GOD ONTMOETEN,
OMZIEN NAAR ELKAAR,
OMZIEN NAAR ONZE OMGEVING
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OVER DE PLEK VAN ONZE WIJKGEMEENTE IN DE STAD

Aan de oevers van het Valleikanaal in
Amersfoort ligt de Adventkerk. Aan de
overzijde staat de Moskee El Fath. Vanuit
de speeltuin naast de kerk hoor je op
vrijdagmiddag vanuit de minaret een
Arabisch gebed. Op zondagochtend luiden
de klokken, en als je goed luistert zijn
ook die van De Schaapskooi en de Heilig
Kruiskerk parochie te horen. Bij basisschool
de Vlindervallei komt diezelfde ochtend
een evangelische gemeente samen, en
daar vlak om de hoek, in een verbouwd
woonhuis, huist een Hersteld Apostolische
Zendingskerk. Er zijn verschillende
migrantenkerken actief, vaak onder de
radar, en naar verluidt voelen ze zich meer
verbonden met andere migranten dan
met Nederlandse medechristenen. Met
misschien de Eritrese gemeenschap die op
zaterdagen in de Adventkerk samenkomt als
uitzondering.
Als eens in de zoveel tijd ons kerkgebouw
als stembureau functioneert, scoort partij
Denk steevast het hoogste. In deze wijk
zijn alle soorten mensen te vinden, van alle
nationaliteiten en pluimage die je maar kunt
bedenken. Aan de andere kant van het

parkje naast de kerk ligt het Neptunusplein,
het economische hart, zeg maar: ‘the
city’, van de volkswijk Kruiskamp. Er is een
wijkgebouw, waar op zaterdag vaak van alles
te doen is. Kaasboer Willem is een broeder
in de Heer, terwijl groenteboer Abdul naar
Mekka bidt.
Bij snackbar en café Tippel-inn staat dikwijls
laat in de ochtend de pils al op tafel. Op
dinsdag is er tegenwoordig een koffiebus
te vinden, een initiatief van kerkleden uit
Amersfoort. In de wijk spelen kinderen
buiten; de grote speeltuin, gerund door
vrijwilligers, is prachtig. Straten worden
regelmatig afgesloten voor buurtfeesten
of barbecues. Er is natuurlijk de open
maaltijd in onze eigen kerk, maar ook in
café Bosshardt naast de Jumbo wordt
regelmatig samen gegeten. Toch wordt in
de wijk bovengemiddeld veel ingebroken
en drugsdeals zijn aan de orde van de dag.
Achter de voordeuren speelt van alles:
armoede, schuldproblematiek, scheidingen,
eenzaamheid en huiselijk geweld. Het is een
wijk met twee gezichten. Het hangt er maar
vanaf wat je telt – de spelende kinderen of
de drugdealers op hun scooters.
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Al zo’n 65 jaar is de Adventkerk onderdeel
van Kruiskamp en Liendert en een stuk van
Schothorst. Tevens maakt zij, in bredere
zin, deel uit van de Protestantse Gemeente
Amersfoort. Veel van onze gemeenteleden
wonen niet in de buurt, maar komen uit
andere wijken in Amersfoort of uit de
omliggende gemeenten. De kerk staat
weliswaar in, maar toch ook een beetje
buiten de wijk. Toch voelen wij ons
verbonden met de mensen die om onze kerk
wonen, niet in het minst omdat wij geloven
dat God ons geroepen heeft om dienstbaar
te zijn voor onze naaste. Wij zien het als onze
opdracht om iedereen een welkome en
veilige plek in onze wijkgemeente te bieden.
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ONZE IDENTITEIT
Wij weten ons geroepen een christelijke geloofsgemeenschap te zijn die
midden in onze tijd staat en waar ruimte is voor alle vragen en twijfels die
daarbij horen. Tegelijkertijd wortelen wij in de gereformeerde traditie van
verkondiging en sacramenten, waarin niet de mens maar God zelf met Zijn
spreken en handelen centraal staat. Wij gaan deze spanning niet uit de weg
maar zien het als een vruchtbare bodem om samen de Bijbel te lezen, Jezus
Christus te volgen, het kerkelijke lied te zingen en te bidden voor kerk, stad
en wereld. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan: de kerk is weliswaar
een gemeenschap der heiligen, maar ook een gemeenschap van mensen.
En dat betekent dat we geconf ronteerd worden met onvolmaaktheid en
gebrokenheid. In dit alles zien wij dan ook verlangend uit naar de komst van
Gods koninkrijk.
Wie onze samenkomsten bezoekt en deelneemt aan ons gemeenteleven
zal ervaren dat er ruimte is voor eigen initiatieven. We zijn een
geloofsgemeenschap met activiteiten voor alle generaties waarin iedereen
van harte welkom is. De liturgie van de diensten bevat klassieke en eigentijdse
elementen. Centraal staat een prediking die diepgaand is in het onderzoeken
van de Bijbel en de toepassing ervan in het dagelijks leven. We weten ons
verbonden met het Joodse volk en haar religieuze traditie.
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1. LEEGLOPENDE KERKEN EN DE
ZOEKTOCHT NAAR ZINGEVING EN RELIGIE,
WAT TELT?
ONTWIKKELINGEN IN SAMENLEVING
EN KERK

