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Inleiding
Voor u ligt een nieuw beleidsplan voor de periode 2015 tot en met 2020.
Graag kopiëren we de ‘geestelijke visie’ dat ten grondslag ligt aan de structuur van dit beleidsplan uit het
vorige beleidsplan: De vraag is immers, wat God van een gemeente verlangt. Als uitgangspunt is
gekozen voor Johannes 15: 1 – 8 omdat deze tekst spreekt over de rank en de wijnstok, over snoeien en
groeien, bovenal over de Landman. Als Rankgemeente spreekt dit Bijbelgedeelte ons in het bijzonder
aan. Het verwijst naar de naam van onze gemeente. We verlangen ernaar dat de vruchten van de
gemeente zichtbaar zullen zijn en zullen groeien.
We kunnen verschillende ‘vruchten’ onderscheiden.
In de eerste plaats is er de vrucht van de samenkomst (hoofdstuk 1), die de kern is van de gemeente. In
de kerkdienst ontmoeten we God. Hier leert de gemeente God (beter en dieper) kennen. Hieruit vloeit
de vrucht van vorming en toerusting (hoofdstuk 2) voort. Leren gebeurt niet alleen in de kerkdienst, maar
ook op andere plaatsen, zoals in kringwerk en tijdens catechese. Waar we elkaar ontmoeten, is er ook
altijd een pastoraal aspect aanwezig. Dit noemen we de vrucht van het pastoraat (hoofdstuk 3).
Tenslotte is er de beweging naar buiten, daarom de vrucht van het diaconaat (hoofdstuk 4) en in het
verlengde daarvan ook de vrucht van het missionair gemeente zijn (hoofdstuk 5). Dit aspect omsluit alle
andere aspecten van het gemeenteleven. Hier is de gemeente uiteindelijk voor bedoeld, hier leeft zij
voor, hier bestaat zij om: om in onze woonplaats en in de wereld Gods liefde door te geven.
Nieuw in dit beleidsplan is het voornemen om ook een beleidshoofdstuk voor het werk van de wijkraad
van kerkrentmeesters op te nemen. Dit gemis constateerden we laat in het proces waardoor besloten is
dit in later stadium als supplement toe te voegen. Er is geen apart hoofdstuk over jeugd- en
jongerenwerk opgenomen. We zijn van mening dat kinderen en jongeren voluit deel uitmaken van de
gemeente. In de afzonderlijke hoofdstukken worden ook steeds beleidsvoornemens t.a.v. kinderen en
jongeren genoemd.
Het laatste hoofdstuk van het beleidsplan wordt gevormd door een samenvatting van de beleidsvoornemens. Dit kan gebruikt worden om onderwerpen te agenderen en overzicht te hebben over de
beleidsvoornemens. Ieder inhoudelijk hoofdstuk bestaat uit formulering wat we willen behouden en wat
we willen veranderen.
Het beleidsplan 2015 –2020 is tot stand gekomen vanuit een langere periode van bezinning in de
kerkenraad. Steeds is een hoofdstuk in concept bijgewerkt door de verantwoordelijke, is het voorstel
behandeld in de kerkenraadsvergadering, bijgewerkt naar aanleiding van de behandeling en vervolgens
vastgesteld in de kerkenraad. Inherent aan deze methode is dat de betreffende hoofdstukken zijn
geschreven met de kennis van dat moment, en daardoor op het moment dat u dit leest op punten al
gerealiseerd of achterhaald. De hoofdstukken zijn behandeld op de volgende datums:
o H1: Vrucht van de samenkomst: 16 juni 2014
o H2: Vrucht van vorming en toerusting: 9 september 2014
o H3: Vrucht van het pastoraat: 17 maart 2015
o H4: Vrucht van het diaconaat: 15 september 2015
o H5: Vrucht van het missionair gemeente zijn: 18 november 2014
Jaarlijks, in principe tijdens de laatste vergadering van de kerkenraad voor de zomervakantie, worden de
beleidsvoornemens getoetst aan de actuele situatie en geëvalueerd. Zonodig kunnen
beleidsvoornemens opgenomen worden in de jaarplanning van de kerkenraadsvergaderingen.
De wijze van presentatie aan en het raadplegen van de gemeente zal nader bepaald worden.
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Hoofdstuk 1: De vrucht van de samenkomst
De Rank is een wijkgemeente die hecht aan een schriftgetrouwe prediking. Wij hanteren een
flexibele liturgische vorm, waarin de belangrijke elementen verootmoediging, vergeving, wet en
geboden en belijden een herkenbare plaats hebben. De eredienst is de wekelijkse
ontmoetingsplaats waar jong en oud zich gekend en erkend weten. Dit hoofdstuk is onderverdeeld
in drie paragrafen:
1.1.
De erediensten
1.2.
Prediking en liturgie
1.3.
Kinderoppas en kindernevendienst

1.1.

