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Beleidsplan  GELOVEN IN DE TOEKOMST. 

 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

Na een aantal jaren en diverse beleidsstukken waarin het beleid van de PKN 

wijkgemeentes in Krimpen aan den IJssel beschreven staat, is per 1 januari 2020 

de fusie tussen de wijkgemeente “de Rank” en de wijkgemeente “de Ark” een 

feit. 

Voor deze nieuw geformeerde gemeente is een Beleidsplan geschreven. We 

hebben het de passende naam: GELOVEN IN DE TOEKOMST meegegeven. Wij 

geloven namelijk in deze gezamenlijke toekomst. Samen in de naam van Jezus 

Christus, onze Heer. 

Vanwege de verbouwing van het kerkgebouw de Ark tot een nieuw onderkomen 

voor de nieuwe gemeente, komt de gemeente tot Pinksteren 2020 in twee 

kerkgebouwen bij elkaar. Vanaf die datum wordt de Ark gesloten om te worden 

verbouwd. De diensten zullen dan in die periode in de Rank worden gehouden.  

In 2019 is er veel vergaderd en overlegd in allerlei geledingen. Dit heeft 

geresulteerd in (dikke) fusiedocumenten. Het is allemaal gebundeld in het 

eindrapport van de Fusiecommissie van 14 juli 2019: “Groeien in Liefde”. 

Dit is als ondergrond gebruikt voor dit document. Heel vaak wordt ook hiernaar 

verwezen.  

Dit Beleidsplan is van kracht tot het nieuwe gebouw in gebruik genomen zal 

worden. 

Deze periode wordt benut om naar elkaar toe te groeien. 

De leeftijdsopbouw van de Ark-Rankgemeente is: 
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Per 1 november 2019 zijn er 1455 gemeenteleden geregistreerd. 

Dit kunnen zijn: Doopleden, Belijdende Leden, Ongedoopte kinderen, Vriend en 
Gastleden.  

 
Zie voor cultuuranalyses in “Groeien in Liefde”  bijlage 03a en 03b. Voor het 

visiedocument over de Nieuwe Gemeente, Nieuwe Gemeenschap bijlage 05. 
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Hoofdstuk 2  Missie 

 

Kernzin van onze missie is: dienst aan God – houvast in de wereld. 

Kernwoorden zijn: omzien naar elkaar, inspirerende erediensten, bezingen van 

Gods goedheid, inzetten van gaven van gemeenteleden, functioneren van kleine  

groepen. 

De missie is in het fusiedocument “Groeien in Liefde” in bijlage 02 als volgt 

omschreven: 

Een geloofsgemeenschap 

die gebouwd is op het fundament Jezus Christus  

en levend door de vervulling van de Heilige Geest 

het Goede Nieuws van de liefde van de Vader verkondigt 

in woord en daad 

en zo de wereld dient. 

Om concreet invulling te geven aan deze missie zijn de navolgende doelstellingen 

geformuleerd:  

•  We willen als gemeente vanuit het geloof meer aandacht voor elkaar hebben, 

waardoor de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid zal toenemen.  

•  We willen een gemeente zijn waarin de jeugd zich thuis voelt. Om dit te 

bereiken zal er een geloofsoverdracht moeten plaatsvinden die goed past bij de 

leef- en belevingswereld van de jeugd. Daarnaast zullen er diverse activiteiten 

aangeboden worden, waarin gebouwd zal gaan worden aan waardevolle relaties 

binnen de gemeente. 

•  Daarnaast verliezen we niet uit het oog dat ook ouderen een plek krijgen in de 

gemeente en in de kerkdienst. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen “kracht”. We 

willen er voor iedereen zijn. 
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Hoofdstuk 3   Visie         

 

In het eindrapport van de Fusiecommissie “Groeien in  Liefde” staan alle 

belangrijke gegevens.  

De geschiedenis van beide wijkgemeentes is beschreven, en er is een 

cultuuranalyse gemaakt. Wij verwijzen daarom meerdere malen naar dit veel 

omvattende document. 

Ook het profiel van de nieuwe gemeente is hierin beschreven als: “(evangelisch)-

confessioneel”. 

Als bijlage A is aan dit beleidsplan toegevoegd: bijlage 02 van Groeien in Liefde, 

het fusiedocument ( bladzijden 17 en 18) “Wat voor een gemeente willen we 

zijn?”  

  



7 
 

 

Hoofdstuk 4  Kerkenraad      

 

De kerkenraad is belast met de leiding van de kerk/gemeente. Daartoe is in de 

plaatselijke regeling de samenstelling, verkiezing en werkwijze vastgelegd. De 

totstandkoming hiervan staat beschreven in bijlage 07 (blz.43) van het 

Fusierapport.                                                                  

Prioriteit: 

- Organisatie ambtsdragerstaken in de erediensten 

- Handleiding ambtsdragers moet worden opgesteld 

- Samenstellen van een “Ark-Rank gemeente” wijkgids  

Hieronder ziet u een organogram van de nieuwe samengestelde gemeente: 
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Hoofdstuk 5  Eredienst       

 

De eredienst is de wekelijkse ontmoetingsplaats waar jong en oud zich gekend 

en erkend weten. De gemeente hecht grote waarde aan de samenkomsten, 
omdat hier het hart van de gemeente klopt. Tijdens de erediensten ontmoeten 
gemeenteleden, kinderen, jongeren en ouderen, elkaar en ontmoet de gemeente 

haar God. De prediking staat centraal in de diensten. Iedere zondag komt de 
gemeente samen, in een ochtend en avonddienst. Dit laatste op verschillende 

locaties, in samenwerking met “de IJsseldijkkerk”. 
 
