Beleidsplan 2022 – 2026 voor wijkgemeente Goede Bron
H1.Inleiding
De wijkgemeente Goede Bron is ontstaan op 1 september 2018 en is voortgekomen uit de
wijkgemeente de Bron en Goede Herderkerk.
Met dit beleidsplan proberen we richting te geven aan onze wijkgemeente voor de komende jaren.
We doen dat aan de hand van onze missie uit 2018 en de visie, die is ontstaan in 2021.
Het is niet de bedoeling in dit beleidsplan alle activiteiten te beschrijven. Er gebeurt veel binnen onze
gemeente dat van waarde is en dat we willen behouden. Het gaat vooral om het aangeven van
zaken waar we de komende jaren een extra accent op willen leggen.
Allereerst volgen nu de missie (H2), een korte beschrijving van de tijd waarin we leven en wat dit
voor onze gemeente kan betekenen (H3) en daarna de visie (H4) in de vorm van een beschrijving van
de vier kernwoorden. In H5 volgen dan een aantal beleidsvoornemens voor de komende jaren.
Concretisering met activiteiten en voorbeelden gebeurt in een aparte bijlage aan het eind van dit
beleidsplan. In H6 staan enkele andere onderwerpen, die de komende jaren de aandacht vragen. In
H7 volgen dan de consequenties voor de organisaties van de diverse voornemens. Daarna volgen in
H8 nog enkele afsluitende opmerkingen
H2.Missie:
Voorafgaande aan de samenvoeging van beide wijkgemeente tot wijkgemeente Goede Bron is
onderstaande missie tot stand gekomen:
De wijkgemeente Goede Bron is een protestantse geloofsgemeenschap in Alphen aan den Rijn
Oudshoorn/Ridderveld. Wij, de leden, komen samen in de Bron en de Goede Herderkerk, 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.
H3.Tijd waarin we leven:
We leven in een snel veranderende wereld met veel onzekerheden en een toenemende
individualisering.
We zien in onze samenleving een groeiende mate van armoede, toenemende spanningen tussen
mensen met verschillende meningen, grote zorgen over klimaatveranderingen, onvoorzienbare
gevolgen van een toenemende digitalisering. Zorgen over (corona-)virussen, die zo weer van invloed
kunnen worden voor ons dagelijks leven.
Een voortdurend teruglopend ledenaantal en afnemende betrokkenheid bij onze gemeente.
-Spanning tussen het bestaande handhaven en het nieuwe proberen. De nieuwe manieren van
contact (zie ook onze kerk-app) werken zowel verbindend als scheidend.
Toch willen we gemeente zijn in deze tijd, samenkomen om ons geloof te belijden en te vieren, om te
zien naar elkaar en de naasten om ons heen. Op weg gaan, in vertrouwen op onze Heer de toekomst
tegemoet.

H4.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 tetraëder. 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”..
H4.a. 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 willen de vaak druk bezette middengroep niet vergeten .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.
H4.b. 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.