Er wordt wat afgeteld als het om religie in de samenleving gaat. Een
paar keer per jaar verschijnt er wel ergens een krantenbericht met
de mededeling dat kerken verder leegraken, ledentallen afnemen
of kerkgebouwen een ‘herbestemming’ vinden. Dit kan ons tot
somberheid stemmen. Als je echter wilt weten hoe het staat met
geloof of religie in de samenleving hangt het er maar vanaf wat je telt.
Als de Rooms-Katholieke Kerk het aantal aangestoken kaarsjes zou
tellen in plaats van het aantal leden; als de PKN zou tellen hoeveel
nieuwe liederen er in de eredienst worden gezongen; als je zou
tellen hoeveel evangelische diensten er zijn in schoolaula’s, hoeveel
migrantenkerken erbij komen – dan ontstaat er een ander beeld.

In de wereld om ons heen en ook in de kerk is altijd sprake
van verandering en beweging. Dat maakt het lastig om
voor een periode van 5 jaar uitspraken te doen. Toch willen
wij nadenken over een aantal belangrijke ontwikkelingen
die wij zien en formuleren aan de hand daarvan
beleidsvoornemens voor 2020 – 2024.
1. Leeglopende kerken en de zoektocht naar zingeving en
religie, wat telt?
2. Veranderende manier van geloven en verkondiging
3. Zorgen voor de schepping
4. Leven in een digitale wereld
5. Maatschappelijke ongelijkheid
6. Veranderende normen en ethiek
7. De jeugd staat in toenemende mate onder druk

5

Ook al is er sprake van ontkerkelijking;
de zoektocht naar de zin van het leven
en religie blijft onverminderd van belang.
Het zet zich door in een meer individuele
beleving, een soort collage van allerlei
verschillende soorten ‘geloof ’ die men bij
elkaar raapt, zoals zen-meditatie, yoga,
kloosterbezoek, moderne devotie en de
ritualisering van de jaarkalender. Er lijkt in de
samenleving iets te broeien: in een wereld
die zelf steeds verder opbrandt, en waarin
wij ook zelf soms opbranden, is er een hang
naar rust en naar verbondenheid, met elkaar
en met iets dat ons overstijgt.
Voor onze gemeenteleden is de kerk meer
dan een plaats voor spirituele beleving:
het is het huis van God waar we in alle
hectiek voor Zijn aangezicht bijeenkomen
en waar we Jezus, onze Verlosser, willen
belijden en navolgen. Het is ook een plaats
van rust en bekendheid. Misschien is onze
gemeenschap een tikje homogeen, want
we lijken ogenschijnlijk allemaal wel een
beetje op elkaar. Hoe klassiek wellicht ook de
liturgie, onze gemeente is een echt product
van de moderniteit. We zijn een regiokerk,
een verzamelplaats van gemeenteleden
die van heinde en ver hier komen kerken, in
plaats van in hun eigen dorp of wijk. De kerk
staat weliswaar in Kruiskamp, en heet ook
een ‘wijkgemeente’, maar in de praktijk lijkt
die locatie toch vooral willekeurig: de plek
doet er eigenlijk niet toe. In die zin is de kerk

