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1 INLEIDING
Het jaar 2014 is voor de Gereformeerde Kerk van Rijsoord een historisch jaar. 8 mei 1889 is de dag
waarop besloten werd een nieuwe kerk(gemeenschap) te stichten in Rijsoord. Dit jaar is het precies 125
jaar geleden dat onze kerk is ontstaan.
Ook is het historisch te noemen dat wij als Gereformeerde Kerk van Rijsoord sinds 2012 in gesprek zijn
met de Hervormde Gemeente van Rijsoord om nader tot elkaar te komen.
In 2013 is een aantal gezamenlijke (kerkenraad)vergaderingen geweest, waarin de basis is gelegd voor
verdere verkenning tot fusie van beide kerken.
Dit met het doel om voor ons dorp een Protestantse Gemeente te kunnen behouden.
D.V. 12 juni 2014 zal er in gemeentevergaderingen duidelijkheid komen of dit gerealiseerd kan worden.
Behalve de samenwerking en mogelijke fusie met de Hervormde Gemeente van Rijsoord hebben ook
andere onderwerpen onze belangstelling. Wij willen een missionaire gemeente zijn en hebben daarom
al vele jaren contact met twee gemeentes in Rwanda nl. Runda en Giko.
Een andere activiteit is de bazaar, waarbij een grote groep enthousiaste mensen ieder jaar weer een
goed doel ondersteunt.
De deur van onze Opstandingskerk en de Fontein staan regelmatig open, niet alleen voor onze
gemeenteleden maar ook voor mensen die niet tot onze gemeente horen. Denk aan de koffieinloopochtenden en eetcafé.
Wij staan als kerk niet alleen, wij voelen ons verbonden met alle PKN-kerken, met name in Ridderkerk.
Regelmatig vindt in diverse vormen en kaders overleg plaats om activiteiten af te stemmen en
gezamenlijke standpunten te vinden en te vormen.
Samen geloven wij in onze toekomst.
Het pastoraat is een belangrijke hoeksteen van onze gemeente. Veel gemeenteleden zetten zich daar al
jaren voor in. Wij hechten eraan deze sterke vorm van kerk- zijn nog jaren voort te zetten.
In dit visiestuk zijn naast de visie op onze toekomst ook alle activiteiten vermeld die momenteel binnen
onze kerkgemeenschap plaatsvinden.
Dat het mag dienen tot behoud en opbouw van onze gemeente,
Ton J.E.P. Versteeg
voorzitter

5

2 VISIE
2.1 Uitgangspunten en toekomstvisie
De Gereformeerde kerk van Rijsoord is een gestaag krimpende en vergrijzende gemeente. Ondanks dat
er minder jonge gezinnen deel uitmaken van onze gemeente dan enkele jaren geleden is er gelukkig wel
een behoorlijke deelname van jongeren aan de tienerdienst. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat ook
jonge mensen lid blijven of worden van onze kerk.
Het dalende aantal gemeenteleden is echter wel iets om rekening mee te houden en, waar mogelijk,
actie op te ondernemen.
Financieel gezien heeft onze kerk op de korte termijn nog geen problemen. Als de daling van het aantal
gemeenteleden voortzet, is het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Samenwerking of fusie kan
een optie zijn.
De gemeente heeft zich eerder kunnen uitspreken of zij zich kon vinden in de mogelijkheid om te
fuseren met de Hervormde Gemeente van Rijsoord. De gemeente gaf een positief advies. Een
contactgroep is in het leven geroepen, wat na verder onderzoek heeft geresulteerd in een
integratienota.
De kerkenraden van beide kerken hebben vervolgens enkele gezamenlijke bijeenkomsten gehad om te
verkennen of er voldoende aanknopingspunten zijn om door te gaan.
De resultaten hiervan zijn eveneens positief.
Onze kerkenraad wil de mogelijkheid tot fuseren met de Hervormde gemeente van Rijsoord verder
onderzoeken en als dit haalbaar is de fusie ook binnen vijf jaar realiseren. Als blijkt dat dit niet haalbaar
is, zal worden gekeken naar een fusiepartner buiten Rijsoord. De eerste mogelijkheid heeft de voorkeur
omdat dan in ieder geval een Protestantse Gemeente blijft bestaan in Rijsoord. Beide kerkenraden
hebben de intentie om tot samenwerking te komen en hebben dat ook uitgesproken.
In de periode tot de zomervakantie van 2014 worden m.b.t. de fusieplannen de volgende onderdelen
opgepakt:
Scriba’s stellen een beleidsplan op in samenwerking met de predikanten en met advies van GOT/GOB.
Colleges van Kerkrentmeesters maken gezamenlijk de toekomstige financiële posities van de kerken
afzonderlijk inzichtelijk.
Colleges van Kerkrentmeesters begroten wat de lasten en/of opbrengsten zullen zijn van verkoop,
onderhoud en/of aanschaf van de bestaande gebouwen of van een alternatieve locatie.
Deze begrotingen geven ook inzicht in de termijn dat de kerken de personeelskosten en traktementen
nog kunnen dragen.
Het beleidsstuk en de begrotingen worden door de kerkenraden besproken en daarna voorgelegd aan
de gemeenten door middel van gemeentevergaderingen die voor beide kerken gelijktijdig zijn gepland
op 12 juni 2014.
Na de gemeenten gehoord te hebben zullen de kerkenraden hierover een definitief besluit nemen.
Als blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een fusie, kan het fusietraject verder worden vormgegeven.
Dit zal dan gebeuren aan de hand van de integratienota en het gezamenlijke beleidsplan.
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2.2 Doelstelling
Dit visiestuk is geschreven voor een periode van 4 à 5 jaar. Onze doelstelling met dit stuk is om in die
periode met alle genoemde aandachtspunten een begin te maken en adequate aandacht te geven. Het
dwingt ons tot nadenken over de toekomst. We verwoorden enig verband in de geledingen en
activiteiten binnen de gemeente. Het brengt de samenhang in het gemeentewerk in beeld.
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3 GEREFORMEERDE KERK TE RIJSOORD (OPSTANDINGSKERK)
3.1 Een overzicht
3.1.1

