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Inleiding 

Dit beleidsplan (ord. 4-8-6) is een beschrijving van de opbouw, het leven en werken van de Kruiskerk. Met hart 

en ziel willen we als geloofsgemeenschap onze missionaire opdracht zo goed mogelijk vervullen. Dit komt tot 

uitdrukking in de kerkdiensten, pastoraat, diaconaat en vorming en toerusting en andere activiteiten die wij 

organiseren. 

 

De kerkenraad heeft dit beleidsplan vastgesteld op dd-mm-jjjj. Met de op bladzij 2 geformuleerde speerpunten 

willen wij tussen 2021 tot 2026 ons beleid vorm geven. 

Jaarlijks overlegt de kerkenraad over het beleidsplan met colleges en werkgroepen over behaalde doelen en 

eventuele wijzigingen. 

 

De plaatselijke regeling (ord. 4-8-5), vastgesteld door de kerkenraad op dd-mm-jjjj, vormt samen met dit 

beleidsplan één geheel. 

 

De samenstelling en werkzaamheden van colleges en werkgroepen worden beschreven in de respectievelijke 

werkplannen en/of taakomschrijvingen. 
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Identiteit, missie en visie van de Kruiskerk 

Identiteit 

De Kruiskerk is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Kerkordelijk staat de Kruiskerk bekend als Gereformeerde kerk Wezep - Hattemerbroek. 

Op 20 januari 2020 heeft de kerkenraad besloten om de naam te wijzigen in PKN Kruiskerk. 

 

Missie 

De Kruiskerk is een thuis voor mensen. Een ontmoetingsplaats van geloof, hoop en liefde
1
. 

We willen een open en uitnodigende eigentijdse geloofsgemeenschap zijn, die zich laat inspireren door de 

Bijbel als levensbron en het geloof in Gods liefde voor de hele aarde.
2
  

 

Visie 

We zoeken naar inspirerende en vernieuwende vormen van kerk zijn en vieren, om samen met anderen op 

zoek te gaan naar God en geloof in deze tijd om Gods goede boodschap met elkaar te delen.  

 

Dit zien wij als volgt: 

• Gods onvoorwaardelijke liefde delen met iedereen; 

• vertellen van God die mensen zoekt, kent en liefheeft; 

• het vieren en beleven van de omgang met God in de eredienst; 

• het voeren van inhoudelijke geloofsgesprekken;  

• onze naaste dienen in woord en daad. 

 

 

 

 

Speerpunten beleidsperiode 2021 - 2026 

Speerpunten beleid 

In de beleidsperiode 2021 - 2026 zijn de volgende speerpunten voor het beleid vastgesteld door de kerkenraad: 

• Het verbeteren van de financiële positie van de kerk; 

o een vernieuwend en eigentijds multifunctioneel gebouw maakt het mogelijk om nieuwe inkomsten te 

creëren; 

o en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten vanuit onze missie als gemeente; 

• Het planten van een pioniersplek in Wezep - Hattemerbroek; 

o het voeren van inhoudelijke geloofsgesprekken; 

o midden in de samenleving te staan; 

o herkenbaar en dienstbaar aanwezig te zijn in het dorp; 

• Een Groene kerk worden; 

o een goed rentmeester
3
 te zijn met inzet voor een duurzame en groene kerk; 

• Het onderzoeken van de intensivering van de samenwerking met de Pauluskerk en andere 

geloofsgemeenschappen; 

• Aanpassen van de organisatiestructuur van de kerk i.v.m. de leeftijdsopbouw van de gemeente. 

 

                                                           
1
 1 Korintiërs 13: 13 

2
 Genesis 9: 8 - 13 

3
 Genesis 1: 28 / 1 Petrus 4: 10 
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Pastoraat 

Missie 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de 

weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Pastoraat is een zaak van en voor de 

Kruiskerkgemeente
4
. Vanuit onze roeping erkennen wij de verantwoordelijkheid om er te zijn voor anderen. 

Visie 

De visie op het pastoraat is gebaseerd op de liefde van God en op het beeld van Jezus als de Goede Herder 

(:”Weid mijn schapen”)
5
. 

Wij zien het pastoraat als een wezenlijk onderdeel van onze roeping en verantwoordelijkheid. 

De kerk heeft als doel om present te zijn, ook daar waar mensen noodgedwongen niet naar de kerk kunnen 

komen.  

Persoonlijke contacten zijn de basis voor pastoraat en gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw is meeleven met 

alle gemeenteleden zowel jong als oud. Het hart van het kerk zijn is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en 

liefde. Pastoraat is tweerichtingsverkeer: gezien worden en jezelf durven laten zien. 

Dit willen we bereiken door: 

• tijd te nemen voor en aandacht te geven aan de ander; 

• oog en oor te zijn voor de mensen om ons heen; 

• elkaar te bemoedigen; 

• activiteiten op buurtniveau te organiseren; 

• contacten te onderhouden met andere geloofsgemeenschappen; 

• contacten te onderhouden met de burgerlijke gemeente en maatschappelijke instanties. 