meer een oplaadpunt dan een in de lokale
omgeving ingebedde gemeenschap. Het
is globalisering op microniveau. Kerkzijn in
onze tijd, op deze plaats aan de oevers van
het Valleikanaal, vraagt om een bezinning
hoe wij ons verhouden tot ‘de vreemdeling,
wees en weduwe’ van deze tijd en op onze
plaats. Vreemde mensen, ongekende
religies en levensbeschouwingen en andere
gewoontes: we kunnen er niet omheen.
Zijn we nog voldoende aangesloten op
wat er om ons heen gebeurt? Wat vinden
we dat telt? De volle of lege kerkbanken
of het aantal bezoekers van de open
maaltijden? De tevredenheid over de preek
of predikant, of de ontmoetingen tijdens de
vesperdiensten?
Onze tijd en plaats vragen tegelijkertijd
om behouden en vernieuwen. Dit is een
ingewikkelde spanning, en de balans moet
steeds opnieuw gevonden worden. De
Adventkerk wil een plek zijn waar geloof
wordt beleden, traditie wordt behouden,
de gemeenschap hecht is en blijft in een
regionale functie, maar waar toch ruimte
is voor het vreemde en het andere op
deze specifieke plaats. Dat we naar buiten
gaan, meer samenwerken met andere
gemeenschappen en zo mensen ontmoeten
en verbinden.
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Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:

• We bezinnen ons over hoe wij als
christenen invulling kunnen geven aan de
leegte die mensen ervaren en die aanzet tot
een zoektocht naar zingeving en religie.

•

We zijn een open kerk door bestaande
activiteiten uit te breiden en open te staan
voor nieuwe.

•

Dat doen we door bijvoorbeeld rondom
de open maaltijd aanvullende pastorale en
diaconale hulp aan te bieden, door tijdens
de verkiezingen met activiteiten in de kerk
aanwezig te zijn, door meer te doen met en
voor ouders tijdens de clubavonden van de
kinderen.

•

We zorgen voor verstilling in het
kerkgebouw en de gemeenschappelijke
ruimte, een plek voor een luisterend oor, en
een plek om voor je te laten bidden.

•

We werken de vesperdiensten verder uit,
in samenwerking met andere kerken in de
buurt.

2. VERANDERENDE MANIER VAN GELOVEN EN VERKONDIGING

Evangelieverkondiging hoort tot de kern
van de gemeente van Jezus Christus. Vanuit
ons geloof weten we ons verbonden met de
wereldwijde kerk en willen we bijdragen aan
de verkondiging van het evangelie, zowel
dichtbij als ver weg. Toch is er ook iets aan
het veranderen in de wijze waarop geloof,
evangelie en de verkondiging daarvan worden
vormgegeven, zowel in onze eigen gemeente,
als in andere geloofsgemeenschappen.
Binnen onze eigen gemeente is geleidelijk
aan ruimte ontstaan voor omgang met twijfel
en ongeloof: dat is geen taboe meer. Ook
ontstaat binnen onze gereformeerde traditie
ruimte voor gesprek over andere interpretaties
van de Bijbel dan alleen de traditionele. In de
liturgie zijn elementen gekomen die niet uit
de klassieke gereformeerde traditie stammen.
Denk aan andere muziek en liedkeuze,
het Advent Event, gebruik van media en
beelden. In de prediking worden eigentijdse
culturele beelden en woorden gebruikt
uit film, literatuur, dichtkunst en muziek.
Behalve vernieuwd wordt er tevens weer
verbinding gezocht met de rooms-katholieke
geloofsbeleving. Zo zijn er bijvoorbeeld
vesperdiensten en is er ruimte voor tastbare
symbolen zoals kaarsen en het kruis. Het
gebed is uit de individuele schulp gekropen

