deze door de burgerlijke 

gemeente is ingesteld. 

 De diaconieleden zijn in gesprek over hoe er een betere communicatie naar de 

gemeenteleden tot stand gebracht kan worden. Er wordt gedacht aan informatie via een 

flyer, de website, de beamer, kerkblad, afkondigingen en zondagsbrief.  

 Het moderamen van de gezamenlijke diaconie stelt de randvoorwaarden op voor mensen die 

voor financiële ondersteuning in aanmerking willen komen. 

 

5.7 Pastoraat 

In de komende periode zal het Pastoraal Team naast het behartigen van de pastorale zorg in de 

gemeente – in nauwe samenwerking met Kerkenraad en voor sommige onderdelen met het 

Missionaire Team en het Team Diensten – aandacht geven aan de volgende zaken: 

 het uitbreiden van het Pastoraal Team met een aantal pastorale oudsten 

 de versterking van het kringenwerk als onderdeel van de ontwikkeling en versterking van een 

pastorale netwerkstructuur voor onze gemeente (waarbij de vraag rijst of hiervoor niet een 

aparte taakgroep gevormd dient te worden) 

 het zo mogelijk regelmatig aanbieden en organiseren van cursussen (als de Alphacursus en 

de (Pre)Marriage Course)  

 het bekendmaken van de gemeente met de mogelijkheid van ziekenzalving (zie het protocol 

daarvoor) en (trajecten van) gebedspastoraat 

 aandachtspunt daarbij is het aanbieden van de mogelijkheid van toerusting voor de leden 

van het Pastoraal Team met het oog op gebedspastoraat 

 de aandacht voor de ‘kaartenbak van de Goede Herder’ moet structureel onderdeel zijn van 

het werk van het Pastoraal Team, maar met het oog daarop is uitbreiding gewenst (ook 

omdat steeds meer vragen en verzoeken om actie vanuit de ledenadministratie naar het 

Pastoraal Team komen) 

 in verband daarmee moet ook de interne organisatie (inclusief het in kaart brengen van de 

pastorale verantwoordelijkheden) van het Pastoraal Team doorgesproken en voor iedereen 

helder worden; dit is ook nuttig voor de toekomstige samenwerking binnen het Pastoraal 
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Team met de nieuw te beroepen predikant  

 het Pastoraal Team wenst ook betrokken te blijven bij het opstellen van een leerlijn voor 

onze gemeente en bij de bezinning op pastoraal noodzakelijke thema’s en accenten binnen 

het geheel van prediking en onderricht binnen onze gemeente 

 

5.8 Jongeren in de gemeente 

De jeugdleiders hebben voor de komende vier jaar diverse doelen gesteld die terug te vinden 

zijn in het jeugdbeleidsplan. Hieronder wordt een beperkt aantal van de kerndoelen genoemd. 

 We organiseren samen met de jeugdleiders jaarlijks (praktische) toerustings- en/of 

teambuildingmomenten, afgestemd op de leeftijdsgroepen en naar de behoeften op dat 

moment. 

 Binnen vier jaar is er voor de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar een passend activiteitenaanbod 

gerealiseerd samen mét deze groep. 

 Binnen vier jaar is er in de eredienst samenwerking tussen jong en oud, waarbij voor alle 

gemeenteleden Gods boodschap begrijpelijk is. 

 Binnen vier jaar heeft iedere kinder- of jeugdgroep (van kindernevendienst tot 16+) een ‘goed 

doel’ uitgezocht, of een diaconale activiteit georganiseerd, samen met de kinderen/jongeren, 

waardoor er in de club aandacht is voor diaconaat. 

 

5.9 Getuigen van het Goede Nieuws 

Het missionaire team heeft zeven kerndoelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden de 

komende vier jaar: 

 We besteden tijd aan het gebed, waarin we kracht en geloof zoeken, luisteren naar God en 

bidden om arbeiders voor de oogst en vragen anderen in de gemeente dit ook te doen.  

 We dagen gemeenteleden uit om op hun werk, school, gezin, in de straat en hun familie 

Goed Nieuws te zijn in woorden en daden. Dit doen we door concrete en praktische 

voorbeelden te geven van hoe je dit kunt doen en door hen hiervoor toe te rusten. 

 We ondersteunen bestaande activiteiten van de gemeente in het inspireren en gastvrij 

ontvangen van randkerkelijke en niet-kerkelijke mensen. 

 We zijn zelf steeds actief betrokken bij de organisatie van een activiteit waarbij we in contact 

komen met randkerkelijken en niet-kerkelijke mensen. 

 We zoeken contact met minimaal één andere gemeente die in een vergelijkbare context 

werkt om ideeën en ervaring uit te wisselen. 

 We werken samen met andere gemeenten in de regio om grotere missionaire activiteiten te 

organiseren of aan te sluiten bij activiteiten die al door hen georganiseerd worden. 