Rijsoord

Rijsoord was vanouds een vlasdorp gelegen onder de rook van Rotterdam. Het maakt deel uit van de
gemeente Ridderkerk. Door Rijsoord stroomt de Waal, een afgesloten zijtak tussen de drukbevaren
scheepsroutes de Noord en de Oude Maas.
Er wordt maar mondjesmaat bijgebouwd met als gevolg dat met name veel jongeren elders wonen.
In het dorp zijn twee basisscholen, CBS ‘De Klimop’ en OBS ‘De Piramide’. Er wonen weinig mensen van
allochtone afkomst. In het levensonderhoud voorzien de supermarkten in de omgeving. In Rijsoord zijn
verschillende verenigingen actief.
Omliggende steden zoals Dordrecht en Rotterdam bieden vele mogelijkheden voor culturele en andere
activiteiten. Ook ziekenhuizen zijn hier te vinden. Rijsoord is een echt dorpsgemeenschap, maar vindt
ook veel aansluiting bij de levendige Randstad.

3.1.2

De gemeente in cijfers

De gemeente is ontstaan in mei 1889. Er zijn veel leden van 50 jaar en ouder. In onze kerkelijke
gemeente is er weinig jeugd. De meeste gemeenteleden wonen in of zijn afkomstig uit Rijsoord.
Per 1 juli 2014 was de gemeente als volgt in cijfers samengesteld (bron: LRP):
Doopleden

Belijdendeleden

0 – 12 jaar

11

-

13 – 19 jaar

24

-

20 – 39 jaar

35

9

40 – 49 jaar

16

33

50 – 64 jaar

13

69

65 – 74 jaar

6

68

75 jaar en ouder

6

72

111

251

Totaal
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3.1.3

De gemeente in zintuigen

In het voorjaar van 2013 organiseerde de Opstandingskerk het jaarlijkse “groot huisbezoek” voor de
gemeenteleden, een moment waarop ruimte is voor ontmoeting en bezinning. In de gespreksgroepen
stond dit jaar de vraag centraal hoe wij met onze zintuigen de kerk beleven. Dit aan de hand van de
volgende zintuigen: neus, ogen, oren, smaak, gevoel en ziel.
Worden al onze zintuigen (letterlijk en figuurlijk) geprikkeld in de kerk? Uit de reacties komt o.a. het
volgende.
Naast de geur van koffie (ontmoeting na de dienst) en pepermunt (delen en ontvangen) wordt de geur
van “thuiskomen” waargenomen. Ook wordt gedacht aan wierook, met een associatie naar het
kerstfeest.
Welke kleuren nemen we waar? Rood als kleur van de liefde, bloed van onze Verlosser (met als
symbool de wijn bij het avondmaal). De kleur wit wordt beleefd als stralend licht en als symbolische
kleur van het eeuwige leven. Paars staat voor lijden, groen voor hoop. Blauw voor de hemel. Dit zijn
maar een paar antwoorden. Wat ervaren wordt is dat er ook veel verschil is in wat we beleven. En dat
dit er ook mag zijn. De veelkleurigheid van de regenboog komt in meerdere groepen terug. Een kleurrijk
geheel, zo zien we onze gemeente graag.
Er zit muziek in de kerk. Daarvan genieten we in orgelspel en samen zang. Maar ook luisteren naar de
preek en naar elkaar doen we met onze oren. Spreken met elkaar over het evangelie en dit ook
uitdragen naar de wereld om ons heen. Horen en gehoord worden zijn zo onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Over smaak valt niet te twisten zegt het spreekwoord. Ook in de kerk lijkt dit op te gaan. Smaak is heel
persoonlijk. De ene houdt van lichte kost, de ander van een stevige maaltijd. Wat we hopen is dat het
ons lukt een kerk te zijn die smaakt naar meer…
Het gevoel van gemeenschap, verbondenheid wordt in veel groepen genoemd. Belangstelling en er zijn
voor elkaar. Dat stemt ons tot dankbaarheid.
In de kerk krijgen wij voeding voor onze ziel, maar de ziel van de kerk wordt gevormd door de mensen
die erin samenkomen. Met elkaar vormen we een sterke gemeenschap met de missie en het verlangen
het evangelie uit te dragen.
Zomaar een bloemlezing uit de reacties. Niet volledig maar wel heel sprekend. De kerk is prikkelend
voor al onze zintuigen. Op een manier die ieder persoonlijk mag ervaren en waarderen. Juist in
verscheidenheid kunnen en mogen we op zoek zijn naar eenheid. In diegene die ons allen samenbindt,
Christus onze Heer.
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3.1.4

De gemeente in het dorp

Vanuit de PKN is missionair bewustzijn als aandachtspunt aangereikt. Dit is door de werkgroep GOT
opgepakt en heeft geresulteerd in een thema voor de komende periode:
"Gastvrije gemeente voor het dorp met bezieling”
Momenteel komt dit tot uiting in een eetcafé, koffieochtend, bazaar, 30+-club.

