
Psalm 1 
 
Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit 
 
gezegend ben je 
 
een boom aan stromen levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 
(Uit: 150 psalmen vrij – Huub Oosterhuis) 
 

A. Missie 
Wij willen met elkaar zoeken naar de waarde van onze bronnen, de verhalen uit de Bijbel, 
hedendaagse bronnen, elkaars levens- en geloofsverhalen en de ervaringen die wij in het leven 
opdoen. Van daaruit zoeken wij, als kwetsbare mensen, naar wat betekenis en zin geeft aan ons 
leven. We willen daarbij ruimte geven aan en in gesprek gaan met mensen om ons heen die ook die 
zoektocht willen ondernemen. 
De bijbelse kernwaarden  zijn richtsnoer voor deze gesprekken.  

 
B. Visie  

Wij zijn een kleine gemeente met een traditie van vernieuwing, We zoeken in alle openheid naar wat 
zin en betekenis geeft aan ons leven, nu in deze tijd. Bovenstaande bronnen inspireren en voeden 
ons en helpen ons om als gemeente en als mens te groeien in geloof, hoop en liefde.  
Wij komen elke week bijeen om gevoed en geïnspireerd te worden. We vieren dat er steeds weer 
een nieuw begin mogelijk is door het verhaal van Pasen.  
In het vieren delen wij met elkaar onze liefde voor muziek en het goede woord. Daarbij heeft ieder 
voor zich zijn of haar eigen droom, die we proberen te verwezenlijken, met elkaar en als individu.  
Wij realiseren ons dat wij een brede gemeente zijn waarin sommige woorden voor de één als ‘groot’ 
klinken en voor de ander als te ‘klein. We ervaren verscheidenheid als een geschenk en zoeken naar 
een weg waar in dit verrijkend is.  
Onze verbondenheid vinden we in de Geest van liefde die zichtbaar werd in de persoon van Jezus. 
In zijn navolging willen we goed zijn voor elkaar (Pastoraat) en oog hebben voor de nood in de 
wereld (Diaconaat).  
We hebben een open blik naar buiten en willen graag aansluiten bij wat mensen van nu beweegt. De 
inspiratie die we ondervinden, willen we graag doorgeven aan anderen, zowel binnen als buiten onze 
gemeenschap. 
We zijn ons er van bewust dat we onderdeel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap in Nieuwkoop 
en zijn directe omgeving. 
 
 

C. Beleidsvoornemens 
Het beleid voor de komende jaren willen we verwoorden in de volgende werkwoorden: 
 
-Vieren: 



(In onze vieringen willen wij gelegenheid geven om eigen vormen van liturgieën en diensten te 
ontwikkelen.) 
Vieren staat centraal in onze samenkomst op zondag. Er is naast een oecumenisch liturgische 
vormgeving ook ruimte voor andere vormen, zoals we er nu ook al enkele hebben. Het uitgangspunt 
is hierbij: dat alle gemeenteleden voldoende  geïnspireerd en gevoed worden om als gemeente en 
als persoon in geloof te groeien en tot bloei te komen. Groeien in geloof, hoop en liefde is daarbij 
een richtsnoer. 
Onze liefde voor muziek uit zich in speciale vieringen waarin muziek meer nadruk krijgt. 
 
-Groeien/vernieuwen/aansluiten: 
(Door samen te vieren, het onderlinge gesprek en thema-avonden is er ruimte om te groeien als mens 
en als gemeente.)  
Naast het vieren  zijn er ook andere vormen van ontmoeting, bijv. (thema) gesprekken, thema-
avonden en bijeenkomsten met muziek. 
We zijn als gemeente in beweging, we vernieuwen omdat we willen aansluiten bij wat mensen van 
deze tijd beweegt en bij de (geloofs) vragen die dat oproept. 
Wij staan open voor een dialoog met ander geloofsbelevingen zowel op een christelijke basis als op 
niet christelijke basis. We willen daarin recht doen aan ieders geloofservaring en elkaars opvattingen 
respecteren. 
 
-Samenwerken en samen vieren: 
We hebben een open blik naar buiten, naar de andere, plaatselijke en regionale (geloofs) gemeen-
schappen. Er zijn ook organisaties met wie we vanuit gedeelde doelstellingen kunnen samenwerken.  
Wij zien onze eigen kwaliteiten en die van andere gemeenten. We zien de waarde van de zoektocht 
waarin we elkaar aanvullen en verrijken. We staan open voor contacten en willen onderzoeken wat 
ons samen verder verrijkt.  
We vieren nu samen met de Remonstrantse gemeente, de Hervormde gemeente en we vieren ook 
oecumenisch. In de toekomst willen we dat uitbreiden. 
 