De erediensten

Behouden
Reguliere diensten
De gemeente hecht grote waarde aan de samenkomsten van de gemeente, omdat hier het hart
van de gemeente klopt. Tijdens de erediensten ontmoeten gemeenteleden, kinderen, jongeren en
ouderen, elkaar en ontmoet de gemeente haar God. Iedere zondag komt de gemeente samen, in
de ochtenddienst van 10.00 uur en in de avonddienst van 18.30 uur. De ochtenddienst wordt door
gemiddeld 350 mensen bezocht, de avonddienst door gemiddeld 80 mensen.
Behalve op de gewone zondagen komt de gemeente ook samen in de volgende diensten:
 een kinder-Kerstdienst op Kerstavond
 een ochtenddienst op Eerste Kerstdag
 een sing-in op Tweede Kerstdag
 vespers tijdens de Stille Week
 een kinderdienst op Goede Vrijdag, in afwisseling met de IJsseldijkkerk
 een avonddienst op Goede Vrijdag, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd
 een ochtenddienst op Hemelvaartsdag
 een kinderdienst ’s middags op Biddag voor gewas en arbeid
 een avonddienst op Biddag voor gewas en arbeid
 een kinderdienst ’s middags op Dankdag voor gewas en arbeid
 een avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid
 een avonddienst op Oudejaarsavond
 een morgendienst op Nieuwjaarsmorgen
Bijzondere diensten jongeren
Voor de kinderen en de oudere jeugd zijn er daarnaast bijzondere diensten: de gezins-, jeugd- en
jongerendiensten. Deze worden door gemeenteleden mede voorbereid, uitgevoerd en
geëvalueerd.
Gezamenlijke diensten andere wijken
Incidenteel wordt er gezamenlijk met IJsseldijkkerk en/of Ark een gezamenlijke dienst gehouden,
afwisselend in De Rank, De Ark of de IJsseldijkkerk. Ook de avonddiensten in de zomervakantie en
de diensten op Bid- en Dankdag en Hemelvaart zijn gezamenlijke diensten. Deze worden
afwisselend in de genoemde gebouwen gehouden.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen wij ons het volgende ten doel:
Missionaire diensten toevoegen
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Deze ochtenddiensten dienen ertoe bij te dragen de gemeente missionair bewust te maken.
Variatie aanbrengen in avonddiensten
Er zal worden nagedacht over meer variatie in de avonddiensten- zoals het plannen van meer
jeugddiensten – en het invullen van (een deel van de) reguliere avonddiensten als vormings- of
leerdiensten.
Met betrekking tot de bijzondere diensten moeten we aandacht geven aan betere afstemming in
de diverse wijken, zowel met betrekking tot eventuele samenwerking als het voorkomen van
soortgelijke diensten op hetzelfde moment. Ook is het goed om meer reclame te maken voor de
betreffende diensten.
Evaluatie invulling zangdiensten
In de komende periode denken we na over de invulling van de huidige zangdiensten. Ook zullen
we ons bezinnen op eventueel meer inzet van diverse koren en Vine in de eredienst, omdat dit
soort diensten als feestelijk worden ervaren.
Herzien aanvangstijden vespers Stille Week
De Vespers tijdens de Stille Week worden zeer gewaardeerd. Voor de komende periode stellen we
voor om de aanvangstijd wat later plaats te laten vinden, bijv. 21:00 uur. Daarnaast onderzoeken
we in hoeverre er meer bekendheid aan de Vespers gegeven kan worden en of de andere wijken
van Protestantse Gemeente Krimpen kunnen aansluiten bij deze waardevolle momenten in de
Stille Week.
Gezamenlijke gebeds- of voorbedediensten
In de komende periode is het goed om na te denken over het invullen van gebeds- of
voorbedediensten, om – liefst samen met andere wijken – te bidden voor o.a. zieken, voor de
toekomst van de kerk (wereldwijd en plaatselijk) en de wereld. Gemeenteleden kunnen worden
gevraagd hieraan actief een bijdrage te leveren.
Gezamenlijke diensten andere wijken
In de komende periode is het goed om na te denken over de intensivering van gezamenlijke
avonddiensten met andere wijken van Protestantse Gemeente Krimpen.

1.2.