3.1.5

De gemeente in de wereld

Contacten zijn er ook over de grenzen met de gemeenten Giko en Runda uit Rwanda. Een uitwisseling
die al sinds 1987 bestaat. Hiermee proberen we inhoud en vorm te geven aan onze missionaire
opdracht om gemeente van Jezus Christus te zijn. Ook de keuze om de helft van de opbrengst van de
jaarlijkse bazaar te bestemmen voor projecten in binnen- en buitenland past binnen deze opdracht.

3.2 Profiel van de gemeente
De gemeente van de Opstandingskerk te Rijsoord is te typeren als een randstedelijke gemeente met
ruimte voor verschillende geloofsbelevingen, levend vanuit het Evangelie van Christus. Er is een goede
betrokkenheid op de erediensten, waarin een heldere, toegepaste uitleg van de bijbel op prijs wordt
gesteld. Omzien naar elkaar is belangrijk. Initiatieven uit de gemeente ten behoeve van naar binnen en
naar buiten gerichte activiteiten worden in het algemeen goed ontvangen.
In de kerkorde staat: “Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te
wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.”
Er is een grote groep leden die meedoet in de kerkelijke organisatie via de verschillende commissies of
activiteiten.
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4 AANDACHTSVELDEN BINNEN DE GEMEENTE
4.1 De zondagse eredienst
In de eredienst staat de boodschap van het Evangelie Jezus Christus centraal. We komen samen om
bemoedigd te worden, om de lofzang gaande te houden en zegen te ontvangen. Luisterend naar het
Evangelie wil de gemeente samen met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof in Christus
bewaren en hieruit leven, ook met oog op de vragen die in onze tijd op ons afkomen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de eredienst, die door een predikant wordt voorbereid. Diverse
commissies of gemeenteleden kunnen betrokken zijn bij deze voorbereidingen. Dat geeft een grotere
betrokkenheid op de eredienst, maar het overzicht en de voorbereiding blijven bij de predikant.
Bij aanvang van de dienst worden er afkondigingen gedaan namens de kerkenraad. Tijdens de dienst is
er gelegenheid voor de predikant om mededelingen van pastorale aard met de gemeente te delen en is
er ruimte voor dank- en voorbede.
Meestal wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Dit onderstreept de verbondenheid met de
kinderen in de nevendienst, die hetzelfde Bijbelgedeelte horen. Dit biedt de mogelijkheid aandacht aan
de kinderen te geven in de eredienst zelf en stimuleert ouders het geloofsgesprek te voeren met hun
kinderen.
Naast het Liedboek wordt er in de eredienst ook gezongen uit de Opwekkingsbundel en uit een eigen
bundel “Zing met je hart”. Incidenteel is er naast het orgel met name op de feestdagen ook andere
muzikale begeleiding van de samenzang.
In de voorbereidingstijd op de kerkelijke feestdagen en op de feestdagen zelf worden er liturgische
bloemschikkingen gemaakt om ook op deze wijze te tonen, wat we aan het feest (kunnen) beleven.
Na de eredienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, waarvan veel
gebruikgemaakt wordt. Deze ontmoeting is voor velen erg belangrijk.
De liturgie is vrij traditioneel.
Het Heilig Avondmaal vieren we vijf keer per jaar en wordt in een kring gevierd. De voorbereiding
hiervan ligt in handen van de diakonie.
Er is een voorbedeboek waarin gemeenteleden voor aanvang van de eredienst gebedsintenties kunnen
schrijven. Deze worden door de voorganger tijdens de dienst in de voorbede opgenomen.
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4.2 Bijzondere kerkdiensten
Door het jaar heen vinden de volgende bijzondere diensten plaats:









Bid- en Dankstond voor Gewas en Arbeid (respectievelijk de tweede woensdag van
maart en de eerste woensdag van november).
In de 40-dagentijd zijn er vrijdagavondgebeden die worden georganiseerd in Sariverband* (zie paragraaf over Sari).
Diensten in de stille week.
“Nel de Gelder” dienst, een dienst in het teken van geloof en cultuur.
In samenwerking met de plaatselijke Hervormde Gemeente:
 De Kerk-, school- en gezinsdiensten (met CBS De Klimop).
 De dienst op Hemelvaartsdag.
 Kerstnachtdienst.
Op Eeuwigheidszondag gedenken wij door middel van een bijzondere liturgie de
overledenen.
Op de Oudejaarsavond sluiten we het jaar af.