en is veel meer gemeenschappelijk geworden.
Er is meer aandacht gekomen voor het
gebed als een manier om God te ontmoeten,
zowel tijdens de diensten als met behulp van
gebedsteams waar je na de kerkdienst of
doordeweeks terecht kunt.
Naast de wijze waarop mensen in de
traditionele huiskringen met elkaar in gesprek
zijn over de Bijbel en de praktijk van het
geloof komen er ook tijdelijke, thematische
of spontante bijeenkomsten. Er worden
ontmoetingen georganiseerd (running diner,
high tea, advent ladies, gemeenteweekend)
die aanleiding zijn tot gesprekken
over geloof en dagelijkse
vraagstukken in het leven.
De verbondenheid met de
wereldwijde kerk is voor onze
gemeente nog steeds een
belangrijk onderdeel van kerkzijn.
De wijze waarop dit vorm krijgt
is echter ook aan verandering
onderhevig. Waar we vroeger
vooral aan het ‘zenden’ waren, is
het nu ook voor een belangrijk
deel ‘ontvangen’ geworden. Er
is een wederkerigheid ontstaan
in hoe gelovigen zich verhouden
7
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tot elkaar; Onze zustergemeente in het
Hongaarse Demecser, bijvoorbeeld, trekt zich
niet alleen aan ons op; maar wij ook aan hen.
De verhouding tot ongelovigen is
bescheidener geworden, en veel praktischer.
Het gaat niet om het overtuigen van anderen
van jouw geloof, maar om het ‘uitleven’ van
het geloof door het helpen en ondersteunen
van mensen die dat nodig hebben. Dit is
onder andere terug te zien in de diaconie, die
meer dan eerst naar buiten is gericht, en in de
aard van uitzendingen.
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Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:

•

In plaats van dat de kerkenraad zelf gemeentekringen en
bijeenkomsten organiseert zal de nadruk meer liggen op het
ondersteunen van spontane kringen en andere initiatieven vanuit
de gemeente, met als doel dat het voor iedereen toegankelijk is, dat
iedereen er iets kan vinden, mits uiteraard deze initiatieven passen
binnen de identiteit van onze kerk.

•

We stimuleren het geloofsgesprek en geven daar meer ruimte aan,
tijdens en na kerkdiensten en in andere samenkomsten.

•

In de verdere ontwikkeling van de liturgie houden we de rust en de
basis vast, en we blijven nadenken over of en in hoeverre liturgische
veranderingen iets toevoegen aan de kern van de gemeente van Jezus
Christus: evangelieverkondiging.

•

We ondersteunen zendingswerkers hetzij uit de eigen gemeente of in
samenwerking met andere kerken of geloofsgemeenschappen.

•

We ondersteunen gemeentes en pioniersplekken, zoals Demecser,
Spangen en De Oase.

•

We geven ruimte aan de wederkerigheid van onze relatie met de
wereldwijde kerk, zendingswerkers en pioniersplekken.
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3. ZORGEN VOOR DE SCHEPPING

De relevantie van het milieu zal weinigen
ontgaan zijn. Steeds vaker worden we
geconfronteerd met onheilspellende
toekomstbeelden en horen we hoe
klimaatveranderingen nu al grote gevolgen
hebben. Wat duurzaamheid betreft, is er in de
kerk nog een wereld te winnen.
De kerk is bij uitstek geroepen om
duurzaamheid op de agenda te zetten. In
de christelijke theologie heeft zorg voor
de schepping altijd al een belangrijke rol
gespeeld. In het scheppingsverhaal krijgt de
mens het gezag over de aarde en het beheer
van dieren en planten toebedeeld.
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Die geloofsvisie over rentmeesterschap vraagt
van ons als kerk dat we elkaar en anderen
inspireren en oproepen tot het leiden van een
duurzamer bestaan.