 

 

College van Diakenen/ Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

Sinds januari 2021 is het College van Diakenen samengevoegd met de commissie Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking. In het vervolg is het kortweg: College van Diakenen/ZWO 

Missie 

Mens zijn betekent in de Bijbel medemens zijn. Dagelijks komen wij in aanraking met de nood in de wereld, 

met vragen naar zorg en financiële hulp. 

 

In Nederland treedt de overheid terug en wordt zorg vanuit de naaste omgeving steeds belangrijker. 

Als christenen worden wij opgeroepen om te delen van wat ons gegeven is en er te zijn als hulp nodig is. We 

weten ons geïnspireerd door de liefde van God, de liefde voor de medemens en voor de natuur. 

Visie 

Het College van diakenen/ZWO wil de gemeente inspireren tot recht doen en “helpen, waar geen helper is”, 

dichtbij en veraf. Dit probeert de diaconie onder meer te bereiken door uitvoering te geven aan het 

activiteitenplan, door actief deel te nemen aan de kerkdiensten ten behoeve van de geldinzameling, dienaren 

te zijn bij de avondmaalsvieringen en contact te houden met het netwerk van contactpersonen in onze 

gemeente, die zijn immers de ogen en oren van de diaconie. 

 

Het CvD/ZWO probeert verder: 

• de gemeente bewust te maken van onze activiteiten; 

• de jeugd te betrekken bij de activiteiten; 

• deel te nemen aan het overleg met het DPGO (diaconaal platform gemeente Oldebroek); 

• projecten (meestal van Kerk in Actie) op het gebied van zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking financieel te ondersteunen; 

• transparant en zichtbaar te zijn (kerkblad, website en app). 

                                                           
4
 Johannes 10: 16 

5
 Johannes 21: 15 - 17 
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College van Kerkrentmeesters 

Missie 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor de 

Kruiskerk gemeente te scheppen en te onderhouden. 

Visie 

Het beleid van het CvK is erop gericht om op verantwoorde wijze om te gaan met de schepping, de financiële 

middelen en (het onderhoud van) de gebouwen. 

Het College van Kerkrentmeesters wil in de komende periode op een verantwoorde wijze: 

• de kerk toekomstbestendig houden voor erediensten en andere activiteiten; 

• de Kruiskerk voorbereiden op toetreding tot het netwerk van Groene Kerken (www.groenekerken.nl); 

• verduurzamingsmaatregelen treffen die leiden tot een lagere CO
2
-footprint en lagere exploitatielasten met 

betrekking tot energiekosten; 

• onderhoud aan de gebouwen uitvoeren volgens het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan; 

• initiatieven ontwikkelen om de gebouwen intensiever te gebruiken voor het genereren van meer 

huuropbrengsten; 

• initiatieven ontwikkelen voor het genereren van meer inkomsten uit de Actie Kerkbalans, de collectes en 

acties voor speciale doelen; 

• voldoende solvabel zijn om een predikantsplaats van tenminste 0,8 fte in stand te houden. 

 

Jeugd- en jongerenwerk 

Missie 

In de geloofsontwikkeling maken we onderscheid tussen kinderen en jongeren. In de kindertijd willen we de 

kinderen vertrouwd maken met de geloofsverhalen en de liefde van God. Dit doen we door middel van 

kinderoppas en kindernevendienst. 

Jongeren willen meer ruimte voor kritische vragen en de vorming van een eigen mening. Daarin willen we 

graag een sparringpartner zijn. In het jeugdwerk willen we flexibel en vraaggericht te werk gaan door dat te 

doen wat op dit moment nodig is voor jongeren. 

Bij de uitvoering van het jongerenwerk betrekken we graag de hele gemeente maar vinden we het eveneens 

van groot belang om samenwerking te zoeken met andere kerken en de burgerlijke gemeente. 

Visie 

Jongeren vormen mede onze hoop op de toekomst. Dat vraagt om actieviteiten door en voor jongeren. 

Hierdoor willen we jongeren blijven(d) betrekken bij de kerk en jonge gezinnen (weer) in de kerk krijgen. 

Dit willen we bereiken door: 

• het organiseren van jongerencafé en diensten voor en door jongeren, in samenwerking met de Pauluskerk. 

 

Vorming en toerusting 

Missie 

De kern van Vorming en Toerusting is dat de levende gemeente naast ’vieren’ en ’dienen’ ook aandacht 

besteedt aan ‘leren.’ 

Het is van wezenlijk belang voor het ‘kerk zijn’ dat mensen kennis hebben van en zich willen verdiepen in de 

geloofsinhoud en elkaar vormen en toerusten. 

Visie 

Wij willen een ’lerende’ gemeente zijn die handen en voeten geeft aan het blijvende proces van geestelijke 

vorming. Het leven leren met God, jezelf en de ander is wezenlijk om je weg te vinden als mens en christen in 

deze wereld. 

Dit willen we bereiken door: 

• het voeren van inhoudelijke geloofsgesprekken; 

• het organiseren van activiteiten waarbij de gemeente geestelijk gevormd wordt; 

• het opstellen van een jaarlijks programma voor V&T met actuele, samenbindende en vormende activiteiten. 


