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1. De Hoeksteen als gemeente
1.1 Gegevens
De Hoeksteen is een kleine wijkgemeente binnen de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel, behorend tot de PKN. Zij kerkt sinds 1968 in het
gebouw de Hoeksteen aan de Rivierweg 15 in de wijk Middelwatering. Het
territoriale gebied bevat de wijken: Middelwatering, Capelle West,
‘s Gravenland en Fascinatio.

1.2 Visie
De landelijke trend van vergrijzing is zichtbaar in de gemeente. Getalsmatig
zijn er weinig jonge gezinnen. Maar: kinderen ontvangen in de dienst wel
aandacht, want zij horen er volledig bij! Er is kindernevendienst en in de
dienst zingen we doorgaans ook een kinderlied. Eens per jaar wordt de viering van het Heilig Avondmaal afgestemd op de jonge gezinnen, met gebruik van het prachtige door de kinderen geverfde Avondmaal kleed. De
sfeer in de gemeente is goed en de gemeente kenmerkt zich als open, hartelijk en gastvrij.
Er is een netwerk van kerkburen waarmee het omzien naar elkaar gewaarborgd is. Ook is er iedere zondag voor en na de dienst ruimte elkaar te
ontmoeten.
Wij hebben dus genoeg te bieden, in de eerste plaats het vieren van het
goede nieuws van Jezus Christus in iedere eredienst. Voor mensen die meer
willen weten van geloof is er ruimte dat te ontdekken in het aanbod van
een Oriëntatiecursus Christelijk Geloof.
Onze visie omschrijven wij als volgt:
1. Wij willen een gemeente zijn die zonder eigenbelang, om niet, middenin de maatschappij staat, een gemeente die in de Capelse, maar
ook in de wereldwijde samenleving haar plaats inneemt. Dit laatste
krijgt aandacht en vorm in het werelddiaconaat dat zich in de Hoeksteen in een goede belangstelling mag verheugen.
2. Wij ervaren als gemeente een opdracht: we zijn vissers van mensen
dus we staan open voor wie er op ons pad komt.
3. We willen een warme gemeente zijn waarvan bemoediging uit gaat,
waar onderlinge betrokkenheid en omzien naar elkaar kernwoorden zijn.
3
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4. Er is binnen onze gemeente ruimte voor verschil van interpretatie,
maar de kern van de zaak is onze leidraad: de genade ons gegeven
van God, zichtbaar gemaakt in het sterven en de opstanding van Jezus Christus, zijn Zoon. Het is die genade die ruimte schept er te
mogen zijn en die mensen tot verandering kan brengen.

1.3 Lid worden van De Hoeksteen
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij kennen de mogelijkheid om mensen in te schrijven als: dooplid, belijdend lid, gastlid of als blijkgever van
verbondenheid.
Lid zijn van een vereniging en zeker een kerk is niet vrijblijvend. Wij verwachten van onze leden dat zij naar vermogen bijdragen aan het reilen en
zeilen van de gemeenschap door:




mee te bidden,
mee te werken en
mee te betalen.

Bij de gebeden in de zondagochtenddienst is de voorbede van gemeenteleden onontbeerlijk en als we samen het Onze Vader bidden weten we ons
verbonden met elkaar en met onze Schepper.
Lid zijn van een kerk betekent delen in het geloof van de gemeente en het
geloof uitdragen in woord en daad als de mogelijkheid zich voordoet. Dat is
de basishouding van een gelovig mens. Maar we hopen dat leden ook bijdragen naar vermogen en talenten aan de taken binnen de gemeente, variërend van koffieschenken tot deelname aan gespreksgroepen of projecten
of het lidmaatschap van de kerkenraad.
Om de kerk in stand te houden hebben we naast menskracht ook geld nodig. Hier verwachten we dat onze leden naar draagkracht mee betalen.