Het is goed om de bestaande vieringen en diensten te behouden. We moeten wel 

bekijken welke bijzondere diensten kunnen blijven bestaan.   
Alsook te inventariseren waar verschillen zijn en hoe hiermee om te gaan bijv. de 

bijeenkomsten in de ‘Stille week’.          
 
Het totaal overzicht en evaluatie Dienstencommissie zoals beschreven in bijlage 

08 en 09 (blz. 53 en verder)van het Fusierapport zal hierin worden 
meegenomen. 

 

Te regelen voor Pinksteren: 

- Basis liturgie(n) 

- Een of twee ochtenddiensten 
- Muzikale invulling en keuze liedbundels naast het Liedboek 

- Bloemschikkingen 
- Lectoren 
- Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

- Viering Heilig Avondmaal 
- Doopdienst 

- Belijdenisdienst 
- Invulling Stille Week  

- Betrokkenheid van de jonge kinderen en leden met een mentale beperking 
in de diensten te weten: kindernevendienst, structuurgroep en ‘crèche’ 

- Aandacht voor de betrokkenheid van tieners/jongeren in de eredienst 

- Bijzondere projecten 

 

Predikanten, dienstencommissie en ouderling-eredienst dragen hiervoor o.a. zorg 

voor de bezinning op de inhoud, de vorm en de voorbereiding. De ouderling van 

dienst wordt betrokken bij de voorbereiding van speciale diensten, denk aan 

doop-, belijdenis- en bevestigingsdiensten. 

Daarnaast is er de zorg voor de planning,  zoals het preekrooster, van de 

organisatie van alle vieringen en de coördinatie van al het werk dat door groepen 

en/of personen t.b.v. de vieringen wordt gedaan. 
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Hoofdstuk 6   Sacramenten 

 

Tot de zaken die de komende periode aandacht behoeven behoort de eredienst in 
het algemeen en de bediening en viering van de sacramenten in het bijzonder. 

 
Heilige Doop 
Wat betreft de bediening van de Heilige Doop: hierin bestonden tussen ‘Rank’ en 

‘Ark’ geen wezenlijke verschillen. Het lijkt niet al te moeilijk om te komen tot een 
modus waarin iedereen zich vinden kan. In dat kader zal enerzijds gesproken 

moeten worden over het inhoudelijke aspect (bijv.: welke doopformulier zal 
worden gelezen?), anderzijds over enkele formele/ praktische aangelegenheden 
(bijv: wanneer worden de dopelingen binnengebracht, hoe om te gaan bij de 

doopbediening met de aanwezige kinderen van de Kindernevendienst?) 
 

Al naar gelang het aantal dopelingen door het jaar heen wordt per (anderhalf) jaar 
drie avonden doopcatechese aangeboden als start van de toerusting voor de 
geloofsopvoeding. 

 
Heilig Avondmaal 

Met betrekking tot de viering van de Maaltijd van de Heer: vanaf het begin is ieder 
zich bewust van het feit dat hier de grootste uitdaging ligt bij het vinden van een 
gezamenlijke weg. 

Met het oog op de verschillen in de “Rank”- en “Ark” traditie is hier als uitgangspunt 
gekozen voor de notie van het ‘elkaar ruimte geven’. 

 
Daarbij blijft het van veel belang om goede zorg te dragen voor de uitvoering van 
de afspraken, die in het fusieproces zijn gemaakt.  

Wij verwijzen naar het gedeelte van het fusiedocument “Groeien in Liefde” bijlage 
12, wat wij als Bijlage B hebben opgenomen achter dit beleidsplan. 

 
Uitgangspunt: hoe kunnen wij kinderen en jongeren zo goed als ons 

mogelijk is - in de lijn van de belofte bij de Doop van ouders en gemeente – 

helpen om te komen tot het be-amen van hun doop in de geloofskeuze van 

Jezus als hun Heer en Heiland en de deelname aan het Heilig Avondmaal? 

 Vanuit de huidige situatie met verschillende tradities willen we een 

periode van  “ruimte geven” om te groeien naar gezamenlijk beleid. 

 In de overgangsperiode is er geen focus op kinderen aan het HA. 

 Ouders/kinderen, die vanuit de Ark-traditie gewend zijn dat kinderen ook 

deelnemen worden niet tegengehouden en hebben de mogelijkheid in een 

aantal (nader aan te geven) diensten om met hun kinderen deel te nemen. 

Ouders moeten dan wel zelf hun kinderen uit de KND houden om hen te 

kunnen laten deelnemen aan het HA. 

Tegelijkertijd heeft de kerkenraad zichzelf verplicht het onderwerp gedurende de 

komende periode op diverse manieren aan de orde te stellen, met andere 
woorden: de basis te leggen voor het voeren van een verder geloofsgesprek 

hierover. Er moet dan gedacht worden aan het verschaffen van materiaal, het 
organiseren van gesprekken (in kleine kring), bijeenkomsten voor de gemeente, 
Bijbelstudie, prediking, enz. Dit alles met het doel de gemeente in staat te stellen 
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te komen tot een wijze van Avondmaal vieren, die opbouwend is voor het geheel 

van de gemeente en voor de leden persoonlijk. 
 

