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Beleidsplan wijkgemeente De Kruiskerk september 2019-2023 

1 Visie 

Als gemeenschap van christenen belijden en ondervinden we dat Jezus Christus 

onweersprekelijk de hoofdrol speelt in ons leven. Geloof en gemeente zijn van wezenlijk 

belang, hebben eeuwigheidswaarde. We geloven rotsvast dat de Heer en zijn kerk er is voor 

mensen die Christus kennen en evenzo voor mensen die Christus (nog) niet kennen of geen 

plaats (meer) vinden in Zijn gemeente. Bijbelgetrouwe prediking en een persoonlijke relatie 

met de Heer Jezus Christus en met elkaar, als broeders en zusters in Gods huisgezin, zijn 

hiervoor onmisbare elementen. 

We weten ons geroepen om gemeente te zijn in de volle breedte van de (burgerlijke) 

gemeente Huizen. Wij bieden gemeenteleden én mensen die ‘zoeken’ een plaats waar zij zich 

geaccepteerd en geliefd weten, ieder zoals hij of zij is in gemeenschap met God door Jezus 

Christus. 

1.1 Missie 

Mensen deelgenoot maken van de verzoening met God de Vader, door Jezus Christus, samen 

met hen, in Zijn gemeente, groeien in liefde voor God en voor elkaar. De gaven die de Geest 

ons geeft, inzetten voor de wereld om ons heen, en zo steeds meer toegewijde leerlingen van 

Christus worden. 

Deze missie brengen we in praktijk onder het motto: ‘geloven, groeien, getuigen’. 

1.2 Doelstelling en randvoorwaarden 

• Het behoud van ons confessioneel – evangelisch profiel, volgens onderstaande definitie. 

• Predikant en kerkenraadsleden zijn ambassadeurs van dit profiel. 

• Het zoeken naar wenselijke vernieuwing in de organisatiestructuur. 

• De erediensten zijn redelijk in balans binnen het profiel (evangelisch – confessioneel). 

• Balans in de zondagse eredienst, liturgie en muziek breed. 

• Stabiele omvang van de gemeente met groei in aantal gemeenteleden, als gevolg van 

onze profiel en gebaseerd op een laag verloop (-/- 0,7%) nu, waarbij de trend 

verbetert.  

• Het vergroten van de betrokkenheid, hetgeen zich uit, in het verhogen van de 

bezoekfrequentie van gemeenteleden en het invullen van de ambten. 

• Jeugdbeleid brengt geloofsopvoeding ondersteunend aan ouders werkend aan 

zelfstandigheid en wordt voor de Kruiskerk vastgesteld en binnen de Protestantse 

Gemeente Huizen gecoördineerd 

• Transparant beleid en medeverantwoordelijkheid van gemeenteleden. 

• Gavengericht werken, waarmee iedereen een gewaardeerde plaats in onze gemeente 

ervaart. 

• Het voorgaande moet financieel een sluitende begroting tot gevolg hebben. 

• Hoewel we als gemeenschap van Christus altijd op zoek moeten zijn naar verbinding 

met anderen/andere gemeenten, alleen al omdat we samen één zouden moeten zijn, 

wenst de gemeente de samenwerking binnen de PGH te beperken tot jeugd, diaconie 

en zomerdiensten. Eventueel kan op bestuurlijk gebied samenwerking worden 
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bevorderd, maar dit mag niet ten koste gaan van het eigen profiel en de 

zelfstandigheid van de wijkgemeente. 

• Regelmatig ontmoetingen tussen gemeenteleden bevorderen door middel van het 

organiseren van evenementen (zie paragraaf 9). 

• Communicatie en transparantie binnen de gemeente, zodanig organiseren dat ieder 

meelevend lid weet wat er speelt binnen de kerkenraad, colleges, commissies en 

werkgroepen, en op de hoogte is van de ontwikkelingen op PGH-niveau. 