4.3 De leiding van de gemeente
4.3.1

De Kerkenraad

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het geven van leiding aan het werk van de gemeente. In de
kerkorde staat hierover: “De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor het opwekken van de leden
van de gemeente om zich in te zetten voor die taken waarvoor zij gaven hebben ontvangen.” Zij is dan
ook de eerste verantwoordelijke voor het formuleren van een visie en de genomen besluiten. In de
kerkenraad zitten door de gemeente voorgedragen ambtsdragers. In de kerkenraad hebben zitting:









ouderling voorzitter,
ouderling scriba(e),
predikant,
diakenen (zie 4.5),
ouderlingen Wijkteams (4.6),
jeugdouderling (4.8),
ouderling Gemeenteopbouw (4.9),
ouderling(en) College van Kerkrentmeesters (4.15),

Door deze opzet vindt de terugkoppeling plaats vanuit en naar de verschillende commissies.
In de kerkenraad is er aandacht voor:



de dienst aan het Koninkrijk van God dat in Christus nabij gekomen is
onderlinge relaties, verwachtingen, gevoelens en wensen binnen de gemeente en
maatschappelijke ontwikkelingen.

In twee aparte bijeenkomsten van de kerkenraad is ruimte voor bezinning en gesprek.

12

4.3.2

De agendacommissie

De agenda van de kerkenraadsvergaderingen wordt voorbereid door een agendacommissie. Ze heeft
geen beslissingsbevoegdheid. Bij hoge uitzondering worden stukken afgehandeld, die geen uitstel
dulden. Achteraf wordt dan verantwoording aan de kerkenraad daarover afgelegd.
Zo is vastgelegd in de kerkorde vindt een jaargesprek met de predikant plaats. De agendacommissie
voert dit gesprek.
De agendacommissie bestaat uit de voorzitter kerkenraad, de scriba(e) en de predikant.

4.4 Liturgiecommissie
Vanuit het belang van de eredienst zet de liturgiecommissie zich in voor:





Het treffen van voorzieningen voor de goede voortgang van de door de kerkenraad belegde
diensten.
Het (helpen) organiseren van “bijzondere” diensten en het nastreven van een evenwichtige
verdeling van deze diensten over het kerkelijk jaar.
Het zich bezighouden met alle zaken die op het vlak van de liturgie liggen in de ruimste zin van
het woord.
Advies aan de kerkenraad met betrekking tot de liturgie van de dienst.

Vanuit de traditie van de kerk zoekt de commissie naar toepassing van hedendaagse vormen om samen het geloof te vieren.
Om tot een algemeen beleidsplan voor bovengenoemde onderdelen te komen maakt de commissie
gebruik van de elf bouwstenen van de handleiding "Eredienst en kerkmuziek in beleid" van het
Protestants Landelijk Dienstencentrum. (voor uitwerking hiervan zie bijlage 1).Elk jaar zal het concept
beleidsplan worden aangepast en ter bespreking naar de kerkenraad worden gestuurd.
Onze gemeente heeft een aantal liederenbundels waaruit wordt gezongen: het liedboek uit 1973, de
opwekkingsliederenbundel en een eigen bundel “Zing met je hart”. De kerkenraad heeft de intentie
uitgesproken om, in samenspraak met de Hervormde Gemeente, het Nieuwe Liedboek (2013) te
introduceren. Dit zal door de Liturgiecommissie verder worden voorbereid.
De liturgiecommissie is door de kerkenraad ingesteld. De commissie bestaat uit een voorzitter, de
preekvoorziener, een secretaresse, een afgevaardigde van de kerkenraad (de predikant), een
afvaardiging van de organisten, van de diaconie, de kindernevendienstcommissie, en een afvaardiging
van de bloemschikgroep en eventueel belangstellende gemeenteleden.

AANDACHTSPUNTEN:


Introductie Nieuwe liedboek
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4.5 Diaconie
Het college van diakenen wordt gemotiveerd door de kernwoorden: Barmhartigheid en Gerechtigheid.
Daarom zien zij het als opdracht om:



gemeenteleden bewust te maken van allerlei nood, nabij en veraf en tot
hulpvaardigheid toe te rusten,
bijstand en bescherming te verlenen aan wie die nodig hebben en diegenen te helpen
die geen helper hebben.

Er is een groeiende betrokkenheid bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Daardoor zijn er
contacten met andere kerken in Ridderkerk, om met elkaar knelsituaties in de samenleving te
signaleren en de betrokken instanties o.a. de burgerlijke gemeente daarop aan te spreken.
Het diaconale werk in onze nabijheid is adviserend, bemiddelend, wegen zoekend. Voorbeelden: bijspringen in plotselinge noden, zorg voor ouderenvakantie in ‘de Werelt’, hulp bij ziekenhuisopnamen,
rechtsbijstand, overbruggingshulp en hulp bij Wet Maatschappelijk Ondersteuning, organiseren
chauffeurs zondagochtend.
De diakenen dragen verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en uitvoeren van het Heilig
Avondmaal.
De diaconie zorgt voor het inzamelen van de gaven en de bestemming van de opbrengsten van de
diaconale collecten.

AANDACHTSPUNTEN:


Organisatie andere vormen van Avondmaal.

