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Visie en Missie Geloof en gemeente hebben eeuwigheidswaarde.

De Heer en zijn kerk is er voor mensen die Christus kennen én voor mensen 

die Christus (nog) niet kennen.

Bijbelgetrouwe prediking.

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.
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Waarom Kruiskerk?

Erediensten in balans met een ‘onderscheidend’ geluid.

Confessioneel Evangelisch profiel dat meegroeit met de telkens veranderende gemeente en tijdgeest.

Pastoraat als wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Omzien naar elkaar.

Gericht op gezinnen met jonge kinderen, waarbij andere doelgroepen ook op een evenwichtige manier aan bod komen.

Jeugdbeleid ondersteunend aan geloofsopvoeding in samenwerking met de andere wijken.

Liturgie en muziek zijn belangrijke elementen en investeren we in.

Activiteiten en evenementen zijn belangrijke bindende elementen naast de erediensten.

Aansprekende voorganger, die geestelijk leiding geeft samen met de kerkenraad. (profielschets)

Verdergaande samenwerking binnen de Protestantse Gemeente te Huizen is noodzakelijk en biedt kansen, waarmee onze ‘kleur’ 

moet blijven.

De kerkenraad werkt met een hoge mate van transparantie.

Gemeenteleden hebben inzicht in de financiële stand van zaken en de kerkenraad werkt in coördinatie met het CvK samen met de 

andere wijken.

Diaconale samenwerking vindt plaats binnen het CvD.
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Pastoraat, vorming en 
toerusting

Hoe doen we dat?

Omzien naar elkaar is een verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid.

5 wijken en seniorenpastoraat met ieder een pastoraal ouderling, een diaken 

en bezoekzusters.

Bevorderen van digitaal pastoraat.

Wat doen we concreet?

Het pastorale team bespreekt regelmatig ervaringen, situaties, … en neemt 

individuele acties.

Digitaal pastoraat, bijvoorbeeld door een gesloten community via de 

website, app-groepen, e-mail en social media.

De predikant verzorgt catechisaties en organiseert bijeenkomsten rondom 

actuele onderwerpen, samen met gemeenteleden.
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Erediensten Hoe doen we dat?

Geestelijk leidinggeven en richting geven door prediking.

Evenwichtige liturgie met breed scala aan psalmen en liederen.

Onderscheidende diensten houden.

Wat doen we dan concreet?

Richtinggevende predikanten uitnodigen door de preekvoorziener.

Bijzondere diensten in ere houden, zoals dankdag en biddag, kerstavond, 

oudejaarsavond en Hemelvaartsdag.
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Muziek & Video Hoe doen we dat?

Naast het orgel ruimte geven aan andere muziekbijdragen, waarbij een en 

ander wat eigentijdser mag worden.

Video’s tonen ter ondersteuning van preek of verhaal (m.n. kinderen).

Wat doen we concreet?

Zanggroep uitnodigen.

Muziekgroep uitnodigen.

Muziekband uitnodigen.

Beamer presentaties verzorgen van de liturgie door het beamerteam.
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Communicatie verbeteren Hoe doen we dat?

Aandacht voor elkaar. Wel en wee delen.

Regelmatig een bericht in de weekbrief over bestuurlijke zaken.

Vergaderingen organiseren. Kerkenraad en moderamen, CvK, CvD, enz.

Er is in de gemeente behoefte om regelmatig een gemeentevergadering te 

organiseren. De kerkenraad zal hier zoveel mogelijk gevolg aan geven, mits 

zinvol en haalbaar.

Wat doen we concreet?

Verbinding verschijnt 1x per maand met gemeente opbouwende 

beschouwingen, wijkberichten, algemene informatie, (gezamenlijke) 

erediensten, mededelingen van het diaconaat en van de kerkrentmeesters, 

verslag van activiteiten.

Weekbrief op papier uitreiken bij de deur voor de eredienst, digitaal 

verspreiden en er worden enkele exemplaren bij gemeenteleden gebracht.

