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Vooraf 

In september 2018 zijn we wijkgemeente Goede Bron geworden. Een gemeente die op dit moment 

de beschikking heeft over twee locaties. Bij de eenwording is afgesproken dat we als gemeente 

toewerken naar de situatie, waarin we op één locatie samen kunnen komen en gemeente van de 

Heer kunnen zijn. Zowel het ledental als het onderhoud van gebouwen daagt ons uit om zorgvuldig 

met menskracht en kapitaal om te gaan.  

Het traject om één wijkgemeente te worden, heeft vertraging opgelopen. Eén van de geluiden die 

regelmatig tijdens gemeenteberaden gehoord werd, was: maar wat is onze visie, wat willen we als 

wijkgemeente Goede Bron? Een visie mag richtinggevend zijn en geeft een handvat om beleidsmatig 

aan het werk te gaan. Keuzes kunnen daarmee helder gecommuniceerd worden, omdat in een visie 

duidelijk wordt waarom we de dingen doen, zoals we ze doen. Een visie daagt uit om vanuit een 

ander perspectief naar ons gemeente-zijn te kijken. Vaak zal dat betekenen dat we geen andere 

dingen gaan doen, maar onze werkzaamheden anders doen. 

De afgelopen maanden zijn gebruikt om vanuit de missie, die in 2018 door de kerkenraad is verwoord 

en met de gemeente is gecommuniceerd, te vertalen naar een visie. Vandaaruit kan het beleidsplan 

voor de komende jaren gestalte krijgen. 

In dit stuk wordt geprobeerd de route te beschrijven die de werkgroep ‘visie’ heeft afgelegd.            

We beginnen met de missie (waar staan we voor), vervolgens verwoorden we de visie (waar gaan we 

voor) om tenslotte richtingwijzers voor het beleidsplan te geven. Dit alles vanuit het geloof en de 

hoop dat we samen wijkgemeente Goede Bron mogen zijn. 

Missie            

De wijkgemeente Goede Bron is een protestantse geloofsgemeenschap in Alphen aan den Rijn 

Oudshoorn-Ridderveld. Wij, de leden, komen samen om kerk te zijn, dat wil zeggen ons geloof te 

beleven, vorm te geven en te laten groeien. Dat doen we door elkaar te ontmoeten, samen te vieren, 

te bidden, te zingen, te lezen en te leren. We laten ons daarbij inspireren door een goede en 

liefdevolle God, door zijn Zoon Jezus, die zijn leven gaf en ons voorbeeld is, en door de Geest, die 

verbindt, steunt en ons kracht geeft. 

In ons handelen willen we getuigen van ons geloof. Zo maken we zichtbaar wat de waarde van onze 

wijkgemeente Goede Bron kan zijn in Oudshoorn-Ridderveld, maar ook breder in Alphen aan den Rijn 

en daarbuiten. 

Puttend uit de Bron willen we omzien naar de mensen om ons heen, gelovig of niet. We willen 

zorgzaam zijn voor anderen, praktische hulp geven en aandacht schenken waar dat nodig is. Op deze 

wijze willen we de boodschap van onze God verspreiden. 

Visie 

De essentie van onze visie kunnen we als volgt weergeven: 
 
Gods liefdevolle Nabijheid in Christus geeft hoop, troost en betekenis 
- draagt ons elke dag van ons leven, en daarna 
- daagt ons uit om samen te vieren en te leren 
- vraagt ons om te getuigen en zorgzaam te zijn 



 
 
Om onze visie vorm te geven kiezen we voor vier bronwoorden. Werkwoorden die ons aan de ene 
kant dragen, we zijn immers gemeente van de Heer, die ons aan de andere kant uitdagen en 
inspireren. Het doel van de bronwoorden is dat ze ons in beweging zetten én ons handvatten geven 
om ons gemeente-zijn een eigen gezicht te geven. Deze bronwoorden zijn het perspectief, waarmee 
we naar de tekst van onze missie kijken. De bronwoorden zijn: Verbinden, Spelen, Spellen, Pionieren. 
Vier gelijkwaardige woorden als de vier zijden van een piramide. Elke zijde grenst aan alle andere 
zijden, elke zijde kan het dragende grondvlak zijn.  
 