Teneinde in alle opzichten recht te doen aan de verschillen in de ‘Rank’- en ‘Ark’ 
tradities is het van belang, de komende tijd de gezamenlijke invulling van de 
viering zo concreet mogelijk door te spreken en daar vervolgens in alle 

zorgvuldigheid over te communiceren naar de gemeente toe. 
 

In bijlage B leest u het kerkenraadsbesluit over het Heilig Avondmaal, dat door 
beide kerkenraden is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 7  Pastoraat       

 

Het pastoraat is één van de kerntaken binnen onze gemeente. “Omzien naar 

elkaar” is inmiddels een begrip waarbij ieder gemeentelid afzonderlijk de taak 
heeft om er voor elkaar te zijn.  

 
Bijzondere aandacht vanuit de kerkenraad is er onder andere bij een huwelijk, 

geboorte, ziekte, overlijden en crisispastoraat. 

Het pastoraat is momenteel per wijkgemeente verschillend georganiseerd.  

De samenstelling van de taakgroep pastoraat van “de Ark” is: 

- predikant 

- wijkouderlingen 

- jeugdouderlingen 

- wijkdiakenen 

- wijkcontactpersonen (geen onderdeel kerkenraad) 

De samenstelling van de taakgroep pastoraat van “de Rank” is: 

- predikant 

- kerkelijk werker 

- wijkouderlingen 

- jeugdouderlingen 

- pastorale wijkmedewerkers (geen onderdeel kerkenraad) 

- diaconale wijkmedewerkers (geen onderdeel kerkenraad) 

Voor de komende periode zullen wij deze samenstellingen behouden zodat onze 

gemeenteleden gedurende de “beginperiode” van de “Ark-Rank gemeente” met 

de voor hen vertrouwde personen in contact blijven.  Het volledig samenvoegen 

van de wijken/secties zal in de loop van de tijd plaatsvinden. 

Het pastorale team van “Ark-Rankgemeente” zal een aantal keren per jaar bij 

elkaar komen voor pastoraal overleg/consistorievergadering.  Ook kan er op 

verzoek een (mini) cursus gesprekstechniek, huisbezoek e.d. georganiseerd 

worden zodat de bezoeken aan meerwaarde zullen winnen. (zie ook hoofdstuk 8 

Vorming en Toerusting) 

Wanneer mensen van elders in de wijkgemeente komen wonen en lid zijn van de 

“Protestantse Kerk Nederland” (PKN), is het de bedoeling, dat ze zo spoedig 

mogelijk worden verwelkomd. Met de hulp van “Leden Registratiesysteem 

Protestantse Kerk” (LRP) blijkt dat goed te doen en waar mogelijk willen we de 

aanpak in de komende tijd nog iets verfijnen. 
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Hoofdstuk 8   Vorming en toerusting     

 

Hoe langer hoe meer is de persoonlijke vorming en toerusting van 

gemeenteleden voor de weerbaarheid als christen in deze maatschappij van 

groot belang. Daartoe kunnen specifieke themavonden/cursussen worden 

gehouden, maar ook de Bijbelkringen spelen hierin een belangrijke rol.  

Naast het toerustingselement is bij deze Bijbelkringen het element van ‘in kleine 

kring omzien naar elkaar’ ook van belang in het geheel van de gemeenteopbouw. 

In onze gemeente zijn diverse (kleine) kringen die zich bezighouden met allerlei 

onderwerpen rondom de Bijbel en het geloof.  

We onderscheiden verder het volgende: 

* Jonge gezinnen 

* Leer- en Bijbelkringen  

* Toerusting ambtsdragers ( zie ook hoofdstuk 7 pastoraat) 

* GemeenteGroeiGroepen (GGG) 

* Leven met verlies 

We proberen aan te sluiten bij de actualiteit met het ontwikkelen van nieuwe 

initiatieven. 
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Hoofdstuk 9  Jeugd  

 

In hoofdstuk 2 schreven we dat we een gemeente willen zijn waar de jeugd zich 

thuis voelt. We zijn allemaal mede verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding 
van de kinderen en jongeren in onze gemeente  
 

De jeugdouderlingen zullen voor alle leeftijdsgroepen gepaste activiteiten  
organiseren.  

 
1. 0-12 jaar 

Tijdens de diensten op zondag wordt de oppas voor kinderen van 0-4 jaar 

geboden en kindernevendienst van 4-12 jaar. Ook zijn er met bid-, 
dankdag, Goede Vrijdag en Kerst speciale kinderdiensten voor deze 

leeftijdsgroep. 
Doordeweeks is er de Kinderclub, waarin naast het geloof veel aandacht 
aan sociale binding wordt gedaan. 

 
2. 12-16 jaar  

Voor de tieners worden er een aantal keer per jaar jeugddiensten 
georganiseerd door de verschillende PKN wijken.  
Doordeweeks is er mentorcatechese waarbij de jeugd samen met een 

mentor geloofsonderwerpen bespreekt. 
Daarnaast worden er binnen de centrale gemeente met andere wijken 

activiteiten voor de jeugd georganiseerd om de sociale contacten onderling 
te versterken. Het tienerkamp valt hier ook onder. 

