
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Schenkelkerk 

2018-2022 

 

‘Geïnspireerd 

en inspirerend’ 



1. Inleiding 
 

We zijn dankbaar voor wat God ons in de afgelopen jaren in 

en rondom de Schenkelkerk heeft gegeven. De focus lag de 

afgelopen jaren op het zijn van een open en uitnodigende 

gemeenschap rond het Woord, voor jong en oud, in 

onderlinge ontmoeting en geloofsgesprek. De zegen van 

deze focus mochten we ervaren. We hebben een groeiend 

aantal nieuwkomers in onze gemeente mogen verwelkomen. 

Zo zijn er verschillende contacten met en in de wijk ontstaan en worden er diverse activiteiten in en met de 

buurt georganiseerd. Ook ontstaan er contacten via de voedselbank en het wijkrestaurant. Bij al bestaande 

activiteiten mogen we nieuwe mensen (uit de buurt) verwelkomen. 

Ook hebben we een vernieuwde betrokkenheid van kinderen en ouders gezien rondom de 

Kerstmusicals. Het liet zien dat er kansen en mogelijkheden lagen op het gebied van kinderwerk. In 2016 is 

gestart met een project gericht op kinderwerk. De start van de kinderclub en de Doe-Mee-Kerk zijn hier 

directe uitvloeisels van. 

Naast de nieuwe ontwikkelingen willen we juist ook het vertrouwde benoemen. De pastorale 

bezoeken, de erediensten, de (kinder)nevendiensten, de gesprekken op de kringen en de alledaagse 

ontmoetingen in Schenkel. Juist ook in het vertrouwde en soms vanzelfsprekende mochten we God als 

genadig, trouw, reddend, helend en liefdevol ervaren. 

Het bovenstaande betekent niet dat er geen zorgen zijn. Door de leeftijdsopbouw van onze gemeente 

blijkt participatie van leden steeds lastiger. Ook kan de huidige leeftijdsopbouw door krimp financiële 

consequenties voor de toekomst hebben. Het betekent dat de leeftijdsopbouw van onze gemeente 

aandacht moet krijgen. 

In dit beleidsplan willen we beschrijven met welke houding en voornemens we de komende jaren als 

geloofsgemeenschap willen ingaan. Dit doen we niet omdat we 

geloven dat het koninkrijk gebouwd wordt door onze plannen. 

We maken plannen met een luisterende houding naar God en 

elkaar en in het geloof dat hij mensen zoals wij gebruikt als 

instrument in Zijn handen. Daarbij verlangen en vragen wij naar 

de vervulling en leiding van Zijn scheppende Geest. 

 

  

‘We zijn dankbaar voor  

wat God ons in de  

afgelopen jaren in en 

 rondom de Schenkelkerk  

heeft gegeven.’ 

‘Juist in het vertrouwde en 

 soms vanzelfsprekende 

mochten we God als  

trouw, reddend, helend  

en liefdevol ervaren.’ 



2. Wie wij zijn 
 

De Schenkelkerk is een christelijke geloofsgemeenschap. We zijn 

gemeente van Jezus Christus en maken deel uit van Gods wereldwijde 

kerk. Daarnaast maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN). Dit krijgt plaatselijk gestalte als wijkgemeente van 

de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel. Daarnaast maken 

wij onderdeel uit van de kerk van alle tijden en weten wij dat Gods 

kerk in Israël wortelt en laten we ons leiden door de Schriften die wij 

met elkaar delen. Ons bestaan als kerk is onopgeefbaar diep verbonden met het joodse volk. 

 

Wij geloven 

Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Hem geven we de eer. Wij belijden 

Zijn zoon Jezus Christus als Heer en verlosser. Zijn leven, lijden, sterven aan het kruis en Zijn opstanding 

hebben een centrale betekenis in ons geloof. Als leerlingen vinden we het zoeken van het leven samen met 

Jezus belangrijk. Wij geloven dat de Heilige Geest inspireert, kracht geeft en ons in beweging zet om Jezus 

Christus te volgen. 

 

Geloofsgemeenschap rondom het Woord en gebed 

We zijn een lerende gemeenschap rondom het Woord en zien de Bijbel als het kompas in ons leven. In de 

geschonken woorden van de Bijbel komt God ons tegemoet en wil Hij zichzelf laten zien en ons ontmoeten. 

Daarnaast zijn we een biddende gemeenschap waarin we God zoeken, naar Hem luisteren en het van Hem 

verwachten.  

 

Samenkomsten 

Dat krijgt voor een belangrijk deel vorm in onze samenkomsten waarbij vreugde en eerbied elkaar 

aanvullen. De kerkdienst is wat dat betreft het kloppend hart van de gemeente. Daar komen we samen 

omdat we God en elkaar willen ontmoeten. Geloven vindt echter niet alleen plaats in de kerk maar ook 

thuis, in de wijk of op het werk. 

