Voorwoord en inhoud
oor u ligt het Concept-beleidsplan 2018-2022 van de Oudekerkgemeente. Het bouwt
voort op het vorige beleidsplan, maar we leggen nieuwe accenten. In het beleidsplan
beschrijven we wat ons inspireert, wat we doen, wat ons kenmerkt, waarheen we op
weg willen zijn en hoe we dat willen doen.
De missie van de Oudekerkgemeente RUIMTE DELEN EN CREËREN is de basis voor
de uitwerking van de plannen voor de komende jaren.
Op 12 oktober aanstaande wordt dit beleidsplan besproken met gemeenteleden en kerkenraad en
vervolgens, na verwerking van de reacties, door de kerkenraad vastgesteld.
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1.

Missie van de Oudekerkgemeente: RUIMTE DELEN EN CREËREN

Wat haar inspireert
e Oudekerkgemeente wordt gevoed en gevormd door de verhalen van Tenach en
Evangelie (Oude en Nieuwe Testament). Daarin hoort zij de stem van de God die mensen
bevrijdt, in het licht zet en ruimte geeft.
Zij gelooft dat deze God zich in Jezus Christus met alle aspecten van het menselijk leven
en lot verbindt. In hem deelt Hij onze kwetsbaarheid en eindigheid, ons lijden
en onze dood. En de paasboodschap van het evangelie leert ons dat zijn verhaal daar niet eindigt.
Jezus Christus is opgestaan uit de doden en nodigt ons hem te volgen.

Wat zij doet
Wekelijks zingt, bidt, leert, dient en deelt de Oudekerkgemeente om de weg van deze mens en zijn
God te gedenken. Zo houdt zij de lofzang gaande. De liturgie is voor haar een oefenplaats: muziek
uit alle tijden, oude teksten en hedendaagse bewoordingen creëren steeds weer een nieuwe
ruimte waarin het Bijbelse verhaal tot leven komt. In dat verhaal herkent zij een verlangen naar
waarachtig mens-zijn. Zij is zich ervan bewust dat zij dat verlangen met velen om haar heen deelt
en zoekt het gesprek daarover. Daarin valt voor haar het onderscheid tussen gelovig en nietgelovig, kerkelijk en niet-kerkelijk, weg.

Wat haar kenmerkt
De Oudekerkgemeente wordt gekenmerkt door verschillende stijlen van geloofsbeleving.
Gemeenteleden vinden elkaar niet zozeer in gelijkgestemde geloofsovertuigingen, maar in de
(schoonheid van de) liturgie. Zij vindt het vanzelfsprekend dat mensen hun leven en hun relaties op
diverse manieren vorm geven. Ze staat hiermee midden in de moderne stad en voelt zich daar
thuis. Mensen rond de Oudekerkgemeente zijn op verschillende manieren betrokken. De liturgie
wordt gevierd met ‘vasten en gasten’ die op een woensdagavond, zondagmorgen of zondagavond
komen om te na denken, te bidden of de sfeer van de liturgie te proeven.

Waarheen zij wil
Het vieren van de liturgie is voor de Oudekerkgemeente gericht op leven en ruimte.
Omdat liturgie voortdurend in beweging is, is ook de Oudekerkgemeente in beweging en staat zij
open voor vernieuwing. Zij wil zowel blijven putten uit wat haar eigen traditie biedt, als het gesprek
aangaan met de moderne beeldende kunst die in de Oude Kerk tentoongesteld wordt.
Zij is ervan overtuigd dat waar liturgie gevierd wordt, een gemeente van Christus ontstaat. Daar is,
soms even, verbondenheid tussen ‘vasten en gasten’. Daarom wil zij de ruimte die zij ontvangt,
zowel in woord en muziek als in het gebouw van de Oude Kerk, delen met iedereen die zoekt naar
schoonheid en troost. Hier en nu, altijd en in vertrouwen. Totdat Hij komt.
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2.

Evaluatie beleidsplan 2012-2017
oor samen te werken, te bidden en te vieren heeft de Oudekerkgemeente in de
afgelopen jaren geprobeerd een gemeenschap te zijn, die toegankelijk is en waar
mensen elkaar ontmoeten, oud en jong, arm en rijk, laagdrempelig met hoog-liturgische
diensten, waarin we het geheim van Gods liefde gestalte wilden geven in de stad. Dat
geheim wilden we delen met meer mensen.

De activiteiten die in het vorige beleidsplan zijn opgenomen zijn voor een groot deel gerealiseerd,
mede door het opstarten van het Citykerkproject. Dit project, waarvoor een subsidie van het
Durffonds van de PKA en van de Maatschappij van Welstand is ontvangen, is in 2013 gestart. Door
het project zijn de activiteiten van de gemeente uitgebreid, is er een nieuwe huisstijl en website
ontwikkeld en is geprobeerd nieuwe doelgroepen aan te spreken. Met de inzet van tijdelijke
pioniers, tienerwerker, cantor, organist, koster, predikant, kerkenraad en veel vrijwilligers uit de
gemeente hebben we geprobeerd de samenleving meer in de kerk te brengen, zinzoekende
Amsterdammers en toevallige voorbijgangers bekend te maken met de geloofsgemeenschap die
de Oudekerkgemeente is en getracht een mentaliteitsverandering in de gemeente teweeg te
brengen: van geslotenheid naar gastvrijheid.
Enkele specifieke speerpunten van de afgelopen jaren:
•
Tijdens de zondagochtenddiensten blijven in overleg met de Stichting Oude Kerk (StOK) de
deuren van de kerk open voor toevallige voorbijgangers die in de kerk een kaarsje kunnen
branden, even luisteren of meedoen met de dienst, maar ook ongehinderd weer kunnen
vertrekken. Er is een grote groep gemeenteleden die dit mogelijk maken door regelmatig
gastvrouw of gastheer te zijn.
Het aantal bezoekers van de zondagochtenddienst is wat minder dan we graag zouden willen
(we hadden gehoopt op gemiddeld 120 bezoekers).
•
De oecumenische vespers tijdens de zondagavond worden door een groep vaste bezoekers
zeer gewaardeerd. Er zijn speciale orgel- en jazz vespers van kwalitatief hoog niveau. Het is een
samenwerking van de OKG, de Nicolaasparochie en de Communitaire Gemeenschap Oudezijds
100 (OZ100). Daarnaast wordt samengewerkt met Christ Church (Anglicanen), Vineyard
(tegenwoordig in de Zuiderkerk), Drugspastoraat, Casa Migrante (Spaanstalige parochie) en de
Papegaai.
•
Onze verbondenheid met OZ100 komt niet alleen in de vespers tot uiting, maar ook in het feit
dat een predikant met bijzondere opdracht vanuit de Oudekerkgemeente verbonden is aan
OZ100.
•
De crèche, kinder- en tienerkring is gestaag en goed doorgegaan met het werk op
zondagochtend. Het aantal kinderen in de gemeente groeit. Dit geeft bedding voor kinderen
om samen naar de kerk te gaan. Ook de kindercantorij is daar een cruciale en heel erg leuke
factor in, waarbij de kinderen actief aan de dienst deelnemen en daar ook een belangrijke rol in
hebben. Als laatste noemen we de kindercatechese richting het avondmaal tijdens de 40dagentijd.
•
Op woensdagavond is in overleg met de StOK sinds kort de kerk van 19 tot 21 uur open voor
zinzoekers, toevallige voorbijgangers en buurtbewoners. Mensen kunnen een kaarsje branden,
luisteren naar orgelspel, een Bijbelverhaal of een gedicht en de repetitie van de cantorij. Het is
een laagdrempelige activiteit met een soort inloopliturgie. Om 21 uur is er ter afsluiting een kort
avondgebed.
•
Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd, die over het algemeen door
een vaste groep gemeenteleden bezocht worden. De gemeenschappelijke maaltijden,
voorafgaand aan het inhoudelijke deel van de avond, worden zeer gewaardeerd en zorgen
ervoor dat de binding en het contact onderling versterkt wordt.
Het onderlinge contact tussen gemeenteleden wordt ook verstevigd door de rondes onderling
geloofsgesprek, en sinds een paar jaar ook door ignatiaans bidden, een vorm van retraite door
een dagelijkse gebedsoefening
Daarbij is de openheid om (verschillen in) geloofsbeleving met elkaar te delen gegroeid, zonder
dat de vrijheid om daarin soms hemelsbreed van elkaar te verschillen is afgenomen. Daardoor is
de onderlinge verbondenheid en het vertrouwen in de gemeente gegroeid.
•
Aan die onderlinge contacten hebben ook de verschillende kringen zoals de introductiecursus
in de veertigdagentijd ‘Liturgie voor dummies’, ‘Voor God spelen’, de daaruit voortgekomen
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zelfstandige groep Dummies (voor gevorderden), het Leerhuis voor zondag op de
woensdagmiddag, aan bijgedragen. Het zijn groepen waar veel wordt gedeeld en geleerd.
Om onze activiteiten beter voor het voetlicht te brengen en meer mensen op de hoogte te
stellen van wat wij doen is het gebruik van internet en social media zeer toegenomen. Er is een
nieuwe huisstijl ontwikkeld, een nieuwe website gebouwd en er wordt nu heel stelselmatig
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Facebook en Twitter. Het heeft daarbij betrekking
op evenementen, maar ook op beeldvorming van al het moois in de Oudekerkgemeente (d.m.v.
muziek, filmpjes, blogs, tekeningen, zinnen) Bovendien worden nu voor specifieke of eenmalige
activiteiten folders en flyers gemaakt die zowel digitaal als in hard-copy verspreid worden.
Omdat de gemeente weinig gebruik maakte van (een deel van) de context waarin zij huist,
heeft de commissie Kunst & Kerk van de kerkenraad de opdracht gekregen om een aantal maal
per jaar in overleg met de StOK een dienst te organiseren waarin de tentoongestelde kunst
verbonden wordt met de liturgie van de gemeente, zodat kerkbezoekers de kunst met andere
ogen bekijken. De commissie heeft afgelopen jaren met wisselend succes kunst en kerk met
elkaar verbonden tijdens kunst & kerkdiensten.
De diaconie van de Oudekerkgemeente verbindt de gemeente met de nood in de stad. Elke
zondagochtend nodigt zij de gemeente uit te komen met hun eigen gaven en te delen in de
overvloed van de Heer. Dit doen we rond schrift en tafel. De diaconie ondersteunt projecten in
de buurt en helpt in het verborgene gemeenteleden met materiële noden. Elke Advent- en 40dagentijd brengt de diaconie een speciaal project onder de aandacht en zamelt hier geld voor
in. Hierin is de hele gemeente dienstbaar aan de stad, en aan hen die het nodig hebben.
Vanuit het pastoraat is een belangrijk aandachtspunt geweest: het versterken van persoonlijke
gesprekken over (on)geloof. De gemeenteavonden, gespreksgroepen, koffie op de
zondagochtend en meditatiebijeenkomsten laten zien dat gemeenteleden minder
gereserveerd zijn en makkelijker spreken over wat God, (on)geloof en kerk voor hen persoonlijk
betekenen.
Aan de financiële situatie is niet veel veranderd. De doelstelling om tot een sluitende begroting
te komen is in de afgelopen jaren niet gehaald, maar het gat in de begroting is wel iets kleiner
geworden. Het grootste deel van het geld is nodig om de professionals te kunnen bekostigen.
Ons liturgisch profiel is zichtbaar in de relatief grote uitgaven hiervoor. De uitdaging blijft om
met minder middelen (geld en mensen) tenminste hetzelfde te realiseren.
De Protestantse Kerk Amsterdam, waarvan we deel uitmaken, heeft in de afgelopen jaren het
traject KOERS (verkenning van mogelijkheden voor kerkelijke presentie en samenwerking
binnen de PKA) ontwikkeld. De Oudekerkgemeente participeert in de werkgroep KOERS
Centrumkerken en heeft een positieve houding ten aanzien van samenwerking met de
centrumkerken.
o In het kader van Koers stond in 2015/2016 het elkaar leren kennen centraal;
o Mogelijkheden tot samenwerking zijn verkend: in een leerhuis, door de diaconieën, door
communicatiemedewerkers.
o In september 2016 is een kennismakingsavond voor de vier kerkenraden georganiseerd
waar meer dan 40 mensen bij aanwezig waren. De kennismaking werd als positief
ervaren.
o Er is een hotelfolder ontwikkeld voor de kerkdiensten/vespers van de zondagmiddag en avond. De folder is verspreid in alle hotels in de binnenstad.
o Gemeenschappelijk bijbel lezen van mensen uit de Oudekerkgemeente en Noorderkerk.