 
3. Voor de 16+ jongeren is er ook mentorcatechese en een kampweekend.  

 

Naast wat er al wel is, zijn we op zoek naar nieuwe activiteiten. Vragen hierbij 
zijn: Hoe kunnen we de band met de jeugd vasthouden? Hoe kunnen we ze bij 

de kerk blijven betrekken? 

         

Wij willen de jongeren graag bagage meegeven en om hen heen staan in het 

groeien naar een positief geloofsleven.  
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Hoofdstuk 10  Ouderen 

 

Ouderen zijn in een leeftijdsfase gekomen waarin andere thema’s belangrijk zijn 

geworden. We zijn blij dat we naast het pastorale werk ook andere activiteiten 

kunnen aanbieden. 

Activiteiten op dit gebied die in de  “oude” gemeentes al bestonden, willen we 

zeker van harte ondersteunen en in stand houden zolang daar behoefte aan is. 

 

Project: “Zin in de ouderdom” 

Zin- en betekenisgeving krijgen een eigen kleur in de ouderdom. Met het project 

‘Zin in de ouderdom’ willen de kerken in Krimpen aan den IJssel aan mensen in 

de derde levensfase een vrijplaats bieden om zich te bezinnen op thema’s van de 

ouderdom en op het eigen levensverhaal. De oudere wordt daarbij niet 

problematiserend (vanuit eenzaamheid en hulpverlening) benaderd, maar 

validerend (vanuit zingeving, empowerment en waardigheid). 

Zin in de ouderdom binnen de kerken 

- Jaarlijkse themadienst in alle meewerkende kerken (“Rank-Ark gemeente” 

“IJsseldijkkerk”, “Wingerd”, “Rehoboth”en “Sionskerk”), door de 

predikanten.  

- Ouderenmiddagen: In 2020 is er in alle meewerkende kerken een 

ouderenmiddag met als thema: ‘Een goed verhaal’, door de kerkelijk 

werker. 

- Als vervolg op de ouderenmiddagen wordt een serie bijeenkomsten 

aangeboden over het thema: Een eigen weg gegaan. Juist voor ouderen is 

het gaan van een eigen weg bij uitstek een hoofdthema. In hun ouderdom 

geven zij hun verleden, heden en toekomst een eigen zin en betekenis. 

Deze bijeenkomsten worden geleid door de kerkelijk werker. 

-  

Zin in de ouderdom voor alle Krimpenaren 

- Er vinden bijeenkomsten plaats in samenwerking met “Krimpenwijzer”. De 

thema’s lopen parallel met het aanbod in de kerkelijke gemeenten. Vanaf 

januari 2020 door de kerkelijk werker.  

- In 2019 was er een goedbezochte voorstelling over alzheimer in “de 

Tuyter”. Hier wordt een vervolg aan gegeven. 

- Er werd een themabijeenkomst voor mantelzorgers gehouden op 28 

november 2019, door de kerkelijk werker. Samen met de 

mantelzorgcoördinator van “Krimpenwijzer” wordt gekeken hoe hier 

vervolg aan gegeven kan worden. Gedacht wordt aan een jaarlijkse 

bijeenkomst. 

- Er wordt voor het jaar 2020 een tentoonstelling voorbereid in 

samenwerking met Kunstenaarsvereniging “KrimpenKunstWaard” over het 

thema: ‘Gracieus ouder worden’. “Zin in de ouderdom” heeft ook een 

esthetisch aspect, omdat de ouderdom een eigen schoonheid heeft.  
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Hoofdstuk 11  Missionaire gemeente     

 

Elke gemeente heeft een missionaire opdracht vanuit de Bijbel. We zijn geen 

eilandje op zich. Veel van onze activiteiten zullen gericht zijn op de eigen nieuwe 

wijkgemeente. Maar we hebben ook de taak om Gods grote daden te 

verkondigen in de wereld. We willen niet alleen “evangeliseren”, maar zeker ook 

“present” zijn. Concreet betekent dat, dat er een aantal activiteiten niet primair 

gericht zullen zijn op de kerkgang, maar op het zoeken van contact met de 

“buurt” en met de woonplaats. We erkennen dat we een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben. Op basis van deze visie willen we het Evangelie 

van Jezus Christus handen en voeten geven, zodat we in woord en daad Gods 

liefde zichtbaar mogen maken. 

We willen een ouderling met als specifieke taak: versterk het missionaire 

bewustzijn van de gemeente. Daarnaast moet hij/zij proberen d.m.v. acties, 

cursussen, enz. de kerk en het christelijk geloof naar de buitenwereld over te 

brengen. 

De missionaire ouderling maakt deel uit van de Centrale Missionaire Commissie 

(CMC). 

Er worden, in samenspraak met de predikanten, missionaire diensten voorbereid. 
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Hoofdstuk 12 Diaconie       

 

Gezien het feit dat dit beleidsplan voor ongeveer 2 jaar gaat gelden is het goed 
dat dit een verkorte versie wordt zonder specifieke punten. 