Prediking en liturgie

Behouden
Aard van de prediking
Wijkgemeente De Rank staat een prediking voor:
o die overeenkomstig de Schrift en belijdenis is, dat wil zeggen: naar de hoofdlijn van de
Schrift, Trinitarisch (God evenwichtig verkondigen in Zijn Drie-eenheid Vader, Zoon en
Geest) en Christocentrisch (Christus centraal),
o die exegetisch verantwoord is en dicht bij de tekst blijft,
o die toekomstgericht is, wij mogen uitzien naar een toekomst zonder tranen en pijn,
o die betrokken is op deze tijd, aandacht heeft voor de wereldpolitiek, maar ook de
persoonlijke vragen van de mens van deze tijd,
o die de persoonlijke band met God voedt en versterkt (geloofservaring, "bevinding")
alsmede de band met elkaar, in onderlinge liefde en geduld,
o die blijmoedig is, dat wil zeggen: die de ruimte van het Evangelie honoreert en verwoordt
voor en aan allen,
o die ook op momenten confronterend is, dat wil zeggen: de ernst van het niet-in-Christuszijn verwoordt,
o die aan de kerkbeleving in haar verscheidenheid binnen de gemeente beantwoordt.
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Gebruik Bijbel en Liedboek
In de liturgie gebruiken wij de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Het staat de predikant vrij om
gemotiveerd een andere bijbelvertaling te gebruiken. Voor de gemeentezang maken wij gebruik
van het Liedboek voor de Kerken. Ook is het mogelijk om liederen uit andere bundels te zingen. In
de regel blijft dit beperkt tot bijzondere diensten, zoals jongerendiensten, doopdiensten,
kinderdiensten etc. Wat de vormgeving betreft wordt getracht een zekere variatie aan te brengen
in de schuldbelijdenis, de genadeverkondiging, Gods gebod en in de keuze van het aantal en de
soort schriftlezingen.
Muzikale begeleiding
In de reguliere diensten wordt de samenzang begeleid door het orgel. De Rank heeft daarnaast
een eigen muziekgroep: Vine. Tijdens bijzondere diensten kan Vine in de dienst de samenzang
begeleiden.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen wij ons het volgende ten doel:
Herbezinning Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal als het herdenken van het lijden en sterven van onze Heer
heeft een centrale plaats in De Rank. De komende periode zullen we een moment nemen om ons
te bezinnen op de wijze waarop De Rank het vieren van het Avondmaal vorm geeft. Daarbij valt te
denken aan de vorm van de tafel, wel of geen kinderen toelaten, het uitspreken van een zegen
voor de niet-belijdende en dus niet aan het Avondmaal deelnemende gemeenteleden en de
uitnodigingsformule voor gasten.
Bezinning rondom doop
In de komende periode bezinnen we ons op de verhouding tussen de doop, geloof en het huwelijk.
Afkondiging van de collecte door predikant
Nu worden de doelen van de verschillende collecten genoemd tijdens de afkondigingen
voorafgaand aan de dienst. In het seizoen 2015-2016 zullen de collecten voorafgaand aan het
moment van collecteren zelf door de voorganger bekendgemaakt worden.
Overweging invoering Nieuwe Liedboek
Tijdens het seizoen 2014-2015 zal door de kerkenraad worden nagedacht over het gaan gebruiken
van het Nieuwe Liedboek. Ten aanzien van de eventuele invoering bestaan al enkele ideeën: voer
het geleidelijk in; laat zo nu en dan een muziekgroep of koor een onbekend lied voorzingen en
zodoende de gemeente aanleren.
Gemeenteleden betrekken bij de diensten
Tijdens een aantal diensten worden gemeenteleden uitgenodigd (een deel van) de lezingen te
verzorgen. Concreet denken we aan de volgende diensten: gezinsdienst, jeugddienst, Pinksteren,
Roemeniëdienst, belijdenisdienst, Kerst, Pasen. We proberen daarvoor een vaste lectoren-groep
van circa 5 personen samen te stellen.
Overwegen preekbespreking
Het is goed om zo nu en dan met elkaar door te praten over een preek. Het is goed om eens na te
gaan of er behoefte is om met enige regelmaat een preekbespreking te organiseren na afloop van
een dienst. De naam ‘preekbespreking’ is dan misschien wel aan modernisering toe.
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1.3.

Crèche, kindernevendienst en structuurgroep

Behouden
Crèche
Tijdens de kerkdiensten verblijven 10 tot 20 kinderen bij de oppas. De leiding bestaat uit ouders
en jongeren. Tijdens de oppas zijn er 1 oudere en 2 jongeren aanwezig.
Kindernevendienst
Kinderen in de basisschoolgroepen 1 tot en met 8 kunnen tijdens de ochtenddienst de
kindernevendienst bezoeken. Er zijn drie verschillende groepen. Groep 1 is voor de kinderen uit de
basisschoolgroepen 1 tot en met 3, groep 2 voor de leerlingen van basisschoolgroep 4 tot en met
6 en de derde groep voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt gewerkt uit “Vertel het
maar”. Groep 3 werkt met de methode “On Track“ van de HGJB. Dit is een voorbereiding op de
mentor-catechese.
Structuurgroep
Voor kinderen, jongeren en volwassenen met grote behoefte aan eenvoud en structuur is er
gelijktijdig met de kindernevendiens een structuurgroep, die in een kleine groep zelfstandig
samenkomt.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen wij ons het volgende ten doel:
Bezinning aanbod geloofsopvoeding
Een belangrijke vraag waarover we moeten nadenken is: bieden we genoeg ondersteuning met
betrekking tot geloofsopvoeding voor (jonge) gezinnen?
Bezinning omgaan groot aantal kinderen
Met grote vreugde constateren we dat het aantal kinderen in met name de crèche is toegenomen.
Hierdoor ontstaat er een uitdaging met betrekking tot het omgaan met de beschikbare ruimte. In
de komende periode zal worden nagedacht op welke manieren de oppas – maar ook de
kindernevendienst – op een verantwoorde wijze gebruik kan maken van de beschikbare ruimte in
De Rank.
Bezinning op aanbod en vorm
Er zal nagedacht worden over een methode voor de oppasdienst, bijvoorbeeld om de kinderen van
2-4 jaar een klein verhaal uit de Bijbel te vertellen en iets te zingen.
Over de leeftijd van kinderen die de kindernevendienst bezoeken bestaan uiteenlopende ideeën.
Waar de één zegt dat de leeftijd van 10 jaar een mooi moment is om in de kerkdiensten te blijven,
geeft de ander aan dat het wenselijk is de kindernevendienstleeftijd te verhogen tot 16 jaar. We
spreken uit dat we de huidige opzet willen handhaven en na willen denken over het iets vaker in
de dienst laten blijven van kinderen en andere vormen van samenkomsten voor jongeren in de
leeftijd van 12 – 16 jaar (bijv. 1x per maand in plaats van de kindernevendienst voor groep 3).

pag.7 van

17

Beleidsplan 2015-2020
Krimpen aan den IJssel, 28 oktober 2015

Hoofdstuk 2 De vrucht van vorming en
toerusting
Wij vinden het belangrijk dat gemeenteleden kennis hebben van Gods Woord en van de traditie
waaruit wij voortkomen. Vorming en toerusting zorgen voor groei als individu en als gemeente.
Vorming en toerusting vinden bij voorkeur plaats in de ontmoeting met anderen. Zo bevordert het
gemeenschap en de onderlinge verbondenheid.
De gemeente hecht aan een zekere diversiteit aan kringen en cursussen. We onderscheiden de
volgende kringactiviteiten.