Eind 2017 kunnen we zeggen dat we, met vallen en opstaan, Citykerk zijn geworden. We gaan door
op de ingeslagen weg.
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3.

Samenvatting beleidsplan 2018-2022
et Beleidsplan 2018-2022 “Ruimte delen en creëren” bevat een overzicht van de stand
van zaken in de Oudekerkgemeente van dit moment en geeft richting aan de
ontwikkelingen in de komende jaren.

Daarbij worden eigen accenten gezet zoals bijvoorbeeld met betrekking tot liturgische
vernieuwing en kerkmuziek, vanouds een speerpunt in de Oude Kerk. De concentratie op de
liturgische vernieuwing staat echter niet in de weg aan nieuwe initiatieven, ook met betrekking tot
het pastoraat. De bestaande structuur van de zondagochtenddienst, de vespers op zondagavond
en de woensdagse meditatieve bijeenkomst zal worden voortgezet. Ook de open deuren tijdens de
zondagochtenddienst blijven gehandhaafd.
De diakenen blijven zich inzetten niet alleen voor het Avondmaal tijdens de eredienst, maar ook in
de buurt, bijvoorbeeld bij Oudezijds 100 en het woonzorgcentrum De Flesseman. De individuele
hulpverlening blijft een aandachtspunt.
De vroeger al ingezette initiatieven met betrekking tot het pastoraat krijgen een vervolg, onder
meer in de hervatte geloofsgesprekken en het voortzetten van bestaande gespreksgroepen.
Ten aanzien van de jeugd wordt een traject van geleidelijke integratie ingezet, te beginnen met de
crèche en doorlopend via de kinderkringen en de tienerkring. De laatste kring wordt meer bij de
gewone liturgie betrokken.
De relatie tussen kunst en kerk wordt anders gestructureerd, maar blijft een aandachtspunt.
Met betrekking tot de financiën blijkt er weinig speelruimte te zijn, enerzijds omdat er hoge vaste
lasten zijn, anderzijds omdat het niet gemakkelijk blijkt om nieuwe geldbronnen aan te boren. De
verhouding tussen inkomsten uit collectes en erfstellingen zal nader worden onderzocht, evenals
het meer gebruik maken van de fiscale begunstiging van het geven aan de kerk.
De onlangs vernieuwde Nieuwsbrief blijft wekelijks uitkomen en wordt verspreid over ongeveer
200 adressen.
De samenwerking met de drie andere PKA gemeenten in de binnenstad wordt op alle terreinen
(diaconaat, pastoraat, financiën, communicatie) geïntensiveerd.
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4.

De organisatie van de Oudekerkgemeente

e Oudekerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en is
daarmee één van de 18 wijkgemeenten. De wijkgemeente wordt bestuurd door de
(wijk)kerkenraad, gevormd door predikant (1), ouderlingen (6), ouderlingkerkrentmeesters (4) en diakenen (4). In de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland zijn alle taken en bevoegdheden van de kerkenraad omschreven.
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, wordt gevormd door voorzitter,
predikant, scriba, een vertegenwoordiger van de ouderling-kerkrentmeesters en van de diakenen.
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor; in de kerkenraadsvergadering worden
de besluiten genomen. Met uitzondering van de predikant, bestaat het bestuur volledig uit
vrijwilligers. Kerkenraadsleden committeren zich in beginsel voor vier jaar aan een taak, maar
langer komt voor en uiteraard zijn er omstandigheden die soms nopen tot het eerder neerleggen
van taken. Naast de kerkenraadsleden, zijn er veel meer gemeenteleden actief in de verschillende
werkgroepen en commissies. Gemeenteleden/vrijwilligers werken in de verschillende geledingen
samen met de betaalde krachten, om alles tijdens en rondom de activiteiten van de gemeente te
organiseren.
De Oudekerkgemeente heeft momenteel 5 betaalde krachten; een predikant, cantor, organist,
projectmedewerker communicatie tevens tienerwerker en koster. Ook is er een betaalde kracht die
zorg draagt voor Pand 13, de ruimtes die de Oudekerkgemeente huurt in/bij de Oude Kerk voor
vergaderingen en als werkplek voor de betaalde krachten.
In totaal zijn er zo’n 60 mensen actief met allerhande grotere en kleinere klussen. Uiteraard is dit
aantal aan verandering onderhevig binnen een levende gemeente, waar regelmatig bestaande
activiteiten worden uitgebreid en nieuwe activiteiten worden gestart. Desondanks geeft
onderstaand organogram een realistische indruk van de gemeente en aantallen mensen die actief
zijn.

1

3

2

KERKENRAAD

4

1 = betaalde krachten
2 = vaste bezoekers
3 = tijdelijke blijvers
4 = eenmalige/incidentele
bezoekers

Moderamen

Werkgroep pastoraat (6)
Diaconie (4)
Wijkraad Kerkrentmeesters (6)
Cantorij (20)
Werkgroep Getijden (5)
Activiteiten, Werkgroepen,
Commissie Kunst & Kerk (5)
Vrijwilligerscommissies
Klokkenluidersgilde (6)
Hulpkosters (3)
Crèche, Kinderkring, Tienerkring (19)
Commissie van Ontvangst (21)
Tafeldienaren (12)
Lectoren (11)
Voorbidders (8)
Collectanten (7)
Ordes & Nieuwsbrieven (3)
(Social)Media, PR, Fotografie (6)
Roosters (2)
Leden raad van Toezicht StOK (2)
Vrijwilliger coördinatoren (2)
…..
Met allen die op enigerlei wijze op welk moment dan ook betrokken is, zijn we Oudekerkgemeente;
een gemeente die ruimte wil delen en creëren.

Een aantal geledingen binnen de Oudekerkgemeente heeft in de hierna volgende
hoofdstukken aangegeven wat RUIMTE DELEN EN CREËREN voor hen betekent.
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5.

Diaconaat
●
●
●

Ruimte delen en creëren met de ander die in nood is
Ruimte delen en creëren met de buurt
Ruimte delen aan tafel
ok de diaconie laat zich erdoor inspireren dat God zich in Jezus Christus met alle
aspecten van het menselijk leven en lot verbindt. Zijn barmhartigheid kent geen
grenzen en is onvoorwaardelijk. Die barmhartigheid proberen wij als Zijn gemeente
met onze wederzijdse zorg en barmhartigheid een beetje te beantwoorden.

De diaconie wil de Oudekerkgemeente ondersteunen bij de materiële zorg voor elkaar en voor de
wereld om ons heen, dichtbij (betrokken op de stad) en veraf (de hele wereld). In het hart daarvan
staat de wekelijkse maaltijd van de Heer; het geheel wordt gevoed door de relaties die we als
Oudekerkgemeente hebben en ontwikkelen met partners in de buurt en daarbuiten. In het
diaconale werk van de gemeente bezielen geloof, hoop en liefde ons kerkelijk en maatschappelijk
handelen. Daarbij raakt de diaconie aan het pastoraat.