Gemeenteleden moeten op verschillende manieren in staat worden gesteld op het 

beleid te reageren, door het sturen van e-mails, gemeentevergaderingen, weekbrief, 

enz. 

• Wij zijn één kerk, betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdend 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. Daarmee gaan 

we actief op zoek naar de mogelijkheden binnen de gemeente door het instellen van 

een commissie Kruiskerk 2.0 , die concrete gesprekspunten in de kerkenraad voorstelt. 

1.2.1  Profiel 

De kruiskerk wil in haar uitingen en erediensten een herkenbaar profiel waarbij zowel 

confessionele als evangelische elementen naar voren komen. Voor wat betreft de 

evangelische elementen is er in de erediensten veel aandacht voor muziek, zang en 

gebed, zijn er gemeentegroeigroepen, is er ruimte voor vernieuwing en is er veel 

aandacht voor de jeugd en hun specifieke vragen en behoeften. Voor wat betreft de 

confessionele aspecten is met name de woordverkondiging en de manier waarop 

belangrijk. Het streven is om beide elementen tot uiting te laten komen. Middels de 

erediensten, gemeentegroeigroepen en initiatieven vanuit de kerkenraad willen we dit 

profiel van de Kruiskerk behouden. 

1.3 Documenten 

Onderstaande documenten hebben als bron gediend: 

• Beleidsplan wijkgemeente De Kruiskerk 2011-2014 

• Beleidsplan wijkgemeente De Kruiskerk september 2014-2018 

• Bijbelse uitgangspunten voor de gemeente 

• Visie 2019-2023 samenvatting gesprek kerkenraad 14-11-2018 

• Samenvatting interviews met ca. 35 gemeenteleden (over de volledige breedte van de 

gemeente) voor het beleidsplan 2019-2023 

• Kernpunten (aanzet) beleidsplan 2019-2023 

• Kernpunten uit ‘Samenvatting interviews met gemeenteleden voor beleidsplan 2019-

2023’ 

• Meerjarenperspectief Protestantse Gemeente Huizen (PGH) 31 mei 2019 
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2 Opbouw van de gemeente 

2.1 Demografisch 

 

Opvallend is de grote groep 12 – 23 jarigen. Het beleid zal zeker mede op deze groep gericht 

moeten zijn én op de ouders van de personen uit deze groep. 

2.2 Opbouwende activiteiten 

In de afgelopen 10 jaar is er gezocht naar mogelijkheden om de gemeente zowel geestelijk 

als in aantal te doen groeien. We hebben de NGO (Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling) van 

Schwartz omarmd, maar zien geen enthousiasme om hiermee door te gaan. Er vond 

ontwikkeling plaats in de opbouw van de gemeente door gemeentegroeigroepen, 

gebedsmomenten en gemeenteavonden. 

De kerkenraad zal de komende jaren het beroepingsproces moeten voltooien en de nieuwe 

predikant zal in de tweede helft van de beleidsperiode samen met de kerkenraad 

gemeenteopbouw opnieuw op de agenda zetten. Daarnaast blijft de kerkenraad 

ontwikkelingen en initiatieven bespreken en na overeenstemming steunen. 

Tot die tijd zullen we verder aan de basis werken van ons profiel en dit sterker naar voren 

brengen. 
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3 Pastoraat, vorming en toerusting 

3.1 Pastoraat 

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van onze gemeente en ons kerk-zijn. Ondanks (optisch) 

minder behoefte aan en vraag naar bezoek, is omzien naar elkaar van essentieel belang. Om 

dat te kunnen realiseren is bezoek van een predikant en/of pastoraal ouderling niet de enige 

wijze. Ook de inzet van pastoraal medewerkers en de gemeente groei groepen spelen hierin 

een prominente rol. De komende jaren zullen we meer dan de afgelopen jaren pastoraal 

medewerkers inzetten aangezien de ambten lastiger vervulbaar zijn. 