-Go(e)d zijn voor elkaar/delen/navolgen: 
In de geest van Liefde leven we met elkaar mee en ondersteunen wij elkaar op het pad dat een ieder 
gaat of heeft te gaan. Dit kan zich uiten in de vorm van een bezoekje, een gesprek, luisterend oor, 
kaartje of praktische hulp.  
Pastoraat:  Ieder lid van onze gemeente die hierin wat voor een ander kan en wil betekenen, kan 
buiten de bezoeken door bijv. kerkelijk werker, contactpersonen, aandacht hebben voor de ander.  
Diaconaat: Wij hebben oog voor de nood in de wereld, dichtbij in de Nieuwkoopse gemeenschap en 
in de wereld verder weg.  We bieden hulp waar dat binnen de mogelijkheden van onze gemeente 
ligt. 
 
-Meedoen 
We hebben respect voor ieders eigenheid en dragen uit dat iedereen, op eigen wijze, mee mag doen 
in onze gemeenschap. Wij willen daarom ruimte geven aan en in gesprek gaan met mensen met hun 
eigen ideeën en kwaliteiten.  
Wij stimuleren een ieder om vanuit eigen kwaliteiten actief deel te nemen aan de vormgeving van 
onze gemeenschap om zo de veelkleurigheid van onze gemeente zichtbaar te maken.  
De bijbelse kernwaarden zijn ook hier richtsnoer voor de gesprekken. 
We willen onderzoeken hoe we jeugd en jongeren mee kunnen laten doen en hoe we ze kunnen 
betrekken bij het gemeente-zijn. We willen dat onze nieuwe kerkelijk werker zich hier oa. op richt. 
 

D. Bovendien willen we aandacht geven aan het volgende: 
Communicatie: 
We willen aandacht hebben voor wat er leeft, zowel in onze eigen gemeente als daarbuiten.  



Zowel intern als extern is informatievoorziening een belangrijk aandachtspunt.  
a. ‘Binnen’ 

We willen aandacht geven aan de communicatie m.b.t.: 
-wat er leeft in onze kerkgemeenschap, aan lief en leed, aan het signaleren en elkaar informeren van 
wie (pastorale) aandacht nodig heeft, zodat we met elkaar verbonden blijven ook door elkaar te 
ondersteunen.  
-de werkgroepen en colleges over hun werk 
       b.  ‘Buiten’ 
Ook is het belangrijk onze eigen activiteiten naar anderen te communiceren. 
Om op de hoogte te blijven van wat er zich binnen onze gemeente afspeelt en dat bij andere 
gemeentes is het belangrijk van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn. 
De externe informatie is zeker zo belangrijk, met het oog op de synergie die we in de komende jaren 
met de andere gemeentes willen aangaan. 
 
 
Toekomst 
Wij gaan er van uit dat onze gemeente toekomst heeft. We streven ernaar daar met de hele 
gemeente aan te werken. Dat betekent dat we pogen financieel gezond te zijn, zodat we zelfstandig 
kunnen blijven. 
 
Vanuit bestaande vormen van samenwerking kunnen we toegroeien naar een vorm waarin we als 
zelfstandige gemeente verdergaand samenwerken met andere gemeenten, plaatselijk of regionaal. 
Dit met als doel elkaar beter te leren kennen en een zekere synergie te krijgen. Het kan gebeuren dat 
van daaruit nog verder samengewerkt wordt, maar dat zal zeker op de langere termijn zijn. 

 
Dus: 
-We zoeken een partner/partners om met ons samen het gebouw te gebruiken.  
-We willen weer een kerkelijk werker/pastor met de taken zoals onze vorige kerkelijk werker  dat  
 deed, coördineren, stimuleren en leiden bijzondere vieringen. Pastoraat!  
Het punt toekomst vraagt onze blijvende aandacht!! 
 
Verantwoordelijkheid 
Alle initiatieven en ontwikkelingen worden verwezenlijkt onder de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Zij worden aan de kerkenraad voorgelegd en met hen besproken. Vanuit deze 
beleidsvoornemens kunnen we werken aan een werkplan. 
De kerkenraad onderhoudt volgens een afgesproken frequentie contact met alle groepen en 
colleges,  die met deze beleidsvoornemens aan de slag gaan of al zijn, om te evalueren hoe het gaat 
en om elkaar scherp te houden..  
In het jaar- of activiteitenplan van de groepen/colleges worden de voornemens concreter gemaakt. 
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