Activiteiten:
● Maaltijd van de Heer. In de zondagse eredienst is een diaken ceremoniemeester. Zij/hij maakt
de tafel klaar, zamelt intenties voor de voorbeden in, kondigt de inzameling der gaven aan,
nodigt de gemeente aan de maaltijd en ziet erop toe dat ieder te eten en te drinken krijgt.
● Individuele hulpverlening. Als gemeenteleden hulp nodig hebben (wat geld, sjouwen bij een
verhuizing) doen ze wel eens een beroep op de diaconie. Deze hulp verlenen we in het
verborgene.
● Diaconale samenwerking in de buurt. We geven onze diaconale betrokkenheid op de buurt
vorm met partners als Oudezijds 100, de Nicolaasparochie, de Keizersgrachtkerk, de
Westerkerk en de Noorderkerk, onder meer bij de viering van Sinterklaas (uitdelen van kleine
geschenken aan prostituees in de buurt) als Sint Maarten (kinderoptocht).
● Medicijnpot. Samen met de Nicolaasparochie, de Westerkerk en Oudezijds 100 springen we bij
als (voornamelijk) cliënten van de Kruispost hun medische kosten niet kunnen betalen, en
distribueren we het geld dat de gemeente Amsterdam ter beschikking stelt om eigen bijdragen
voor de medicijnkosten van vreemdelingen zonder verblijfstitel te betalen die daar zelf het geld
niet voor hebben.
● Steunstichting Voedselbank Amsterdam Centrum/West. In deze stichting werken we samen
met de Nicolaas, de Westerkerk en de Keizersgrachtgemeente om morele en materiële steun
te verlenen aan de vrijwilligers van dit uitgiftepunt van de Voedselbank.
● Flesseman. We werken vanuit de Oudekerkgemeente samen met Centrum voor Ouderen de
Flesseman. Maandelijks verzorgt een theologe een gesprekskring “Zin in Flesseman” waarbij
ouderen van binnen en buiten de Flesseman elkaar ontmoeten, luisteren naar verhalen en
muziek en een gesprek voeren over een thema. Vanuit de diaconie ondersteunen we de
samenwerking tussen Oudekerkgemeente en de geestelijke verzorger van de Flesseman bij het
organiseren van een kerstviering en een paasviering.
● Project veertigdagentijd. Ieder jaar werkt de Oudekerkgemeente samen met een partner aan
een project in de wereld om het werk van die partner te ondersteunen. Het gaat daarbij om
geld, samenwerking en ontmoeting. We gaan ook echt een relatie aan met de partner die over
de jaren verder kan worden ontwikkeld en die daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling van onze
gemeente.
● Adventsproject. Ieder jaar werkt de Oudekerkgemeente samen met een partner, bijvoorbeeld
De Medicijnpot, om een project in de buurt te ondersteunen.
● Bezinning op ons werk. In onze tweemaandelijkse vergaderingen willen we niet alleen stilstaan
bij wat er allemaal nog moet gebeuren, maar ons ook telkens weer bezinnen op ons werk.
Daarbij willen we telkens ook het gesprek zoeken met de kerkenraad en met andere
gemeenteleden. Vragen waarop we daarbij een antwoord zoeken, zijn onder meer:
o Hoe is de samenhang tussen de maaltijd van de Heer en de eredienst in zijn geheel en
kunnen we meer doen om die samenhang tot zijn recht te laten komen?
o Ons gebouw is vast verankerd in onze eigen buurt, 1012; maar onze gemeenteleden komen
uit de hele stad, zelfs uit het hele land. Beseffen we dat voldoende als we nadenken over
de relatie tussen onze gemeente en haar maatschappelijke context?
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De maaltijd van de Heer is bij uitstek de plaats waar de gemeente als gemeenschap
samenkomt en zich laat vernieuwen. We willen deze levende traditie graag levend houden
door met onze gemeente stil te staan bij hoe we dit onderdeel van onze liturgie vieren en
beleven, om de liturgie waar nodig te actualiseren en vernieuwen, zodat de maaltijd van de
Heer als liefdemaaltijd de onderlinge verbondenheid in de gemeente bevordert.
Vanuit de diaconie willen we onze bijdrage leveren aan de diaconale invulling van de
zondagmorgendiensten, de vespers en de woensdagavonden.
Vanuit onze opvatting van onze gemeente als diaconale gemeente willen we ernaar
toewerken dat we ons werk verrichten met, voor en door de gemeente als geheel. In
concreto betekent dat ten minste:
•
Dat we de notulen van onze tweemaandelijkse diaconale vergaderingen weer met de
kerkenraad zullen delen.
•
Dat we onze diaconale projecten (met advent en de veertigdagentijd) na overleg met
de kerkenraad zullen kiezen.
•
Dat we onze samenwerking met de werkgroep pastoraat intensiveren, onder meer
door samen de bestemming van de bloemen te kiezen.

Met betrekking tot de samenwerking met de andere centrumkerken binnen KOERS
in een Diaconaal netwerk:
o
o
o

Afstemming tussen (diaconale) relaties van de centrumkerken met andere kerkelijke,
maatschappelijke en culturele instellingen.
Mogelijkheden onderzoeken tot het benoemen van een diaconaal opbouwwerker voor de
vier centrumkerken.
Samenwerken met de stedelijke diaconie en de diaconieën van de binnenstad.
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6.

Pastoraat
•
•
•

Ruimte voor geloofsontwikkeling
Ruimte voor gemeenschapsvorming
Ruimte delen en creëren door naar elkaar om te zien
et pastoraat wil betrokkenen bij de Oudekerkgemeente ondersteunen bij hun
geloofsontwikkeling, gemeenschapsvorming en het naar elkaar omzien. Het gaat daarbij
zowel om het onder woorden brengen van de geloofservaringen en – beelden, als om de
beleving en het doen. Daarbij raakt pastoraat aan de diaconie.

Een belangrijk deel van ons pastorale werk richt zich op het (helpen) benoemen van de persoonlijke
ervaring van betrokkenen bij de Oudekerkgemeente. Zowel met elkaar als voor elkaar. Want door
daaraan woorden te geven en die ervaringen met elkaar te delen wordt de binnenkant van ieders
geloof zichtbaar, ook voor de ander. Daardoor ontstaan er banden die tegelijkertijd intiem zijn en
vrij, veel losser dan bijvoorbeeld vriendschapsbanden. Banden die ons tot gemeenschap maken en
een basis vormen om ons naar elkaar te doen omzien.
Voor onze Oudekerkgemeenschap en onze manier van geloven is het wezenlijk dat we de vraag
naar wie God is open houden en dat we vrij zijn om te zeggen wat we geloven en ook vrij zijn om te
zeggen wat we niet geloven. In een al te vast omlijnd en eenduidig beeld van wie God is geloven
we niet. Van een dergelijk beeld zoeken we nu juist bevrijding. Vanuit pastoraat proberen we
daarom ook bij te dragen aan het gevoel van vrijheid om te zeggen wat of hoe je (niet) gelooft of
dat je (niet) gelooft. Meer nog, we willen elkaar helpen om te zoeken naar woorden voor wat we
wel en niet geloven.
Overigens werkt dat alleen als deze vrijheid ook onderdeel uitmaakt van de vieringen. Dat is
wezenlijk, omdat er anders een onoverbrugbare discrepantie ontstaat. Een kerkdienst waarin
verkondigd wordt dat 'we' weten hoe het zit met God en geloof is de dood in de pot voor een
gemeente die juist werkt aan vrijheid om te zeggen wat je wel en niet gelooft, en daar haar
identiteit uit put.

Activiteiten:
Omdat het benoemen van wat je gelooft en wat je niet gelooft, ook binnen de gemeente, niet
vanzelf gaat en om de Oudekerkgemeenschap te ondersteunen bij gemeenschapsvorming en het
naar elkaar omzien, willen we in de komende jaren de onderstaande activiteiten ontplooien en/of
continueren:
•

Geloofsgesprekken.
We hernemen de organisatie van de geloofsgesprekken voor gemeenteleden met elkaar, een à
tweemaal per jaar.

•

Gespreksgroepen.
Georganiseerd door de werkgroep pastoraat:
o Kring 'ABC van het christelijk geloof’: een studie- en gespreksgroep voor wie meer wil
weten over kernbegrippen die in het christelijk geloof een belangrijke rol spelen. Deze kring
kan ook worden gevolgd door mensen die belijdenis willen doen.
o Er wordt nagedacht over een passend vervolg op de tienerkring, door bijvoorbeeld het
starten van een gespreksgroep voor deze jongeren, zodat tieners niet in een gat vallen na
het verlaten van de tienerkring.
o Het huidige Leerhuis voor zondag (rondom de lezingen van de diensten) voldoet aan een
behoefte van gemeenteleden. In verband met de beperkte aanstelling (en dus beschikbare
tijd) van de predikant wordt dit leerhuis omgevormd tot een bijbelkring onder begeleiding
van een theoloog met ervaring en vaardigheid met groepswerk.
Zelforganiserende groepen:
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o

o

‘De Dummies’, een maandelijkse gesprekskring bij een van de deelnemers thuis met
mensen van binnen en buiten de kerk. Na een gezamenlijke maaltijd is er een thema-avond
met discussie en/of activiteiten rondom geloven in brede zin;
‘De breiclub’, een groep mensen van binnen en buiten de kerk die elkaar vinden in
creativiteit en gesprek, en hierdoor van elkaar leren en elkaar inspireren.

•

Gemeenteavonden.
De jaarlijkse gemeenteavond voorafgaand aan of in de vastentijd wordt inhoudelijk
georganiseerd door de werkgroep Pastoraat.

•

Individuele gesprekken. Deze vinden meestal in de vorm van bezoekwerk plaats.
Gemeenteleden worden door predikant en gemeenteleden bezocht. Ook hier gaat het om het
delen van ervaringen om zo elkaar en zichzelf opnieuw te verstaan, in eigen woorden. Er zal
gezocht worden op welke manier dit meer gestructureerd vormgegeven en georganiseerd kan
worden.

•

Nabespreking van de preek.
Er zal een proef gehouden worden, waarbij tijdens het koffiedrinken na de dienst, onder leiding
van de ouderling van dienst, een korte, laagdrempelige nabespreking van de preek plaatsvindt.
Het doel is het met elkaar delen van elkaars beleving van de preek. Hiertoe zal een korte
gesprekshandleiding ontwikkeld worden.

•

Meditatiebijeenkomsten.
Tweemaal per jaar (voorafgaand aan Kerst en aan Pasen) wordt een serie van
meditatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij wisselen we af tussen Ignatiaans bidden en
andere vormen van meditatie.

•

Bezoek aan bewoners van de Flesseman.
Door verslechtering van de cognitieve gesteldheid van de gemiddelde Flessemanbewoner is
van de oorspronkelijke gespreksgroep geen sprake meer. Wel merken we dat de bewoners het
op prijs stellen dat er samen met hen gezongen wordt. We willen onderzoeken of deze
activiteit te combineren valt met datgene wat de diaconie voor de Flesseman organiseert.