4.6 Pastoraat
Ieder mens is kostbaar in Gods ogen. In Christus weten wij ons als Zijn mensen gezien, aanvaard,
gekend en erkend. Dit geloof is bepalend in het tegemoet treden van mensen in het algemeen en
binnen het pastoraat in het bijzonder. Wij geloven dat wij zó aan elkaar gegeven zijn, elkaar willen zien,
naar elkaar willen luisteren en omzien naar elkaar en anderen. In beginsel is dat de roeping van iedere
christen.
In onze gemeente is er gelukkig een grote betrokkenheid op elkaar. De pastorale zorg geldt in het
bijzonder hen die ziek zijn, mensen met rouw en gemis, ouderen en zij die vanwege hun
levensomstandigheden aandacht nodig hebben. Het omzien naar elkaar is georganiseerd in drie
wijkteams die ieder een geografische wijk bestrijken. In de wijkteams zitten een ouderling, een diaken
en, naar gelang de grootte van de wijk, 4 tot 6 pastorale medewerkers. Vanuit deze wijkteams wordt
met regelmaat, meer of minder intensief, contact gezocht met in principe alle gemeenteleden, voor
zover die daar prijs op stellen. Waar nodig worden de ouderling en de predikant ingeschakeld. De
predikant is de pastor (herder) voor alle gemeenteleden. Er kan een beroep op de predikant gedaan
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worden bij levensvragen in goede tijden (trouw, geboorte) of in dagen van verdriet of gemis (ziekte,
rouw). Ook in crisissituaties kan de hulp van de predikant ingeroepen worden.

Tot de verantwoordelijkheden van de wijkteams behoort ook het organiseren van het jaarlijkse groothuisbezoek. De laatste jaren is er een groothuisbezoek op de zondagmiddag voor heel de gemeente,
dus voor alle wijken. Soms komt een thema vanuit de gemeente op de agenda, soms een spreker van
buiten.
De middag wordt vervolgens afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is een vorm die goed bevalt
en naar ons inzicht ook breed gedragen wordt.
De kerkenraad streeft ernaar om alle adressen – voor zover mensen dat willen – te bezoeken, en tot
dusver is dat nog goed gelukt. Echter, de laatste jaren groeit de groep ouderen en wordt het aantal
pastorale medewerkers kleiner. Gezien de verminderde beschikbaarheid van velen, vanwege drukte,
leeftempo en andere tijdsbesteding, wordt de druk op deze organisatievorm langzamerhand groter. Er
is daarom vanuit een Werkgroep Voortzetting Pastoraat, ingesteld door de kerkenraad, nagedacht over
een andere vorm. Het advies van deze werkgroep is vastgelegd en in 2013 ook herzien, maar tot dusver
werd invoering nog niet nodig geacht. Wel heeft de kerkenraad heeft het besluit genomen dit advies
over te nemen, het tijdstip van invoering wordt nader bepaald.
Wijkteam en predikant houden samen het overzicht waar pastorale zorg nodig is. Regelmatig is er
onderling contact voor het doorgeven van pastorale zaken binnen de gemeente. Daarnaast heeft de
predikant éénmaal per jaar (in de maanden juni en juli) een overleg met alle afzonderlijke pastorale
medewerkers om het wijkwerk door te nemen, uiteraard met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

AANDACHTSPUNTEN:


Werkgroep voortgang pastoraat: invoering van het plan zal op korte termijn moeten worden
gerealiseerd.
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4.7 Ouderenwerk
In onze kerkelijke gemeente leven we met het besef dat elk mens als schepsel van God er toe doet,
ongeacht leeftijd, ras, werk of huidskleur etc. Elk mens telt en dat betekent dat iedereen recht heeft op
een volwaardige deelname aan de gemeenschap.
Wat betekent dat nu voor hen die ouder worden? In onze samenleving is de gemiddelde leeftijd langzaam aan het opschuiven. Er zijn al veel ouderen, maar er komen er ook steeds meer bij. Ook zichtbaar in de kerk(en). In onze gemeente is 20 % ouder dan 75 jaar
Het is zinvol om na te denken over deze ontwikkelingen, over de kerk en over onze tijd. Ontwikkelingen gaan snel. Ouderen zijn vitaler en zelfredzamer dan vroeger. We leven in een samenleving die,
gezien de crisis, om versobering vraagt. In overheidsbeleid wordt op het terrein van welzijn, zorg en
inkomen steeds minder rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften onder de
groeiende groep ouderen, maar meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en op de
netwerken van gezin, buren, vrienden en maatschappelijke organisaties. Ook hierin proberen we als
kerk actief te participeren door middel van diaconale taken (hulp bij invullen van formulieren,
organiseren van seniorenvakanties) signaleren van problemen en eventueel inschakelen van Maatschappelijk Werk of andere zorg.
Een bezinning op ouder worden omvat ook de vraag wat de “zin” is van het oud worden/zijn. Wat
betekent het om niet meer te werken, om dichter bij de dood te staan, om je wereld kleiner te zien
worden, je partner te verliezen en geconfronteerd te worden met de gebreken?
Dat vraagt trouw in de aanwezigheid. Het samen met de ander in die kwetsbaarheid uithouden, maar
ook kunnen delen in de mooie momenten.
In onze gemeente zijn veel ouderen nog heel actief, hun levenswijsheid wordt nog steeds zeer
gewaardeerd en gebruikt bij belangrijke vraagstukken in onze gemeente. Daarbij hanteren we als
stelregel dat gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar, niet meer benaderd worden voor een taak in de
gemeente, tenzij ze zelf aangeven dit graag te willen. Een aantal gemeenteleden, dat aan huis
gebonden zijn, blijven betrokken door kerktelefoon, thuisavondmaal enzovoort.
Het kerkelijk bezoekwerk is niet weg te denken. Vanuit de wijkteams is er aandacht, zeker voor hen die
aangeven dit op prijs te stellen. Dit is bijvoorbeeld bij ziekte of zorgen in de familiekring.
Ouderen krijgen vanaf hun 75e een verjaardagsbezoek van de predikant.
Andere activiteiten die in de praktijk het meest gericht zijn op de ouderen in onze gemeente zijn de
Bijbelkring op woensdagochtend, Passage (de vroegere Vrouwenbond), het vervoer van en naar de
kerk, thuisavondmaal, weeksluitingen en middagdiensten in de zorgcentra etc. Bij de driewekelijkse
ouderensoos zijn wij als kerk samen met de Hervormde gemeente aanwezig.
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4.8 Geloofsopvoeding, catechese en jongerenwerk
Als er in de gemeente gedoopt wordt, worden we ook zelf weer herinnerd aan onze eigen doop. We
worden er opnieuw bij bepaald dat we door Jezus bij God mogen horen, jong en oud, ongeacht wat
voor verschil dan ook. En we worden gewezen op de weg van Jezus die ook wij als gemeente willen
bewandelen. Het belang van Zijn weg wordt allereerst overgedragen door de ouders in de
geloofsopvoeding.
Omdat we als gemeente de doop van kinderen vieren en kinderen welkom zijn aan het avondmaal
mogen ouders hierin op de steun van de gemeente rekenen. Dat kinderen en jongeren het evangelie
van God horen die in Jezus ons kent en liefheeft is dus een opdracht aan zowel ouders en heel de
gemeente. Verschillende publicaties maken duidelijk dat het voor kinderen en jongeren van de
allergrootste waarde is dat in onze tijd het gesprek over en vanuit het geloof plaatsvindt met name
tussen de generaties.
De kinderen van de basisschoolleeftijd krijgen alle aandacht in o.a. een wekelijkse Kindernevendienst.
Hierbij wordt volgens het rooster van “Kind op Zondag” gewerkt. Er wordt geprobeerd om met name in
de 40-dagentijd/Pasen en met Advent/Kerst middels een project ook tijdens de kerkdienst een stukje
van de Kindernevendienst te laten zien. Zo laat je zien dat de kindernevendienst echt een onderdeel
van de liturgie is en dit wordt door de kinderen en de ouders als positief ervaren.
De kerk-school-gezinsdienst wordt tweemaal per jaar georganiseerd in samenwerking met basisschool
“De Klimop”. Dit is een geweldige manier om veel kinderen en hun ouders die nooit naar de kerk gaan
te bereiken. Voor de eigen jeugd is het een mooie manier om te laten zien dat geloven in je hele leven
verweven mag zijn, niet alleen in de kerk.
Voor de tieners zijn er in de maanden september tot en met juni de maandelijkse tienervieringen. Zij
gaan al voor de kerkdienst naar een eigen ruimte en komen aan het eind van hun viering de kerk in om
gezamenlijk met de anderen de dienst af te sluiten. Ook hier wordt het materiaal van “Kind op Zondag”
gebruikt.
Catechese voor de tieners vindt plaats tijdens het winterseizoen. De jongeren ontmoeten elkaar in
leeftijdsgebonden groepen. Het catecheseprogramma is inhoudelijk en didactisch verantwoord.
Catechisatie is een goede manier om te leren en op eigentijdse wijze bezig te zijn met geloven.
We hebben ook een filmcrew. Een groepje tieners filmt regelmatig de activiteiten van de gemeente.
Ook bedienden zij al enige keren de beamer tijdens een kerkdienst, onder begeleiding van een
gemeentelid.
Het kamp wordt georganiseerd door een groep enthousiaste mensen. Het wordt georganiseerd voor de
groepen 4 - 8 van de basisschool. Het kamp is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.
Eenmaal per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd door de Jeugdraad.
Er is behoefte aan zingeving en richting om een eigen persoonlijke geloofsweg te vinden in een
samenleving waarin veel te kiezen valt. Normen en waarden vanuit het christelijk geloof helpen in het
maken van keuzes waarvoor de jongeren komen te staan. We proberen er voor hen te zijn door hen te
accepteren zoals God ons aanneemt en een luisterend oor te bieden voor de vragen die hen
bezighouden.
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De Jeugdraad is het orgaan dat de verschillende aspecten van ons jeugdwerk bundelt om jongeren te
bieden wat nodig is in hun groei als mens van God: een naar buiten gerichte gemeenschap met warmte
en richting, acceptatie en confrontatie.

AANDACHTSPUNTEN:









Ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Er zijn cursussen
en boeken. Indien gewenst is er de mogelijkheid voor ouders om elkaar te ontmoeten
en met elkaar over geloofsopvoeding te praten al dan niet geleid door een deskundige.
Aandacht voor verminderde betrokkenheid van sommige jonge gezinnen op de
eredienst. Als jeugdraad nodigen we ouders en hun kinderen uit voor een
kindernevendienst XL maar de respons is gering.
Kinderen die niet gebonden zijn aan de gemeente en kinderen van andere scholen zijn
ook welkom binnen het kerkelijk jeugdwerk.
16+ groep: komt twee keer per maand samen, de groep denkt zelf mee over zinvolle
vorm en inhoud.
Het gesprek tussen de generaties
De terugloop van het aantal kinderen in onze gemeente baart ons zorgen.

