OVERDENKING
Lezen: 1 Petrus 2: 1 - 10
4
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God,
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
Stenen…om te bouwen.

Door middel van het opstellen van een beleidsplan wordt er aan de
kerkenraad en leden van de gemeente gevraagd na te denken over ‘waar de
gemeente voor staat’ en ‘wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij
dat wil bereiken.’ Dan komt het er vaak op aan om keuzes te maken en
knopen door te hakken.
We staan in ‘De Schoof’ nu aan het begin van de route m.b.t. het (nieuwe)
beleidsplan voor de komende periode. Vanzelf raadpleeg je dan het oude
beleidsplan. Wat opvalt in het beleidsplan van de afgelopen jaren, is dat er
veel in beschreven wordt, maar niet wat nu precies ‘de kerk/de gemeente’
is. Je kunt hierbij denken: dit is toch vanzelfsprekend, daarover hoef je
daarom niets op papier te zetten.
Misschien is het een zinvolle uitdaging om dit keer wel enkele woorden over
‘kerk/gemeente’-zijn in het beleidsplan op te nemen. Met het oog daarop
wijs ik graag naar de woorden uit de Eerste Petrusbrief. De gemeente is
gegrond op een vast fundament, de levende steen, Jezus Christus. Dit is de
enige grond van bestaan van de gemeente. Dankzij het volbrachte werk van
deze levende steen, mogen en kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan
het werk van Zijn kerk/gemeente in de wereld.

In dit kalenderjaar wordt van de kerkenraad en de gemeente verwacht dat
we ons bezig gaan houden met het opstellen van het beleidsplan voor de
periode 2017 – 2020. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
wordt over het beleidsplan van de gemeente o.a. gezegd dat het een plan is
“ter zake van het leven en werken van de gemeente”.
Over de totstandkoming wordt geschreven:
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan
op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van
kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in
aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg
over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig
heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad
stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het
beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad
het beleidsplan of de wijziging vast.
Wanneer in een kerkelijke gemeente de periode waarvoor het beleidsplan
bedoeld was is verstreken, wordt soms de vraag gesteld of actualiseren niet
voldoende is. Gewoon wat jaartallen en getallen aanpassen en dan is
daarmee aan de kerkordelijke verplichting voldaan.
Begrijpelijk dat deze werkwijze soms gevolgd wordt. Immers het lijkt op het
eerste gehoor ook wel iets tegenstrijdigs de kerk en een beleidsplan. De
kerk/gemeente is toch geen onderneming. In de kerk/gemeente hoeft het er
daarom toch (juist) niet bedrijfsmatig aan toe te gaan. Zeker mag en moet
de eigenheid van de kerk/gemeente overeind blijven staan. Toch zal de
kerk/gemeente in een bepaald opzicht ook ‘zakelijk’ moeten zijn.
Daarbij komt dat de positie van de kerk/gemeente in de samenleving is
veranderd. Helaas geldt ook voor kerk/gemeente dat er vaak sprake is van
krimp: minder (actieve) leden en minder inkomsten.

Ook al gebruikt de Bijbel het woord kerk/gemeente eigenlijk niet vaak als
zelfstandige begrippen. Toch staat er heel wat over de kerk/gemeente in de
Bijbel te lezen. Een volgende keer wil ik graag nog eens nadrukkelijk ingaan
op een ander beeld voor de kerk/gemeente.
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-2-

-3-

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
(Liedboek, nr. 968: 1, 2)

