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Visie 

Als gemeente van Jezus Christus is het belangrijk om te weten waar we voor staan, en waar we met 
elkaar naar toe willen. Daarom heeft het kernteam een visie samengesteld, die in een paar korte 
zinnen aangeeft wat onze kerk is en wil zijn. 

Wij hebben God lief en dat verbindt ons met elkaar.  
Ook jij bent geliefd en gewenst door Hem. Op een warme en liefdevolle manier 

zien wij om naar elkaar en de wereld om ons heen.  
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt wees welkom, voel je thuis en 

leer Zijn liefde voor jou kennen. 

Deze visie zal ook een prominente plek op onze website krijgen. De bedoeling hiervan is om 
bezoekers van de site in 1x duidelijk te maken waar we als kerk voor staan. 

Beleid voor 2022 
We hebben als kerkelijke gemeente nogal wat doorgemaakt de afgelopen twee jaar: Een crisis in het 
bestuur, stoppen en herstarten van de kerkelijke activiteiten, en tussendoor nog de constant 
veranderende corona regels. Als kerk ben je al die tijd in nood-modus: Je mag van alles niet en wel, 
en het was heel moeilijk om in te schatten wat er over een maand zou gebeuren. 

Zoals het zich nu laat aanzien echter zijn we door het ergste van de pandemie heen, en is de tijd 
gekomen om weer vooruit te kijken.  

Van binnen naar buiten 

Door de pandemie zijn we als kerk de afgelopen jaren enorm naar binnen gericht geweest: We 
hebben wel een poging gedaan om activiteiten buiten de kerk op te starten, maar dit werd niet altijd 
door de gemeente Gouda goedgekeurd. Ook speciale diensten zoals de paasdienst en de kerstdienst 
gingen niet door. Dit soort diensten zijn toch altijd mogelijkheden om mensen die normaal niet in de 
kerk komen te verwelkomen. 

In 2022 en de jaren die volgen willen we ons als kerk weer graag naar buiten richten. Wij willen 
graag groeien! Ons verlangen is dat wij een afspiegeling van de maatschappij worden, een plek waar 
elke leeftijdsgroep is. En dan liefst met die mensen die niet gelovig zijn, ofwel wel gelovig zijn maar 
niet naar een kerk gaan.  

Dat naar buiten gericht zijn kan op meerdere manieren: 

• Speciale diensten 
• Social media 
• Ander gebouw 
• Gerichte acties 
• Kerstpakketten 
• Siriz 

Speciale diensten 



Er zijn mensen die slechts 1x per jaar een kerkdienst bezoeken, en dat is meestal met kerst. Door de 
kerstdienst groots aan te pakken,  kunnen we ons naar buiten toe presenteren, en wellicht die 
mensen over de streep trekken die anders niet gekomen zouden zijn. Zij komen wellicht voor de 
sfeer, maar bij ons krijgen ze een ontmoeting met de levende Jezus. 

Hetzelfde gelfdt voor de paasdienst. Traditioneel niet zo’n moment als de kerstdienst, maar in het 
kerkelijk jaar een bijzonder belangrijk moment, en voor onze kerk ook een mogelijkheid om mensen 
aan te trekken die normaliter niet zouden komen. 

We investeren dus extra geld voor speciale wervende diensten tijdens de kerkelijke feesten. Deze 
diensten zullen altijd laagdrempelig worden ingevuld, zodat gemeenteleden zonder schroom 
vrienden of bekenden kunnen meenemen naar de dienst. 

Social media 

Onze social media accounts (instagram en facebook) worden al gebruikt om onze diensten aan te 
kondigen en bemoedigende teksten te delen. 

In 2022 streven we naar het toevoegen van volgers op facebook en instagram, om zo ons bereik te 
vergroten. We gaan onze uitingen professioneler maken, gebruik maken van een vaste en 
herkenbare huisstijl met een professionele uitstraling. 

Ander gebouw 

Wij komen bij elkaar in een zwaar verouderd gebouw, dat na de zomer niet meer gebruikt zal 
worden als school. Hoewel we nog niks van de verhuurder hebben gehoord, is de kans steeds groter 
dat we op een dag de huur aangezegd krijgen en op zoek moeten naar iets anders. 