 

Gastvrijheid 

Wij vinden ontmoeting en gastvrijheid belangrijk. We willen elkaar zien en medemensen zijn. 

Wederkerigheid, delen en ontvangen spelen daarin een belangrijke rol. Ook willen we nieuwkomers warm 

welkom heten. We willen hen de tijd en ruimte geven om onze 

gemeenschap en God te leren kennen. 

 

Dienen en getuigen 

We willen Jezus volgen en zichtbaar maken
1
. Dat doen we door te 

dienen en vorm te geven aan barmhartigheid en rechtvaardigheid in 

onze omgeving. Daarnaast getuigen we ook in woorden van Gods liefde 

die levens veranderd.  

 

Gods toekomst 

We geloven dat we als geloofsgemeenschap een plaats hebben in. Zo worden we ook gericht op de 

toekomst van het Koninkrijk van God, dat vraagt om het doen van gerechtigheid en barmhartigheid in deze 

wereld.  

                                                           
1
 Dit is het motto van het project Umoja dat we twee jaar in de gemeente hebben vormgegeven. 

‘Als leerlingen vinden  

we het zoeken van het  

leven met Jezus  

belangrijk.’ 

 

 

‘Als leerlingen vinden  

we het zoeken van het  

leven met Jezus  

belangrijk.’ 

 



3. Visie en missie 
 

De tijd waarin wij gemeente zijn, is uitdagend. Kerk zijn is om 

meerdere redenen niet meer vanzelfsprekend. We merken dat 

hard werken en plannen maken niet genoeg is. Dat bepaald 

ons erbij dat we gemeente van Jezus Christus zijn. Hij is de 

Heer van de kerk en we vertrouwen op zijn zorg, leiding en 

inspiratie. 

De komende jaren willen we investeren in de verdere opbouw van de gemeente als geïnspireerde en 

inspirerende geloofsgemeenschap. Deze inspiratie komt als eerste van Gods Geest. In de uitvoering van alle 

plannen en werkzaamheden hebben we het voortdurend nodig om geïnspireerd te raken. We hebben het 

nodig om steeds weer bepaald te worden bij wie de Heer van de kerk is. We hebben het nodig om steeds 

weer te ontdekken wie we zijn in Jezus Christus. We hebben het nodig om steeds weer te ervaren hoe 

groot Zijn liefde voor ons is. Door blijvend te zoeken naar deze inspiratie is het ook mogelijk om inspirerend 

te zijn. Op deze wijze willen we samen als geloofsgemeenschap en als leerlingen Jezus volgen. Daarnaast 

hopen en verlangen we er naar dat nieuwe mensen mee komen doen en samen met ons willen zoeken en 

ontdekken hoe lang, breed en hoog de liefde van Jezus Christus is (Efeze 3:14-19) en Hem willen volgen. 

 

Geloofsgesprek en gebed 

Het geloofsgesprek binnen onze eigen geloofsgemeenschap willen we blijvend vormgeven. We vinden het 

belangrijk dat we met elkaar delen wat ons bezighoudt en op welke manier we God wel (of niet) in ons 

leven ervaren. Op deze manier is het ook mogelijk om elkaar in het onderling (geloofs)gesprek te 

bemoedigen en te inspireren. Daarnaast helpen deze gesprekken ook bij een doorgaand leerproces om het 

evangelie woorden te geven aan mensen die niet of anders geloven.  

Samen met het geloofsgesprek vinden we gebed van groot belang. Juist in het gebed komt tot uiting 

dat we het niet van onszelf verwachten maar Gods inspiratie, wijsheid en kracht nodig hebben. Ook 

geloven we dat voorbede een belangrijk onderdeel is van gemeente zijn in onze omgeving.  

 

Missionaire focus 

Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus een grote uitwerking heeft op mensen. Daarom verlangen 

we er naar om een ieder bij Hem te brengen. Vanuit Zijn inspirerende liefde willen we uitdelen. Dit geven 

we op verschillende manieren in woord en daad vorm.  

De missionaire focus op de buurt willen we vasthouden en door 

ontwikkelen. De Schenkelkerk wil graag kerk in en met de buurt zijn. 

We zijn een dienende en getuigende gemeenschap die verbonden is 

met de buurt. We zijn immers zelf buurtbewoners. Naast activiteiten 

zoeken we naar manieren hoe wij in ons eigen leven en netwerk 

betrokken op mensen kunnen zijn. Daarbij willen we blijven aansluiten 

bij buurtinitiatieven en ontmoetingen in wijk aangaan. 