H4.c. 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.
H4.d. Pionieren
We willen een zorgzame gemeenschap zijn die durft te pionieren. Zowel in spelen als 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.
Dit alles vraagt een goede manier van communicatie, een open dialoog en een optimaal gebruik 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.
(Aanvullend: Pionieren is, een gerichtheid naar de wereld om ons heen, “buiten” betrekken bij de
activiteiten “binnen”, de verbinding zoeken met de mensen in de buurt om ons heen, hen welkom
heten bij onze bezigheden, het contacten leggen met andere (geloofs-) gemeenschappen.
Het vraag lef om activiteiten te starten, te zoeken wat wel en niet werkt, maar ook, om (weer) te
stoppen met wat geen toegevoegde waarde heeft.)
Op basis van deze woorden willen we als Goede Bron midden in de wereld staan en er zijn voor ieder
die zich aangesproken voelt door onze wijkgemeente.
H5.Beleidsvoornemens voor de komende jaren:
Deze beleidsvoornemens komen soms voort uit meerdere bronwoorden. Deze zijn belangrijk om
richting te geven aan de toekomst van onze gemeente.
-Om de verbinding te versterken wordt persoonlijk contact met en tussen gemeenteleden
gestimuleerd en worden activiteiten georganiseerd, gericht op gemeentevorming.
-Er wordt gewerkt aan een open en transparante communicatie binnen de gemeente
- We streven naar een goede mix van vertrouwde en alternatieve zondagse vieringen , waarbij
gemeenteleden worden gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren. Tevens blijft er aandacht
voor mensen, die online de dienst meemaken.
-De rijke bron van het liedboek willen we aanvullen met nieuwe liederen, passend bij onze beleving.
-Vanuit Verbinden en Spellen willen we op allerlei manieren het geloofsgesprek versterken, waarbij
nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten wordt gezocht.
-We zoeken actief naar mogelijkheden tot contact met de mensen om ons heen en nodigen hen uit
om de onderlinge band te versterken en/of om samen te vieren en te beleven
- We willen het gebouw herkenbaar maken als kerkgebouw en als een gastvrije open gelegenheid,
waar mensen makkelijk(er) binnenlopen.
- We blijven actief in het praktisch ondersteunen van onze medemens door inzet van vrijwilligers te
stimuleren en ons in te zetten voor incidentele en langdurige acties en projecten. We zoeken hierbij
nadrukkelijk samenwerking met andere gemeenten en organisaties.
- We geven aandacht en ruimte aan onze jeugd en jongeren binnen de gemeente. Onze activiteiten
willen we laagdrempelig en toegankelijk maken voor jongeren “van buiten”
H6.Andere onderwerpen
Naast de activiteiten, die voortvloeien uit de vier kernwoorden zijn er nog enkele andere zaken, die
de komende jaren onze aandacht nodig hebben.
-Allereerst dient er veel aandacht te zijn voor het verder naar elkaar toegroeien van de leden van
wijkgemeente Goede Bron. Dat betekent ook aandacht voor het zorgvuldig ineenvoegen van
gebruiken en gewoontes, maar ook mogelijk aanpassingen in gebouwen. Dit is in de rest van 2022
een eerste prioriteit van de kerkenraad

-Ten tweede vraagt het onderwerp duurzaamheid onze aandacht. Daarbij zal de bewustwording van
gemeenteleden worden gestimuleerd, maar ook zal er worden gewerkt aan verduurzaming van de
gebouwen. Daar ligt met name een rol voor het CvK
-Ten derde is er aandacht nodig voor ( het handhaven van) een veilige en vertrouwde omgeving
waarin we als professionals en vrijwilligers werken. Er zal een vertrouwenspersoon worden
aangesteld en worden gewerkt aan een goed protocol “voor het geval dat”.
H7.Consequenties voor de organisatie van onze wijkgemeente
H7a.Wijkkerkenraad
-De kerkenraad heeft de coördinerende rol van initiatiefnemer, verbinder en ondersteuner. Daar
komen de verschillende geledingen binnen onze gemeente samen.
-Minstens eenmaal per jaar is er een gemeenteberaad waar gemeenteleden geïnformeerd worden
over het beleid van de kerkenraad en daarop kunnen reageren
-De kerkenraad stelt prioriteiten en geeft aan welke van de beleidsvoornemens wanneer worden
opgepakt en door wie. Dit gebeurt in samenspraak met de diverse werkgroepen binnen de
gemeente.
De kerkenraad nodigt elke werkgroep/geleding minstens één keer per jaar uit om verslag te doen van
haar werkzaamheden
-Gegeven de toenemende vergrijzing binnen onze gemeente en het afnemend aantal vrijwilligers
kijkt de kerkenraad kritisch naar wat we wel en niet doen. Dat betekent soms ook oude, vertrouwde
zaken loslaten.
-De kerkenraad streeft naar flexibiliteit, legt aan de ene kant zaken vast maar laat aan de andere kant
ruimte voor vernieuwing
-De kerkenraad maakt duidelijk op welke wijze het pastoraal team van predikanten en kerkelijk
werkers wordt ingezet bij de verschillende activiteiten. Er wordt daarbij rekening gehouden met de
kwaliteiten van de diverse professionele werkers.
-De kerkenraad zoekt naar een nieuwe voorganger, die, naast andere taken, een duidelijke
gerichtheid heeft op de mensen in onze wijk en initiatieven neemt om contacten te leggen
H7b. Pastoraat
-Allereerst dient het pastoraat extra ondersteund te worden door het aantrekken van een parttime(
50%) kerkelijk werker.
-Binnen onze wijkgemeente bestaat een werkgroep pastoraat, die zorg draagt voor de uitvoering van
een aantal pastorale taken.
-De wijkgemeente is daarvoor opgedeeld in een zevental secties ( vijf wijken, Driehoorne en
Oudshoorn).
-Per sectie is er een ouderling/coördinator/aanspreekpunt, die met de bezoekmedewerkers zorg
draagt voor de uitvoering van het (aandachts-)pastoraat, met name gericht op ouderen, binnen deze
sectie.
-Wanneer de vacatures van predikant en kerkelijk werker zijn vervuld komt er een centrale persoon,
waar alle verzoeken om pastorale bijstand van een voorganger kunnen worden gemeld. Het gaat
hierbij met name om crisispastoraat. Het verzoek wordt doorgegeven aan een van de pastores en na
bezoek vindt er terugkoppeling plaats.
-Enkele gemeenteleden bezoeken speciaal de nieuw ingekomenen. De uitkomst van deze bezoeken
wordt doorgegeven aan de medewerkers binnen de sectie waar de nieuw ingekomene woont.
H7c. Jeugd en jongeren
-We organiseren voor jeugd en jongeren zowel inhoudelijke als ontspannende activiteiten. Daarbij
zoeken we veelal de samenwerking met andere gemeente via bijvoorbeeld Jong Alphen.
- Veel nieuw gestarte activiteiten worden herhaald en waar nodig aangepast.
-Activiteiten staan veelal open voor jeugd van buiten onze gemeente. Daartoe worden bijvoorbeeld
actief jongeren van scholen benaderd.