Misschien zijn juist de relatief kleine stapjes
naar een duurzamer bestaan wel cruciaal. Het
brengt de problematiek dichter bij huis en
maakt het daarnaast ook overzichtelijker.

Wat dit rentmeesterschap betekent in onze
tijd, moeten we opnieuw doordenken omwille
van hen die na ons komen.

Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:

In de eerste plaats is het een doordenken van
de bewustwording en het ontwikkelen van
onze visie rondom duurzaamheid. We kunnen
dat binnen onze geloofsgemeenschap op
verschillende plekken en momenten doen.
In de tweede plaats is het
belangrijk om
rentmeesterschap ook praktisch
vorm te geven door elkaar te
inspireren en handvatten te
bieden die leiden tot duurzamer
samenleven. In het verleden
is gebleken dat er vanuit de
gemeente enthousiasme
was voor deelname aan een
duurzaam project als het
plaatsen van zonnepanelen op
het kerkgebouw.
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•

We richten een projectgroep op rondom
duurzaamheid die de kerkenraad adviseert.

•

We bereiden de Adventkerk voor en melden
ons aan voor het predikaat ‘Groene Kerk’, in
aansluiting met Kerk en Milieu, een werkgroep
van de Raad van Kerken.

•

We maken rentmeesterschap explicieter in
preek, catechisatie en kringen, met als thema:
liefhebben van God is liefhebben wat Hij
gemaakt en gegeven heeft.

•

We nemen in de stad deel aan activiteiten
op het gebied van duurzaamheid.

4. LEVEN IN EEN DIGITALE WERELD
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Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:

Het Centraal Bureau
voor de Statistiek ziet als
belangrijke trend in 2019
dat bijna alles en iedereen
online gaat. Sociale media,
zoals WhatsApp, Facebook,
Twitter, Instagram, etc.
worden gebruikt door 85%
van de 12-plussers. Dat was
in 2012 nog 62%. Ruim 86%
van de mensen gebruikt het
internet dagelijks, vooral via
smartphones. De gevolgen
zijn een toenemende
beeldcultuur en een
veelheid van veelal vluchtige
informatie, die vooral in
beelden tot ons komt.

app, appgroepen van de
tieners, de Adventvrouwen,
de kraamcatering. Er is
een enorme schat aan
beschikbaar materiaal voor
alle doelgroepen, waardoor
geloven en geloofsoverdracht
actueel en bij de tijd
blijven en aansluiten bij de
beeldcultuur waar we in
leven: Young & Holy, Eerst Dit,
Sirkelslag, etc.

Maar het geeft ook
bedreigingen. Het is een
wereld waarin je je kunt
verliezen. Mensen hebben
een enorme hoeveelheid
prikkels te verwerken, en een
overvloed aan dingen die
hun aandacht vragen. De
vraag werpt zich op: zijn we
ooit nog stil, is er nog echte
aandacht?

• We zetten in op zinvol gebruik van de
genoemde informatiekanalen, waarbij
het hoofddoel blijft: de echte face-to-face
ontmoeting.
• We gebruiken de schermen in de kerk waar
en wanneer nodig om aan te sluiten bij de
beeldcultuur.
• We gaan voor bewust telefoongebruik
tijdens ontmoetingen, met name met de
tieners: wat is de rol van de telefoon in de
kerk, op clubavonden en in tienerweekenden,
en wat zijn de richtlijnen voor het delen van
foto’s op sociale media?
• Toename van mediagebruik in de
gemeenschap heeft als risico dat het
mensen kan uitsluiten die de technologische
ontwikkelingen niet hebben bijgehouden.
Daar zijn we waakzaam voor en houden we
rekening mee.