Als Kruiskerk zijn we aangesloten bij het PGH brede overleg van digitaal pastoraat. Naast de 

huidige vormen van pastoraat wordt in dit overleg onderzocht of het mogelijk is een nieuwe 

vorm van pastoraat vorm te geven. Deze vorm van pastoraat zou wellicht een groep mensen 

kunnen aanspreken die niet of nauwelijks meer betrokken zijn bij onze gemeente. Daarnaast 

zou digitaal pastoraat ook in een behoefte kunnen voorzien om op een snelle en eenvoudige 

manier contact te hebben met onze gemeenteleden. 

Het digitaal pastoraat gaat om digitale contacten die min of meer gecoördineerd worden door 

ouderlingen of medewerkers van het digitale pastoraat. 

Te denken valt aan een gesloten community via de website en/of app-groepen maar ook 

contact via e-mail en sociale media is mogelijk. 

3.2 Vorming en toerusting 

Van de predikant verwachten wij in principe dat hij/zij catechisaties verzorgt, volwassenen 

begeleidt en workshops organiseert rondom actuele onderwerpen. Afhankelijk van de 

beschikbare tijd van de predikant zal de kerkenraad trachten goed evenwicht te vinden met 

de andere taken van de predikant. Daarbij zal de aanvullende inzet van gemeenteleden 

noodzakelijk zijn. 

4 Erediensten 

Vooral in de erediensten dient het confessioneel-evangelische profiel tot uiting te komen. De 

kerkenraad en predikant zal geestelijk leiding moeten geven aan de gemeente en in 

belangrijke mate richtinggevend, waarbij voortdurend ‘voeling’ wordt gehouden met de 

gemeente via de kerkenraad. Een evenwichtige liturgie met een breed scala aan psalmen en 

liederen moet voldoende basis vormen het profiel vorm te geven. 

In geval van afwezigheid van een vaste predikant zal de preekvoorziener predikanten 

uitnodigen die bij onze signatuur passen. 

Bijzondere diensten, zoals dankdag en biddag voor gewas en arbeid, kerstavond, 

oudejaarsavond en hemelvaartsdag, zullen we meer aandacht geven in publicaties, zodat het 

bezoek mogelijk toeneemt. 

5 Muziek 

Binnen de gemeente Kruiskerk kennen we verschillende groepen die een muzikale bijdrage 

leveren aan de eredienst. De organisten, de zanggroep, de muziekband en de muziekgroep. 
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De gemeenteleden vinden muziek heel belangrijk en deze moet van ruime gemiddelde 

kwaliteit zijn, waarbij de gemeente ook ruimte geeft aan het ‘leereffect’. 

Beamerpresentaties en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen vormen een deel van de 

eredienst, variërend van presentatie van de teksten tot het tonen van filmpjes e.d. 

De kerkenraad wenst de komende jaren door te gaan met deze muzikale ontwikkelingen. 

Daarbij zal de predikant met betrekking tot de muziekkeuze een belangrijke rol spelen en 

mede richting geven samen met de muzikanten. 

6 Communicatie 

De kerkenraad wil de betrokkenheid van gemeenteleden bevorderen door meer transparantie 

op bestuurlijk gebied. Dit uit zich in een wekelijks artikel vanuit de kerkenraad/moderamen 

in de weekbrief. De kerkenraad verzoekt ook de verschillende commissies en werkgroepen 

e.d. af en toe een artikel te schrijven, zodat gemeenteleden op de hoogte zijn van hun 

bezigheden en overwegingen. 

Al geruime tijd worden de erediensten opgenomen en integraal op de website geplaatst. De 

kerkenraad wil hiermee doorgaan met inachtneming van de privacy van gemeenteleden en de 

auteursrechten van de muziek. 