 
De diaconie die reeds van het begin van de Kerk bestond ten bate van armen en 
zieken hebben we te danken aan de uitspraak van onze Heer Jezus Christus. Hij 

zei letterlijk dat hij dienaar, diaken wilde zijn voor ons allemaal. 
 

Om dit nu gestalte te geven hebben wij dus als een onderdeel van de kerkenraad 
een groep ambtsdragers die deze taak op zich neemt. 
 

De nieuwe diaconie zal uit 10 personen bestaan waaruit een voorzitter en een 
secretaris gekozen zullen worden. Daarnaast is er iemand die de diensten 

waaraan meegewerkt moet worden door de diakenen inplant. 
 
Ook zal er een jeugddiaken zijn die nauw met de kindernevendienst verbonden 

is. 
 

De taken van de diakenen zullen in de komende tijd niet afwijken van wat tot nu 
toe gebruikelijk is.  Dus we noemen de:  

• Deurdiensten 

• Collectedienst 
• Heilig Avondmaal 

• Bezoeken van zieken, ouderen en bijzondere gebeurtenissen zoals jubilea. 
• Organiseren van de paasgroet bij Palmpasen en oogstdienst in de vorm 

van fruitbakjes 

• Stille hulp (indien nodig) 
• Activiteiten Diaconale Wijkmedewerkers (DWM)en wijkdiakenen. 

 
Ook denkt de diaconie na door wie en hoe projecten buiten onze landsgrenzen 
gesteund kunnen worden. Leidraad kan de “PKN” zijn of acties in de landelijke 

media. 
 

Tijdens de grote kerkenraad zal de diaconie ook de predikanten en ouderlingen 
opdragen het oog te hebben op situaties waar de diaconie hulp kan bieden. 
De diaconie zal werken aan het organiseren van bemensing van de wijken in 

Krimpen ad IJssel. Dit samen met de ouderlingen. Dan wordt het ook makkelijker 
om bij rouw en trouwdiensten de juiste mensen aan te wijzen voor de ambtelijke 

aanwezigheid. 
 

In de naaste toekomst (tot we samen naar het vernieuwde kerkgebouw gaan) zal 
de diaconie gaan nadenken wat er nog toegevoegd zal kunnen worden aan dit 
beleidsplan. 

We denken dan aan jaarlijkse acties zoals Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) etc 

 
Vertegenwoordiging naar de kleine kerkenraad, Algemeen College van Diakenen 
(ACD), Plaatselijk Platform Diaconieën (PPD), Algemene Kerkenraad per 01-01-

2020.  
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Commissie kerktelefoon. 

Auto dienst. 
Diaconale wijkmedewerkers. 

 
 
Projecten en thema's op dit moment zijn:  

Pava/Liberia  
feesttas ZWO 

Dank/Biddagen 
Pioniersactiviteiten ICF in Rotterdam Noord 
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Hoofdstuk 13 Kerkrentmeesterlijk beheer    

 

In deze paragraaf wordt voor de fusiegemeente “Ark-Rank” de huidige stand van 

zaken weergegeven van de taken die uitgevoerd worden door de beide 

gemeentes. 

Aangezien er niet voor elke taak een uitgebreide taakomschrijving is, zullen in de 

komende tijd de betrokkenen worden uitgenodigd om met elkaar deze 

taakomschrijving (beknopt) vorm te geven en na te gaan waar aanpassingen 

nodig zijn. 

Aangezien de gezamenlijke diensten van de fusiegemeente vanaf Pinksteren in 

het kerkgebouw “de Rank” plaatsvinden, zal nagegaan moeten worden welke 

taken volgens de werkwijze van de oude wijkgemeente “de Rank” gehandhaafd 

blijven en welke taken aangepast moeten worden. 

 

Tijdens een overleg van “de Ark” en “de Rank” in december 2019 zal nagegaan 

worden welke taken voor mei 2020 besproken moeten worden met de 

betrokkenen en welke taken na die tijd gedaan kunnen worden, zoals “opstellen 

verhuur statuut”. 

Tussen januari en mei 2020 zullen gesprekken plaatsvinden tussen de 

taakuitvoerders van beide gemeentes om de taakuitvoering van de diensten in 

“de Rank” goed te laten verlopen en zal een (eerste) taakomschrijving gemaakt 

worden. 

 

Vanaf mei 2020 zal besproken worden waar de huidige organisatie aangepast 

moet worden met betrekking tot de inhoud van de taken en de bemensing. 

 

Beheer financiën: 

Opstellen wijkbegroting en jaarrekening  

Kerkbalans – enveloppen klaar maken, lopers benaderen enz 

 Telavond 

Beheer wijkfonds  - o.a. statuut 

 Wijkkas 

Afdracht collectes, administratie en verantwoording 

 Collectebonnen 

         Wijkpenningmeester 

 

Beheersstructuur:  

Beheers commissie (“de Rank” : 6 keer per jaar; “de Ark” 2 keer per jaar ) 

Kerk en pastorie   (“de Rank” : beheer en onderhoud; incl interieur) 

Kleine reparaties 

Inkoop goederen  

Verhuur – opstellen van een verhuur-statuut  

(Wekelijkse en jaarlijkse) schoonmaak  

Meterstanden  

Telzondagen 
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Calamiteitenplan 

 

Afvaardigingen:  

 College van Kerkrentmeesters ( CvK) 

 Grote kerkenraad 

 Kleine  kerkenraad 

 