Dat biedt kansen, juist in
een streekgemeente waar
we elkaar niet dagelijks
tegenkomen: we kunnen
effectief communiceren en
online communities vormen
die werken als versterking

• Tegenover een veelheid aan activiteiten en
informatie komt er in de kerk meer ruimte
voor stilte en inkeer. Zoals stille momenten in
de (avond)dienst, vespers en avondgebeden
op doordeweekse avonden, het inrichten van
een stilteruimte en retraite in groepsverband.

van de gemeenschap op
zondag. Voorbeelden zijn
de website, de CHRCH10

5. MAATSCHAPPELIJKE
ONGELIJKHEID
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is
de ongelijkheid in de samenleving één van
de grootste bedreigingen van Nederland.
Ook in Amersfoort is de ongelijkheid en
scheiding tussen arm en rijk, laag- en
hoogopgeleid, mensen met hun wortels
hier en migranten en vluchtelingen
etc. zichtbaar. Daarnaast zien we een
terugtrekkende overheid die steeds minder

vangnet biedt voor mensen in psychische
nood, voor ouderen, voor hen die zich niet
meer staande kunnen houden in onze
samenleving. Hierdoor komen mensen ook
weer vaker bij de kerk uit in hun hulpvraag
of om op te laden.
Maatschappelijke ongelijkheid is in onze
samenleving en stad een groot sociaal
vraagstuk. Het is niet gemakkelijk om te
bedenken hoe de kerk hierin past. In de
Adventkerk is die ongelijkheid wellicht
minder zichtbaar, maar desondanks niet

minder relevant. Het roept de vraag op
welke rol de kerk moet of kan spelen
in het vraagstuk van maatschappelijke
ongelijkheid. Gelovigen en kerken zitten
hiermee dikwijls in hun maag: welke
verantwoordelijkheid hebben we als
individuele gelovige, welke als wijkgemeente
en welke als samenwerkende kerken in
Amersfoort? Linksom of rechtsom is het een
thema waar ook de Adventkerk zich niet aan
kan en wil onttrekken.

Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:
• De open maaltijden in de Adventkerk zijn
belangrijke activiteiten die al decennialang
contactmomenten bieden met mensen die
om welke reden dan ook minder bedeeld of

verantwoordelijkheid hebben voor de
evangelieverkondiging en naastenliefde in
onze stad.

eenzaam zijn. We willen de open maaltijd
verder uitbouwen met het aanbieden van
verdere diaconale hulpverlening en pastorale
zorg.

• Activiteiten over sociale praktijken in de
stad, zoals bijvoorbeeld Present, Maatje voor
Vluchtelingen e.d. willen wij actief onder de
aandacht brengen in de Adventkerk en de
kennis daarover delen.
• We nemen deel aan diaconale projecten en
initiatieven.

• Advent Talent blijft individuele
mogelijkheden bieden om praktische hulp te
verlenen vanuit onze wijkgemeente.
• Wij ondersteunen het pionierswerk van
onze stadsdominee o.a. in gebed, door
praktische deelname en waar mogelijk door
financiële bijdrage omdat wij als kerken in
Amersfoort een gezamenlijke
11

• We ontwikkelen richtlijnen over wat je als
kerk kunt doen en hoe die hulp aansluit op
professionele hulpverlening, en we brengen
die richtlijnen onder de aandacht.

6. VERANDERDE NORMEN EN ETHIEK
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Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:

Christelijke normen zijn voor veel mensen niet meer de belangrijkste
bron van ethiek. Wat mensen als goed en kwaad beschouwen is
steeds meer geïndividualiseerd: iedereen kan zelf bepalen wat een
goed leven is – mits je de ander niet te veel in de weg loopt. Dit hoeft
overigens niet per se een egoïstisch leven te zijn want er is ook veel
naastenliefde om ons heen die niet direct een christelijke oorsprong
kent. Deze autonomie (letterlijk: jezelf de wet stellen) hangt samen
met een tanend gezag van traditionele instituties zoals de kerk of
het gezin. We hechten in opvoeding minder aan discipline en gezag
en meer aan persoonlijke ontwikkeling, authenticiteit en sociale
veiligheid. De zoektocht naar een gelukkig leven is in deze ethiek
een individueel traject geworden: je bent er zelf verantwoordelijk
voor, en als je niet ‘slaagt’ dan is ook dat je eigen probleem. Een
samenleving van ‘winnaars’ en ‘verliezers’.

