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‘CONTACT MAKEN’
Dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente Hoogvliet 2019 - 2023 is tot stand gekomen
door de medewerking van vele gemeenteleden. Een startgroep van 4 kerkenraadsleden wist 7
werkgroepen in het leven te roepen, bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden. Elke
werkgroep nam een deelterrein van de activiteiten voor zijn rekening. Natuurlijk alles in
nauw overleg met de hele kerkenraad, maar dat spreekt voor zich.
De bedoeling was niet om een dik boekwerk voor de onderste la van het bureau te maken,
maar wel een weergave van een bezinning op bestaande en eventuele nieuwe activiteiten om
zo creatief gemeente te zijn.
In vergelijking met de eerdere beleidsplannen zetten een aantal zaken zich voort; ‘houden zo’.
U zult een groot aantal zaken terug zien. Maar ook nieuwe ideeën treft u aan. Ook om in te
spelen op de gewijzigde situatie van één kerkgebouw-complex in een gerestaureerde
vormgeving.
De vraag aan de werkgroepen had het model van 5 bewegingen: bewegingen binnen de
geloofsgemeenschap, bewegingen van binnen naar buiten, bewegingen van buiten naar
binnen, bewegingen van boven naar beneden, bewegingen van beneden naar boven.
In de nadere besprekingen kwam de titel van dit beleidsplan als vanzelf omhoog: CONTACT
MAKEN. Het contact dat God met mensen wil maken en mensen met God mogen hebben.
Contacten binnen de geloofsgemeenschap onderling, contacten van binnen naar buiten,
contacten van buiten naar binnen.
Inderdaad, het is niet goed dat de mens alleen is.
De opbouw van dit beleidsplan bestaat uit de presentaties van de 7 werkgroepen als bijlagen.
Als verbindende tekst daarbij het onderstaande als uitgangspunten en werkmodel.
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Wat ons beweegt
De Protestantse Gemeente te Hoogvliet is geroepen om als gemeente in de Randstedelijke
omgeving van Nederland getuige te zijn van Jezus Christus voor iedereen in Hoogvliet, binnen
en buiten de muren van de kerkgebouwen.
De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee een biddende
gemeente. Alle andere zaken, zoals pastoraat, diaconaat, missionair werk, toerusting en
jeugdwerk zijn annex (maar niet ondergeschikt) aan die eredienst.
Achtergrond
De Protestantse Gemeente te Hoogvliet is op 1 februari 2007 ontstaan door een vereniging
van de Hervormde Gemeente te Hoogvliet en de Gereformeerde Kerk te Hoogvliet.
Sinds de verkoop van de Antwoordkerk in 2018, beschikt de Gemeente over één
kerkgebouw: de Dorpskerk aan de Achterweg. Deze kerk werd in 2018 gerestaureerd; ook de
naastgelegen Aanbouw werd verbouwd. Met dit mooie en functionele kerk-complex gaan we
als gemeente de toekomst tegemoet.
Trefwoorden
Zoals in de verslagen van de 7 werkgroepen duidelijk wordt, is er sprake van overlappingen
en worden ook hiaten in beeld gebracht. Je kunt de hiaten ook als nieuwe ideeën benaderen,
hoe zouden we iets op een betere manier kunnen doen?
Anders gezegd: de verslagen 1. laten veel variaties zien, ook als mogelijkheid tot creatief
vernieuwen, 2. openen vele mogelijkheden tot projectmatige verbinding tussen de 7
deelgebieden, en 3. kunnen zo bijdragen aan versterking van de gemeente.
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Het is zaak deze praktische zaken jaarlijks tegen het licht te houden; hebben we nieuwe
mogelijkheden, kunnen we terugkijken op ‘succes’ of viel het toch tegen, hoe kunnen we
bijsturen?
Uitgangspunt
We hebben er voor gekozen om niet aan te geven wat een ideaal zou moeten zijn, maar om
meer praktisch aan te geven waar behoefte aan is: welke behoeften worden gesignaleerd in de
verschillende bijlagen en hoe kunnen we die ‘vervullen’, eventueel op elkaar afstemmen,
zodat en opdat de gemeente wordt versterkt.

Inventarisatie van de 7 werkgroepen (zie ook de desbetreffende bijlagen)
1. Liturgie
Hier lijkt men meer variatie in te willen brengen wat betreft de soorten kerkdiensten.