Overleggen met: 

Kosters, contact, rooster  (“de Rank” : gekoppeld aan Beheers 

commissie,      

 “ de Ark” : gekoppeld aan BCA ) 

Organisten, e.a. muzikanten  (“de Ark” : via taakgroep erediensten  

“de Rank” : Rankrentmeesters) 

 

Nog te regelen:  

Verhuur       

Gastvrouwen/heren  (“de Ark”: Beheers Commissie Ark (BCA) in verband 

met verhuur) 

Koffieschenken    

Verjaardagsfonds 

Beamteam    (hardware: kerkrentmeesters, inhoudelijk: kerkenraad) 

Website     

EHBO dienst     

Vrijwilligersbeleid  

Kopieerdienst    

Redactie “Arknieuws” en “Rankbericht” samenvoegen: een redactiestatuut   

Sleutelbeheer    

Kerkomroep   ( samen met de diaconie) 

Wijkgids     
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Hoofdstuk 14 Integratie en communicatie  

 

Integratie 

Het eerste halfjaar, zolang er nog gebruik gemaakt wordt van twee 

kerkgebouwen, ligt de nadruk op de integratie van de kerkraad opdat: 

- Alle taken duidelijk geregeld zijn, 

- Alle wijkraden en werkgroepen hun werk kunnen doen vanuit een 
gezamenlijk beeld van hun taak en opdracht, 

- Alle vrijwilligers in de kerk weten waar ze terecht kunnen en geen 

vrijwilligers tussen wal en schip vallen. 
Doelstelling hierbij is – zoals ook nu - om zoveel mogelijk gemeenteleden te 

betrekken bij het werk van de kerk en zich daarbij gesteund te voelen door de 

kerkenraad en de predikanten.  

De regie van deze integratie ligt bij het moderamen, ondersteund door één of 

meer adviseurs vanuit de gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de 

eventuele beleidsmatige keuzes die daarbij gemaakt moeten worden.  

Daarna zal gestart worden met (extra) activiteiten om gemeenteleden actief met 

elkaar kennis te laten maken in de vorm van huiskamergesprekken, 

themabijeenkomsten, etc.  

Communicatie 

Open en transparante communicatie is voor ons essentieel. Daarbij maken we 

gebruik van diverse middelen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. In de 

aanloop naar het nieuwe gebouw wordt een nieuwe communicatiestrategie 

gemaakt. Ook komt er een nieuwe huisstijl en worden de verschillende 

communicatiemiddelen tegen het licht gehouden.  

Rankbericht / Arknieuws 

De wekelijkse communicatie rondom de diensten vindt plaats via het 

“Rankbericht” en/of het “Arknieuws”. Tot en met Pinksteren blijven beide 

nieuwsbrieven bestaan. Na Pinksteren verschijnt er nog een brief: een 

gezamenlijke “Ark - Rank – nieuws”. De nieuwsbrieven zijn zowel digitaal 

beschikbaar (abonneren kan via .) als op papier in de kerk.  

Kerkblad Krimpen 

In het Kerkblad is informatie van de wijken te vinden. Denk daarbij aan de 

aankomende diensten, aankondigingen van activiteiten en berichten van 

overlijden.  

Nieuwsbrief rondom de fusie 

Rondom de fusie verschijnt er met enige regelmaat een nieuwsbrief. Doel is om 

gemeenteleden breed op de hoogte te stellen over wat er allemaal speelt rondom 

de fusie.  
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Website en sociale media 

Zowel “de Ark” als “de Rank” hebben een eigen website. Doel van de websites is 

het publiceren van het laatste nieuws (berichten en kerkdiensten) en het 

publiceren van achtergronddocumenten (beleidsplan etc.). Ook zijn kerkdiensten 

via de website terug te luisteren.  
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Hoofdstuk 15  Tenslotte 

 

We komen uit verschillende tradities.  

We zullen deze periode gebruiken om naar elkaar toe te groeien.  

Jesaja profeteerde over de komende Messias uit het geslacht van Isaï en David: 

 

De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid, 

een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 

 

Wij zien dat vervuld in onze Heiland, Jezus Christus. 

Moge de Geest, die zo bijzonder in Hem woonde, ook bij ons werken en zorgen 

voor wat deze Bijbeltekst vermeldt: verstandig beleid. 
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Bijlage A   bladzijde 17 en 18 uit “Groeien in Liefde” 

4. Waar gaan we voor? - Onze visie (Wat voor een gemeente willen we zijn?)  
 

Een geloofsgemeenschap.  

We zijn een geloofsgemeenschap – of, om het in Bijbelse termen te zeggen: we zijn leden van een 

Lichaam. Jezus Christus is het Hoofd. Hoe verschillend we zijn, qua achtergrond, karakter of 

leeftijd, we horen bij elkaar, we zijn één in Christus. De hand kan niet zeggen tegen de voet “ik 

heb jou niet nodig”: iedereen is nodig. We richten ons op Hem, aan wie we ons leven en geloven te 

danken hebben: Hem willen we aanbidden, Hem willen we navolgen, Hem willen we dienen, 

persoonlijk en als gemeente.  