Onze geloofsgemeenschap als geheel speelt in onze missionaire focus een belangrijke rol. In de 

afgelopen jaren is opnieuw gebleken dat de Schenkelkerk een warme gemeenschap is waarin nieuwe 

mensen eenvoudig een plek vinden. We willen mensen verwelkomen in onze gemeenschap zodat ze de tijd 

en ruimte krijgen om geloven en God te ontdekken. Daarnaast willen wij als gemeenschap ook in onze 

samenleving verschil maken. Terwijl we veel rendementsdenken, ongelijkheid en hardheid tegenkomen 

willen wij de liefde van God in woorden en daden zichtbaar maken in onze omgeving. Het betekent dat we 

nood willen zien en dienstbaar willen zijn. Dat we naast mensen medemens willen zijn. 

 

 

‘We zijn een  

dienende en getuigende  

gemeenschap die 

 verbonden is met 

de buurt.’ 

‘Door blijvend te zoeken 

 naar deze inspiratie is het 

 ook mogelijk om  

inspirerend te zijn.’ 

 



Samenstelling en leeftijdsopbouw 

De samenstelling en leeftijdsopbouw van onze gemeente is een zorg. Een groot deel van de gemeente 

heeft een leeftijd van boven 70 jaar. Daarnaast zijn er weinig jonge gezinnen. Veel werk is en wordt verzet 

door mensen met een hoge leeftijd.  

Graag zouden we meer jonge gezinnen in onze gemeente welkom heten. Het betekent dat we zoeken 

naar wegen waarop de Schenkelkerk in aantrekkingskracht kan groeien voor jonge gezinnen. 

Een goede balans in de aandacht voor jong, oud en nieuwkomers wordt vaak spannend ervaren als het 

om de vormgeving van de eredienst gaat. We streven naar diensten die voor ieder toegankelijk en 

aansprekend zijn en uitnodigen om erin mee te doen. Dat vraagt om eigentijdse woorden, muziek, beelden, 

sfeer en vormen. Tegelijk is het van belang dat bekende liederen en vertrouwde woorden blijven klinken. 

We zoeken naar variatie en een juiste balans tussen eigentijds en 

vertrouwd. Het is voor deze en gene best moeilijk om daarin mee te 

komen. Maar er ontstaat gaandeweg ook erkenning voor elkaars 

muzikale en liturgische voorkeuren, omdat je elkaars geloof erin tot 

uiting ziet komen. En dat werkt aanstekelijk. 

 

Essentie van kerkzijn 

De visie en missie van de Schenkelkerk stellen ons voor een grote 

uitdaging. Het vraagt keuzes op het gebied van wat voor 

geloofsgemeenschap wij willen zijn. De Protestantse kerk is een traject gestart met de titel Kerk 2025
2
. Dit 

traject is gericht op de zoektocht naar de essentie van kerkzijn (Back tot the basics) en de ontwikkeling van 

een nieuwe inrichting en organisatie van de kerk. De cultuur en organisatie van onze kerk blijkt op veel 

punten niet meer te passen bij de essentie van kerkzijn in de huidige tijd. 

Parallel aan dit landelijke traject zoekt de Schenkelkerk zelf actief mee op welke wijze zij zelf als 

geloofsgemeenschap keuzes moet maken. Op welke manier kunnen we de essentie van kerkzijn blijven of 

opnieuw organiseren voor alle leeftijdsgroepen? De oudere tieners, twintigers en dertigers spelen daarin 

een belangrijke rol. Hoe kunnen zij kerk zijn? Welke vormen zijn aanvullend nodig op de bestaande? Hierbij 

willen we de verbinding tussen jong en oud niet loslaten. 

 

De Heer van de kerk 

Wij zijn een verzameling mensen die door de Geest samen worden gebracht rondom de Heer van de kerk: 

Jezus Christus. Dat geeft rust, vertrouwen en hoop. De kerk is niet ons project maar is eigendom van Hem.  

Zo richten wij op Hem, volgen Hem en zoeken we naar Zijn leiding. 

  

                                                           
2
 In 2015 nam synode de nota Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg aan als uitgangspunt voor beleid. 

‘Wij zijn een verzameling 

mensen die door de Geest 

samen worden gebracht 

rondom de Heer van de  

kerk: Jezus Christus.’ 

 



4. Doelen 
 

Vanuit de beschreven visie en missie beschrijven we in dit hoofdstuk de missie in de komende 

beleidsperiode. Het gaat hier niet om een volledige beschrijving van wat we als gemeente allemaal doen. 

Dit staat beschreven in de jaarplannen van de verschillende taakgroepen in onze gemeente. We beschrijven 

welke acties we willen ondernemen die voortvloeien uit de beschreven visie. 

 

Aanbidding en eredienst 

 We blijven inzetten op erediensten waarin zowel jong als oud zich welkom weten en geïnspireerd 

worden. Omdat dit vraagt om ruimte aan elkaar geven, organiseren we het gesprek binnen de 

gemeente (ook tussen jong en oud) over welke verlangens er leven als het gaat om de vormgeving 

van de onze erediensten. 