•

Pastorale activiteit voor ‘voorbijgangers’ op de woensdagavond.
De werkgroep Pastoraat wil bekijken of er bij de bezoekers op de woensdagavond behoefte is
aan pastoraal werk. Als dat het geval is wil zij daarvoor iets ontwikkelen dat past bij het karakter
van de woensdagavondopenstelling.

•

Startzondag.
Ieder jaar, op de eerste of tweede zondag van september, is het startzondag. Deze wordt niet
alleen door de werkgroep pastoraat, maar door alle geledingen in de kerkenraad
georganiseerd. Ieder jaar wordt hiervoor een thema gekozen.
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7.

Kinderkring
•

Ruimte delen en creëren met de kinderen

ij stellen ons tot doel onze ruimte in de kerk met de kinderen te delen. Ouders
vervullen hierin een voorbeeldfunctie door hun kinderen mee te nemen naar onze
kerk. Maar ook oudere broers of zussen kunnen fungeren als voorbeeld. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen op verschillende manieren betrokken worden
bij de gemeente en de kerkdiensten en er
onderdeel van zijn. Wij willen kinderen een zichtbare rol en ruimte geven om zich te ontplooien en
te ontwikkelen in het geloof. Zij mogen met de ruimte in een veilige omgeving experimenteren. Op
deze manier willen wij de kinderen iets meegeven en geven de kinderen ons iets mee..
Op dit moment is de kinderpopulatie ingedeeld in 4 groepen op basis van ontwikkeling, leeftijd en
belevingswereld:
•
crèche (tot 3 jaar)
•
kinderkring jongsten (3-7)
•
kinderkring oudsten (7-12)
Wij stellen ons als doel dat het aantal kinderen in de gemeente groeit. Dit is belangrijk als wij willen
dat onze kerkgemeenschap blijft voortbestaan. En natuurlijk ook verjongt en groeit. Wij hebben 4
groepen met wie wij zoeken naar wegen om met elkaar verbonden te raken. Zij vormen een
doorgaande lijn van crèche tot tiener. Idealiter vindt er een kruisbestuiving plaats tussen de
kringen, waarbij de oudsten een “voorbeeldfunctie” innemen. De kinderkringen vinden tijdens de
diensten plaats.

Activiteiten:
•
Kinderdiensten
o Wij willen experimenteren met speciale kinderdiensten om kinderen een duidelijke plek in
de gemeente te bieden.
•
Crèche (tot 3 jaar)
o Wij willen een gemeente zijn waar kleine kinderen welkom zijn en willen daarin blijven
investeren, zodat ouders met baby’s en kleine kinderen ook aan de dienst kunnen
deelnemen.
o Deze crèche wordt gerund door de gemeenteleden zelf.
•
Kinderkring jongsten (3-7 jaar)
o Hier ligt de nadruk op samenzijn. Onderdelen van de liturgie worden op speelse wijze
besproken en beleefd (collecte, beginlied, verhaal, bloemen, meenemen van kaars). De
thema’s uit de Bijbelverhalen worden besproken op basis van prentenboeken en
sleutelverhalen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Wij maken gebruik
van de methode Bonnefooi.
•
Kinderkring oudsten (7-12 jaar)
o Ook hier ligt een belangrijk deel in het samenzijn. Deze kinderkring kent een zelfde soort
liturgie als de jongste groep. Onderdelen van de liturgie worden ook hier beleefd en
besproken. In deze kring worden Bijbelverhalen en sleutelverhalen gebruikt om de thema’s
te bespreken. Hier begint de kindercatechese tijdens de kinderdienst Wij maken ook
gebruik van de methode Bonnefooi.
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8.

Tienerkring
•

Ruimte delen en creëren met de tieners

e Oudekerkgemeente wordt gevormd door volwassenen, kinderen en tieners. Het is
belangrijk dat kinderen en tieners betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeente en
kerkdiensten. We willen jongeren meegeven waarom de volwassen gemeenteleden naar
de kerk gaan. Interesse en oog voor de jeugd staat daarin voorop. Het leveren van
bijdragen aan activiteiten en realiseren van ideeën van de tieners binnen de gemeente
wordt gestimuleerd. Verbindingen tussen de volwassen gemeenteleden en de jeugd zijn essentieel.
We zoeken naar wegen om met elkaar verbonden te raken, zowel in diensten en kringen als in
'buitenkerkse' activiteiten.

Activiteiten:
•
In de kerkdienst
o Bij de onderdelen waar kinderen en/of tieners aanwezig zijn in de dienst wordt gezocht
naar begrijpelijke vormen en woorden
o Kinderen en tieners worden actief betrokken bij de uitvoering van die onderdelen van de
kerkdienst waar zij bij aanwezig zijn
o Dit betekent dat tieners beter zichtbaar zijn in de kerk
o Kyriegebeden voorbereiden samen met de predikant
o Voorlezen van Bijbelverhalen aan de jongeren in de kinderkringen
o Inzetten als lector, door lezen van Schriftlezing tijdens de dienst
o Actieve rol geven bij het avondmaal en collectes
o Assisteren bij koffie/thee schenken na afloop van de dienst
•
Aandacht
o Als gemeente gaan we aan de slag met GroeiRuimte, denken na over de plek voor tieners
en kinderen in de kerk en schenken daar specifieke aandacht aan
o We organiseren een openingsdag waarbij de actieve interactie tussen tieners/kinderen en
volwassenen wordt bevorderd door bijvoorbeeld sport, spel en activiteit
o Eens in de 2 of 4 jaar is er een gemeenteavond (met een deel) speciaal gericht op het
jeugdwerk in onze kerk
•
Verbinding tussen tieners en kerk
o In de tienerkring worden volwassen gemeenteleden uitgenodigd om te vertellen waarom
zij in de kerk zitten en om interactie aan te gaan met tieners, zodat de tieners verbindingen
maken met de volwassenen in de gemeente
o Er wordt nagedacht over een passend vervolg op de tienerkring, zodat tieners niet in een
gat vallen na het verlaten van de tienerkring
o Tieners en oudere kinderen die dat leuk lijken worden gevraagd of ingezet bij de
diensten/kringen voor jongere kinderen, om naast een passieve rol ook een actieve rol te
vervullen, voor continuïteit van het jeugdwerk en om de volwassen vrijwilligers van de kerk
te ontlasten
o Organiseren van speciale tienerdiensten kan de betrokkenheid van tieners bij de gemeente
vergroten.
•
Vanuit de Kerkenraad
o Tieners worden door de Kerkenraad gevraagd voor actieve rollen in de kerk, zodat meer
betrokken raken door actief te zijn
o Rond grote feestdagen en grote activiteiten wordt er vanuit de Kerkenraad aandacht
geschonken aan de beleving van kinderen en tieners in deze diensten.
Met betrekking tot de samenwerking met de andere centrumkerken binnen KOERS op het gebied
van jeugdwerk:
o De centrumkerken werken toe naar meer samenwerking in activiteiten. Tieners en kinderen
van andere kerken worden uitgenodigd voor speciale evenementen.
o De centrumkerken stimuleren elkaars jeugdwerk daarmee en sluiten ook op elkaars
activiteiten aan, wat verlichtend werkt voor de eigen organisatie.
o De tieners worden geënthousiasmeerd voor stedelijke PKA evenementen, waar meer
aandacht ligt voor het spelelement en waar de tieners leeftijdsgenoten uit andere kerken
kunnen leren kennen.
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9.

Kunst & Kerk
•
•

De door de Oude Kerk tentoongestelde kunst ruimte geven.
Ruimte delen en creëren met de kunstwerken in tentoonstellingen.
e commissie Kunst & Kerk heeft in 2015 een visiestuk geschreven dat nog steeds actueel is. Deze visie is door de kerkenraad onderschreven en blijft uitgangspunt voor de
komende jaren:

1. Autonomie in relatie: Kunst is een op zichzelf staand medium, dat net als teksten uit de bijbel,
psalmen en liederen, de overweging, de sacramenten en muziek, gebruikt kan worden bij de
reflectie op thema’s die in de kerkdienst centraal staan: kunst kan dus nooit gebruikt worden als
een ‘plaatje bij een praatje’. Wel ziet de commissie de relatie tussen kunst en religie als wederkerig:
kunst stelt vragen aan de kerk en haar traditie, andersom stelt de kerk ook vragen aan kunst. Voor
beiden moet ruimte zijn en beiden moeten, zo mogelijk, aan bod komen als kunst een rol speelt in
een dienst.
2. Inbedding en ruimte: de liturgie van de Oude Kerkgemeente is zeer veerkrachtig, juist omdat zij
stoelt op de eeuwenoude geschiedenis en put uit de oecumenische traditie biedt zij waarin ruimte
voor experimenten, mits die zorgvuldig worden ingepast, in overleg met de betrokkenen. Goede
toelichting is daarom van belang.
3.De kerkenraad neemt een besluit over de organisatievorm waarin de werkzaamheden
betreffende kerk en kunst worden vormgegeven. Het is van belang om goed aan te sluiten bij de
veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden: de werkwijze van de Stichting ; het
Citykerk-project ; de programmering van de tentoonstellingen; de dynamiek in de gemeente etc.
4. Op basis van de gekozen organisatievorm wordt concreet beleid geformuleerd, waarin kunst in
de liturgie in de OKG verankerd wordt.
5. De uitdaging in de komende periode is om een nieuwe organisatievorm te vinden om kunst en
kerk gemeente-breed met elkaar te verbinden. En daarbij projectmatig samen te werken met
gemeenteleden en professionals in gesprek met de Stichting, die behoefte heeft aan en recht heeft
op een duidelijk aanspreekpunt.
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10.
•