Het woord ‘gemeenschap’ is een vertaling van het Latijnse communitas, samengesteld uit con (= 
samen) en munus (= plicht, taak; geschenk, gave). De grondbetekenis is dus zoveel als ‘samen 
taken op je nemen’, ‘samen je plicht vervullen’, maar ook: ‘samen geschenken geven’, ‘samen 
(offer)gaven brengen’.  

Het afgeleide werkwoord is communicare, ons communiceren. Met andere woorden: wil er ergens 
werkelijk van gemeenschap sprake zijn, dan gaat het erom dat mensen samen de schouders 
ergens onder zetten; hetgeen alleen maar mogelijk is als men komt tot een goede communicatie. 
Tegen die achtergrond bezien is een geloofsgemeenschap dus een geheel van mensen dat vanuit 

een gemeenschappelijk beleden geloof samen de schouders zet onder de taken die het gemeente-
zijn met zich meebrengt. Dat daarbij een goede communicatie van essentieel belang is, spreekt 
voor zich. Juist wanneer we ervaren hoezeer op het vlak van geloof meningen en opvattingen 
uiteen kunnen lopen.  

Gebouwd op het fundament Jezus Christus.  
In onze huidige, steeds verder seculariserende samenleving, is het niet altijd even gemakkelijk om 
te (blijven) geloven. Met name de gigantische hoeveelheid informatie die dagelijks vanuit de 
(sociale) media en internet over ons uitgestort wordt, zorgt ervoor dat de maatschappij in de 
beleving van velen, met name jongeren, steeds ondoorzichtiger wordt. Temidden van dat alles 

geloven wij dat de enige die werkelijk houvast kan bieden, Jezus Christus is. Dat willen wij ook 

duidelijk maken naar de buitenwereld toe: datgene wat wij te bieden hebben komt niet uit onszelf 
voort maar is gebaseerd (heeft zijn basis!) op (ons geloof in) Jezus Christus, ‘de Hoeksteen’ (vgl. I 
Petr 2: 6-8).  

 
Levend door de vervulling van de Heilige Geest.  
Wij beseffen dat we in ons streven Christus na te volgen afhankelijk zijn van de werking van Gods 
Geest. Wij geloven dat de Heilige Geest na de uitstorting op het Pinksterfeest, destijds in 
Jeruzalem, nooit meer is weggegaan en de gelovigen waar ook ter wereld inspireert en in staat 
stelt om vanuit een voortdurende wedergeboorte te doen wat God van ons vraagt, zodat de vrucht 
van de Geest in een ieder van ons meer en meer zichtbaar wordt, oftewel: ‘niet ik, maar Christus 

in mij’. Van daaruit is het ons verlangen om de gaven van Gods Geest in ons persoonlijk leven te 
ontdekken, enerzijds en te groeien in onze relatie met Jezus anderzijds; steeds beter te begrijpen 
wat Hij betekent voor ons leven. Naast de zondagse eredienst als hart van de gemeente dragen  
Bijbelstudie en gebed daaraan bij.  
 

Verkondigt het Goede Nieuws van de liefde van de Vader.  
‘Evangelie’ betekent ‘Goede boodschap’. Te midden van een wereld waarin slecht nieuws dikwijls 

de boventoon lijkt te voeren, hebben wij weet van het mysterie (= geheim) van God de Vader, die 
de wereld zó liefhad dat hij zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. Het is dit Goede Nieuws van de 
ondoorgrondelijke liefde van onze hemelse Vader dat zoveel voor ons, dat we dat anderen ook 
gunnen.  
 
In woord en daad.  
We delen zijn boodschap van liefde en verzoening graag met wijkbewoners en anderen die op ons 

pad komen, maar dit betekent uiteraard niet dat we allemaal aan het preken slaan. Je geloof 

belijden en het Goede Nieuws verkondigen wordt immers eerst en vooral zichtbaar in onze daden! 

(Jak 2: 18). Zo kan iedereen ook op zijn of haar eigen unieke manier bijdragen aan de opbouw van 

de gemeente, Gods Koninkrijk hier op aarde: ‘Maak ons volbrengers van dat woord, / getuigen van 

uw vrede, / Dan gaat wie aarzelt met ons voort, / wie afdwaalt met ons mede. / Laat ons getrouw 

de weg begaan / tot allen die ons verre staan…' (NLB 838: 2).  
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De wereld dient en houvast biedt.  

Zoals Jezus met bewogenheid naar ons heeft omgezien – en omziet – zo willen we ook omzien naar 
elkaar en naar mensen in het dorp, in onze woon- en werkomgeving. Zo weerspiegelen we een 
stukje van Gods Koninkrijk. In de navolging van Christus hebben we een scherp oog, een ruim hart 
en gulle handen voor armen en kwetsbaren, dichtbij en verder weg.  
In dit alles zijn we ervan overtuigd dat de wereld in het algemeen en de mensen in het bijzonder 
meer dan ooit behoefte hebben aan houvast en dat wij als gemeente van Jezus Christus in het 
uitdragen van het Evangelie zowel de tools als de skills hebben om dat houvast te kunnen bieden!  

