Beleidsplan de Veste 2015-2020
1 Hoofdlijnen
1.1 Visie
Het profiel van de gereformeerde wijkgemeente “De Veste” wordt gekarakteriseerd
als een open, pluriforme gemeente.
Voor ons staat Omgang met God centraal. Verderop in dit document wordt dit uitgewerkt aan de hand
van trefwoorden en in de thema’s: Dienst aan God, Dienst aan elkaar en Dienst aan de wereld.

1.2 Wie zijn we
De gereformeerde wijkgemeente ‘De Veste’ (tot 2013 “Wijk Noord”) met als gebouw Kerkelijk Centrum
‘De Veste’ ligt in de wijk Bloemendaal /Plaswijck. Deze wijken zijn in de jaren 60/70 van de vorige eeuw
gebouwd. De wijkgemeente telde in april 2015 855 leden.

1.3 Waar willen we naar toe
Komende jaren zullen met name in het teken van de fusie met de hervormde gemeente in Gouda staan.

1.4 Waar gaan we aan werken
Voor de periode 2015-2020 is een elftal thema’s benoemd waar we met elkaar aan willen gaan werken.
Hieronder staat een lijst van de elf thema’s met tussen haakjes erachter in welke paragraaf het thema
nader toegelicht wordt:
•
Vorming en Toerusting (Vorming & Toerusting)
•
Geloofsgesprekken (Vorming & Toerusting)
•
Leerhuis (Vorming & Toerusting)
•
Levendige gemeente, o.a. running diner (Missionair werk)
•
Liturgie en eredienst (Eredienst en kerkmuziek)
•
Plek en netwerk voor jongeren (Kinderen, tieners en jongeren)
•
Jongeren in eredienst (Kinderen, tieners en jongeren)
•
Kerk overdag (Missionair werk)
•
Meer koffiedrinken (Missionair werk)
•
Diaconie (Diaconie)
•
Muzikale en kunstviering (Eredienst en kerkmuziek)

2 Visie op de gemeente
Het profiel van de gereformeerde wijkgemeente “De Veste” wordt gekarakteriseerd
als een open, pluriforme gemeente.
Voor ons staat Omgang met God centraal. Hieronder wordt dit uitgewerkt aan de hand van trefwoorden
en in de thema’s: Dienst aan God, Dienst aan elkaar en Dienst aan de wereld.
Open gemeente
Iedereen, kerkelijk lid of niet, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd onze
kerkdiensten bij te wonen en aan onze activiteiten en bijeenkomsten deel te nemen.
Pluriformiteit
Wij geven ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij zien dit als een kans
om elkaar te verrijken.
Pluriformiteit komt tot uitdrukking in de verschillende wijzen waarop vieringen plaatsvinden, opdat er voor
een ieder ruimte is voor de invulling van de eigen geloofsbeleving.

Samen
“Samen ervaren en leren” staat centraal in onze dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld.
Oecumene
Wij spelen in op de actualiteit van de dag, in en buiten onze wijkgemeente. Dit doen wij door samen te
werken met andere geloofsgemeenschappen en organisaties. Daarnaast zoeken wij naar samenwerking
met andere culturen in onze wijk en stad.
Jeugd en jongerenwerk
Er zijn veel kinderen in onze kerkgemeenschap. Wij besteden aan hen veel aandacht in onze vieringen.
Voor kinderen van basisschoolleeftijd is er een Kindernevendienst. Voor de jongeren tussen 12 en 15
jaar is er de ”2e Helft”. Bovendien kunnen zij deelnemen aan vele (bovenwijkse) activiteiten. Voor de
jongeren boven de 15 jaar is er de “3de Helft”. Met enige regelmaat wordt er een jongerendienst
gehouden.
Dienst aan God
Dienst aan God geven wij gestalte in onze vieringen.
Dit doen we samen in de zondagmorgendienst waarbij wij aansluiting zoeken bij de liturgie van de kerk
van alle tijden en plaatsen. Ruimte voor meer individuele geloofsuitingen wordt geboden in onze
bijzondere en experimentele diensten, o.a.: Taizé sing-in’s, Thomasvieringen, oecumenische vieringen,
zegen- en schooldiensten, vieringen met kunst, dans en drama of extra aandacht voor muziek.
Minimaal 6x per jaar delen we tijdens het avondmaal brood en wijn. Naast jongeren en volwassenen
kunnen kinderen vanaf 6 jaar hieraan deelnemen.
In vieringen wordt ruimte gecreëerd om bepaalde momenten en levensfasen te markeren. Er is aandacht
voor kinderen die voor het eerst aan het avondmaal deelnemen en kinderen die de overstap maken van
de basisschool naar de middelbare school. Er is ruimte in onze wijkgemeente voor het zegenen van
diverse levensverbintenissen (b.v. interreligieuze, homoseksuele) en wij staan open voor bijzondere
rituelen zoals bijvoorbeeld handoplegging bij het avondmaal.
Naast een kindernevendienst voor kinderen van de basisschool, kennen wij 2 keer per maand
ontmoetingen voor tieners in hun eigen viering “de 2de Helft” en “de 3de Helft” waar zij op hun eigen
wijze hun geloof beleven.
Eenmaal per jaar wordt er een bijzondere viering gehouden voor mensen met een beperking. Mensen
met een beperking werken aan deze eredienst viering mee.