-Voor de continuïteit van het jongerenwerk is het nodig dat er enkele nieuwe medewerkers komen ,
die hun schouders onder dit werk willen zetten.
H7d. Communicatie:
De kerkenraad evalueert in gesprek met de werkgroep communicatie alle communicatiemiddelen die
wij gebruiken en zoekt naar verbeteringen. Daarbij gaat het vooral om de wijze van communiceren
en daarnaast om een goede inzet van de beschikbare middelen. Aandacht blijft nodig voor hen, die
moeilijk meekomen in het digitale tijdperk
H7e. Organisatie activiteiten Spellen
De werkgroep Vieren wordt gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om mensen te
betrekken bij de zondagse vieringen
Er wordt een nieuwe werkgroep Spellen+ ( werkgroep Toerusting Gemeente, WTG) gevormd,
bestaande uit enkele gemeenteleden en deelnemers uit andere kerken, allereerst binnen onze
protestantse gemeente Alphen Noord.
Deze werkgroep heeft als taak:
-Het jaarlijks organiseren van de huiskamergesprekken
-Het organiseren van thema-avonden en lezingen over actuele onderwerpen, waarbij gezocht wordt
naar verbinding met ons geloof. Deze avonden worden opengesteld voor mensen uit allerlei kerken
en daarbuiten.

H7f. Organisatie Pionieren
Op dit moment vervuld de jeugdraad hierin een voortrekkersrol . Bij activiteiten wordt actief gezocht
naar samenwerking met andere gemeenten.
Ook de bestaande activiteitencommissie kan hier aan bijdragen
Aanvulling is nodig van enkele vrijwilligers, die samen met voorganger en kerkelijk werker willen
meedenken over mogelijkheden om contacten binnen de wijk te leggen.
Een werkgroep “Plaats in de Wijk (WPW)” denkt na over praktische mogelijkheden.

H8. Tenslotte
Afsluitende opmerkingen:
-Er is een tekort aan menskracht op twee vlakken:
1. Praktisch: voor het blijven uitvoeren van de bestaande activiteiten: bezoekers, beameraars,
verjaardagfonds lopers, schrijvers, verslagleggers.
2. Inhoudelijk: meedenkers, mensen die mee willen denken over Toerusting van de gemeente,
onze Plaats in de wijk en het jeugdwerk willen ondersteunen.
-