Om de gemeenteleden in de breedte te bereiken worden artikelen in ‘Verbinding’ geplaatst 

en soms wordt er een brief gestuurd. Om de kosten in de hand te houden is het van belang 

een distributiesysteem op te zetten en in stand te houden met de gemeenteleden dat er voor 

zorgt dat er nagenoeg geen portokosten aan verbonden zijn. 

7 Leeftijdsgroepen, jeugd / senioren 

7.1 Algemeen 

Gemeenteleden worden aangemoedigd in het bezoeken van de erediensten, deel te nemen 

aan gemeentegroeigroepen (GGG), deelname en organisatie van evenementen en uitvoering 

van alle taken die dit beleidsplan tot een succes moeten maken. 

7.2 Jeugd: relatie en participatie 

7.2.1 Terugblik 

De gemeente Kruiskerk tracht voor alle leeftijdsgroepen invulling te geven aan 

geloofsopbouwende activiteiten. In de afgelopen beleidsperiode zijn activiteiten opgezet 

waardoor jongeren tot ongeveer 18 jaar begeleid worden door deelname. Denk hierbij aan 

crèche, kindernevendienst, catechese groep 7/8, pleXat, Sense Young & Sense, tienereetclub, 

catechese 16+. 

Daarnaast is er een intensieve samenwerking op gang gekomen in de PGH tussen de 

jeugdouderlingen. Jeugd is een PGH breed aandachtspunt geworden, wat o.a. tot uiting komt 

in het aanstellen van de jeugdwerker. Daarnaast zijn er bovenwijkse jeugdactiviteiten 

doorgezet, denk aan Kids4All, of ontstaan, denk aan samenwerking kindernevendiensten PGH, 

Word Vervolgd, gezamenlijke jeugddienst en een paaschallenge. 

Ook op lokaal kerkelijk vlak wordt meer en meer samengewerkt als het gaat om jeugd, de 

activiteit Sonrise is daar een mooi voorbeeld van.  
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Het is mooi om te zien dat er veel activiteiten voor kinderen en jeugd zijn en er al veel wordt 

samengewerkt. In het jeugd- en jongerenwerk zijn de sleutelwoorden: relatie, relatie en 

relatie. Er wordt geïnvesteerd in de jeugd en gezocht naar aansluiting bij de leef- en 

belevingswereld van jongeren. Er wordt gewerkt aan vertrouwen en veiligheid en de kerk als 

thuisplek. Jongeren willen ergens bij horen en zich gezien en gekend weten. Vanuit deze 

veiligheid en vertrouwen kunnen er stappen gemaakt worden richting meedenken en 

meedoen. Dat moet van twee kanten komen. Vandaar dat we ons in de komende 

beleidsperiode richten op relatie en participatie met en door kinderen en jongeren.  

7.2.2 Vooruitblik  

Gezien de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente zal de focus van het te voeren beleid voor 

een groot gedeelte op de jeugd gericht moeten zijn. We willen immers dat er over 10 jaar 

nog steeds een bloeiende wijkgemeente Kruiskerk bestaat. 

Jeugdparticipatie als beleidsdoel: kinderen en jongeren ZIJN ook de kerk! Net als ieder ander 

gemeentelid, van piepjong tot stokoud, maken zij deel uit van het lichaam van Christus. 

Jeugdparticipatie betekent het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren. 

Jeugdparticipatie is een mentaliteit en geen activiteit. Het is een rode draad in de omgang 

met kinderen en jongeren binnen de geloofsgemeenschap.  

Met jeugdparticipatie streven we de volgende doelen na: 

• De jeugd op een speelse manier kennis te laten maken met de democratische 

beginselen en het actief gemeente lidmaatschap te bevorderen. 

• De jeugd te laten merken dat zij gehoord wordt en hun mening telt. 

• Het is een manier om de jeugd te laten ervaren wat binnen de kerk haalbaar en 

realistisch is. 

