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Inleiding 

Dit Beleidsplan beschrijft de missie en visie van de Centrumkerk, de doelen en speerpunten voor de 
komende 5 jaar, en de prioriteiten voor 2021. De huidige activiteiten staan in Bijlage 1. Het overzicht van 
de acties die nodig zijn om de doelen te bereiken staan in Bijlage 2. Deze acties worden uitgevoerd door 
de commissies en werkgroepen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  

Het Beleidsplan is vastgesteld door de wijkkerkenraad van de Centrumkerk op 10 november 2020 na 
inbreng van de gemeente.  

 

Missie en Visie van de Centrumkerkgemeente 

Wij willen een gemeente zijn die, vanuit het geloof in Jezus Christus, het woord van God spreekt dat 
verstaan wil worden in deze tijd; een gemeente die open, zichtbaar en gastvrij is voor alle mensen om 
ons heen en waar jong en oud zich thuis voelt.  

 

Kenschets van de gemeente 

De wijkgemeente Centrumkerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Er zijn in de 
wijkgemeente twee predikanten (1,5 fte) in dienst. Daarnaast zijn er een cantor/organist, een organist, 
en een koster-medewerker kerkelijk bureau in dienst. Er is een koor, een cantorij en een kindercantorij. 
Er zijn veel vrijwilligers, er is pastoraat in de wijken en er worden diverse activiteiten ondernomen. De 
Centrumkerk is een mondige gemeente, met relatief veel hoogopgeleiden. De beleving van het geloof is 
uiteenlopend. We zijn een gemeente met relatief veel ouderen. De kerkdiensten worden goed bezocht 
en worden als inspirerend ervaren. Na de dienst is er een ontmoeting bij het koffiedrinken. Er zijn 
kringen en gespreksgroepen. Er is een nauwe band met de Julianaschool. Een paar keer per jaar worden 
kerk-en-school diensten gehouden die eveneens goed worden bezocht. In Bijlage 1 staat een 
opsomming van de huidige activiteiten.  

Echter, er zijn ook aandachtspunten en zorgen in onze gemeente: jeugd, jongeren en jonge gezinnen 
komen weinig in de kerkdiensten; de liturgie is niet erg gevariëerd; de aansluiting bij wat speelt in de 
samenleving kan beter; het aantal leden loopt langzaam maar zeker terug; daarmee kan de financiële 
gezondheid van de gemeente op termijn in gevaar komen.  
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Daarom willen we in dit beleidsplan de doelen voor de komende jaren aanscherpen.  

 

Doelen voor de komende jaren 

Allereerst willen we in de komende jaren voortzetten waar we goed in zijn en waar behoefte aan is: 
inspirerende zondagse vieringen houden, kerk zijn op de kruispunten van het leven (doop, trouwen, 
uitvaart), pastoraat verzorgen, aandacht voor ouderen, en activiteiten organiseren voor gemeenteleden 
en mensen van buiten.  

We kiezen voor drie speerpunten voor versterking van de gemeente in de komende jaren: 

1. Centrumfunctie: van betekenis zijn voor de samenleving en de mensen om ons heen  
2. Verstaanbaar en zichtbaar zijn voor mensen van deze tijd 
3. Aandacht geven aan jeugd en gezinnen. 

 

NB: Het gewone gemeenteleven wordt op dit moment sterk beinvloed door de beperkingen vanwege het 
coronavirus. We moeten leren omgaan met deze moeilijke situatie. Dit vraagt extra aandacht voor het 
onderhouden van de onderlinge band middels het pastoraat, de communicatie, de online vieringen, en 
de toerusting. Deze onderwerpen hebben nu extra aandacht nodig naast de drie speerpunten. 

 

Acties 

Om deze doelen te bereiken willen we een aantal acties opzetten. De acties vallen onder de thema’s: 

x Centrumfunctie 
x Verstaanbaarheid 
x Jeugd en jonge gezinnen 
x PR. 

 

De acties staan in de tabel in Bijlage 2 (“De Activiteitenboom”). Bij de acties wordt vermeld: welke 
commissie of werkgroep voert de actie uit, welke prioriteit heeft de actie, welk tijdspad (kort, midden, 
lang), en welke kosten brengt de actie met zich mee. 

 

Om de acties uit te voeren of te coördineren zijn een paar nieuwe commissies nodig: 

x Commissie Inrichting binnen / buiten 
x Jeugdoverleg 
x Commissie communicatie. 
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Prioriteiten voor het komend jaar 2021 

Op basis van de reacties van gemeenteleden op het concept Beleidsplan, middels een gemeenteavond 
en -middag en een enquete, worden per speerpunt de volgende prioriteiten gekozen voor de acties in 
het komend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd en Gezinnen 

x Netwerken van ouders creëren  

x Eigenaarschap van de jeugd 

x Jeugdruimte inrichten door jongeren 

Eigenaar: ds. Marjolein Cevaal, 
Jeugdouderlingen 

 

Verstaanbaarheid 

x Duidelijk laten zien waar we als 
gemeente voor staan / identiteit: divers, 
vrijmoedig wat geloof betreft, gastvrij en 
laagdrempelig zijn, o.a. voor 
nieuwkomers 

x Variatie in liturgie (o.a. laagdrempelig 
voor jeugd) 

x Zichtbaarheid: wie doet wat – 
informatiegids, fotobord 

Eigenaar: ds. Harold Oechies, commissie Vieren 

Centrumfunctie  

x Buiteninrichting, straatzijde kerk:  
gastvrijheid en zichtbaarheid 

x Binneninrichting: toegankelijkheid 
ruimtes, toiletten, ventilatie  

x Wijkfunctie  

Eigenaar: ds. Harold Oechies, Commissie 
Binnen/Buiten, pastorale ouderlingen, 
diakenen 

PR 

x Zichtbaarheid voor buitenwereld 

x Huisstijl, social media, kerkapp, 
nieuwsbrief, kerkblad nieuwe stijl 

Eigenaar: commissie Communicatie 
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