Genoemd worden themadiensten, diensten met koren van buiten, kinderliederen, diensten met
bekende voorgangers van buiten, verschillende vormen van muziek, diensten rond een lied.
Ondertussen wordt ook gedacht aan versterking van de structuur en het zoeken naar
verbinding. In dit geval: de samenhang van gebeden en collectes, de koppeling van berichten
van overlijden en de voorbeden, een vast collecte doel voor een bepaalde periode, napraten
over de dienst bij de koffie.
We zien hier duidelijk mogelijkheden van afstemmen met gespreksgroepen over het thema
van een dienst. Dat kan met jonge gezinnen zijn, (geloofsopvoeding, kinderbijbels etc.) dat
kan ook met ouderen zijn afhankelijk van het thema. ( euthanasie, begraven/cremeren ) Ook
zouden gericht op zo’n thema speciale voorgangers benaderd kunnen worden. Kinderliederen
zijn te koppelen aan jonge gezinnen, al dan niet verenigd in een gespreksgroep. Collecten en
de gebeden kunnen met de diaconie gekoppeld worden, zoals de voorbeden met het pastoraat.
Het lijkt goed om hier een soort lijst van te maken en de reacties goed te monitoren.
2. Pastoraat
Koppelingen van pastoraat en de eredienst werden boven al genoemd. Het verder met elkaar
in contact komen heeft nu het voorstel van een telefooncirkel voor wie dat wil. Een boeiend
voorstel om zeker aandacht aan te besteden. Het kan raken aan diaconale en pastorale
projecten van eenzaamheid. Een begrip dat ook het thema van een kerkdienst kan zijn. Ook
werden de mogelijkheden van het koffiedrinken na de kerkdienst genoemd: omzien naar
elkaar in een ont-moeten zonder dat het moet. Verder zal het kostbare werk dat nu al gebeurt,
natuurlijk zoveel mogelijk voortgezet moeten worden. Koppeling met de diaconie kan ook
zijn dat de pastorale contacten ook oog hebben voor materiële noden.
3. Diaconie
Ook hier zien we het model van de 5 bewegingen op een boeiende manier uitgewerkt in een
stevige inventarisatie. Raakvlakken naar de andere werkterreinen liggen voor het opscheppen
en worden al breed gebruikt. Natuurlijk kan niet alles op ieder ogenblik, maar fijn is dat men
wel flexibel met de zaken om wil blijven gaan.
4. Catechese
In dit onderdeel zien we ook duidelijk dat het accent ligt op de ontmoeting van doelgroepen
die een bepaalde behoefte met elkaar delen. Bijvoorbeeld een gesprekgroep voor ouders zoals
we al eerder noemden. De basis-catechese kan daarop aansluiten (evt. in samenwerking met
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buurgemeente Poortugaal) Verbindingen liggen er ook duidelijk naar thema-diensten,
jongeren en elkaar ontmoeten en napraten bij de koffie na de kerkdienst.
5. Financiën
Het is verheugend dat de financiële werkgroep niet zozeer naar bezuinigingen kijkt, maar ook
wil investeren in uitbreiden van de gemeente. Het zoeken naar mogelijkheden om met de zgn.
passieve leden in contact te komen, verdient alle steun. Het draagt bij aan de PR zoals in de
algemene bespreking binnen de projectgroep als belangrijk werd genoemd. Zo brengt men in
een versterkende beweging elkaar voor het voetlicht. Te hopen is dat zo de activiteiten van de
andere groepen in breder verband bekend worden en op die manier elkaar versterken.
Onderzoeken in hoeverre bezoekers van kerkdiensten in de ziekenhuizen, een vervolg kan
worden geboden in de thuisgemeente.
6. Bestuur en Organisatie
Contact maken komt wel duidelijk naar voren in de plannen van de werkgroep bestuur en
organisatie. Vragenformulieren introduceren binnen de kerkenraad en de gemeente om ook de
stillen-in-den-lande een stem te geven. Ook het steunen van de donderdag-openkerkactiviteiten is van groot belang als we streven naar contacten naar buiten. Ondertussen wordt
de interne-veiligheid ook niet vergeten met het idee van de vertrouwenspersoon. Wellicht
moeten we niet het accent alleen op eventueel seksueel misbruik leggen, maar ook letten op
zaken als discriminatie, agressie en pesten. In breder verband kan ook aan integriteit worden
gedacht als tegenhanger van eventuele belangenverstrengeling. (Het in de praktijk vervangen
van de Stichting voor de Aanbouw door een Commissie kan uitermate verhelderend werken
omdat dit meer binnen de bekende structuren van de kerk inpast. Dat zou kunnen betekenen
dat de Stichting naar buiten als erfpachter van de grond wel gehandhaafd moet blijven.. Een
apart aandachtspunt is de vormgeving van het liturgisch centrum.) Het liturgisch centrum en
de verdere inrichting van de kerk zijn ten eerste ten gunste van de eredienst.