• Waardevolle input ontvangen vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Werkwijze en acties in de komende beleidsperiode: 

• Wij gaan met elkaar in gesprek (dialoog) om van elkaar en met elkaar te leren en te 

ontdekken op welke wijze wij samen kerk willen zijn. Ons doel is om de participatie 

van kinderen en jongeren te bevorderen. 

Jeugdparticipatie is ook goed voor de kwaliteit van het kinder- en jeugdwerk en 

versterkt de geloofsgemeenschap. Toekomstbestendige veranderingen kunnen niet 

zonder de samenwerking met de mensen om wie het gaat. In gesprek gaan met 

kinderen en jongeren geeft meer inzicht in hun vragen, behoeften, belevingen en 

oplossingen. Kinderen en jongeren hebben vaak creatieve oplossingen voor problemen 

waar volwassenen soms niet aan gedacht hebben, kennis van hebben of aan gewend 

zijn. 

Een eerste onderwerp voor jeugdparticipatie is kinderen en jongeren meer bij de 

vormgeving en de invulling van de erediensten te betrekken. Denk aan rekening houden 

met taalgebruik, kinderen betrekken bij muziek, collecte of gebeden, meer 

preekvoorbeelden die jongeren aanspreken. Zodat kinderen en jongeren meer een 

eigen plek krijgen in de kerkdienst en er ook meer vertrouwd mee raken. 

• Samenwerking PGH en op lokaal niveau in stand houden en waar mogelijk uitbreiden.  

• De samenwerking met christelijke scholen blijft een aandachtspunt. 
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8 Leeftijdsgroep 23 -75 jaar 

In deze leeftijdsgroep bevinden zich veel ouders en grootouders van de kinderen die de 

Kruiskerk regelmatig bezoeken. We willen deze doelgroep betrokken houden middels het 

organiseren van activiteiten en door met hen in gesprek te gaan over onderwerpen zoals: 

• ‘Wat betekent ons geloof in de concrete praktijk van het leven’ en de opvoeding van 

onze kinderen? 

• hoe gaan we als christen om met het onderwerp ‘duurzaamheid’? 

• enz. 

9 Senioren 

Wat doet de Kruiskerk voor de senioren (75+)? Er wordt zeker 7x per jaar ‘iets’ georganiseerd. 

Bijvoorbeeld: een Passie-Paasviering, een lezing of iets dergelijks in het voorjaar en najaar, 

een zomerbuffet, een jaarlijks reisje, een kerstviering, enz. 

10 Evenementen 

Gemeenteleden blijken het erg op prijs te stellen, wanneer er regelmatig een bijzondere 

bijeenkomst voor gemeenteleden wordt georganiseerd. Standaard zullen we een maal per 

jaar een gemeentevergadering houden en een vrijwilligersavond. Daar waar nodig zullen extra 

bijeenkomsten worden georganiseerd. De nieuwjaarsbijeenkomst komt jaarlijks terug op de 

eerste zaterdagmiddag na nieuwjaarsdag. De startzondag markeert traditioneel gezien de 

start van het nieuwe seizoen met de vermelding van jaarplannen van de verschillende 

werkgroepen en commissies. Op 31 december worden er oliebollen gebakken onder leiding 

van de diaconie met de hulp van vele vrijwilligers ten behoeve van een goed doel. Het 

koffiedrinken na de eredienst is een belangrijke wekelijkse ontmoetingsplaats. 

11 Kerkgebouw en middelen 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke zaken en heeft dat 

gedelegeerd aan het college van kerkrentmeesters. Het CvK (College van Kerkrentmeeesters) 

van de PGH voert deze werkzaamheden uit in gezamenlijkheid van de 3 kerken. De 

kerkenraden overleggen met het CvK over gebouwen en middelen voor de nodige 

infrastructuur, waarbij als uitgangspunt geldt dat mensen en pastoraat boven gebouwen e.d. 

gaan. Voorwaarde voor elke vorm van samenwerking op het gebied van kerkgebouw en 

middelen is dat de Kruiskerk haar eigen profiel wenst te behouden. 