1.4 Toekomst van De Hoeksteen
Wij willen met enthousiasme bovengenoemde visie verder uitbouwen en
nadrukkelijk gastvrije gemeente zijn. Het onderlinge geloofsgesprek dat op
diverse manieren vormgegeven wordt willen we stimuleren.
Op het omzien naar elkaar met koffiedrinken, in het pastoraat en de toerusting van het pastoraat, het brengen van de bloemen van de kerk en het
mensen vervoeren naar de kerk die daar moeilijk kunnen komen, willen we
4
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zuinig zijn. Wij handhaven graag de zondagse eredienst in het huidige kerkgebouw vanwege de band met de oudere generatie.
Die zaken waarin we de samenleving ontmoeten zoals: de scholendiensten,
de openmonumentendag, Hoeksteen Culinair, het gastgebouw zijn voor de
voedselbank, het pinksterkamp, het Feest van de Geest, het kerstfeest voor
de kinderen en het diaconaat zullen we als wijkkerkenraad actief volgen om
te blijven zoeken naar verbreding, verdieping en kwaliteit.
Bij eventuele samenwerking met andere wijkgemeenten willen wij de hiervoor genoemde identiteit mee laten klinken.
Samengevat: we zoeken onze kracht vanuit de identiteit in het onderhouden, uitbouwen en/of verstevigen van zaken waar we al mee bezig zijn. Wij
denken dat we hierin van waarde zijn en mensen aanspreken.
Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de moeilijke kanten van het gemeente-zijn: de vergrijzing1 en de daarmee gepaard gaande krimp en het
gebrek aan identificatie van de jongere leeftijd met mensen van de eigen
leeftijd. Toch blijven we zoeken naar mogelijkheden om de jongere generatie te betrekken bij kerk en geloof en is er ruimte voor inbreng van jongeren.
We staan open voor samenwerking met andere wijkgemeenten op het punt
van jongeren en ook op andere punten. Momenteel zijn er de gezamenlijke
vieringen in de Stille Week. Er is een opvoedcafé waarvan we hopen dat het
een ontmoetingsplek zal worden voor ouders uit alle wijkgemeenten, omdat naast het eigene van een wijkgemeente ook het gezamenlijke de toekomst heeft.
De praktijk is, dat ook niet-leden betrokken worden bij de activiteiten van
De Hoeksteen. Er zal worden gezocht naar een mogelijkheid om ‘vriend ‘ te
worden van de Hoeksteen om deze betrokkenheid vorm en inhoud te geven
zonder het aangaan van een direct lidmaatschap.

1.5 Organisatie
Een gemeente heeft voor de voortgang van het kerkenwerk structuur en
leiding nodig. Gelukkig beschikken we over een groot aantal vrijwilligers die
zich inzetten op vele gebieden. De wijkkerkenraad geeft samen met de
1