Behouden
Kerkenraad
De kerkenraad wordt allereerst gekenmerkt als het bestuurlijk lichaam en de officiële
vertegenwoordiging van de wijkgemeente, gevormd door geroepen en verkozen ambtsdragers,
allen belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland.
Daarnaast zien wij de kerkenraad als een kring, die samenkomt rondom het geopende Woord van
God, namelijk met als taak om vanuit de Bijbel leiding te geven aan de gemeente. Dit
veronderstelt van een ambtsdrager allereerst, dat hij/zij een persoonlijke relatie met de Here
Jezus Christus ervaart en onderhoudt, om vanuit deze persoonlijke relatie de gemeente voor te
gaan. Verder veronderstelt dit, dat een ambtsdrager, vanuit innerlijke overtuiging, een optimale
betrokkenheid bij de gemeente en in het bijzonder bij de kerkdiensten toont.
Kinderclub
De Rank kent sinds seizoen 2013-2014 ook een kinderclub voor kinderen van de
basisschoolgroepen 4 tot 7. De kinderclub komt in het winterseizoen één keer in de drie weken
samen. Naast ontspanning staat de kinderclubavond ook in het teken van toerusting.
Mentorcatechese
Met betrekking tot catechese is gekozen voor de opzet van de mentorcatechese, waarbij alle
jongeren worden uitgenodigd. De opzet is als volgt: eerst wordt er een korte inleiding gehouden
door de predikant, daarna gaan de jongeren in kleine groepen uiteen om over het onderwerp
verder te spreken onder leiding van een mentor. Deze mentor heeft als taak om de jongeren te
begeleiden, het gesprek te leiden. De mentoren worden toegerust door de predikant.
Bij de catechese wordt voor de diverse doelgroepen de HGJB werkmethode Follow Me (12-16 jaar)
en Follow Me Next (16+) gehanteerd.
Belijdeniscatechese
Ieder jaar wordt gemeenteleden de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een catechesekring
die voorbereidt op het doen van belijdenis. Deze catechesekring wordt geleid door de
wijkpredikant, waarbij de predikant afhankelijk van de grootte van de groep en de
leeftijdsverdeling de meest geschikte methode kiest.
Missionaire leerkringen
Onze gemeente biedt de mogelijkheid om een Alphacursus te volgen. Deze cursus bespreekt in 10
cursusavonden enkele kernmomenten van het christelijk geloof. Doelgroep: randkerkelijken en
nieuw-ingekomenen. De leiding bestaat uit gemeenteleden uit de Protestantse wijkgemeenten.
Brede medewerking wordt verleend door christenen uit andere gemeenten, waarbij men zich dient
te conformeren aan het beleid binnen de wijkgemeente.
Huiskringen
Onder leiding van een gemeentelid komen kleine groepen gemeenteleden (8 – 12 personen) thuis
bijeen. Met elkaar bepalen zij welk onderwerp gedurende het seizoen besproken wordt. Op dit
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moment komen drie huiskringen regelmatig bijeen. Uitgangspunt is dat de huiskringen en de
GGG-en tijdens het seizoen hetzelfde thema hanteren.
Gemeente Groei Groep
De gemeente telt op dit moment drie actieve gemeentegroeigroepen, die worden geleid door
gemeenteleden en maandelijks worden toegerust door de predikant. De gemeente-groeigroep is
meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat in eerste instantie om de opbouw van onderlinge
(geloofs-)gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment wel een belangrijke rol, maar niet
alleen. Het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten,
meeleven buiten de GGG-avonden om, is van belang om de gemeenschap te versterken en te
verdiepen. Uitgangspunt is dat de huiskringen en de GGG-en tijdens het seizoen hetzelfde thema
hanteren.
Plenaire Bijbelkring
Deze kring komt in het winterseizoen maandelijks bijeen. Steeds wordt gekozen voor een
Bijbelboek. Na een inleiding wordt er plenair over vragen doorgesproken.
Doopkring
Deze kring bestaat uit enkele avonden waarop met doopouders wordt nagedacht over de
betekenis van de doop. De frequentie van de kring hangt af van het aantal belangstellenden.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen wij ons het volgende ten doel:
Verdiepen en uitbouwen van bestaande kringen
Het heeft niet de voorkeur nieuwe kringen toe te voegen. Het doel is de bestaande kringen beter
te profileren. Daarbij hoort ook expliciet een stuk promotie, o.a. via de leerkringengids van de
Raad van Kerken.
Coördinatie en presentatie kringwerk verbeteren
Het aanbod van kringwerk wordt op dit moment als versnipperd en niet duidelijk ervaren. Naast
de uitgave van de Raad van Kerken wordt er een coördinator aangesteld die overzicht over en
contact met alle kringen houdt.
Gemeenteavonden organiseren
Vanouds werden er jaarlijks twee gemeenteavonden georganiseerd; één avond verzorgd door
kerkenraad en/of gemeenteleden, één avond verzorgd door een spreker van buitenaf. De
gemeenteavond heeft de laatste jaren niet meer in deze structuur plaatsgevonden. Met ingang
van het najaar van 2015 zullen jaarlijks weer twee gemeenteavonden worden georganiseerd.
Rouwverwerkingskring
In het verleden is er wel eens een rouwverwerkingskring samengekomen in De Rank. Het is de
wens om deze kring weer met enige regelmaat te gaan houden.
Gebedskring gemeente herinvoeren
Sinds seizoen 2013-2014 wordt er voorafgaand aan een consistorievergadering een moment van
gebed gehouden, een moment dat openstaat voor de hele gemeente. Er is echter behoefte om een
gebedskring “oude stijl” op te gaan zetten, op een bepaalde avond in de week, onder leiding van
gemeenteleden.
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Hoofdstuk 3 De vrucht van het pastoraat
Wij spreken uit dat het onderlinge pastoraat één van de kerntaken is van het gemeente zijn. Dit
‘omzien naar elkaar’ krijgt bij voorkeur gestalte in het leven van ieder gemeentelid afzonderlijk.
Wij maken serieus werk van een optimale bezetting van de ambten om het pastoraat ook in
bezoekwerk gestalte te geven.
Als pastorale wijkgemeente streeft de kerkenraad ernaar, om werkelijk oog voor elkaar te hebben.
Er wordt een onderlinge betrokkenheid verwacht. Zo is ieder gemeentelid verantwoordelijk voor
een pastorale houding. Er zijn een aantal specifieke vormen van pastoraat die we als
wijkgemeente belangrijk vinden en om die reden hier vermelden.