Voor onze kerk zou het ook goed zijn om een plek te hebben die meer eigen is, een meer open en 
vriendelijke uitstraling heeft voor bezoekers. Om voor te zijn dat we door de verhuurder voor het 
blok worden gezet, gaan we nu alvast op zoek naar een andere plek om bij elkaar te komen. 

Gerichte acties 

Het is fijn als mensen die niet kerkelijk zijn naar ons toe komen, maar het is ook goed als wij als kerk 
naar buiten gaan en de mensen opzoeken. Met elkaar gaan we op zoek naar sprankelende methodes 
en acties om de bewoners van Gouda te verrassen met het goede nieuws. Een goed voorbeeld 
hiervan is de marktactie, die we elk jaar van harte ondersteunen. Maar ook wijzelf hebben genoeg in 
huis om een leuke en aantrekkelijke actie te bedenken waarmee we de bewoners van onze stad 
kunnen verrassen. 

Kerstpakketten 

Tijdens de coronapandemie heeft het kernteam ervoor gekozen om alle gemeenteleden te verrassen 
met een kerstpakket. In eerdere jaren werden de pakketten alleen uitgedeeld aan die gezinnen die 
het zwaar hebben, echter om de saamhorigheid te bevorderen is hiervoor gekozen. 

In 2022 willen we de kerstpakketten weer gaan gebruiken om naar buiten toe te treden. Zodat we 
mensen in onze omgeving, die het moeilijk hebben, namens onze kerk een hart onder de riem 
kunnen steken. 

Siriz 



Het kernteam is aan het onderzoeken of we niet-kerkelijke instellingen in Gouda met de daad 
kunnen ondersteunen. Daarbij zijn we in gesprek met Siriz, een stichting die jonge ongetrouwde 
moeders opvangt. In een van de diensten gaan we aandacht vragen voor deze stichting, en met 
elkaar gaan we kijken wat we als gemeenteleden voor deze jonge moeders kunnen betekenen. 

Andere activiteiten 
Naast het naar buiten gerichte blijven we natuurlijk ook beschikbaar en actief binnen onze eigen 
gemeente. Dat kan via: 

• Kringwerk 
• Jeugd- en kinderwerk 
• Mannen- en vrouwenwerk 

Kringwerk 

In 2022 worden de kringen weer opgestart. De planning is om te beginnen met 3 kringen. Daarbij 
brengen we een scheiding aan tussen waar het wordt gehouden (bij wie thuis) en het leiderschap 
van de kring. Zodat diegene die mensen thuis ontvangt zich bezig kan houden met de gastvrijheid, en 
de kringleider zich bezig kan houden met de inhoud. 

Jeugd- en kinderwerk 

Het jeugdwerk en het werk onder de kinderen heeft de speciale aandacht van het kernteam. Als het 
om de kinderen gaat is de doelstelling duidelijk: het draait om het kind. We organiseren het 
kinderwerk niet om de ouders de handen vrij te geven, maar om de kinderen in contact te brengen 
met hun levende Heer. 

Ook het werken met de jeugd is bijzonder belangrijk, in 2022 gaan we met name op zoek naar 
mensen die dit kunnen en willen gaan dragen. 

Mannen- en vrouwenwerk 

Aparte mannen en vrouwengroepen worden in 2022 gestart met bijeenkomsten en onderwerpen 
die speciaal op deze doelgroepen zijn gericht. 

Geven 
De kerk heeft een financieel gezonde basis. Echter, in de dagelijkse praktijk blijkt dat deze basis 
slechts door een kleine groep mensen wordt verzorgd. Met andere woorden, lang niet iedereen 
geeft. Die smalle basis is zorgelijk, stel dat er een gezin weggaat, dan kan het opeens gebeuren dat 
de gemeente niet meer financieel gezond is. 

Geven aan de kerk van Jezus Christus is een goede gewoonte, die elke christen zou moeten doen. 
Per slot van rekening is het ook een van de principes van de bijbel: wie geeft, ontvangt. 

Daarom zullen wij als kernteam vaker de gemeente aanmoedigen om vaste giften aan de kerk te 
geven. Het is voor de financiële basis van de kerk beter als veel mensen regelmatig een klein bedrag 
geven, dan wanner weinig mensen een groot bedrag doneren.  

 