Bijlage: Activiteiten en voorbeelden om uitvoering te geven aan onze beleidsvoornemens
Verbinding:
-contact leggen met gemeenteleden die “uit beeld” zijn geraakt, belangstelling tonen, zoeken naar
mogelijkheden om hen bij de gemeente te betrekken
-bezoeken van gemeenteleden om hen aandacht te geven, met name ouderen
-bezoeken van gemeenteleden waar bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden zoals jubilea,
geboorten, maar ook het verlies van dierbaren, ernstige ziekte of psychische en/ of maatschappelijke
problemen
- Gemeenteleden oproepen om diensten voor te bereiden, mee te doen aan workshops na de dienst,
te blijven om koffie te drinken en deel te nemen aan diverse activiteiten door-de week
-Verbinding met andere gemeenschappen kan o.a. door
- Actief deel te nemen aan oecumenische vieringen en activiteiten
- Agenda’s delen met kerkgenootschappen in de regio
- Deelnemen aan de Week van het Gebed
- Jeugdwerk steeds meer Alphen breed maken d.m.v. Jong Alphen en samenwerking met
andere gemeenten
- Buitenkerkelijke activiteiten zoals kerkenpad, kloosterbezoek, wandelen, etc.
Spelen
Het Spelen binnen onze gemeente krijgt vorm door:
-Naast de bestaande vormen, met alles wat we daarin waarderen en willen vasthouden, zoeken naar
nieuwe vormen van vieren.
- Een gevarieerd aanbod van alternatieve diensten, zowel qua vorm als qua inhoud.
Voorbeelden zijn scholendiensten, kliederkerk, jeugd- en ontmoetingsdiensten, Taizé-vieringen,
diensten “waar muziek in zit” , een top twintig van Goede Bron liederen uitvoeren, informatieve
diensten over onderwerpen, die spelen in de wereld om ons heen, gebruik maken van filmbeelden,
acties etc..
-Versterken van mogelijkheden voor gemeenteleden om actief deel te nemen aan de voorbereiding
en uitvoering van de diensten
- Er wordt bewust rekening gehouden met bezoekers, die online de diensten volgen
Verder kan Spelen ook gebeuren door het organiseren van bijeenkomsten van en voor doelgroepen
waarin het geloof wordt gevierd.
Voor “thuis” geloven en vieren wordt er materiaal aangereikt, worden gemeenteleden gestimuleerd
voorbede te doen en soms ook thuis deel te nemen aan acties.
Voor de langere termijn
-wordt de inrichting van gebouw en kerkzaal meer afgestemd op de gevarieerde werkvormen.
-wordt samenwerking gezocht met andere kerkgenootschappen bij materiaalontwikkeling en
uitvoering.
Opmerking: “Spelen is geen spelletje”
Spellen
-De verkondiging in de zondagse vieringen bepaalt ons bij de reikwijdte en de grenzen van
godsbeeld, mensbeeld en wereldbeeld en hoe de messiaanse weg hierbij richtinggevend is.
Gemeenteleden betrekken we hierbij door activiteiten als: Lezing naar de zondag, verdieping door
het houden van een leerdienst, het betrekken van gemeenteleden bij de voorbereiding en uitvoering
van de vieringen en door het nabespreken van de viering
- Huiskamergesprekken worden twee keer per jaar gehouden om elkaar te ontmoeten en te spreken
over ( Bijbelse) thema’s
-Thema-avonden, lezingen, avonden rond zingevingsvragen, filmmiddagen dragen bij aan de
(geloofs-) ontwikkeling van gemeenteleden. Het streven is om uitdagende programma’s te bieden,
die gemeenteleden, maar ook mensen “van buiten” aanspreken.

Pionieren
-We zoeken naar mogelijkheden tot contact met buurtbewoners, scholen, instellingen, buurtcentra
- We stellen onze activiteiten zoveel mogelijk open voor mensen van buiten en nodigen hen uit om
deel te nemen, maar ook mee te organiseren.
-Als diaconie willen we actief aandacht hebben voor mensen, die eenzaam zijn/ zich eenzaam voelen.
-We nemen deel in plaatselijke netwerken om mensen te bereiken en te steunen.
-We organiseren minstens een keer per jaar een open maaltijd voor de buurt
- We houden maandelijks een koffieochtend, waarvoor de buurt wordt uitgenodigd.
-Binnenlopen in de bidkapel is door de weeks vaak mogelijk.
- We leggen contact met de moslimgemeenschap en bespreken wat we voor elkaar kunnen
betekenen en waar we kunnen samenwerken.
-We starten weer met een maaltijdproject voor gemeenteleden en mensen uit de buurt