IDEEËN:




Diensten organiseren met bijvoorbeeld de poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek.
Tijdens de Rijsoorddag iets organiseren.
Jeugddiensten in de omgeving gezamenlijk bezoeken of aan de ouders doorgeven via
Rijsoord aan ’t Woord.
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4.9 Gemeenteopbouw en Toerusting
"Gastvrije gemeente voor het dorp met bezieling"
"DE KERK...EEN OPEN DEUR?!"
Dit is het thema voor de komende jaren, waarmee kerkenraad en GOT actief bezig willen zijn om de
gemeente te enthousiasmeren en de onderlinge betrokkenheid te versterken door het zoeken naar en
gebruik maken van eigentijdse vormen.
Al enkele jaren probeert de PKN ons als gemeenten te stimuleren om na te denken over Missionair
gemeente zijn. Bovengenoemd thema is het resultaat van een studie van een aantal jaren van het
werkmateriaal van de PKN "30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente".
Missionair heeft te maken met "missie". We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is
gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten
gericht, in getuigenis en dienst, in woord en daad.
De boodschap van het evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen het goede
nieuws over onze Heer en het Koninkrijk.
Die zending is niet zo eenvoudig Wie zit te wachten op het goede nieuws waar ons hart zo vol van is?
Het gaat echter niet om extra activiteiten, maar om een houding. Een houding, gericht op anderen, op
gasten. Als wij het uitstralen worden anderen misschien nieuwsgierig wat dat toch is, dat blijde van
ons?
Of we willen of niet, we zijn getuigen, getuigen van onze Heer.
Deze houding wordt concreet vormgegeven door initiatieven die zelfstandig of op verzoek van de
kerkenraad worden ondernomen. Daar waar initiatieven aanslaan en een eigen vorm ontwikkelen
worden ze overgedragen aan de betreffende groep. Hierbij valt te denken aan bijbelstudiegroep,
eetcafé, inloopochtend.
Toerusting is er ook door middel van het organiseren van eenmalige thema-avonden,
gemeentezondagen, startzondag, cursussen enzovoort.
De commissie GOT onderhoudt contacten met de kerkenraad vanwege haar beleidsondersteunende
karakter. De GOT-ouderling vertegenwoordigt de commissie in de kerkenraad.

AANDACHTSPUNTEN:




Het kiezen van een jaarthema en het uitwerken ervan.
Samenwerking met de groep Gemeenteopbouw van de Hervormde Gemeente.
Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijk organiseren jaarlijkse barbecue.
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4.10 Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie
Als God in Jezus een gemeente uitkiest, dan heeft Hij daarin heel de wereld op het oog. Daaraan
ontleent de kerk haar gerichtheid naar buiten.
Zo lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 2 hoe met de uitstorting van de Geest ook alle toenmalige
volken betrokken werden.
In de jaren achter ons is er een verschuiving opgetreden in de invulling van het missionaire werk. Was
het vooreerst eenrichtingsverkeer met het woord vervolgens eenrichtingsverkeer met (wereld)diaconale taken, nu past juist een dialogische benadering op basis van gelijkwaardigheid. Kerken
van overzee zijn actieve gesprekspartners geworden. De missionaire taak van de kerk is vandaag de dag
gericht op het ondersteunen van de kerken overzee in hun taak ter plaatse.
Onze gemeente maakt sinds 1987 deel uit van een uitwisseling met de Rwandese gemeenten Runda en
Giko in de regio Remera waarin deze benadering tot uitdrukking komt.
Het gaat hier om een geloofsuitwisseling, delen van geloof en geloofsvragen en het voeren van een
geloofsgesprek vanuit de eigen verschillende culturen.
Wederzijds worden tweejaarlijks bezoeken gebracht.
Elk jaar in november is er een speciale Rwanda-zondag waarbij dezelfde liturgie wordt gebruikt als in
Rwanda. Deze wordt afwisselend in Nederland en Rwanda gemaakt. Verder worden met regelmaat
brieven gepubliceerd in Rijsoord aan ’t Woord. Op plaatselijk niveau worden het Zendingsblad
“Vandaar” en de “Elisabet” verspreid. Voor de Kerstdagen wordt in heel Rijsoord de Kerstkrant van de
PKN rondgebracht, dit wordt geregeld door beide kerken.
De kerkenraad wordt geïnformeerd over de activiteiten van de commissie via de notulen van de ZWOEvergadering.

AANDACHTSPUNTEN:



Verdieping contacten met Rwandese partnergemeenten op een gelijkwaardig niveau.
Mogelijkheden onderzoeken voor evangelisatie binnen de gemeente Ridderkerk.
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4.11 Kerkelijk overleg Rijsoord
Staande in het geloof van de kerk van Jezus Christus over heel de wereld belijden we de eenheid van de
kerken in dat geloof. Een eenheid als getuigenis naar de wereld van de zending van Christus door God.
Deze eenheid ondersteunt het getuigenis van Gods liefde in Jezus Christus voor de wereld. Zie Joh.17
vers 21.
Het Kerkelijk Overleg Rijsoord (KOR) houdt zich bezig met de organisatie van de Kerstnachtdienst en de
KOR gesprekskringen.