• De “andere” boodschap van vergeving,
genade en afhankelijkheid door het offer
van Jezus Christus en de toepassing daarvan
in ons leven blijft een essentieel onderdeel
van de prediking en de invulling van de
kerkdiensten.
• We willen invulling geven aan de behoefte
om in gemeenteavonden vanuit de Bijbel
na te denken over ethische vraagstukken.
De vorm van deze gemeenteavonden
kan op verschillende wijze, zoals de
gemeenschappelijke Bijbelstudie, een
invulling met sprekers of in de vorm van een
debat.

De kerk heeft een andere boodschap, gebaseerd op het Woord
van God, van vergeving, genade en afhankelijkheid. Dat we, als het
eropaan komt, allemaal met lege handen voor God en elkaar staan,
ongeacht onze plek op de maatschappelijke ladder. Dat we niet
allereerst een individu zijn, maar een gemeenschap en dat we de
vergeving door het offer van Jezus Christus en ook elkaar nodig
hebben om een zinvol leven te kunnen leiden. Dit is wat de kerk de
wereld te vertellen heeft.

• We streven naar samenwerking hierin met
andere kerken.
• We willen in ons dagelijks leven de
boodschap van vergeving, genade en
afhankelijkheid uitdragen en zichtbaar
maken en willen met elkaar in gesprek zijn
over hoe we ons daarvoor kunnen toerusten.

Er zijn een aantal thema’s in het maatschappelijk debat die deze
verandering van normen heel zichtbaar maken. Dit zijn bijvoorbeeld
de kwesties over levenseinde, medische ethiek, seksualiteit,
opvoeding, duurzaamheid, werk en inkomen, armoede en
mantelzorg. Als kerk willen we deze thema’s niet uit de weg gaan.
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7. DE JEUGD STAAT IN
TOENEMENDE MATE ONDER DRUK

Alle voorgaande ontwikkelingen in samenleving en kerk houden jongeren
bezig. Jongeren staan onder druk omdat ze overal bij betrokken worden en
er veel informatie op ze af komt. Ook zien ze in hun omgeving steeds meer
ongelovige jongeren. We zien het jeugdwerk als een speerpunt in onze
gemeente. Het is ons verlangen dat de jeugd leert te leven vanuit het evangelie
van Jezus Christus. Geloven in onze tijd vraagt om het overbrengen van vitaal
geloof en werken aan inbedding van het geloof in het leven van kinderen en
jongeren. Hier is de hele gemeente bij betrokken. Ons doel is om jongeren te
begeleiden op hun geloofsreis. We ontwikkelen passend beleid over hoe deze
begeleiding vorm krijgt en rusten de begeleiders toe. We nemen als gemeente
de behoeften van jongeren serieus. Dat vraagt om een open en flexibele
houding. We hebben hier dan ook echt iets voor over. We willen de jongeren
zelf laten meepraten, hen uitdagen en activeren en hen helpen om samen met
andere jongeren het geloof in God te ervaren en uit te dragen.

Onze beleidsvoornemens voor 2020 – 2024:
• We betrekken de jeugd bij de invulling van
het jeugdwerk en bij andere aspecten van het
gemeenteleven.
• We investeren in één-op-één contact met
jongeren.
• We laten jeugdleiders voor langere
tijd meegroeien met de jongeren die zij
begeleiden.

• Voor alle jongerenwerkers ontwikkelen we
vormings- en toerustingsactiviteiten op maat.
• Stapsgewijs voeren we het jeugdpastoraat
verder in, en we evalueren deze vorm van
pastoraat.
• We organiseren ontmoetingen voor ouders
om in gesprek te blijven over geloofsopvoeding.
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• We willen leren van goed jeugdwerk uit
andere kerken en daar ook verbinding zoeken
• We stimuleren dienstbaarheid van en aan
jongeren in de gemeente.
• We werken aan meer communicatie tussen
jongeren en ouderen in de gemeente.
• We hebben aandacht voor 18-plussers die uit
beeld kunnen raken.

Beleidsplan
2020-2024
protestantse wijkgemeente Adventkerk Amersfoort