12 Samenwerking 

De kruiskerk wil als relatief kleine gemeente binnen de PGH haar eigen profiel waarin zowel 

evangelische als confessionele elementen zijn opgenomen, behouden.  

Op enkele gebieden werken wij als wijkgemeente Kruiskerk samen met de GHK en de OLK, 

zoals in het CvK en in het CvD (College van Diakenen). Daarnaast wordt er intensief 

samengewerkt met de zomerdiensten, gezamenlijke kerkdiensten en in het jeugdwerk (zie 

Hoofdstuk 7 Leeftijdsgroepen, jeugd / ). De kruiskerk wil deze samenwerken vasthouden en 

daar waar mogelijk intensiveren.  

Tijdens de interviews is meerdere malen te kennen gegeven dat verdere samenwerking 

binnen de PGH minder gewenst is. De kerkenraad respecteert deze wens, maar mede gezien 
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de huidige ontwikkelingen staat de kerkenraad open voor ideeën tot verdere samenwerking, 

waarbij wel het eigen profiel en het karakter van de Kruiskerk behouden dient te blijven. 

Daarnaast wil de kerkenraad Kruiskerk onderzoeken waar meer vervlechting mogelijk is met 

behoud van de ‘eigen kleur’ van de wijkgemeente, bijvoorbeeld in het gezamenlijk 

organiseren van activiteiten. 

In 2019 zijn er commissies gevormd door de AK van de PGH, die verdere samenwerking tussen 

de wijkgemeenten gaan onderzoeken. Deze commissies kennen een gelijke samenstelling uit 

de 3 wijken. 

Het proces van samenwerking zal daarom kritisch gevolgd worden. 

 

Ook de eventuele samenwerking of vervlechting met wijkgemeentes uit de Hervormde 

Gemeente Huizen (bv. De wijkgemeente Zenderkerk) zal worden onderzocht. 

13 Financieel beheer 

Voor het voortbestaan van onze wijkgemeente is een sluitende begroting noodzakelijk. Dat 

vraagt een regelmatige verhoging van de vrijwillige bijdragen. Daarnaast hebben wij, evenals 

onze zustergemeenten, ook een financiële verantwoordelijkheid naar elkaar, om zo tot een 

sluitende PGH-begroting te komen. 

De opbrengsten van de zendmasten op onze toren, zijn een belangrijke aanvulling op die uit 

de vrijwillige bijdragen. 

Ook zaalhuur en verhuur van de woning zijn welkome inkomstenbronnen. 

Deze laatste vragen meer aandacht en inzet van vrijwilligers. 

Voldoende financiële middelen zijn een noodzaak om kerk te kunnen zijn. 

14 Organisatie van wijkgemeente de Kruiskerk 

Het moderamen, bestaande uit 6 leden, vergadert maandelijks. 

Het moderamen bestaat minimaal uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de 

scriba, een kerkrentmeester, een pastoraal ouderling en een diaken. Desgewenst kan de 

kerkenraad besluiten het moderamen met 1 of 2 ambtsdragers uit te breiden, zoals 

bijvoorbeeld een jeugdouderling. 

De kerkenraad bestaande uit ongeveer 12 leden en vergadert 6-8x per jaar. 

De kerkenraad bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de kerkrentmeesters 

(max. 2), de pastorale en bestuurlijke ouderlingen en de diakenen. 

De kerkenraad kan pastorale taken delegeren naar pastoraal medewerkers. Pastorale 

medewerkers nemen geen zitting in de kerkenraad. De kerkenraad kan diaconale taken 

delegeren naar diaconaal medewerkers. Diaconale medewerkers nemen geen zitting in de 

kerkenraad. 