Liturgie en kerkmuziek
De ruimte van de liturgie delen en creëren

e afgelopen jaren heeft de Oudekerkgemeente zich ontwikkeld als citykerk. Het woord
‘gastvrijheid’ speelde daarin een belangrijke rol. Een gast is niet zozeer iemand die wij
iets te bieden zouden kunnen hebben, maar iemand die ons iets komt brengen; iemand
die ons nog wel eens de ogen zou kunnen openen.
Zo is er in de afgelopen jaren naar de liturgie gekeken: met de ogen van een gast,
iemand die ons vreemd is. Wat zou die vreemdeling ons kunnen leren over onze gewoontes en
gebruiken in de eredienst? Wat zou die gast ons kunnen vertellen over het taalgebruik in de
liturgie? Hoe inclusief is dat?
Met andere woorden: hoe kunnen wij de ruimte van de liturgie met onze gasten delen?
Het gebied waar de Oude Kerk staat, maakt dat zeer diverse gasten met het gebouw en de
Oudekerkgemeente in aanraking komen. Direct om de kerk heen zijn er de buurtbewoners, die zeer
betrokken zijn bij het Wallengebied en de Oude Kerk. Dat is voor hen het hart van de buurt, de
huiskamer van Amsterdam. In een wijdere kring daar omheen zijn er de toeristen van binnen- en
buiten Nederland die de Oude Kerk bezoeken om van haar schoonheid, cultuurhistorische
betekenis en de tentoonstellingen in de kerk te genieten. Dan zijn er natuurlijk de mensen die zich,
soms al vele jaren, betrokken weten bij de Oudekerkgemeente, de kerkdiensten bezoeken en zich
actief inzetten. En tot slot zijn er nog de ‘zoekers’ uit de stad die de Oude Kerk als centrumkerk
bezoeken vanwege de mystieke sfeer van het gebouw of het rijke muzikale aanbod van de
gemeente.
Om al deze doelgroepen afzonderlijk ruimte te bieden, zijn er de afgelopen jaren naast de
zondagochtenddienst nog twee viermomenten verder ontwikkeld en ontstaan: de vesper op
zondagavond en Rustpunt Woensdagavond. De gedachte was dat op de zondagmorgen vooral de
gemeenteleden zich thuis zouden voelen, in de vesper op zondagavond de (oecumenische) gasten
en op Rustpunt Woensdagavond de toevallige voorbijgangers.
De ervaring leert echter dat alle drie de groepen zich over de drie viermomenten verspreiden.
Zowel de zondagochtend als de vesper kent vaste bezoekers. Alleen Rustpunt Woensdagavond lijkt
vooralsnog vooral toevallige voorbijgangers te trekken.
Muziek
Muziek kan dienen tot meerdere eer en glorie van de Eeuwige. In het bijzonder waar de mens zingt
is sprake van iets bijzonders: de adem wordt gebruikt om iets terug te geven aan wie die adem, dat
leven de mens inblies. Het 'gaande houden van de lofzang' is dan ook het eerste uitgangspunt van
ons muzikaal beleid. Ook de instrumentale muziek in al haar uitingsvormen, religieus en seculier,
kan 'liturgie', levenswijding zijn, en bijdragen aan de ervaring van al die onzegbare dingen die wij
met elkaar willen delen in de Oudekerkgemeente.
Muziek is een belangrijke factor in de gemeenschapsvorming; muziek bindt en verbindt. In het
uitvoeren van muziek streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteitsnormen, maar ongedwongen
en vrijuit, en te allen tijde aangepast aan de mogelijkheden en inzet van de betrokken 'amateurs',
liefhebbers zonder wie een praktijk als in onze kerk ondenkbaar zou zijn.
De cantor en organist dragen samen zorg voor een hoogwaardige muzikale invulling van de
diensten in de Oude Kerk, geënt op de schatrijke traditie van de kerk der eeuwen, maar met een
open blik en gericht op het hier en nu, met ook aandacht voor vernieuwende kerkmuziek.
Gezamenlijk musiceren is een expressiemiddel dat goed is voor ieder individueel mens, voor de
verbinding met de ander en misschien zelfs voor de verbinding met de Ander. Daarom is vorming
en participatie van gemeenteleden belangrijk.
Het ruime muzikale aanbod zoals dat in de loop der jaren gegroeid is, hopen cantor en organist in
de komende vier jaar te bestendigen en zo te blijven invullen:
•
In de ochtenddiensten zingt met grote regelmaat de Sweelinckcantorij.
•
De vespers bieden ruimte aan een grote variëteit van muzikale invullingen:
o evensong
o koorvesper
o cantatevesper
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•

•

•

o muziekvesper waarin een gastmusicus een aantal liturgische onderdelen verzorgt
o orgelvesper waarin een organist een aantal liturgische onderdelen verzorgt
o jazzper waarin jazzmusici een aantal liturgische onderdelen verzorgen.
Naast koren die op ons eigen initiatief vespers verzorgen, zijn met regelmaat andere koren en
instrumentalisten te gast, uit binnen- en buitenland. De Oudekerkgemeente wil zoveel mogelijk
mensen op deze manier laten kennismaken met haar vieringen en wat zij verder te bieden
heeft.
De woensdagavonden bieden ruimte aan de meest basale muzikale vormen: het studeren van
organisten, een eenvoudig lied gezongen door een cantor, eventueel meegezongen door wie
dat wil, koorrepetitie, en tenslotte een bondig avondgebed.
Het muzikale element zal nog een extra stimulans krijgen, wanneer in de planperiode het grote
kerkorgel weer in gebruik genomen zal kunnen worden na langdurige restauratie.

Sweelinckcantorij
Samen met organist, cantor, dirigent en voorganger wil de Sweelinckcantorij de gemeente
voorgaan en ondersteunen in het samen zingen. Tegelijk laat zij zien dat Bijbelteksten en liturgische
teksten niet alleen gesproken maar ook gezongen kunnen worden. Het is mooi als de muziek
prachtig klinkt maar tegelijk is het uiteindelijke doel van de cantorij dat de muziek die zij zingt,
resoneert met de rest van de liturgie. De leden geven dan ook aan dat zij dat als het hoofddoel zien:
met hun zang bijdragen aan de liturgie en vieringen in de Oude Kerk. Behoefte om concertant op te
treden is er nauwelijks. Daarnaast heeft de cantorij zich nog een aantal andere doelen gesteld voor
de komende jaren.

Activiteiten:
•
Twee concrete activiteiten die voortvloeien uit de vraag hoe wij de ruimte van de liturgie met
onze gasten kunnen delen zijn het (mogelijk jaarlijks) aanbieden van een workshop liturgie en
een workshop gebeden voor de ‘voorbidders’. In die workshops zal met name aandacht zijn
voor inclusief taalgebruik.
•
Experimenteren met liturgische vormen waarbij het willen leren van gasten en toevallige
voorbijgangers centraal staat.
•
De komende vier jaar worden de drie viermomenten (Zondagochtenddienst, vespers en
rustpunt Woensdagavond) verder uitgewerkt zodat de diverse doelgroepen zich nog meer
thuis voelen.
•
Tegelijk willen we ook plannen bedenken om de doelgroepen beter te leren kennen en meer
met elkaar te verbinden. Om ook de vaste bezoekers van de vespers te leren kennen, zou het
goed zou zijn als de band tussen kerkenraad en dit ‘viermoment’ verstevigd wordt, bijvoorbeeld
door een kerkenraadslid vesper aan te stellen.
•
Ons uiteindelijke doel is dat zowel gemeenteleden, gasten, buurtbewoners en toevallige
voorbijgangers door elkaar gezien en gekend gaan worden. Ook al is het maar voor even.
•
In de Oudekerkgemeente, waar muziek zo'n grote rol speelt, is het belangrijk dat op een
ongedwongen manier aan muzikale vorming wordt gedaan. De kindercantorij is in dit opzicht
van levensbelang.
•
De muzikale professionals streven ernaar twee keer per jaar na een ochtenddienst een half uur
op laagdrempelige, gastvrije manier met ieder die dat wil gezamenlijk te werken aan
verbetering van de samenzang. Deze sessies bieden ook de mogelijkheid om nieuwe liederen
te introduceren.
•
De muzikale professionals gaan het komende jaar onderzoeken of en hoe meer amateurmusici
uit de gemeente kunnen worden betrokken bij de muziek in de Oudekerkgemeente.
•
De cantorij wil vaker Sweelinck zingen; ook uit verbinding met de liturgie en kunst en het
gebouw van de Oude Kerk.
•
De cantorij wil het kort avondgebed op de woensdagavond voortzetten. De leden ervaren dat
als verrijkend en vinden het een goed moment van concentratie en bezinning en dragen graag
bij aan kerkelijke presentie op de Amsterdamse Wallen. Het zingen van muziek in andere talen
dan de Nederlandse blijkt dan bovendien verbindingen te creëren met toeristen.
•
De cantorij streeft ernaar om meer leden te werven en tegelijk haar kwaliteit te behouden.
•
De cantorij streeft ernaar de onderlinge resonantie te verbeteren door tijdens repetities vaker
stukken uit het hoofd te zingen en regelmatig in een cirkel te gaan staan met de ogen gericht
op elkaar.
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Met betrekking tot de samenwerking met de andere centrumkerken binnen KOERS:
•

Met betrekking tot vieringen:
o Voor alle centrumkerken is de eredienst van grote waarde. De diensten hebben elk hun
eigen profiel en trekken daardoor allemaal een eigen ‘publiek’ uit stad en verre omtrek. Ook
is er binnen iedere wijk een divers religieus, artistiek en maatschappelijk aanbod, zoals
cantatediensten, verschillende vormen van vespers, speciale LHBT-vieringen, Rustpunt
midden in de week, Braambosgebeden, Noorderlicht, Ladies High Tea, maandelijkse
maaltijden, gespreksgroepen, kinderkerken, lezingen, orgelconcerten, symposia, enz.
o Alle activiteiten van de verschillende kerken zijn geïnventariseerd. De centrumkerken zijn
van mening dat er goed wordt ingespeeld op de zingevingsvragen die er leven in de stad
en vinden dat er geen ander aanbod/vorm nodig is dan op dit moment geboden wordt.
o Wel kunnen die activiteiten breder gedragen en bezocht worden door de kerkgangers van
de andere kerken. Men vindt het belangrijk een vorm van intern netwerk te starten en
hebben daarom de namen en gegevens van de verschillende kerkenraadsleden
uitgewisseld, zodat men elkaar gemakkelijker kan vinden om eventueel te overleggen of
gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Beleidsplan OKG 2018-2022