 Ieder lid van het missionaire team is met open ogen en oren missionair betrokken op een 

plaats of groep in Aalsmeer waar hij of zij randkerkelijken of niet-kerkelijken ontmoet. Door 

middel van bijbelstudie, intervisie en gebed ondersteunen we elkaar Goed Nieuws te zijn. 

 

5.10 Financieel 

 Er zal duidelijker gecommuniceerd worden over de financiën van de gemeente, om 

gemeenteleden bij dit onderwerp te betrekken. 

 De kerkrentmeesters zullen een plan van aanpak opstellen om op een gestructureerde wijze 
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het kerkgebouw schoon te maken en te houden. 

 De kerkrentmeesters zullen plannen formuleren met betrekking tot de besteding van de 

gelden die voortgekomen zijn uit de fusie van wijk Zuid met de Gereformeerde Kerk. 

 Het vaker bij name noemen van collectedoelen voor de gemeente, bijvoorbeeld 

investeringen in gebouw, techniek of jeugd. 

 De uitvoerende financiële werkzaamheden zitten al jaren bij een beperkt aantal personen. Er 

is gevaar voor onvoldoende overdracht en daarmee is het noodzakelijk dat de continuïteit 

van het financiële beheer op langere termijn beter wordt gewaarborgd. Hiervoor zullen in de 

komende periode door de kerkrentmeesters deze specifieke werkzaamheden 

gedocumenteerd worden en ondergebracht worden bij een grotere groep personen, die 

onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters deze werkzaamheden zullen uitvoeren.  

 De kerkrentmeesters streven ernaar om elk halfjaar een nieuwsbrief uit te brengen om 

gemeenteleden te informeren over behaalde en lopende werkzaamheden. 

 Het interieur van de Dorpskerk zal binnen de komende vier jaar gerenoveerd moeten 

worden. Hiervoor zal een plan van aanpak met bijbehorende begroting worden opgesteld. 

 

5.11 Relatie met Israël 

 Net als op andere taakgebieden maakt de kerkenraad hier gebruik van de diensten van een 

taakgroep. De ‘werkgroep Yitaf’  krijgt daarom een andere naam en het is wenselijk deze 

taakgroep aan te vullen met een paar extra leden. Als ‘werkgroep Israël’ za l zij in nauw 

overleg met kerkenraad en predikant betrokken zijn bij en initiatieven ontplooien die invulling 

geven aan het onder 4.11 genoemde. 

 Het is het voornemen om in de komende periode een brochure in de reeks ‘In de Dorpskerk’ 

te laten verschijnen, die gewijd is aan de Dorpskerk en wat de kerkorde noemt ‘de 

onopgeefbare verbondenheid met Israël’.  

 Een concreet aandachtspunt is dat we aan de Israël-zondag meer invulling willen geven. 

 Ook zullen er nieuwe initiatieven genomen worden om Bijbelstudieavonden te organiseren 

rondom bijvoorbeeld de Joods/Bijbelse feestdagen of andere thema’s die te maken hebben 

met Israël, Gods volk en de plaats die Gods volk inneemt in Gods Heilsplan. Deze avonden 

worden mogelijk gemeenschappelijk georganiseerd in samenwerking met wijk Oost. 

 

5.12 Relatie met de Algemene Kerkenraad 

Er zijn geen plannen met betrekking tot de Algemene Kerkenraad geformuleerd. 
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6. Verantwoording 
 
 
6.1 Inleiding 

Het vaststellen van de definitieve tekst van het hele beleidsplan is de verantwoordelijkheid van 

de wijkkerkenraad. Deze kerkenraad heeft gezocht naar de leiding door Gods Geest om tot een 

juiste formulering en een juiste prioritering te komen van al hetgeen in dit beleidsplan vermeld 

is. 

 

6.2 Communicatie 

Toen de kerkenraad meende dat dit beleidsplan voldoende compleet was, heeft hij dit plan 

voorlopig vastgesteld. Vervolgens is het tijdens een gemeenteavond besproken en het daaruit 

voortvloeiende commentaar is verwerkt. Daarna heeft de kerkenraad het beleidsplan definitief 

vastgesteld. Deze gang van zaken is in overeenstemming met de kerkorde. 

 

6.3 Tijdshorizon 

Dit beleidsplan heeft een tijdshorizon van ca. vier jaar, gerekend vanaf januari 2015. Dit 

betekent dat geformuleerde plannen in dit beleidsplan binnen een tijdsspanne van vier jaar 

vallen, dus tot en met 2018. Met andere woorden: dit beleidsplan moet minimaal binnen vier 

jaar herzien en geactualiseerd worden. 

Het is zelfs aanbevelenswaardig om elke twee jaar dit beleidsplan te actualiseren. De voorzitter 

van de kerkenraad beoordeelt de noodzakelijkheid. 

 

 

 

 

 

Datum definitief vastgesteld: 28-05-2015 
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