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Beleidsplan P.G. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak, 2017-2021 
- Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 juni 2017 - 

 
 

De Verbindende Gemeente 
 
Onze samenleving verandert. We leven in een tijd van individualisering waarbij de kerk niet 
altijd een vanzelfsprekendheid lijkt te zijn. Tegelijkertijd leven we niet in een isolement, maar 
zoeken de verbinding niet altijd in de vaste instituties. We begeven ons in netwerken en 
zoeken verbindingen die ons leven verrijken. Voor de kerk is dan de vraag wat dit voor ons 
betekent? We worden uitgedaagd om onze organisatie en werkwijze aan te passen bij de tijd 
waarin wij leven. Veranderen hoort bij kerkzijn. Hierbij gaat het er vooral om dat we ons 
instellen op wat mensen beweegt, op hun vragen en behoeften én hun gaven en 
mogelijkheden. Op grond van het evangelie van Jezus Christus gaan we na wat de concrete 
opdracht is voor onze gemeente én hoe daaraan het beste vorm gegeven kan worden.  
 
In deze veranderende samenleving stellen we de ‘verbinding’ centraal. De Hoeksteen staat 
voor verbinding met: 

 
- de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente: de jeugd, 18+, 30-ers, 50+ en 

ouderen. Elke levensfase heeft zijn specifieke kenmerken en stelt (deels) andere 
vragen aan kerk zijn. We bieden mensen een plek waar ze hun geloof kunnen 
beleven, voeden en delen. We zijn een open gemeente, waarbij ruimte en openheid 
is voor het inhoudelijke gesprek. 

-  de samenleving waarin we als Hoeksteen onze plek hebben: de buurt, de stad 
Schoonhoven en Willige Langerak en daarbuiten. Wij weten ons betrokken bij allen 
die hulp en ondersteuning nodig hebben; financieel, sociaal of anderszins. 

- andere kerkelijke gemeenten in Schoonhoven en Willige Langerak om het evangelie 
buiten de kerkmuren uit te dragen op een eigentijdse en functionele wijze.  
Zo participeert de Hoeksteen actief in het Interkerkelijk Beraad Schoonhoven en 
onderneemt gezamenlijk activiteiten. 

 
Deze verbindingen ontstaan, worden aangewakkerd en krijgen verdieping vanuit dezelfde 
bron, het levende Woord, Christus de Heer. Dit is de kern van waaruit we gemeente zijn en 
waaruit we ons vertrouwen putten voor de keuzes die we de komende jaren maken.    
 
1. Pastoraat 
 
Het gemeentepastoraat vormt de basis en voedingsbodem voor het pastoraat van de kerk in 
de samenleving. Het is een uitdaging voor de kerk om een goed evenwicht en een goede 
samenhang te vinden tussen het pastorale werk binnen de kerkelijke gemeenten en 
daarbuiten.   
 
In onze visie is het pastoraat gebaseerd op het beeld van de herder. Jezus dient daarbij als 
hét voorbeeld van de Goede Herder. Zie o.a. Mattheüs 9: 35-38, waar wij lezen dat Jezus 
met ontferming is bewogen over de schare als een kudde zonder herder. Zo zijn er ook  
vandaag de dag jongeren en ouderen, zieken en 'gezonden' enz. die teruggeworpen zijn op 
zichzelf en zich verlaten voelen van mensen en van God. In onze gemeente zijn gelukkig ook 
veel mensen die elkaar pastoraal (herderlijk) bijstaan en helpen.  
Ieder geeft én ontvangt vanuit de gemeenschap in Christus.  
Pastoraat is ook het gesprek over geloofs- en levensvragen waarin mensen elkaar troosten, 
bemoedigen, terechtwijzen, tot zegen zijn enz. Paulus spoort voorgangers en 
gemeenteleden aan met elkaar te spreken op grond van de genade die God geschonken 
heeft in Jezus Christus. Het gaat hierbij om elkaar troosten,  bemoedigen, in gesprek gaan, 
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ondersteunen en wegwijs maken. Ook dit blijft niet beperkt tot de eigen kring, maar vindt 
uitdrukking in de openheid en de ontvangst van 'buitenstaanders'.    
 
In de protestantse gemeente van Schoonhoven en Willige Langerak bepaalt de wijkindeling/-   
organisatie het pastorale werk.  
Deze organisatie wordt echter steeds vaker doorkruist door vormen van pastoraat die 
betrekking hebben op verschillende doelgroepen zoals kinderen, jeugd, alleenstaanden, 
ouderen, zieken, jonggehuwden, 18+, 30+, ouders van opgroeiende kinderen enz. Daardoor 
worden wijkgrenzen overschreden. Elke situatie en doelgroep vraagt om een eigen invulling 
van doelstellingen, thema's, methoden en werkvormen. Tegelijkertijd heeft het toegevoegde 
waarde om actief verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen (bijvoorbeeld 
jongeren en ouderen).   
 