7. Ontmoeten
Met de 8 aandachtspunten van deze werkgroep, raken we vanuit de invalshoek ‘ontmoeten’
veel zaken die we boven al aantipten. Bij de presentatie was ook het begrip ‘houden zo’ een
stimulans om dankbaar en blij te zijn met goed lopende zaken, zoals kerstmarkt,
rommelmarkt, vakanties. Boeiend is de aandacht voor verdieping van gesprekken tijdens het
koffie drinken na de dienst en het accent op PR bij zaken als gespreksgroepen en open-kerk.

Ten slotte
Bij contact maken willen we verschillende lagen onderscheiden die allemaal hun goed recht
hebben. Zo heb je oppervlakkige contacten die waardevol kunnen zijn, ook binnen de kerk.
Toch zal ook zeker binnen de kerk steeds de mogelijkheid open moeten staan en zelfs worden
gezocht, om niet bij oppervlakte alleen te blijven, maar ook verdieping te zoeken en aan te
bieden. Verdieping naar het Woord van God en de vragen van leven en dood, onzin en
zinvolheid.
We hopen dat dit beleidsplan uitdaagt om contact met elkaar te zoeken; een verbinding (ook
binnen de gemeente) die versterkt.
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Gang van zaken en vervolg
Boven noemden wij al de startgroep van 4 kerkenraadsleden en de 7 werkgroepen die hebben
meegewerkt. Ook de samenwerking en afstemming met de kerkenraad.
Nadat we binnen de projectgroep de verschillende verslagen gebundeld en gekoppeld hadden,
hebben we dit beleidsplan in conceptvorm aan de kerkenraad aangeboden om voorlopig vast
te stellen. Ons voorstel was daarbij om vervolgens dit concept aan de leden van de 7
werkgroepen aan te bieden met de vraag om commentaar. Dat zou in een aparte bijlage
verwekt kunnen worden. Tenslotte de bespreking van dit al op een gemeenteavond, gepland in
sept 2019.

Kort en goed
PG Hoogvliet zet de komende 4 jaren in op ‘Contact maken’.
Contact met God, contact met elkaar, contact met de buitenwereld in de vijf
bewegingen van boven-beneden, binnen-buiten, buiten-binnen, beneden-boven en
intern.
Dit contact kan meer oppervlakkig en sociaal zijn, maar staat ook steeds open voor
verdieping naar God en de grote levensvragen.
Speciale aandachtspunten naast de zaken van ‘houden zo’:
1. Ontwikkelen van een betere PR in het algemeen om de activiteiten meer
bekendheid te geven
2. Vergroten zichtbaarheid / verder ontwikkelen activiteiten Open Kerk
3. Contacten leggen met zgn. passieve leden
4. Afstemmen themadiensten en gespreksgroepen (o.a. jongeren en ouderen)
5. Aandacht speciale gastvoorgangers, koren, muziek, kinderliederen
6. Gespreksgroep jonge gezinnen opzetten
7. Opzetten contact/ontmoetingsgroep na wegvallen van zangkoor Dorpskerk en
PCOB
8. Ontwikkelen telefooncirkel
9. Afstemmen kerkdiensten en collecte-doelen, gebeden, voorbeden
10. Variatie in soorten kerkdiensten structureren
11. Vormgeven liturgisch centrum
12. Koffiedrinken na de kerkdiensten meer variëren / structureren
13. Nagaan mogelijkheden vervolg van ziekenhuis-kerkgangers
14. Onderzoek instellen met betrekking tot aanstellen vertrouwenspersoon
15. Structureren van mogelijkheden tot inbreng/inspraak door kerkenraadsleden en
gemeenteleden
16. Introductie van een Commissie Aanbouw Dorpskerk
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