17

11.
•

Oecumenische vespers
Ruimte delen en creëren in de oecumene

p zondagavond is er om 18.00 uur een vesper (een gezongen avondgebed),
georganiseerd in samenwerking met de Nicolaasparochie en Oudezijds 100/Spe
Gaudentes. Beurtelings heeft de vesper de vorm van een avondgebed in abdijstijl, een
evensong, een muzikale vesper (zoals een Jazzper of een orgelvesper) of een themavesper (bijvoorbeeld in aansluiting bij een tentoonstelling in de kerk, een
bijzondere dag of een diaconaal project). Regelmatig werken er muzikale gasten mee, zoals het
Vocaal Kerkmuziek Ensemble of Jurriaan Berger.
De vespers worden gekenmerkt door een verzorgde liturgie, muzikale kwaliteit en hun
oecumenische uitstraling en bieden ruimte om te experimenteren. Het gezamenlijke gebed voor de
stad van christenen uit diverse tradities is een krachtig signaal van lokale oecumene.
Rondom de vespers heeft zich een gemeenschap van regelmatige bezoekers gevormd, die zich het
best laat benoemen als ‘community light’. Deze bezoekers waarderen het rustpunt dat de vespers
bieden in een hectische omgeving en voelen zich aangesproken door de meditatieve atmosfeer.
Zowel de abdijvespers als ‘bijzondere’ vespers – zoals evensong, Bachcantate, vespers rondom
actualiteit of kunst – hebben de potentie om meer bezoekers te trekken. Ze bieden mogelijk
aansluiting bij de behoeften van zinzoekers, muziek/kunstliefhebbers, studenten en
maatschappelijk geëngageerden.
Om ook de komende jaren de continuïteit van de vespers te kunnen waarborgen en andere
doelgroepen te bereiken, is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk.
Op de korte termijn betekent dit:
•
inventariseren van wat er allemaal op welk tijdstip plaats vindt op het terrein van vieringen aan
het eind van de middag en/of begin van de zondagavond in het centrum van Amsterdam. De
inventarisatie kan leiden tot het maken van nieuwe keuzes met betrekking tot de inhoud en
vorm van de vespers.
•
aandacht voor gerichte publiciteit, zodat meer mensen kennismaken met dit unieke gebed en
het aantal bezoekers per vesper stijgt
•
aanvulling van het team van lezers, bidders en gastheren/-vrouwen vanuit de deelnemende
gemeenschappen.
Op de langere termijn betekent dit:
•
verbinden van nieuwe doelgroepen aan de vespers door middel van activiteiten rondom de
vespers (borrel, maaltijd, nagesprek)
•
gerichte publiciteit en financiën (verdienmodel/fondsenwerving) om dergelijke activiteiten
mogelijk te maken
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12.
•

Communicatie en PR
Ruimte delen en creëren met (behulp van) PR en Communicatie

r gebeurt veel moois in de Oudekerkgemeente. Om dit niet alleen binnen de muren van
de Oude Kerk, maar ook daarbuiten bekend te maken, werken we aan een goede PR en
Communicatie. De eerste kennismaking is daarin het belangrijkst. Daarna zoeken we naar
nieuwe manieren om in contact te blijven en nieuwkomers te interesseren voor wat er
gebeurt in de Oudekerkgemeente. Dat doen we door verschillende items op de
website, activiteiten en campagnes. We zoeken naar nieuwe manieren van mentale, actieve en
financiële betrokkenheid. We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen.
Interne communicatie:
•
Door goed gebruik te maken van de ons ter beschikking staande communicatiemiddelen wordt
verbondenheid binnen de Oudekerkgemeente en deelname aan activiteiten gestimuleerd.
•
Daarnaast is het van belang om gemeenteleden en anderen enthousiast te maken om zich als
vrijwilliger in te gaan (of blijven) zetten. Daarom zal ook de komende periode het gebruik van
diverse communicatiemiddelen belangrijk blijven.
Externe communicatie;
•
De verschillende externe doelgroepen, zinzoekers, gasten en toevallige voorbijgangers, worden
op verschillende manieren op de hoogte gebracht van de activiteiten van de
Oudekerkgemeente.
Communicatiemiddelen:
o Wekelijks verzenden van de digitale nieuwsbrief naar bijna tweehonderd gemeenteleden
en/of belangstellenden
o Wekelijks verzorgen van de zondagsbrief, opgenomen in de liturgie voor de
zondagochtenddienst
o Gebruik van telefoon, email, what’s app voor onderling contact
o Up to date gehouden website: www.oudekerk.amsterdam
o Blogs, geschreven door gemeenteleden
o Posters en informatieborden voor gasten, zinzoekers en toevallige voorbijgangers bij de
toreningang van de kerk tijdens kerkdiensten en bij Rustpunt Woensdagavond
o Informatie over kerkdiensten en activiteiten in mededelingen kastje bij de toreningang van
de kerk
o Digitale en hard-copy Flyers voor specifieke activiteiten zoals de verschillende vespers, St.
Maarten, Kerstnachtdienst, Allerzielen etc.
o Gebruik van Social Media, Facebook, Twitter, Instagram
o Filmpjes en foto’s op social media en de website
o Campagnes via Facebook voor specifieke activiteiten
o Hotelfolder voor communicatie over de vespers
o Regelmatig aandacht vragen voor activiteiten in buurtkranten
o Iedere editie agenda en bijdrage predikant verzorgen in Kerk in Mokum; het blad van de
PKA

Activiteiten:
•
Jaarlijks worden de resultaten op gebied van PR en Communicatie geëvalueerd.
•
Jaarlijks worden er nieuwe doelen gesteld voor het komende jaar.
•
Er komt een blijvende betaalde functie voor de PR en Communicatie die ingevuld wordt als
stage of bijbaan door een student met een studie in de richting van PR, Communicatie,
Journalistiek, Media of Marketing.
•
Onder de taken van een stagiaire PR en Communicatie vallen:
o Social media bijhouden
o Bijhouden van de website
o Nieuwsbrieven schrijven
o Opzetten van campagnes
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•

•

o Schrijven van artikelen n.a.v. evenementen
o Aansturen grafisch ontwerper
o Contacten onderhouden met andere kanalen
o Coördinator werkgroep PR en Communicatie
o Innovatie op gebied van PR en Communicatie
Vanuit de Kerkenraad wordt er een ambtsdrager aangesteld voor PR en Communicatie,
zijn/haar verantwoordelijkheden zijn:
o Contactpersoon stagiair/student
o Inhoudelijke eindverantwoordelijke
In de Werkgroep PR en Communicatie zitten de volgende personen
o 1 of 2 vrijwilligers verantwoordelijk voor de eindredactie van de website
o Scriba (verzorgt de zondagsbrief)
o Ambtsdrager PR en Communicatie
o Grafisch ontwerper
In het jaar 2018-2019 worden er materialen ontwikkeld voor het betrekken van zinzoekers en
geïnteresseerden
o Materiaal om e-mailadressen te werven
o Materiaal om financiële bijdragen te vragen (promotie op de website, crowdfunding,
activiteiten etc.)

Met betrekking tot de samenwerking met de andere centrumkerken binnen KOERS op het gebied
van Communicatie en PR:
o
o

o

o

o

o
o

Contacten tussen de communicatiemedewerkers van de Westerkerk, Noorderkerk en
Oudekerkgemeente.
Het aanbod van de centrumkerken beter voor het voetlicht brengen. Voor gemeenteleden
van de binnenstadskerken, tieners, kinderen, belangstellenden, gasten, toeristen, toevallige
passanten, expats, studenten en zin-zoekers.
Tot nu toe communiceren de centrumkerken afzonderlijk. En dat betekent dat de
verschillende leden van de centrumkerken onderling niet op de hoogte zijn van wat er in de
andere kerken plaatsvindt. Van een gezamenlijk naar buiten treden naar andere
doelgroepen is tot nu toe al in het geheel geen sprake. Dat willen we gaan veranderen door
digitaal de krachten te bundelen.
We willen een overkoepelende website maken, eenvoudig doch functioneel, met
koppelingen naar de centrumkerken, waar mensen informatie kunnen vinden, in het
Nederlands en in het Engels, over Wat, Wanneer en Waar er iets te doen is op het gebied
van religie, spiritualiteit, zingeving, in het centrum van Amsterdam.
In principe willen we uitgaan van de centrumkerken van de PKA, maar er kunnen ook
koppelingen gemaakt worden met andere kerken in de binnenstad zoals de Nicolaas,
Lutherse kerk, Dominicus, De Duif. Om geen vertraging in dit proces op te lopen willen we
als centrumkerken starten met de ontwikkeling van de site.
We willen streven naar het gezamenlijk benoemen van een communicatiemedewerker.
Er is een plan met begroting aan de Algemene Kerkenraad van de PKA voorgelegd met het
verzoek de aanvraag voor de financiële vergoeding om de website te bouwen en te
onderhouden, te honoreren zodat de nieuwe structuur op de startdag, eind juni 2018,
operationeel kan zijn.
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13.