Concreet stellen we als doel:  
• Binden van 18+, 20-ers, 30-ers;  
• Pastoraat indelen naar doelgroepen, met behoud van de mogelijkheid tot contact met 
 wijkouderling/predikant; 
• Op regelmatige basis organiseren van avonden/momenten met sprekers en ruimte 
 voor vragen over bijvoorbeeld wetenschap en geloof, samenleving en geloof, etc. 
 (Hoeksteen University); 
• Buiten de wekelijkse kerkdiensten openstellen van De Hoeksteen om mensen op te 
 vangen die behoefte hebben aan een luisterend oor en menselijke warmte; 
• Meer bekendheid geven aan en voortzetten van de interkerkelijke gebedsgroep.  
 
2. Diaconaat 
 
Ons woord diaken is afkomstig van het Griekse ‘diaconos', dienaar. Dit dienen komt tot uiting 
in het (be)dienen aan de tafel, het voorzien in de levensbehoeften van hen die geen of te 
weinig andere bronnen van inkomsten hebben en in hulpverlening in allerlei vormen.  
Christus waarschuwt tegen misbruik van bezit en rijkdom. Hij roept op tot het bewijzen van 
barmhartigheid. Niet door ‘halen, hebben en houden' maar door ‘geven’ moet het leven van 
wie Christus volgen zijn getekend. Zo wilde Hij ook zelf hier op aarde leven.  
 
Wanneer personen of gezinnen in financiële nood komen, kunnen zij rechtstreeks een 
beroep doen op de diaconie. Maar vaker komt de diaconie in actie na signalen van buitenaf. 
Een gevoel van schaamte weerhoudt de betrokken mensen om zich te melden. Echte 
noodgevallen worden vaak verzwegen.  
Ook in emotioneel opzicht kan er sprake zijn van armoede. Als niemand je meer komt 
bezoeken. Als mensen alleen nog je achternaam weten. Veel ouderen en jongeren gaan 
alleen door het leven. Ze zijn eenzaam en verlangen naar contact en belangstelling. De 
diakenen streven ernaar om waar mogelijk mee te leven in vreugde en verdriet. Ook voor 
hen kan dat veel betekenen.  
 
De diaconie zoekt de samenwerking met maatschappelijke organisatie daar waar het 
bijdraagt aan het realiseren van haar doelstelling.   
 
Voor de concrete uitwerking: zie het beleidsplan van de Diaconie. 
 
3. Jeugd 
 
In de visie van PG De Hoeksteen is een centrale rol weggelegd voor de Bijbel. Het gaat dan 
niet alleen om de verhalen maar ook om de toepassing in het dagelijks leven, de waarden en 
normen. Voor groei tot volwassenheid in geloof richten wij ons op jongeren in de leeftijd van 
0-25 jaar. De geloofsontwikkeling willen wij stimuleren door het aanbod van oppas, 
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kindernevendienst, jeugdkerk, jeugd- en jongerenactiviteiten en gespreksgroepen voor jonge 
ouders. 
    
Ten aanzien van het jeugdwerk zien wij het als onze belangrijkste taak het jeugdwerk 
zodanig in te richten dat wij helpen bij: 
• het handhaven van de bestaande activiteiten; 
• het bevorderen van de geloofsbeleving en geloofsontwikkeling van kinderen en 
 jongeren (o.a. door catechese); 
• het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij kerkelijke  activiteiten; 
• het zoeken naar een passend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 jaar; 
• zorgdragen voor het toegankelijk zijn van het jeugdwerk door middel van een 
 laagdrempelig aanbod; 
• het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te 
 bereiken; 
• het zoeken naar een eigentijdse manier van kerkdiensten met behoud van de eigen 
 identiteit. 
Om deze bovenstaande doelstellingen te realiseren is het van essentieel belang dat wij de 
jeugd zoveel mogelijk betrekken bij het christelijk geloof op een manier die bij hen past. 
 
Concreet stellen we als doel: 
  
• Verder ontwikkelen 18+ groep; 
• Pastoraat voor jongeren bij langdurige/ernstige ziekte, scheiding ouders, etc. (bijv. de 
 bloemen uit te kerk te brengen/kaartje); 
• Toegankelijk maken van de eredienst voor jeugd en jongeren door jeugdig elan in de 
 kerkdiensten te vergroten; zowel in de ‘normale’ ochtend- als ‘bijzondere’ avond-
 diensten; 
• Jongerendiensten organiseren met participatie van de jeugd; 
• Contacten leggen tussen ouderen en jongeren binnen de kerk; 
• Geloofsgesprek met jonge ouders stimuleren om de betrokkenheid te vergroten; 
• Facebook/Instagram pagina opstarten voor de jeugd en jongeren; 
• Zoeken naar een gezamenlijke jeugdactiviteiten met de andere kerken; 
• Met de Jeugdraad 1x per jaar de verdieping zoeken over God-Jeugd-Hoeksteen; 
• Meer naar buiten kijken hoe anderen gemeenten het doen/bijeenkomst met 
 jongerenwerkers van kerken uit de regio/ideeënuitwisseling; 
• Samenwerking realiseren met de verschillende kerken in Schoonhoven voor het 
 organiseren van jongerendiensten. 
 
4.  CKRM 
 
Voor CKRM is duurzaamheid het sleutelbegrip. Onderdeel van dit sleutelbegrip is het voeren 
van een financieel duurzaam beleid voor de korte en lange termijn. CKRM bewaakt dat het 
besluit ook op de lange termijn een financieel solide besluit is. 
 
Zie het Beleidsplan van de CKRM voor verdere uitwerking.  
 
 
 
 