Informatieboekje met algemene gegevens.

Website met links naar kerkdienstgemist.nl en veel informatie.

Meerdere verschillende app-groepen.
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Leeftijdsgroepen Hoe doen we dat?

Om een beeld te krijgen van behoefte en verwachtingen onderscheiden we 

leeftijdsgroepen.

Samenstelling van invloedrijke vergaderingen (moderamen en kerkenraad, 

beroepingscommissie) beoordelen en gemeenteleden uitnodigen uit 

verschillende groepen.

Wat doen we concreet?

Overzicht houden.

Met alle leeftijdsgroepen rekening houden en balans zoeken.

De jeugd krijgt bijzondere aandacht. Er is een jeugdouderling die 

samenwerkt met jeugdouderlingen van de andere wijkgemeenten.

Organiseren van crèche, kindernevendienst, Sense, PleXat, 

seniorenbijeenkomsten, gemeentegroeigroepen, … enz.
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Evenementen Hoe?

Speciale momenten creëren voor ontmoeting.

Wat doen we concreet?

Nieuwjaarsbijeenkomst.

Feest en ontmoeting bij oliebollen bakken op oudejaarsdag met koffie en 

thee.

Bijzondere diensten aankleden.

Startzondag.

Herdenken, jubilea e.d.

Huizen zingt.

Meer betrokkenheid creëren. 

Belangrijke bindende elementen 

naast de erediensten.
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Kerkgebouw en middelen Hoe doen we dat?

Wanneer blijkt dat de kosten omlaag moeten, niet vasthouden aan huidige 

kerkgebouw en openstaan voor alternatieven.

Wat doen we concreet?

Meedenken op PGH-niveau en visieontwikkeling.

Financieel

Transparant

Samenwerken
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Samenwerking Hoe doen we dat?

Op het gebied van jeugd, diaconie (CvD), financieel (CvK), gezamenlijke 

diensten, … wordt samengewerkt. In de toekomst zal mogelijk meer 

samenwerking nodig zijn, gezien de teruglopende aantallen bezoekers en 

opbrengsten. Dit ondanks meerdere geluiden uit de gemeente (interviews 

2018) dat meer samenwerking minder gewenst is. Mogelijk 

terughoudendheid vanwege de wens de eigen kleur en identiteit te bewaren.

Wat doen we concreet?

Overleg met de andere wijken via de algemene kerkenraad.

Predikanten overleg.

Overleg jeugdouderlingen.

CvK en CvD

Visieontwikkeling in PGH verband.
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Financieel beheer Hoe financieren wij?

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.

Naast de opbrengsten van de zendmast  op onze toren, zijn zaalhuur en 

verhuur van de woning belangrijke inkomstenbronnen. Ook hier is aandacht 

nodig voor minimaal gelijk houden van de opbrengsten uit deze bronnen.

Wat doen we concreet?

Transparantie over de financiën.

Vaker dan 1 keer per jaar gemeente informeren.

Subsidies e.d.

Sponsoracties.

Verhuur ruimten.
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Bestuur en organisatie Hoe doen we dat?

Moderamen 6 ambtsdragers en kerkenraad 13 -15 ambtsdragers is 

verantwoordelijk voor wijkgemeente in de volle breedte. Enkele 

onderwerpen zijn uitbesteed aan de AK.

Snel effectief vergaderen en gedelegeerde verantwoordelijkheden.

Kerkorde volgen als dat kan.

Wat doen we concreet?

Moderamen 1x per maand.

Kerkenraad 7 á 8 keer per jaar, waarvan in juni/juli een ‘heisessie’.

Werkgroepen en commissies met beschreven opdracht en werkwijze. 

Opdracht door de kerkenraad en werkwijze door de groep te definiëren.

Binnen de grenzen van de opdracht hebben de werkgroepen en commissies 

een grote eigen verantwoordelijkheid én autonomie. Zij krijgen vergaande 

bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren.