4.12 Contact met andere gemeenten
Onze gemeente maakt deel uit van de Classis Dordrecht van de Protestantse Kerken van Nederland. Via
de classis zijn er contacten met de Eglise Reformée in Parijs.
Ook is er via SARI (Samenwerkende Kerken Ridderkerk) contact met andere PKN gemeenten van Groot
Ridderkerk, waaraan op dit moment vijf kerken deelnemen.
Via het Werkverband is er regelmatig contact tussen alle PKN-predikanten van Groot Ridderkerk.
De gemeente wil zich in al deze contacten positief als partner opstellen.

4.13 Financiën en beheer
De taak van het College van kerkrentmeesters bestaat uit het beheer van de kerkelijke gebouwen en
het voeren van het financieel en personeelsbeleid.
De boekhouder zorgt dat de boekhouding wordt bijgehouden en de jaarrekeningen worden opgemaakt
en ter controle aangeboden. De penningmeester verricht de betalingen namens de gemeente.
De Kerk genereert inkomsten uit Vaste Vrijwillige bijdragen, collecten, opbrengst bazaar, verhuur
gebouwen en advertentieopbrengsten kerkblad.

AANDACHTSPUNTEN:


Financiële positie op lange termijn.
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4.14 Informatie/Communicatie
4.14.1 Rijsoord aan 't Woord
Het maandblad Rijsoord aan't Woord voorziet de gemeenteleden van nieuws en gemeenteberichten.
Hierin staan berichten in van, voor en door gemeenteleden. Ook nieuws vanuit de classis en berichten
van SARI activiteiten worden in het blad opgenomen. Het blad wordt bij alle leden van de kerk thuis
bezorgd en opgestuurd naar leden die buiten Rijsoord wonen. Tevens wordt de inhoud iedere maand
op de website van de kerk geplaatst.

4.14.2 Website
Op de website www.opstandingkerkrijsoord.nl is alle informatie over onze kerk te vinden. Foto's van
bijzondere gebeurtenissen, activiteiten zoals de jaarlijkse bazaar worden op de website geplaatst.

4.14.3 Kerkdienst gemist
Op de website www.opstandingskerkrijsoord.nl is een link te vinden naar www.kerkdienstgemist.nl
Op deze website zijn de kerkdiensten live mee te luisteren maar ook achteraf kunnen de wekelijkse
erediensten vanuit onze kerk nog beluisterd worden.

4.14.4 "Op weg"
Aan nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers wordt na de bevestiging het boekje "Op Weg"
uitgereikt. Hierin is opgenomen alle informatie die betrekking heeft op de organisatie binnen de kerk,
maar ook tips voor het brengen van huisbezoeken e.d. "Op Weg" wordt gemaakt en bijgewerkt door
GOT.

4.14.5 WIFI
In "De Fontein" kan gebruik gemaakt worden van een gratis internetverbinding door middel van WIFI.

4.15 Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau houdt de ledenadministratie bij met behulp van het Landelijk Registratie Systeem
van de Protestantse Kerken van Nederland. (LRP) Die administratie omvat het bijhouden van attestaties, berichten van geboorten en overlijden, registreren van doop- naar belijdende leden.
Berichtgeving van mutaties worden gepubliceerd in Rijsoord aan ’t Woord.
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4.16 Archief
Alle verslagen worden gearchiveerd door de kerkarchivarissen. Oude archieven van 1889 tot 2006
worden in een centraal archief in Rotterdam bewaard en zijn na schriftelijke toestemming van de kerkenraad in te zien.
Recentere archivering wordt plaatselijk beheerd.

4.17 Bazaarcommissie
Ieder jaar in het laatste weekend van september wordt er van vrijdagavond tot zaterdagavond een
bazaar georganiseerd. Hier werken vele vrijwilligers aan mee, ook zij die niet aan onze kerk zijn gebonden. Bij voldoende aanbod van bijzondere items wordt op de zaterdagmiddag ook een veiling
gehouden.
Er is afgesproken dat 50% van de opbrengst voor onze gemeente is en 50% voor een goed doel, het ene
jaar in het binnenland en het andere jaar een buitenlands doel.

4.18 Ridderkerk en de kerken
Enkele malen per jaar wordt de zondagse eredienst direct uitgezonden via Radio Ridderkerk in het
programma "Ridderkerk en de kerken". Een vertegenwoordiger van onze gemeente is dan aanwezig in
de studio en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de verbinding met de kerk.
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5 PROCEDURE (AANPASSING) VISIESTUK
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het visiedocument.
Op verzoek van de kerkenraad kan de inhoud en tekst van het visiestuk worden herzien door de
commissie GOT.
GOT verzoekt de commissies om inhoudelijke informatie met betrekking tot de tekst, visie en
aandachtspunten. GOT verwerkt wijzigingen en aanvullingen in een nieuwe conceptversie van het
visiestuk.
Dit visiestuk in concept wordt besproken in de kerkenraad. De kerkenraad heeft het recht inhoudelijke
wijzigingen in de tekst aan te brengen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor:
-

Het formuleren van de visie en doelstelling voor de toekomst
Het schrijven van een inleidend woord
Regelmatige evaluatie van de aandachtspunten uit het visiestuk

Na goedkeuring in de kerkenraad is het visiedocument voor een nieuwe periode vastgesteld.
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