Jaarplan Dorpskerk Woubrugge (2020-2021)
‘Een gemeenschap rondom Jezus Christus waarin iedereen welkom is’
1. Inleiding
Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt elk jaar een jaarplan vastgesteld. Voor het
jaarplan 2020-2021 gaat het om het meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Naast de
onderwerpen uit dit meerjarenbeleidsplan betrekken we in dit jaarplan ook actuele
ontwikkelingen, die niet zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, te weten: de
coronacrisis en de voorgenomen bestuurlijke fusie met PG Hoogmade-Rijpwetering.
Bij het opstellen van dit jaarplan blijven de missie en visie, zoals opgenomen in het
meerjarenbeleidsplan, richtinggevende ijkpunten.
2. Missie (wie zijn wij?)
Wij zijn een gemeenschap van mensen verzameld rondom de persoon van Jezus
Christus. Hij is onze Heer. Jezus heeft zich aan ons verbonden met een binding die
sterker is dan enig andere binding. In Hem zijn wij ook verbonden met God. Jezus heeft
ons Gods liefde voor de mensen en de wereld doen kennen. Wij willen Gods liefde
beantwoorden door te leren hoe wij in overgave aan God en elkaar kunnen leven. Wij
weten ons hierin gesterkt door de Heilige Geest.
Wij merken dat het volgen van Jezus niet altijd eenvoudig is en bij ons op weerstand
stuit. Het verleden leert ons bescheiden te zijn over ons vermogen het evangelie met
elkaar te delen en handen en voeten te geven. Wij zijn aangewezen op Gods vergevende
liefde in Jezus Christus.
De Bijbel is ons houvast. Het geloof van onze voorouders, dat wij in de bedding van de
kerk van twintig eeuwen hebben overgeleverd gekregen, is ons uitgangspunt. Wij zijn
onderdeel van het grote geheel van Christus’ wereldwijde Kerk. Wij bewegen ons in de
protestantse traditie en horen bij de Protestantse kerk in Nederland (PKN).
3. Visie ( waarnaar streven wij?)
Wij verlangen ernaar om een met geloof bezielde gemeenschap te zijn, met open harten,
open oren en open ogen voor wat God ons wil geven en hoe wij Hem mogen dienen.

Wij verlangen naar een hechtere eenheid en een intensievere samenwerking met onze
broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk om de verkondiging van de boodschap
van Jezus Christus in Woubrugge te versterken. Die eenheid en samenwerking zoeken wij
ook met onze buurgemeente PG Hoogmade-Rijpwetering met wie wij een bestuurlijke
fusie willen aangaan. In het verlengde daarvan zoeken wij samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen in de nabije omgeving van Woubrugge. Wij hopen om op die
manier samen uitdrukking te geven aan het geloof in Jezus Christus.
Wij verlangen ernaar om in onze naaste omgeving het koninkrijk van God gestalte te
kunnen geven. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om mensen in onze woonplaats te
laten delen in Gods liefde en stellen ons daarom naar de samenleving open en
uitnodigend op. Wij willen een ‘Open Kerk’ zijn.
Wij streven ernaar dat tussen de generaties overdracht plaatsvindt van de vreugde van
en kennis over het evangelie van Jezus Christus.
4. Jaarplan
4.1

Onder het motto “de zondagochtend is voor de kerk” wordt ingezet op de (fysieke
en online) kerkdiensten. Deze zijn erop gericht om jong en oud in staat te stellen
God te ontmoeten en voor Zijn aangezicht te komen. We streven naar een goede
balans tussen online en fysiek kerkbezoek en zoeken daarbij actieve(re)
participatie van de gemeenteleden. Wij willen met name jongeren en jonge
gezinnen nadrukkelijk betrekken bij de voorbereiding en invulling van
kerkdiensten. Wij werken aan een gevarieerder aanbod van muziek. We zetten in
op alle middelen (kerk-tv, beeldschermen, etc.) die het mogelijk maken om online
en in het kerkgebouw de diensten ten volle mee te beleven.

4.2

Gemeenschapsvorming is in gewone omstandigheden een sterk punt van onze
gemeente. Door de coronacrisis en de daaruit volgende maatregelen staat dit
onder druk. We zetten hier de komende periode extra op in: zowel op de zondag
als doordeweeks. We faciliteren activiteiten die door gemeenteleden worden
geïnitieerd (zoals bijvoorbeeld online gespreksgroepen).

4.3

Wij willen dat kinderen, jongeren en hun ouders zich thuis voelen in onze
gemeente. Daarom streven we ernaar om hen in staat te stellen op de doelgroep
gerichte activiteiten te ontwikkelen en houden we bij de andere activiteiten zoveel
mogelijk rekening met hen.

4.4

We zetten in op toegankelijke (online) kerkdiensten / kindermomenten die ook de
groep niet-kerkgangers aanspreekt. Zo kunnen zij kennis maken met onze

geloofsgemeenschap en de kerkdiensten die wij houden. We willen dat bezoekers
van onze (online)diensten zich bij ons op hun gemak voelen.

4.5

Wij willen met de Dorpskerk een ‘open’ kerk zijn waar naast erediensten ook
concerten, lezingen en andere bijeenkomsten plaatsvinden en mensen van binnen
en buiten de kerk elkaar kunnen ontmoeten.

4.6

De samenwerking met de Gereformeerde Kerk wordt gecontinueerd. De huidige
gezamenlijke activiteiten worden zoveel mogelijk doorgezet, zoals het jaarlijks
organiseren van gezamenlijke huiskamerontmoetingen en de jongerenactiviteiten.
We hopen verdere stappen te kunnen zetten.

4.7

Wij hebben het voornemen om met de PG Hoogmade-Rijpwetering een
bestuurlijke fusie aan te gaan. Hiervoor worden de nodige voorbereidingen
getroffen, zowel inhoudelijk, juridisch als financieel. Naast bestaande
gezamenlijke activiteiten (gezamenlijke diensten, Alpha cursus) zal bezien worden
op welke wijze beide kerkgemeenschappen elkaar kunnen versterken.