Deze bestaande situatie handhaven we vooralsnog, maar we gaan de komende 4 jaar op zoek 

naar nieuwe vormen, waardoor we effectiever kunnen werken. Minder vergaderen, meer 

doen. 
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14.1 Algemene Kerkenraad 

De AK bestaat minimaal uit een voorzitter, een scriba een predikant uit de PGH (rouleert 

jaarlijks), de voorzitters van de wijkkerkenraden, de voorzitter van het CvK, de voorzitter van 

het CvD en een jeugdouderling. 

14.2 College van Kerkrentmeesters 

Er worden twee kerkrentmeesters afgevaardigd naar het CvK.  

14.3 College van Diakenen 

Alle diakenen maken deel uit van het CvD. Zij vergaderen 2x per jaar voltallig en 8 keer per 

jaar vergaderen de afgevaardigden over lopende zaken. 
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15 Bijlagen 

15.1 Werkgroepen e.d. 

Werkgroep of commissie Contactpersoon Opm. 

Commissie Missionair Gemeente 

Zijn 
Marianne Oor  

Gemeente Groei Groep (GGG) Eric Schingenga  

Zangers   

Nieuwsbrief Kruiskerk, redactie Aafje Toornstra/Leanne Leurs  

Kindernevendienst (KND) Annette Lustig  

Kindercrèche Mariëlle Putto  

Sense Young Jose Sanders, Martine Broekstra, 

Rick Mooi 
 

Sense Keimpe vd Kooi  

PleXat Elzemarie Molenaar/Johan 

Lanphen 
 

Tienereetclub Angelique Gooijer  

Catechese groep 7/8 Gerda Broekstra  

Expressieteam (?) Elzemarie Molenaar  

ZWO zending, werelddiaconaat 

en ontwikkelingssamenwerking 
Annemieke Broere  

Bloemencommissie Els Bax  

Tuinploeg Jan Kriek  

Beamerteam (technisch team) Robert Biesbroek  

Gebedsteam René Verkerk  

Muziekgroep Elianne van Huisstede  

Muziekband André Rauwerda  

Welkomstcommissie Harmke Honing  

Zusterdienst Luanne de Jong  

Bloemencommissie Els Bax  

Schoonmaakploeg Grietje Drooger  

Bezorging weekbrief Jantineke Brugge  

Koffieschenkers Dea Biesbroek  

Kostersteam Grietje Drooger  

 

15.2 Opmerkingen 

• De commissie Kruiskerk 2.0 onderzoekt wat ‘evangelisch profiel’ inhoudt en hoe we dat 

sterker naar voren kunnen brengen. 

• Plan van aanpak is niet nodig en uit het beleidsplan gehaald. 

• De commissie Kruiskerk 2.0  onderzoekt welke ruimte er is voor punten uit het visie 

document 2019-2023, zoals tempeldenken (zie artikel David Heek), ruimte voor de 

Geest, en vijfvoudige bediening. 

De wens tot meer ‘ruimte voor het evangelisch profiel’ leeft binnen de wijkgemeente. 

De kerkenraad staat positief en open tegenover ‘meer ruimte’ binnen de kaders die de 

kerkenraad vaststelt. 

• De commissie Kruiskerk 2.0  onderzoekt de gevolgen van de opbouw van de gemeente. 
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• Nader onderzoek vindt plaats naar het mentormodel bij de groep kerkleden die wat 

meer op afstand staan van de gemeente. 

• De commissie Kruiskerk 2.0  onderzoekt hoe ons profiel tot uiting komt met betrekking 

tot discipelschap, getuigenissen, gebed en de gaven van de Geest. 

• De commissie Kruiskerk 2.0  onderzoekt de vormen, hoe bijzondere diensten worden 

gevierd. Gedacht kan worden aan gezamenlijke jeugddiensten, b.v. op een 

zondagmiddag in één van de PGH kerken. 

 

Aldus vastgesteld tijdens de wijkkerkenraad van de Kruiskerk op 12 februari 2020. 