Dienst aan elkaar
Dienst aan elkaar heeft betrekking op elkaars geloofsontwikkeling en op elkaars welzijn. We helpen
elkaar in geloofsontwikkeling door samen, vanuit verschillende invalshoeken,
de Bijbelse boodschap proberen te verstaan. Dit komt onder andere tot uitdrukking in
de vorm van een leerhuis, catechese, groothuisbezoek en gespreksgroepen. Daarbij worden de
actualiteit en de vragen van de wereld in relatie gebracht tot wat de Bijbel ons vertelt. Jaarlijks wordt een
kerkelijk “thema” gekozen en met elkaar besproken.
Dienst aan elkaar richt zich ook op de zwakkeren in onze samenleving, bijvoorbeeld vanwege een
beperking. Herderlijke zorg voor deze doelgroep krijgt veel aandacht. Tevens worden er acties
ondernomen om deze doelgroep, waar nodig, te integreren in onze gemeenschap.
In “De Veste” is ruimte voor alle leeftijdsgroepen om op eigen wijze invulling te geven aan hun
geloofsontwikkeling. Juist aan de jeugd wordt veel aandacht geschonken en dit uit zich in
voorbereidingen op avondmaalsvieringen. Een professionele jongerenwerker is werkzaam in onze
wijkgemeente.
Leren wordt gedaan door jong en oud. Dit doen wij o.a. middels het leerhuis en
groepsgesprekken en themabijeenkomsten, kinder-, basis- en tienercatechese.
Het centrale thema voor onze betrokkenheid op elkaars welzijn is “Omzien naar Elkaar”. Dit uit zich o.a.
in het maandelijks koffiedrinken na de ochtenddienst, in (groot) huisbezoeken, bijeenkomsten en
excursies maar ook door middel van mededelingen in het blad Protestants Kerknieuws en in de
Zondagsbrief. “Omzien naar Elkaar” strekt zich ook uit naar onze zustergemeente in Maagdenburg,
Duitsland.
Dienst aan de wereld

Dienst aan de wereld vindt plaats op zowel diaconaal als missionair gebied.
Door de diaconie vervult de gemeente haar diaconale roeping in onze kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diakenen willen
dit doen door het “omzien naar elkaar” in de (gemeenschap van de) Veste uit te dragen. Zo worden we
ons bewust van de noden in de wijk (en daarbuiten) en wordt iedereen bij het diaconaat betrokken.
De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking
met andere geloofsgemeenschappen ter plaatse. Voorbeelden hiervan zijn de Voedselbank en het
Burennetwerk.

3 Het profiel van deze gemeente
De gereformeerde wijkgemeente ‘De Veste’ (tot 2013 ‘wijk Noord”) met als kerkelijk gebouw ‘De Veste’
ligt in de wijk Bloemendaal / Plaswijck. Deze wijken zijn in de jaren 60/70 van de vorige eeuw gebouwd.
Mutatie sinds 1 januari 2007
Aantal leden op 01-01-2007
Verhuisd/overleden/onttrokken
Subtotaal
Binnengekomen
Gedoopt
Leden op 14 april 2015

1124
420
704
117
34
855

Opmerkingen
 Bij de vertrokken leden zijn er een paar die later weer binnengekomen zijn, bv studerenden.
 Enkele in deze periode gedoopte kinderen zijn inmiddels weer verhuisd.

aantal leden

Leeftijdsopbouw wijkgemeente op 14 april 2015
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De kerkelijke wijkgemeente ‘De Veste’ is vanaf mei 2004 onderdeel geworden van de Protestantse Kerk
Nederland. Een aantal activiteiten, waaronder diaconaat, ouderenwerk en jongerenwerk wordt -Goudabreed- georganiseerd.

4 Het programma van de gemeente
4.1 Kerkenraad
De Wijkkerkenraad doet haar werk conform de Kerkorde en Plaatselijke regeling.