Behouden
Huisbezoek ouderling
Dit is de meest bekende vorm van pastoraat. De wijkouderling biedt eens per twee jaar alle als
"actief" geregistreerde gemeenteleden in de sectie een bezoek aan.
Nieuw ingekomen in de sectie worden door de wijkouderling benaderd om te informeren bij welke
wijkgemeente ze willen behoren. Als dit De Rank is wordt een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsbezoek.
Bezoekwerk Diaconaal Wijk Medewerkers (zie ook diaconie)
De Diaconaal Wijk Medewerkers (DWM-ers) bezoeken gemeenteleden bij diverse gelegenheden.
De DWM-ers zijn gekoppeld aan een sectie, net als een wijkouderling, zodoende zijn ook
wijkouderling en DWM-ers aan elkaar verbonden. De DWM-ers bezoeken bij geboorte, ouderen,
jubilea etc.
Predikant, ouderling en DWM-ers stemmen hun werk op elkaar af. Dat gebeurt door: regelmatig
contact tussen predikant en ouderling in de consistorievergaderingen (4x per jaar) en contact
tussen wijkouderling en DWM-ers ( ten minste 1x per 2 jaar).
Huwelijk
Voorafgaande aan het huwelijk vinden er één of meerdere gesprekken tussen bruidspaar en
predikant plaats, die enerzijds een pastoraal en anderzijds een catechetisch karakter dragen. Circa
6 weken na de huwelijksvoltrekking volgt een bezoek thuis. Daarna volgt opname in het reguliere
bezoekwerk van de wijkouderling. Als het bruidspaar hiermee tevens nieuw in de wijkgemeente
komt maakt de wijkouderling binnen 3 maanden een afspraak voor een kennismakingsbezoek.
Kraambezoek/ doopgesprek
Na een geboorte gaat de predikant op kraambezoek en spreekt daar over de doop. Indien het
verlangen er is dat de pasgeborene gedoopt wordt, wordt het doopformulier op hoofdlijnen
doorgenomen en worden de ouders uitgenodigd voor de doopcatechese en ontvangen het daarbij
behorende materiaal.
Bezoek bij huwelijksjubilea.
De predikant brengt een huisbezoek aan bruidsparen die hun huwelijksjubileum gedenken. Het
gaat om hen die 25, 40, 50, 55 en 60 jaar getrouwd zijn. De predikant informeert of vermelding
bij de voorbede en in het kerkblad op prijs worden gesteld.
Bezoek aan zieken thuis
Predikant en wijkouderling bezoeken (ernstig) zieken die thuis verblijven. Afstemming en overleg
over wie, wanneer bezoekt is belangrijk.
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Bezoek aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder
Gemeenteleden vanaf 80 jaar worden rond hun verjaardag op kroonjaren (80, 85, 90 …) bezocht
door de wijkpredikant. De wijkpredikant is altijd beschikbaar voor bezoek op aanvraag. De
wijkouderling bezoekt de 82+-ers jaarlijks in plaats van 2 jaarlijks.
Overlijden
Als christelijke gemeente geven we vanuit de verwachting van de wederkomst, de voorkeur aan
het begraven. Voorafgaande aan de begrafenis vindt er naar behoefte bezoek plaats door
predikant. De herdenkingsdienst voorafgaande aan de begrafenis staat meer in pastoraal dan in
verkondigend kader. In principe is er een ambtsdrager aanwezig in de dienst. Nazorg aan
rouwenden gebeurt in overleg tussen predikant en ouderling.
Crisispastoraat
Dit gebeurt met name door de predikant. Hij is beschikbaar bij acute zorg m.b.t. ziekte, rouw,
relatie enz. De predikant bezoekt ook de zieken in het ziekenhuis circa 1 x per week.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen wij ons het volgende ten doel:
Ziekenzalving nader onder de aandacht
De mogelijkheid tot ziekenzalving zal nader onder de aandacht van de gemeente gebracht
worden.
Verduidelijking bezoekstructuur gemeenteleden in verpleeghuizen
De structuur van bezoekwerk aan gemeenteleden die in een verpleegtehuis verblijven zal
verduidelijkt worden. Het doel is dat gemeenteleden in een verpleegtehuis 4 maal per jaar bezocht
worden, bij voorkeur 2 x door predikant en 2x door wijkouderling. Er moet duidelijkheid ontstaan
over de bezoeken aan verpleeghuizen binnen Krimpen en daarbuiten, voor de hand liggend is
respectievelijk door wijkouderling en predikant. Bezoeken door Diaconaal Wijk Medewerkers
moeten aanvullend hierop gezien worden.
Jongerenpastoraat verbeteren
Het jongerenpastoraat moet beter gestalte krijgen in onze wijkgemeente. Om hier voldoende
aandacht voor te kunnen waarborgen zal een 3e jeugdouderling toegevoegd worden aan de
formatie van de kerkenraad, met specifieke taak het jeugdpastoraat. Het pastoraat moet zich
richten op het bezoek van jongeren op cruciale leeftijden, en pastoraat verlenen als ze te maken
hebben met ziekte, scheiding, overlijden. Maar ook het onderhouden van contacten met jongeren
die geen activiteiten bezoeken. Aandacht voor de inzet van social media. Hierbij kan overwogen
worden om een pastoraal jeugdteam op te zetten onder aansturing van de jeugdouderling
jeugdpastoraat.
Pastorale bezoekteams invoeren
De praktijk wijst uit dat in een aantal secties het bezoekwerk onder druk staat. Ouderlingen
hebben vaak naast de huisbezoeken ook vergaderingen, en andere taken in de kerkenraad.
Hierdoor ontstaan gemakkelijk achterstanden. Bovendien is het maar de vraag of de kerkenraad
volledig bezet blijft, gegeven het feit dat vacatures steeds moeilijker te vervullen blijken.
Onderzocht zal worden of een team van pastorale bezoekmedewerkers onder directe coördinatie
van een wijkouderling opgezet kan worden.
Overweging aanstellen seniorenouderling
Ouderen worden nu bezocht door de wijkouderling in het reguliere bezoekschema. Overwogen
wordt om voor het bezoekwerk aan ouderen een seniorenouderling aan te stellen.
Bekendheid geven aan bijzonder pastoraat
Gemeenteleden die te kennen geven huisbezoek op prijs te stellen, kunnen dit aangeven. Zij
kunnen hiertoe rechtstreeks contact opnemen met de predikant. Een aantal maal per jaar zal in
het wijkbericht melding worden gemaakt van deze mogelijkheid.