 

                                           
 

 
Nieuwe woorden, uitdagend en weerbarstig, en sterk op elkaar betrokken. 
Bronwoorden waarmee wij in gesprek gaan, en die ons leiden naar een nieuwe invulling van het 
beleidsplan, een actuele manier van kijken naar de bekende vierslag Leren, Vieren, Dienen en Delen. 
   
 
Verbinden 
We willen een gemeenschap zijn die verbinding tot stand brengt. Die verbinding willen we op 
verschillende manieren zichtbaar maken. 
Allereerst is er onze verbinding met God; zijn liefdevolle Nabijheid die ons draagt, elke dag van ons 
leven, en daarna.  
Die verbinding krijgt op verschillende manieren gestalte.  
We zoeken verbinding met elkaar; we willen één wijkgemeente zijn, die betrokken is op elkaar, die 
elkaars gaven en mogelijkheden weet te versterken. 
We zoeken verbinding dwars door generaties heen; we willen het geloofsgesprek vormgeven met alle 
gemeenteleden. We zien de kwetsbaarheid van de vergrijzing en de kwetsbaarheid van de kleine 
aantallen jongeren. We beseffen dat we creatief moeten zijn, moeten pionieren, om met die 
kwetsbaarheden om te kunnen gaan. We zoeken naar vormen om in die kwetsbaarheid de kracht 
van Gods liefde te delen. 



We zoeken verbinding met andere gemeenschappen. Als wijkgemeente Goede Bron leven we niet op 
een eiland, maar zijn we onderdeel van een grotere kerkelijke gemeenschap en uiteraard onderdeel 
van de maatschappij. Over kerkmuren en maatschappelijke grenzen heen willen we Gods liefdevolle 
Nabijheid delen met ieder die op onze weg komt. 
 
Spelen 
We willen een gemeenschap zijn die speelt voor het aangezicht van God. Wij willen Zijn liefde en 
genade vieren door er te zijn: zowel spiritueel als praktisch en gastvrij. Onze onderlinge 
ontmoetingen, bijeenkomsten en activiteiten staan in het teken van Gods genade, die ons uitdaagt 
genadig om te gaan met elkaar en jezelf. 
De zondagse vieringen zijn een ontmoeting met God en met elkaar. Op de eerste dag van de week 
komen we samen om moed en inspiratie te ontvangen voor de week die komt. Het spel van 
afwisseling weerspiegelt onze eenheid in verscheidenheid. Het gebed, ons spreken met God, zowel 
thuis als samen in de kerk, geeft betekenis aan ons leven van alledag en helpt ons ruimhartig Zijn 
liefde te delen.  
Ons kerkgebouw mag een gastvrije plaats zijn voor ieder die zoekt naar rust en zingeving; een 
luisterend oor en aandachtig oog. 
 
 
Spellen 
We willen een gemeenschap zijn die spelt: de Schriften en de wereld waarin we leven. Door het 
Woord en onze woorden te spellen wordt verbinding gezocht tussen beiden. Daarin zoeken we naar 
‘heilige’ grond onder onze voeten. Dwars door generaties heen speuren we naar woorden die ons 
raken en helpen om stevig in onze geloofsschoenen te staan. De ontmoetingen en gesprekken 
binnen en buiten onze gemeenschap dragen bij aan die geloofsgroei en onze maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 
Pionieren 
We willen een zorgzame gemeenschap zijn die durft te pionieren. Zowel in verbinden, als in spelen 
en in spellen zoeken we naar aansprekende en eigentijdse vormen, waarin Gods liefde voor ons 
mensen zichtbaar wordt. Een grote uitdaging ligt hier in de digitale wereld, de snelle ontwikkelingen 
en de veranderende samenleving.  
Op deze manier willen we als Goede Bron midden in de wereld staan en er zijn voor ieder die zich 
aangesproken voelt door onze wijkgemeente. 
 
 
Dit alles vraagt een goede manier van communicatie, een open dialoog en een optimaal gebruik 
maken van de diverse mogelijkheden die daarvoor aanwezig zijn of ontwikkeld worden. Ons geloof in 
God inspireert ons daarbij in woord en daad.  
Onze houding en de toon van onze communicatie zijn speels, uitnodigend en spiritueel.  
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