4.2 Pastoraat
Onze Bijbelse opdracht is het omzien naar elkaar. Dit krijgt in onze gemeente o.a. gestalte door de
dienst aan elkaar. Dit betekent werkelijke (herderlijke) zorg voor leden en anderen die deze zorg
behoeven. Daarom is pastoraat: doen.
Komende jaren blijft de bezetting van het pastoraal werk een aandachtspunt. Indien nodig zal er
nagedacht moeten worden over een andere organisatorische opzet.

4.3 Diaconaat
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. De
diaconie in de Veste heeft deze taak voor de eigen wijkgemeente. Dat doen zij samen met de
diakenen van de andere Goudse wijkgemeenten. Dit heeft o.a. vorm gekregen in het gezamenlijke
College-van-Diakenen. Binnen het diaconaat wordt gewerkt aan de volgende thema’s:
 Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen en individuele personen.
 Vluchtelingenwerk heeft binnen de Veste geen hoge aandacht, maar dat kan met de komst
van een AZC snel veranderen
 Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven
aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in
lichamelijke of geestelijke nood.
 Jeugddiaconaat heeft tot doel om jongeren in nood te helpen, stimuleert jongeren in hun
maatschappelijke betrokkenheid en steunt acties die voor en door jongeren worden gedaan.
 Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen en
het dienstbaar zijn aan ouderen die zorg nodig hebben en/of eenzaam zijn.

4.4 Missionair werk
Missionair werk staat in het teken van ‘dienst aan de samenleving’. Daarbij is er met name aandacht
voor de thema’s:
• Het wij/zij denken (allochtonen/autochtonen) neemt toe. Gevolg: sterkere polarisatie.
• Minder aandacht voor duurzame ontwikkeling. De economie geeft meestal de doorslag.
• Belangrijke systeemwijzigingen in onze verzorgingsstaat. Zelfredzaamheid is het
sleutelwoord. Gevaar bestaat dat er mensen buiten de boot vallen.
• Toenemende behoefte aan zingeving, ook buiten de kerk.
Voor de periode 2015-2020 wordt aan de volgende thema’s gewerkt:
•
Levendige gemeente, o.a. running diner
•
Kerk overdag
•
Meer koffiedrinken

4.5 Financiën en beheer
Wij streven een sober en doelmatig financieel beleid na. Komende jaren zal de voorbereiding op de
fusie, die ook een andere financiële structuur met zich meebrengt, veel aandacht vragen.

4.6 (Kerk)gebouwen
Wijkgemeente ‘De Veste’ kerkt in het Kerkelijk Centrum ‘De Veste’. Het gebouw is afgelopen jaren
gerenoveerd. Voor de komende jaren staat vooral de exploitatie en klein onderhoud op het
programma.

4.7 Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Werelddiaconaat is een onderwerp waarvoor binnen de Veste regelmatig wordt gecollecteerd. Zo is er
een jaarlijkse vastenactie die zich hierop richt.

4.8 Kinderen, tieners, jongeren
Het is belangrijk dat we binnen onze gemeente heel duidelijk plaats bieden aan de jongeren in de
verschillende leeftijdscategorieën. Het is goed dat er een aantal activiteiten bovenwijks worden
georganiseerd. Voor sommige activiteiten zijn er anders te weinig deelnemers. Maar de bovenwijkse
activiteiten mogen de binnenwijkse jongerenactiviteiten niet volledig vervangen. Jongeren moeten
binding houden met de wijkgemeente.
Voor de periode 2015-2020 wordt aan de volgende thema’s gewerkt:
•
Plek en netwerk voor jongeren
•
Jongeren in eredienst

4.9 Eredienst en kerkmuziek
De werkgroep liturgie bespreekt de vormgeving en ontwikkeling van de liturgie in de gemeente, doet
hierover voorstellen en geeft adviezen aan de kerkenraad.
De werkgroep liturgie bespreekt de voorbereiding van bijzondere diensten en is soms gedeeltelijk
betrokken bij de voorbereiding van deze bijzondere diensten, al of niet met andere betrokkenen.
De werkgroep liturgie verzorgt de afstemming van de voorbereidende en terugblikkende activiteiten
rond de vieringen in de Veste.
Eenmaal per jaar zorgt de werkgroep liturgie voor een expositie en viering Kunst in de kerk.
Binnen de werkgroep liturgie wordt de afstemming met de kindernevendienstleiding gewaarborgd en
vindt de coördinatie plaats met de muzikale medewerkers.
Voor de periode 2015-2020 wordt aan de volgende thema’s gewerkt:
•
Liturgie en eredienst
•
Muzikale en kunstviering