pag.11 van

17

Beleidsplan 2015-2020
Krimpen aan den IJssel, 28 oktober 2015

Hoofdstuk 4 De vrucht van het diaconaat
Wij zien het als een opdracht van de gemeente om actief te zijn in woord en daad. In
gevallen van menselijke nood en verslagenheid staan wij voor praktische hulp en
bijstand. Dit krijgt gestalte in projecten ver weg. In toenemende mate is er oog voor de nood
dicht bij huis. Wij participeren actief in commissies en werkgroepen.
Diaconale hulpverlening vindt plaats zoveel mogelijk conform de richtlijnen van de landelijke
kerk, in het besef van de opdracht tot naastenliefde. Bij elke vorm van hulpverlening, wordt
de vrijheid van de ontvanger zoveel mogelijk gerespecteerd. Het jeugdwerk wordt actief door
de jeugddiaken ondersteund.
Hulpverlening wordt als volgt globaal uitgesplitst: hulpverlening elders en plaatselijke
hulpverlening.
Hulpverlening elders loopt meestal via de commissie ZWO (Zending Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) die op zijn beurt weer contacten heeft met de landelijke
organisaties. Via deze instanties worden projecten waaraan hulp kan worden gegeven
bekend gemaakt aan de plaatselijke diaconie. Deze kan dan een keuze maken uit de diverse
projecten.
Plaatselijke financiële hulpverlening aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden wordt
gegeven na overleg met de sociaal diaken die speciaal is aangesteld door het ACD
(Algemeen College van Diakenen). Er kan door hem of haar een beroep worden gedaan op
het steunfonds. Plaatselijke praktische hulpverlening aan (niet-)gemeenteleden staat
onderstaand beschreven.