Middelen

Ruimte creëren met middelen
e Oudekerkgemeente heeft een vol activiteitenprogramma en plannen en ambities voor
de toekomst. Om dit te kunnen realiseren zijn mensen en middelen nodig. We willen
niet inleveren op onze ruimte, maar zoeken naar mogelijkheden om de schaarse
middelen die ons ter beschikking staan zo goed mogelijk te benutten. Dat betekent ook
zuinig zijn. Op alle mensen die de gemeente maken tot wat en wie zij is, zowel de
vrijwilligers als de professionele krachten. Op wat wij hebben en zo waarderen in de gemeente en
wat zij doet en dat meer over het voetlicht brengen.
•
Daarom is de hamvraag bij alles wat wij doen: is het haalbaar, betaalbaar en niet te belastend?
Met een eerlijke afweging wat onmisbaar is en wat mogelijk zou kunnen worden ingeleverd,
zowel voor het welzijn van de mensen die al het werk verzetten als een gezonde financiële
huishouding.
•

Ruimte geven aan elkaar
De gemeente van de Oude Kerk is veerkrachtig, met heel betrokken mensen met een grote inzet
en bereidheid om te investeren in het gemeenteleven. Dat is van onschatbare waarde en vraagt om
waardering, om gekoesterd te worden. De praktijk wijst uit dat het enthousiasme om nieuwe
ambities te formuleren en extra activiteiten te ontplooien gemakkelijk kan leiden tot overvragen
van de zo gewaardeerde inzet van onze professionals en vrijwilligers.
•
De komende periode zal gericht worden gezocht naar mogelijkheden om de werkdruk van de
professionals te verlichten en hen niet te overvragen. Er zal daarnaast ook meer expliciete
aandacht worden besteed aan het werk dat de vrijwilligers allemaal verzetten.
•
In 2016 is gestart met twee vrijwilligerscoördinatoren, die zich toeleggen ervoor te zorgen dat
een ieder die zich inzet in de gemeente dat met plezier kan doen. Dat willen we de komende
jaren uitbouwen tot een solide basis, waarop iedereen met enthousiasme, met inzet van de
eigen talenten en met aandacht voor (on)mogelijkheden kan meedoen.
Ruimte creëren met de middelen die tot onze beschikking staan
De afgelopen jaren hebben verschillende fondsen extra activiteiten gesponsord, zoals het
Durffonds en de Maatschappij van Welstand. Daarmee was en is het mogelijk om extra activiteiten
te ontplooien en mensen in te zetten. Dit is projectgeld en levert geen directe bijdrage aan de
structurele kosten van de gemeente, maar heeft wel ruimte gegeven voor het verwezenlijken van
ambities die anders onhaalbaar waren geweest.
Qua dekking van de structurele kosten kampt de gemeente al enige jaren met een financieel
tekort.
•
Dit laat onverlet dat we de komende periode inzetten op een financieel gezonde gemeente.
Een financieel stabiele situatie is te bereiken door minder uit te geven, door meer geld binnen
te halen of een combinatie van die twee. Waar mogelijk zal minder worden uitgegeven, maar
de ruimte om te besparen is gering, omdat het overgrote deel van de kosten van de
Oudekerkgemeente bestaat uit vaste lasten, zoals traktementen en salarissen (ca. € 123.500) en
huur voor pand 13 en het gebruik van het kerkgebouw (ca. € 27.500).
•
Dat de leden de Oudekerkgemeente een warm hart toedragen, blijkt uit vele gulle vaste
contribuanten, maar er is toch sprak van een neerwaartse trend. Meer bijdragende leden en
nog hogere gemiddelde bijdragen zijn lastig gebleken doelstellingen gebleken de afgelopen
jaren, maar we blijven ook daarop inzetten.
•
Daarnaast zullen de kerkrentmeesters zich de komende periode ook richten op andere
manieren van geld inzamelen. Het is steeds minder gebruikelijk om vaste bedragen per maand
over te maken. Daarom zullen er meer gerichte financiële vragen worden geformuleerd,
waarmee geld rechtstreeks geoormerkt wordt voor een bepaald doel. Dit vraagt om direct
inzicht in waar onze kosten eigenlijk zitten en het vraagt ook om keuzes: wat vinden we écht
belangrijk, essentieel, en waar hebben we ons geld voor over? De komende jaren willen we hier
vol op inzetten, met de goede hoop dat we niet alleen ons tekort kunnen wegwerken, maar op
deze manier ook middelen kunnen genereren om financiële ruimte te creëren voor het in stand
houden en mogelijk zelfs uitbreiden van wat we belangrijk vinden en daar meer mee aan de
weg te timmeren.
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•

•

Verder zullen de kerkrentmeesters inzetten op het verwerven van legaten en erfenissen voor
het op peil houden van de Algemene Reserve, omdat er sprake is van een gestage afname de
afgelopen jaren.
Een andere bron van inkomsten is vanouds de collecte. Deze inkomsten vertonen een dalende
lijn, mogelijk omdat contant geld in de portemonnee geen vanzelfsprekendheid meer is. Vanaf
2017 richten op de inzet van een collecte-app., waarmee eenvoudig en gericht geld kan worden
overgemaakt via een smart Phone. Dit biedt vooral de meer structurele bezoekers een
eenvoudige mogelijkheid om toch een bijdrage te kunnen geven aan de collecte, ook bij
afwezigheid van contanten.
Voor de incidentele bezoeker zoeken wij naar andere digitale oplossingen, zodat we ook voor
deze groep niet afhankelijk hoeven te zijn van het eventuele bezit van munt- of briefgeld, maar
zij eenvoudig digitaal kunnen geven (zonder daarvoor een app. te hoeven downloaden).

Ruimte delen
In de letterlijke zin van het woord deelt de gemeente de ruimte van het gebouw met de
beheerders van dat gebouw: de Stichting Oude Kerk niet. De gemeente huurt het gebouw voor het
houden van de kerkdiensten, vespers en bijzondere activiteiten zoals het rustpunt op de
woensdagavond. Een goede relatie met de stichting om ongestoord diensten te kunnen blijven
beleggen met aandacht voor het speciale karakter van het monumentale gebouw, is onontbeerlijk.
Met betrekking tot de samenwerking met de andere centrumkerken binnen KOERS op het gebied
van middelen:
•
Voor toekomstige kerkelijke presentie in het Centrum:
o De komende jaren zullen de centrumkerken zich individueel en gezamenlijk blijven
inspannen om met voldoende vrijwilligers alles wat we willen, te kunnen blijven uitvoeren.
Communiceren over de wederzijdse activiteiten kan helpen om bijvoorbeeld voor
specifieke periodes in het jaar extra vrijwilligers te werven.
o We van elkaar leren in het omgaan met geld en beter gebruik maken van elkaars kennis en
ervaring op dit gebied, bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale mogelijkheden.
•
Voor kerkgebouwen en andere plaatsen van samenkomst
o De centrumkerken bieden activiteiten aan op het gebied van zin- en betekenisgeving die
aansluiten bij het bijzondere karakter van het gebouw. Op dit moment zien de
centrumkerken niet de noodzaak om elkaar te ondersteunen om meer rendement uit de
gebouwen te halen, anders dan indien nodig doorverwijzen van organisaties naar de andere
centrumkerken. Ook wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht als bijvoorbeeld de
Oudekerkgemeente onderdak zoekt voor gemeenteavonden etc. Als we een gezamenlijke
website ontwikkelen waar het aanbod van de gezamenlijke kerken op te vinden is zal dit
ook het rendement uit de gebouwen kunnen bevorderen.
•
Voor financiën en meerjarenbegroting
o Op basis van de geplande samenwerking (m.b.t. het gezamenlijk beter over het voetlicht
brengen van de verschillende activiteiten) verwachten we grotere deelname aan de
activiteiten en daarmee verhoging van inkomsten te realiseren.
•
Met betrekking tot professionele teams van betaalde krachten:
o De centrumkerken hebben een mooie mix van professionals op theologisch en muzikaal
gebied. Op een aantal terreinen wordt samenwerking gestimuleerd.
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14.
•

Koers en PKA
Ruimte van het stadscentrum delen en creëren met de andere
citykerken

innen de PKA gebeuren enorm veel mooie en inspirerende dingen. Tegelijkertijd merken
veel kerken dat het moeite kost om de missie van de PKA invulling te geven. Want hoe
geef je Gods liefde door aan volgende generaties en aan buurtbewoners? Hoe kan je
aansluiten bij die activiteiten buiten de kerk waarin we de beweging van de Geest
herkennen? En hoe organiseer je diaconaat voor de buurt en een interreligieuze dialoog
als je vrijwilligersbestand krimpt? De Algemene Kerkenraad heeft drie redenen geformuleerd
waarom de PKA zich bezint op haar koers.
•
De geestelijke urgentie;
hoe kunnen we als PKA-kerken met elkaar onze missie (nog) beter waarmaken?
•
De financiële urgentie;
hoe komen we op termijn tot een sluitende begroting op alle niveaus van de PKA?
•
De urgentie voor solidariteit;
om in de hele stad vindbaar te blijven, is het principe van solidariteit tussen wijkgemeenten een
belangrijk uitgangspunt.
De centrumkerken zijn vitale gemeenschappen met een actief en naar buiten gericht
programma, ook op andere momenten dan de kerkdiensten. Bij de Noorderkerk en de
Westerkerk is een stijgende lijn te zien in het aantal mensen dat bijdraagt aan kerkbalans. Bij
alle centrumkerken stijgen de jaarlijkse inkomsten uit levend geld.
De gemeenten zijn evenwichtig gemengd samengesteld qua leeftijdsopbouw. Alle vier: veel
vrijwilligers, ook goed gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën.
Verwachting situatie 2020 bij ongewijzigd beleid:
o stijging inkomsten bij centrumkerken,
o blijvende vitaliteit vanwege doorgaande vernieuwing,
o minder aantal betalende leden bij Keizersgrachtkerk en Oudekerkgemeente,
o in aantallen relatief kleine presentie in het Centrum (bezoekers komen uit stad en regio).
De komende jaren wordt door de centrumkerken gestreefd aan meer samenwerking. Zie hiervoor
ook de verschillende KOERS onderwerpen in dit beleidsplan.
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15.