Als wijkgemeente ‘De Ark-Rankgemeente’ nemen we onze plaats in binnen de bredere christelijke 

gemeenschap in Krimpen aan den IJssel, in het bijzonder binnen de Protestantse Gemeente 

Krimpen aan den IJssel en de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.   
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Bijlage B       Kerkenraadsbesluiten Ark en Rank 

Van Heilige Doop naar Heilig Avondmaal/ Openbare geloofsbelijdenis 
 - bouwstenen voor nieuw beleid voor geloofsopvoeding/catechese – 

 
Uitgangspunt: hoe kunnen wij kinderen en jongeren zo goed als ons mogelijk is - in de lijn van de 
belofte bij de Doop van ouders en gemeente – helpen om te komen tot het be-amen van hun doop 
in de geloofskeuze van Jezus als hun Heer en heiland en de deelname aan het Heilig Avondmaal? 
 
* Basis – het verbond: kinderen horen vanwege het verbond bij de gemeente en dat wordt 

bevestigd door de Doop. 
*  Zo worden ze in kerkdienst en kindernevendienst ook aangesproken en hebben ze hun plek 
in de gemeente. 
 
* ‘Twaalf jaar’ is een (kritische) grens in hun leven, vgl. overstapmoment (KinderNevenDienst -
catechese, basisschool – Voortgezet Onderwijs, etc.) 
Dit moment wordt voorbereid via basis/startcatechese voor kinderen van groep (7 en) 8. 

Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te doen! 
 - Aandacht voor het Heilig Avondmaal 
 - Daarin wordt ook de vraag aan de orde gesteld: Is er een verlangen om mee te doen aan 
   het HA? Verlangen kinderen - met hen een weg gaan. 

(Daarvoor kan een apart  catechetisch programma ontwikkelt worden, zo nodig in 
samenwerking met de ouders) 

 * Zoals de 12-jarige Jezus in de tempel: bar mitswa.  

Volgens een  nieuwe traditie in veel kerken: voor het eerst Bijbellezen in de kerk. 
 
Als gevolg van secularisatie enerzijds en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van 
informatievoorziening en social media hebben kinderen waar het de geloofsontwikkeling betreft 
gedurende de afgelopen 25 jaar op steeds jongere leeftijd te maken gekregen met basale 
geloofsvragen: bestaat God? Wie is Hij voor mij? Tegen die achtergrond is het daarom goed als er 

ook vanuit de kerk al eerder dan thans vaak gebeurt, duidelijk wordt gemaakt, dat het beantwoorden 
van die vragen voor hen tevens een geloofskeuze inhoudt, oftewel: positie kiezen ten aanzien van 

de basisvraag: Wil ik Jezus volgen? (Motiveren van 12-jarigen is ook trouwens tegenwoordig meer 
nodig om hen mee te kunnen nemen naar de kerkdienst. Waar nog niet zo lang geleden 
kinderen/jongeren tot 16 jaar of ouder zich nog tamelijk gemakkelijk lieten meenemen, komt dat nu 
al eerder ter discussie). 
 

* Uitnodiging voor (reguliere) catechese - bespreken, o.a. Heilig Avondmaal. 
 * Doorgroeien/ op weg naar belijdenis zelf keuzes maken. 
    Vgl. wil tot zelf positieve keuze maken (vgl. evangelische tendens, doopvernieuwing) 

 Belijdenis-doen moet weer meer een ‘vanzelfsprekende’ zaak worden. Daar zal de 
catechese ook op gericht moeten zijn. (De praktijk van ‘Avondmaalsmijding’ zal daarbij ook 
kritisch bezien moeten worden) 
  
Overgangsperiode 
* Vanuit huidige situatie met verschillende tradities periode van ruimte geven om te groeien naar 

gezamenlijk beleid. 

 
* In de praktische vormgeving zal er meer bij de Ranktraditie worden aangesloten, d.w.z. 
kindernevendienst tijdens HA en is er geen focus op kinderen aan het HA. 
 
* Ouders/kinderen, die vanuit de Ark-traditie gewend zijn dat kinderen ook deelnemen worden niet 
tegengehouden en hebben de mogelijkheid in een aantal (nader aan te geven) diensten om met hun 

kinderen deel te nemen. Ouders moeten dan wel zelf hun kinderen uit de KinderNevenDienst houden 
om hen te kunnen laten deelnemen aan het HA. 
 
Ds Gert den Hartogh & Ds Machiel van der Giessen 
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Bij het fusieproces 
* Aanvaarden formulering Plaatselijke Regeling zoals aangereikt in fusie-advies. 
 
* Bouwstenen aanvaarden als richting voor toekomstig beleid op het gebied van geloofsopvoeding 
en catechese, die kinderen en jongeren helpt tot de geloofskeuze te komen, waarin ze hun doop 
beamen of gedoopt willen worden. 
 

* Doopleden, die geen belijdenis hebben gedaan (door omstandigheden in hun leven) zijn welkom 
aan het HA. Met hen kan een (pastoraal) gesprek worden aangegaan om te bezien of de gemeente 
op de een of andere wijze hen van dienst kan met een (alternatieve) vorm van belijdenis doen. 
 
* Voor de tussenperiode (ca. vijf jaar) een (pragmatische) overgangssituatie aanvaarden. 
 

* Om op dit punt elkaar beter te leren kennen en een vruchtbaar beleid mogelijk te maken is het 
nuttig als de beide kerkenraden zich gezamenlijk op korte termijn bezinnen over deze zaken. 
 

 
 
 
 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van de Rank op: 10-07-2019 
  
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van de Ark op:  11-07-2019  
 