Behouden
Vanouds kent De Rank een groot aantal diaconale activiteiten. Deze zijn zo bepalend voor
het gemeente-zijn dat ze behoren tot de categorie ‘behouden’.
Dienen aan de tafel
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal doen de diakenen dienst aan de tafel. Het is
daarmee een herkenbaar en bepalend onderdeel van hun ambtswerk.
De Diaconale Wijk Medewerkers (DWM-ers) (zie ook pastoraat)
werken onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Behalve bezoekwerk in de verschillende
secties zijn de DWR betrokken bij diverse diaconale acties en bijeenkomsten.
Een greep uit de activiteiten van de DWR:
o actieve ondersteuning van het bejaardenwerk
o bezoeken van gemeenteleden vanaf 75 jaar,
o verzorgen van twee contactmiddagen per jaar voor senioren vanaf 70 jaar,
o verzorgen van de adventmiddag, voor senioren vanaf 70 jaar,
o start winterwerk voor senioren vanaf 75 jaar,
o bezorgen van de kanselbloemen
o namens de Rankgemeente, koffie schenken na afloop van bijzondere diensten,
o afleggen van geboortebezoeken.
Autodienst vervoer ouderen
Bij toerbeurt vervoeren gemeenteleden ouderen naar de wekelijkse erediensten en
ouderen-contactmiddagen.
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Pava / Liberia
Het contact met de Roemeense zustergemeente Pava is geïnitieerd vanuit de diaconie. Een
werkgroep onderhoudt de contacten en zorgt jaarlijks voor informatievoorziening naar de
gemeente. Ook organiseert de werkgroep hulpacties binnen De Rank en praktische hulp ter
plaatse (aanleg toiletten, bouwen buurthuis enz.).
Ouderen-contactmiddagen
Twee keer per jaar organiseren wij ouderen-contactmiddagen. De middagen worden
georganiseerd in samenwerking met de diaconie van de wijkgemeente IJsseldijkkerk.
Jaarlijkse acties
Bezinningsactie (in de lijdenstijd voorafgaande aan Pasen), Paasactie, Fruitactie (rondom
dankdag voor gewas en arbeid en de oogstdienst).
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De ZWO-groep coördineert de bezinningsactie en organiseert door het jaar heen diverse
activiteiten: verkoop van producten uit de wereldwinkel, sturen van een groet aan gevangenen
enz.
Kerkomroep
De kerkomroep valt onder de verantwoordelijkheid van de diakenen. Aan gemeenteleden die
van de kerkomroep gebruik maken worden aan huis liturgiebladen verstrekt.
Werkgroep Rotterdam
Een speciaal samengestelde werkgroep houdt zich bezig met sociale problematiek in een
aantal Rotterdamse wijken, Het Oude Noorden en Crooswijk. Vanouds bestaan er bijzondere
banden met deze wijken.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen we ons het volgende ten doel:
Diaconaal contact leggen met Rotterdam-Kralingen. (Heeft al plaatsgevonden)
In de loop van de tijd zijn er banden gegroeid met deze Rotterdamse deelgemeente.
De Rank voelt zich verbonden met deze gemeente en streeft ernaar de gemeente te
ondersteunen waar dat mogelijk en gewenst is.
Jongeren inschakelen voor concrete hulp
Het is belangrijk jongeren diaconaal bewust en actief te maken. We zoeken naar
activiteiten die passen bij hun belevingswereld: sms-les geven, hulp bij computergebruik,
maar ook praktische zaken als gras maaien, boodschappen doen enz. De
hulp gaat in eerste instantie naar ouderen en hulpbehoevenden in de wijkgemeente die
nog zelfstandig wonen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan een samenwerkingsverband
met Tiendhove. Ook onderzoeken we hoe een verband kan worden gelegd met het missionair
gemeente-zijn door actief te zijn in de buurt rond De Rank.
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Hoofdstuk 5 De vrucht van het missionair
gemeente zijn
Veel van onze activiteiten zijn gericht op de eigen wijkgemeente. De Rank wil echter ook
nadrukkelijk naar buiten treden. Wij zien het als een opdracht op zoek te gaan naar de ontmoeting
met hen die op een afstand staan van de kerk. Graag trekken wij met hen op. Wij hebben oor
voor hun verhalen en bieden hen een woord voor onderweg.
Op basis van haar visie, voelt de gemeente zich geroepen om Gods grote daden te verkondigen.
Het Evangelie van Jezus Christus mag in ons midden handen en voeten krijgen, zodat wij in woord
en daad Gods daden van liefde zichtbaar maken. Hoewel ieder tot nu toe genoemd aspect van het
gemeentewerk een zekere missionaire spits heeft, kent De Rank inmiddels een aantal activiteiten
die bewust vanuit missionair oogpunt worden georganiseerd.
Het is in dit verband belangrijk om op te merken dat De Rank het begrip missionair gemeente-zijn
niet exclusief invult vanuit het kernwoord evangeliseren, maar nadrukkelijk ook vanuit het
kernbegrip ‘present zijn’. Dit betekent concreet dat een aantal activiteiten niet primair gericht is
op de kerkgang, maar meer op het zoeken van contact in de buurt en breder, onze woonplaats.
Het is een manier om uitdrukking te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij
elke missionaire activiteit hopen we dat er een natuurlijk moment is van Jezus Christus te kunnen
getuigen.

Behouden
Alphacursus
De Alphacursus ging van start in januari 2008. Het is een initiatief van de gezamenlijke PKNwijkgemeenten en wordt georganiseerd vanuit de CMC (Centrale Missionaire Commissie).
Koffieochtend
Vier keer per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd. We houden dan ‘Open Rank’ voor de
buurt. Er wordt koffie geschonken, er is gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Sectieavond
Tweejaarlijks organiseert de wijkouderling een thema-avond voor de eigen wijk (soms een
combinatie van 2 of 3 secties) waarbij ook mensen uit de buurt van De Rank worden uitgenodigd.
Het thema is altijd laagdrempelig (film, dia’s, spreker actueel onderwerp enz.). De sectieavonden
worden gespreid over het jaar gepland.
Dauwtrappen en openluchtdienst
De Raad van Kerken organiseerde dit voor het eerst op Hemelvaartsdag 2009. De respons en de
reacties achteraf waren van dien aard dat we dit moment graag vasthouden voor de toekomst.
Voedselbank
De voedselbank is geen echte activiteit van onze gemeente, maar wordt wel vanuit De Rank
verzorgd. Wij vinden het belangrijk ons gebouw voor deze activiteit beschikbaar te stellen en waar
nodig actief mee te werken.
Busstation
Twee keer per jaar wordt er koffie en thee uitgedeeld bij het busstation. We zijn aanwezig als
buren. Tijdens deze actie vinden er goede gesprekken plaats.
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Zwerfvuil
Eén keer per jaar organiseren we een actie om zwerfvuil te verzamelen in de wijken rondom De
Rank. Ook tijdens deze actie ontstaan er gesprekken over wat ons beweegt.
Missionaire diensten
Twee missionaire diensten per jaar. Deze diensten helpen gemeenteleden om missionair te zijn in
hun omgeving. Tevens zijn deze diensten laagdrempelig en bijzonder geschikt om kennis te
maken met het christelijk geloof.
Kringen
Leerkringen om gemeenteleden te bewegen tot een missionaire levensstijl.
Missionaire commissie De Rank
De missionaire commissie staat onder voorzitterschap van de missionair ouderling.
CMC (Centrale Missionaire Commissie)
Deze commissie is het platform voor gezamenlijke missionaire activiteiten van de protestantse
gemeente Krimpen. Twee leden van De Rank hebben zitting in deze commissie.
Diverse activiteiten
Er vinden nog diverse missionaire activiteiten plaats zoals: Groeigroepen, Bijbel Doe Dagen,
bezoek van de basisscholen aan de kerken, praise-avonden, kinderwerk, jeugddiensten en
kerkelijke vertegenwoordiging in PI ‘De IJssel’.
Lunchzondag
Lunchzondagen in het inloophuis (CMC).
Communicatiemiddelen
Gebruik maken van de diverse communicatiemiddelen.