Werkwijze, prioritering en activiteiten

Tot aan de zomervakantie van 2018 gaan we aan de slag met het prioriteren van de algemene
beleidslijnen en de aanpak van de activiteiten binnen de beleidskaders. We zullen dit doen aan de
hand van analyses, evaluaties en gesprekken, waarbij inhoudelijke afwegingen en (extra) inzet van
mensen en middelen de lijn zijn in de overwegingen. We verzamelen discussiepunten en doen
voorstellen wat binnen de beleidskaders als prioriteiten dient en waarvoor extra inzet van mensen
en middelen mogelijk en gerechtvaardigd is. Op basis hiervan stellen we een tijdspad en volgorde
van activiteiten voor.

wat

wie

Diaconaat
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maaltijd van de Heer verzorgen tijdens vieringen.
Individuele hulpverlening.
Diaconale samenwerking in de buurt.
Medicijnpot.
Steunstichting Voedselbank Amsterdam Centrum/West.
Flesseman.
Project veertigdagentijd.
Adventsproject.
Bezinning op het werk van de diaconie.
o samenhang tussen de maaltijd van de Heer en de eredienst in
zijn geheel.
o relatie tussen de gemeente en haar maatschappelijke context.
o hoe vieren en beleven we de tafel van de Heer als onderdeel
van de liturgie.
o diaconale invulling van de zondagmorgendiensten, de vespers
en de woensdagavonden.
o de notulen van de diaconale vergaderingen met de kerkenraad
delen.
o diaconale projecten (met advent en de veertigdagentijd) na
overleg met de kerkenraad kiezen.
o samenwerking met de werkgroep pastoraat intensiveren,

Diaconie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na de jaarwisseling: serie geloofsgesprekken.
Rond de lijdenstijd: organisatie gemeenteavond.
In de lijdenstijd: serie meditatiebijeenkomsten.
Na de zomer: serie geloofsgesprekken.
Adventsperiode: serie meditatiebijeenkomsten.
Gedurende het hele jaar: gespreksgroepen, individuele gesprekken.
Optioneel: belijdenisgroep.
Startzondag in september.
Omvorming leerhuis voor de zondag in een bijbelkring.
Inventariseren pastorale behoefte ‘voorbijgangers’ op de
woensdagavond.
Ontwikkelen en implementeren pastorale activiteit ‘voorbijgangers’
op de woensdagavond.
Proef met nabespreking van de preek
Samen met de diaconie voorstel voor bezoek aan/activiteit met
bewoners van de Flesseman.
Tussenevaluatie en eventuele aanpassingen pastorale activiteit
‘voorbijgangers’ op de woensdagavond.
Start met activiteit bewoners Flesseman.
Activiteit bewoners Flesseman.
Evaluatie pastorale activiteit ‘voorbijgangers’ op de
woensdagavond.
Tussenevaluatie en eventuele aanpassingen activiteit bewoners

Pastoraat

Diaconie

Pastoraat

•
•
•
•
•
•
•
•
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Flesseman.
Evaluatie activiteit bewoners Flesseman.
Formuleren inbreng Werkgroep Pastoraat volgende
beleidsplanperiode.

Pastoraat

Kinderkring
Activiteiten voor beide kinderkringen
•
St. Maarten: samen lopen, lampioenen maken etc. in samenwerking
met Oudezijds 100.
•
In de adventstijd en veertigdagentijd een project dat zichtbaar is in
de kerk.
•
Palmpasen: paasstokken en optocht.
•
Tellen van Pasen naar Pinksteren.
•
Kinderdiensten
•
Crèche: bemenst door gemeenteleden, in afwisseling met tieners.

•

•
•
•
•
•

•
•

Kinderkring jongsten (3-7)
Plan maken om kinderkring oudsten aan te laten sluiten bij jongsten
d.m.v. activiteiten in de kring en dienst.
Kinderkring oudsten (7-12)
Themamiddag
Kinderkatechese Kind aan Tafel 1x per 2 jaar herhalen.
Oudsten nemen deel aan avondmaal (1x per maand)
Twee keer per jaar een “special” waarbij de predikant tijdens de
kinderkring oudsten een kinderdienst doet over een bepaald thema
‘Zondagskind’ met een taak tijdens het avondmaal: collecteren,
klokken luiden, tafeldienaar, broodschaal vasthouden, servet
vasthouden
Kindercantorij actief betrekken bij uitvoering onderdelen kerkdienst
Nadenken of deze kinderkring een enkele keer ná de dienst
plaatsvindt en tijdens het avondmaal, zodat de kinderen kunnen
luisteren na de preek (oudere kinderen 10 – 12)

Leiding
Kinderkring

Leiding Kinderkring
Leiding
Kinderkring
Leiding
Kinderkring
Leiding
Kinderkring

Tienerkring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Het uitnodigen van volwassen gemeenteleden bij de tienerkring om
te vertellen waarom zij naar de kerk gaan wordt voortgezet.
In overleg met de werkgroep pastoraat een plan ontwikkelen voor
een passend vervolg op de tienerkring.
In september 2018 het project GroeiRuimte evalueren.
Gemeenteavond organiseren (waarvan een deel) speciaal gericht is
op het jeugdwerk in de kerk m.b.t. GroeiRuimte
Organiseren Tienerdienst
Op basis van de evaluatie van GroeiRuimte nieuwe doelen vast
stellen.
Rond grote feestdagen en grote activiteiten aandacht schenken
aan de beleving van kinderen en tieners.
GroeiRuimte evalueren, doelen bijgesteld voor het jaar er na.
Tieners en oudere kinderen vragen te helpen bij de
diensten/kringen voor jongere kinderen.
Tieners vragen voor actieve rollen in de kerk.

Leiding
Tienerkring

De kerkenraad neemt een besluit over de organisatievorm waarin
de werkzaamheden betreffende kerk en kunst worden
vormgegeven.
Op basis van de gekozen organisatievorm wordt concreet beleid
geformuleerd, waarin kunst in de liturgie in de OKG verankerd
wordt.

Kerkenraad

Leiding
Tienerkring

Leiding Tienerkring

Kunst & Kerk
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Liturgie en kerkmuziek
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden van een workshop liturgie en een workshop gebeden
voor de ‘voorbidders’.
Onderzoeken of en hoe meer amateurmusici uit de gemeente
kunnen worden betrokken bij de muziek in de Oudekerkgemeente.
Experimenten ontwikkelen waarbij het leren van gasten en
toevallige voorbijgangers centraal staat
Elk jaar twee keer na een ochtenddienst een sessie van half uur
organiseren om op laagdrempelige, gastvrije manier met ieder die
dat wil om gezamenlijk te werken aan verbetering van de
samenzang en om nieuwe liederen te introduceren.
De drie viermomenten (Zondagochtenddienst, vespers en rustpunt
Woensdagavond) verder uitwerken zodat de diverse doelgroepen
zich nog meer thuis voelen.
Een kerkenraadslid vesper aanstellen.
De cantorij gaat vaker Sweelinck zingen
De cantorij zet kort avondgebed op de woensdagavond voort.
De cantorij werft meer leden en behoudt tegelijk haar kwaliteit.

Professionals

Communicatie en PR rondom de vespers verbeteren, zodat er een
heldere werkwijze is, inclusief een jaarplanning met bijzondere
vespers.
Gericht zoeken naar aanvulling van het team van lezers, bidders en
gastheren/-vrouwen vanuit de deelnemende gemeenschappen.
Onderzoeken welke nieuwe doelgroepen bereikt kunnen worden
en welke activiteiten rond de vespers passend zijn.
De werkgroep gaat op ‘werkbezoek’ in andere steden.
Evaluatie verbetering publiciteit.
Evaluatie aanvulling team lezers en bidders en gastheren/vrouwen.
Twee pilots draaien van vespers met een activiteit gericht op een
nieuwe doelgroep.
Publiciteit vespers is op orde en wordt gecontinueerd.
Team lezers, bidders en gastheren/-vrouwen is aangevuld.
Pilots van activiteiten gericht op nieuwe doelgroep worden
geëvalueerd.
Keuze maken bij welke doelgroepen terugkerend aan wordt
gesloten.
Elk kwartaal rond een vesper in samenwerking met een derde partij
een activiteit organiseren.
Een verdienmodel ontwikkelen voor activiteiten rondom de
vespers.
Elk kwartaal i.s.m. derden extra activiteit organiseren rond vespers
gericht op een specifieke doelgroep met passend verdienmodel
Evaluatie doelstellingen, nieuw beleidskader ontwikkelen

Wkgr
Getijden en
Com. medewerker

De resultaten op gebied van PR en Communicatie evalueren.
Nieuwe doelen stellen voor het jaar er na.
Werven van een blijvende functie voor de PR en Communicatie,
ingevuld als stage of bijbaan.
Regelmatig overleg Werkgroep PR en Communicatie.
Een ambtsdrager benoemen voor PR en Communicatie.
Materialen ontwikkelen voor zinzoekers en geïnteresseerden.

Wkgr
Com. en PR

Ontwikkelen van prioriteiten en handvatten welke de professionals
kunnen gebruiken om de werkdruk te verlichten
Gerichte financiële acties met behulp van geoormerkte financiële

Kerkrentmeesters

Professionals
Professionals

Professionals

Kerkenraad

Sweelinck-cantorij

Oecumenische vespers

Wkgr
Getijden

Wkgr
Getijden

Wkgr
Getijden

Communicatie en PR

Wkgr Com. en PR

Kerkenraad
Wkgr Com. en PR

Middelen
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•
•
•
•

doelen
Uitrol van de inzet van vrijwilligerscoördinatoren ten einde de
vrijwilligersorganisatie te onderhouden en verder te stroomlijnen
Aandacht genereren voor de mogelijkheid te doneren via legaten
en erfenissen
Uitrol van de collecte-app en andere manieren van collectegeld
innen
Aandacht genereren voor verhoging gemiddelde bijdrage per
betalend lid; tijdens actie kerkbalans en gemeenteavond in het
najaar

Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

KOERS en PKA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Contacten tussen de communicatiemedewerkers van de
centrumkerken versterken.
Het aanbod van de centrumkerken beter voor het voetlicht
brengen.
Digitaal de krachten bundelen.
Overkoepelende website maken, content leveren en onderhouden.
Eerst uitgaan van de centrumkerken van de PKA, maar streven naar
deelname van andere kerken in het centrum.
Gezamenlijk benoemen van een communicatiemedewerker.
De activiteiten van de verschillende centrumkerken worden breder
gedragen en onder de aandacht van de kerkgangers gebracht door
het inrichten van een intern netwerk en gerichte informatieuitwisseling.
Afstemming en samenwerking tussen en met (stedelijke diaconale)
relaties van de centrumkerken
Benoemen van een diaconaal opbouwwerker voor de vier
centrumkerken.
Centrumkerken spannen zich individueel en gezamenlijk in om met
voldoende vrijwilligers alles wat we willen, uit te kunnen blijven
voeren.
Inkomsten kerkbalans: overleg met als doel van elkaar te leren.
Doorverwijzen van organisaties naar de andere centrumkerken. Een
gereduceerd tarief in rekening brengen voor gebruik van elkaars
gebouwen.
Samenwerken tussen professionals van de centrumkerken
stimuleren
De centrumkerken stimuleren meer samenwerking in activiteiten.
Tieners en kinderen van andere kerken worden uitgenodigd voor
speciale evenementen.
De centrumkerken stimuleren elkaars jeugdwerk en sluiten op
elkaars activiteiten aan.
De tieners worden geënthousiasmeerd voor stedelijke PKA
evenementen.
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Diaconie

Kerkrentmeesters

Leiding Tienerkring
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