4.10 Catechese
Het begrip catechese heeft enerzijds de betekenis van leren in de zin van onderwijzen. Met name in
de kindercatechese en basiscatechese staat centraal het vertrouwd maken met kerk en liturgie, doop
en avondmaal. Anderzijds heeft de tienercatechese vooral ten doel de jongeren te helpen ontdekken
welke betekenis het christelijk geloof kan hebben in hun leven. In dat leerproces gaan we als het ware
samen met de tieners op zoektocht naar wat houvast geeft in het leven. Het accent ligt op wat er in
het leven van de tiener gebeurt en de waarde die het christelijk geloof in die levensfase kan hebben.
Er zijn 3 vormen van catechese voor de jeugd in de „Veste‟, te weten:
• Kindercatechese
• Basiscatechese
• Tienercatechese

Daarnaast is er aandacht voor catachese voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit wordt
gezien als een zeer belangrijk onderdeel van geloofverbintenis tussen de beperkten.

4.11 Vorming & Toerusting
Het begrip Vorming & Toerusting heeft enerzijds de betekenis van leren in de zin van onderwijzen.
Hierbij staat centraal het vertrouwd maken met en verdiepen van kennis over het kerkelijk leven.
Anderzijds heeft Vorming & Toerusting ten doel mensen te helpen ontdekken welke betekenis het
christelijk geloof kan hebben in hun leven. In dat leerproces gaan we als het ware samen met de
mensen op zoektocht naar wat houvast geeft in het leven.
In de periode 2015-2020 wordt aan de volgende thema’s gewerkt:
•
Vorming en toerusting intensiveren
•
Geloofsgesprekken stimuleren
•
Leerhuis organiseren

4.12 Kerk & Israël
Bezinning op de Joodse wortels van ons geloof blijft voor ons van belang.

4.13 Interreligieuze dialoog / ontmoeting met moslims
Wij staan open voor ontmoetingen met mensen met een andere religie. Op dit moment is er geen
specifiek beleid om deze ontmoetingen te stimuleren en/of te initiëren.

4.14 Ouderenbeleid
Het ouderenpastoraat wordt in De Veste in eerste instantie verricht door de wijkpredikant, ouderlingen
en pastoraal medewerkers. Binnen het pastorale team zijn mensen die specifieke kennis hebben van
de oudere generatie. Het ouderenpastoraat wordt in de eerste plaats in het teken van ‘ontmoeting’
geplaatst. Hierbij worden middelen als bezoekwerk/ontmoeting, groothuisbezoek, ontmoeting rond de
maaltijd, ‘Focus op de ouderen’ en contactpersoon/hulpmaatje (zie verder het Beleidsplan Kerkelijk
Ouderenwerk De Veste).
Vanuit de diaconie ligt de focus voor ouderen vooral op het welzijn van en dienstbaarheid aan de
kwetsbare ouderen. Hiervoor is binnen de Gouda-brede diaconie het cluster Ouderen en Welzijn
ingericht. Hierbij worden middelen als “Wegwijzer voor ouderen”, administratieve hulp, Autodienst,
Kerkradio, Klussendienst, inloopochtenden, Ouderen sociëteit, Vakantiebureau, Levensboek,
Burennetwerk, Inloophuis etc. ingezet (zie verder het Beleidsplan Kerkelijk Ouderenwerk De Veste).

5 De middelen
Voor de financiële middelen verwijzen wij naar de begroting van de GAK en begroting wijkkas.

6 De communicatie van het beleid

Dit beleidsplan wordt beschikbaar gesteld via de website van De Veste. Het nieuwe beleidsplan zal
tweemaal via de zondagsbrief worden aangekondigd.
Indien de kerkenraad van mening is dat er beleidsonderwerpen zijn, waar draagvlak en betrokkenheid
van de gemeenteleden van bijzonder belang is, zal zij een vergadering voor alle gemeenteleden
bijeen roepen.
Daarnaast zal er regelmatig in onze communicatiekanalen aandacht besteed worden aan beslissingen
en agendapunten van de kerkenraad.

7 Het werkplan van de gemeente
Zie Bijlage I.

8 De evaluatie van het beleidsplan
Jaarlijks wordt het werkplan in bijlage I geëvalueerd en bijgesteld.
In 2018, 1 jaar na de fusie met de hervormde wijken, zal het gehele beleidsplan worden geëvalueerd
en bijgesteld.

BIJLAGE I – Werkplan kerkelijk jaar 2015/2016
Voor het kerkelijk jaar 2015/2016 zijn de volgende acties genoemd:
Nog nader in te vullen