Veranderen
Voor de looptijd van dit beleidsplan stellen we ons het volgende ten doel:
Alphacursus nieuw leven inblazen
Sectieavonden nieuw leven inblazen
Pinksterblad of regiokrant uitbrengen
Pinksterblad via de CMC uitbrengen of als alternatief gebruikmaken van de regiokrant.
Enquête uitproberen
Flyers verspreiden
Wisselende groepen en activiteiten
Wie verrassend wil blijven moet zoeken naar afwisseling en onverwachte dingen. Door steeds een
andere groep als doelgroep te benoemen ontstaat een groter bereik.
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Hoofdstuk 6 Kerkrentmeesters
Er zijn 4 Rankrentmeesters die deel uit maken van het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente krimpen aan den IJssel. Hieronder vallen de wijkgemeenten IJsseldijkkerk,
de Rank, de Wingerd, en de Ark als financiële en vermogensrechtelijke eenheid . Het financieel
beleidsplan van het college van kerkrentmeesters beschrijft de financiële kaders waarbinnen de
wijkgemeente zich kan bewegen.
De Rankrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle zaken die de Rank aangaan.
Het wijkfonds kan alleen besteed worden aan de Rank. De wijkkas ( die voor elke wijk even groot
is) wordt gebruikt voor alle lopende zaken, zoals catechesemateriaal, boekjes bij geboorten en
jubilea.
De beheerscommissie, onder voorzitterschap van een Rankrentmeester, bestaat uit betrokken
mensen. Zij zorgen voor het kleine onderhoud. Ook de schoonmaak van het kerkgebouw valt
hieronder.
Het kerkelijk bureau(met archief) is ook gehuisvest in de Rank. Het valt volledig onder
verantwoordelijkheid van het CvK.
Beleid:
Het is nog onduidelijk wat er in de komende jaren met de kerkgebouwen Krimpen-breed zal gaan
gebeuren. Daar hangen de te ontwikkelen ingrepen van af. Als voorbeeld: nieuwe investeringen,
zoals de uitbreiding van de ringleiding, zullen niet gedaan worden zolang er geen duidelijkheid
bestaat over wel/niet verkopen van het gebouw.
Na aanschaf nieuw meubilair voor het liturgisch centrum, lampen in de kerkzaal en een verfbeurt
kan de Rank nog een aantal jaren mee.
Wij zullen de ontwikkelingen van de centrumplannen van de burgerlijke gemeente via het CvK
nauwlettend in de gaten houden.
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Hoofdstuk 7 Samenvatting
Het beleidsplan bestaat uit formulering wat we willen behouden en wat we willen veranderen.
Onderstaand staan de voorgenomen veranderingen onder elkaar met een beoogd jaar van
invoeren. Dit kan gebruikt worden om onderwerpen te agenderen en overzicht te hebben over de
beleidsvoornemens.
Jaar van invoering
1.1Samenkomst- erediensten
1.1.a) Missionaire diensten toevoegen
1.1.b) Variatie aanbrengen in avonddiensten
1.1.c) Evaluatie invulling zangdiensten
1.1.d) Herzien aanvangstijden vespers Stille Week
1.1.e) Gezamenlijke gebeds- of voorbedediensten
1.1.f) Gezamenlijke diensten andere wijken
1.2 Samenkomst- prediking en liturgie
1.2.a) Herbezinning Avondmaal
1.2.b) Bezinning rondom doop
1.2.c) Afkondiging van de collecte door predikant
1.2.d) Overweging invoering Nieuwe Liedboek
1.2.e) Gemeenteleden betrekken bij de diensten
1.2.f) Overwegen preekbespreking
1.3 Samenkomst- chreche, KND en structuurgr.
1.3.a) Bezinning aanbod geloofsopvoeding
1.3.b) Bezinning omgaan groot aantal kinderen
1.3.c) Bezinning op aanbod en vorm
2 Vorming en toerusting
2.a) Verdiepen en uitbouwen van bestaande kringen
2.b) Coördinatie en presentatie kringwerk verbeteren
2.c) Gemeenteavonden organiseren
2.d) Rouwverwerkingskring
2.e) Gebedskring gemeente herinvoeren
3 Pastoraat
3.a) Ziekenzalving nader onder de aandacht
3.b) Verduidelijking bezoekstructuur verpleeghuizen
3.c) Jongerenpastoraat verbeteren
3.d) Pastorale bezoekteams invoeren
3.e) Overweging aanstellen seniorenouderling
3.f) Bekendheid geven aan bijzonder pastoraat
4 Diaconaat
4.a) Diaconaal contact leggen met Rotterdam-Kralingen.
4.b) Jongeren inschakelen voor concrete hulp
5 Missionair gemeente zijn
5.a) Alphacursus nieuw leven inblazen
5.b) Sectieavonden nieuw leven inblazen
5.c) Pinksterblad of regiokrant uitbrengen
5.d) Enquête uitproberen
5.e) Flyers verspreiden
5.f) Wisselende groepen en activiteiten
6 Kerkrentmeesters
6.a) beleidsplan opstellen
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