 Daarbij nemen we mee op welke wijze we ook via de erediensten aantrekkelijk en inspirerend 

kunnen zijn voor gezinnen en jongeren.  

 We ontwikkelen een strategie gericht op de jeugd. We onderzoeken welke verlangens er leven 

onder de jeugd op het gebied van eredienst en geloofsgemeenschap. Welke vormen hebben zij 

nodig en kunnen wij bieden? Op welke manier kunnen we hen blijvend inspireren en actief laten 

participeren? 

 We stimuleren gemeenteleden en anderen die muziek kunnen en willen maken zich muzikaal in te 

zetten binnen de gemeente.  

 

Gemeenschap rondom het Woord en gebed 

 Het samen lezen in de Bijbel en samen bidden geven we belangrijke plaats. Dat gebeurt o.a. binnen 

de kringen. Daarnaast stimuleren we verschillende vormen van gebed en rusten de gemeente 

daarin toe. 

 We blijven ons inzetten op het vormgeven van de onderlinge ontmoeting en met de buurt. De 

gezamenlijke maaltijden spelen daarin een grote rol. 

 We stimuleren en geven vorm aan het onderlinge geloofsgesprek. Daarnaast rusten we de 

gemeente toe in het delen van het evangelie in eigen woorden (getuigen). 

 

Pastoraal 

 We willen naast de bestaande vormen van pastoraat een beweging maken richting onderling 

pastoraat  

 We willen ambtsdragers en gemeenteleden blijven toerusten voor hun pastorale rol  

 We willen met elkaar de rol van het gebed verkennen in het pastoraat, het persoonlijke geloof en 

het gemeenteleven  

 

Diaconie 

 De diaconie heeft een uitgebreid pakket aan taken die van groot belang zijn.  

 We willen ambtsdragers en gemeenteleden blijven toerusten m.b.t. diaconaal bewustzijn. Daarbij 

richten we ons op jong en oud. 

 We zoeken naar mogelijkheden om meer aandacht te geven aan diaconale hulp in de wijk Schenkel. 

 

Jeugdwerk 

 Vanuit het jeugdwerk blijven we op zoek naar manieren om de jeugd te inspireren en te laten 

participeren in andere activiteiten van de wijkgemeente of daarbuiten. 

 Om jonge gezinnen te trekken willen we - waar mogelijk - een beroep doen op gezinnen die in de 



wijk wonen maar elders kerkelijk meeleven. We zoeken gericht naar mogelijkheden om het 

persoonlijke contact tussen oud en jong binnen de gemeente te verstevigen. 

 

Missionaire focus 

 Omdat we er naar verlangen om buurtbewoners en/of anderen uit ons netwerk bij Jezus te 

brengen, blijven we ons inzetten op de Schenkelkerk als een dienende en getuigende 

gemeenschap. Daarbij is ons eerste doel dat mensen Jezus gaan volgen en of zij wel of niet bij onze 

gemeente aansluiten secundair. 

 Daarbij zijn we niet automatisch op zoek naar nieuwe activiteiten. We helpen de bestaande 

activiteiten in en rondom de Schenkelkerk om te profileren als open waar mensen welkom zijn en 

worden uitgenodigd om mee te doen. 

 Helpend hierbij is dat we vorm geven aan een missionair traject. We brengen in kaart op welke 

wijze mensen in aanraking kunnen komen met onze geloofsgemeenschap.  

 Het missionaire kinderwerk krijgt vorm op projectbasis en is beschreven in een projectplan. De 

inhoud is echter onderdeel van het gehele beleid van de Schenkelkerk. Het betekent dat borging 

van het wat binnen het project is ontstaan van groot belang is. Aan het einde van de projectperiode 

is het werk ondergebracht in het beleid en aansturing binnen onze gemeente. 

 

Beheer, organisatie en structuur 

 We ontwikkelen een nieuwe visie op de organisatie en structuur van onze gemeente. Op welke 

manier moet onze gemeente georganiseerd worden wanneer wij rekening houden met het aantal 

beschikbare mensen en daarnaast de ontwikkelingen in zowel de kerk als samenleving? 

 Rekening houdend met de leeftijdsopbouw onze gemeente is het noodzakelijk om te kijken naar de 

verhouding kosten en uitgaven. Daarom ontwikkelen we een visie en strategie m.b.t. de financiële 

huishouding van de Schenkelkerk. 

 

Communicatie 

 Er zijn tal van vormen van communicatie binnen de Schenkelkerk. Coördinatie, afstemming is 

visievorming is noodzakelijk. Daarom wordt een werkgroep gevormd gericht op visie en uitvoering 

van de verschillende vormen van communicatie binnen en rondom de gemeente. 

 Voor de jeugd en voor nieuw ingekomenen is een aantrekkelijker website van groot belang. 