Om dit laatste in procenten uit te drukken: 40% is ouder dan 85 jaar, 20% jonger
dan 30 jaar, de overige 40% bevindt zich in de leeftijd van 31 – 84 jaar (2015).
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predikant leiding aan de gemeente. De kerkrentmeesters ondersteunen het
beleid met hun financiële kennis, de diakenen helpen de gemeente om te
zien naar ‘hen die geen helper hebben’, binnen en buiten de gemeente.
De pastorale ouderlingen geven met de predikant vorm en inhoud aan het
bijzondere pastoraat. Pastorale bezoekers zijn verantwoordelijk voor o.a.
ouderenbezoek.
De kerkbuurman of -vrouw zorgt voor het laagdrempelige contact met de
adressen in de eigen buurt.
Los van de organisatiestructuur verwachten wij op pastoraal en diaconaal
gebied van alle gemeenteleden een actieve houding, want gemeente ben je
met elkaar. Zo streven wij naar een open en hartelijk klimaat waarin gemeenteleden in de onderlinge ontmoeting belangstelling hebben voor elkaars levensverhaal.
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2. Eredienst
De kerkdiensten op de zondag zijn en blijven het centrale element in het
gemeente-zijn, waarin men elkaar ontmoet en bemoedigd en gesterkt
wordt in de beleving van het geloof. Het samen bidden en danken, zingen
en de lofprijzing en de uitleg van het Woord van God zijn hiervan onvervreemdbare onderdelen.
De vorm van de kerkdienst zal zich ontwikkelen in overeenstemming met
de gevoelens van de gemeente. N.a.v. de gesprekken in de wijk, voorjaar
2015 worden er zaken gehonoreerd zoals: het beschikbaar hebben van een
samenvatting van de preek, ruimte voor een stiltemoment in de dienst. Het
streven blijft naar meer interactie, vooral ten aanzien van de preek van de
voorganger, inbreng van de gemeente, muzikale inbreng in de liturgie. De
inbreng van de gemeente zou ook gezocht kunnen worden in het aanleveren van beeldmateriaal voor de beamer. Uiteraard moeten alle elementen
dienstbaar blijven aan het gegeven dat we samen zijn als gemeente voor
Gods aangezicht. Voor de inhoud van de verkondiging blijft het van belang
dat er aandacht zal zijn voor de praktische consequenties van het evangelie
voor de kerk en haar leden in de actuele situatie van elke dag in de samenleving. Kortom: inspirerende, levendige en veelzijdige, afwisselende diensten voor alle leeftijdscategorieën. De diakenen zullen hun aandeel nemen
bij de gebeden i.h.b. bij de Avondmaal diensten.
Tijdens de zondagse eredienst is er voor de jongste kinderen oppas en voor
de kinderen van de basisschool kindernevendienst. De kinderen van de
nevendienst hebben een aandeel in het aanleveren van de voorbede. Ook
al is het moeizaam vrijwilligers te vinden en is het aantal kinderen laag, toch
willen we dit niet opgeven.
Om het onderlinge contact te bevorderen is er aansluitend aan de zondags
eredienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie.
Ongeveer zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Eenmaal
per jaar in een eenvoudige viering met het oog op kinderen.
Als ondersteuning van de predikant en als adviesorgaan van de Wijkkerkenraad is de Commissie Eredienst in leven geroepen. Op haar beurt voert zij
het beleid uit dat vastgesteld is in de Wijkkerkenraad. In deze commissie
hebben zitting: de predikant, de organist die in zijn functie de muzikale medewerking aan de diensten verzorgt en regelt (o.a. koren uitnodigen, lei7
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dinggeven aan de zanggroep), de preekregelaar zodat bijzondere diensten
afgestemd kunnen worden, een lid van het beam-team, zo mogelijk verder
aangevuld met gemeenteleden. De Commissie Eredienst evalueert de kerkdiensten.
Aan kerkelijke feesten als Pasen, Pinksteren en Kerst wordt meestal een
extra feestelijk tintje gegeven door medewerking van de zanggroep, koren
of andere muzikale medewerking naast het orgel.
Op weg naar Pasen wordt samen met de Oosterkerk en Schenkel het Triduüm beleefd en gevierd in bijeenkomsten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Op de Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar wordt ook aandacht geschonken aan passende muziek en is er ruimte de overledenen van het afgelopen
jaar te herdenken. Dat geldt voor overledenen uit de eigen gemeente maar
de gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld ook zelf namen uit
andere wijken aan te dragen van mensen waar vanouds een band mee was.
De groep ouderen is het meest vertegenwoordigd en daardoor zijn de diensten over het algemeen in overeenstemming met wat zij gewend zijn. Heel
bewust willen we openstaan voor ideeën van de jongere generaties, zij zijn
van harte uitgenodigd hun aandeel te leveren.
In iedere dienst wordt een kinderlied gezongen, eventueel ondersteund
met een filmpje op de beamer. De eigen predikant mailt dit filmpje tijdig
aan de gezinnen zodat de kinderen er al mee vertrouwd kunnen raken. Zo
reiken we de kinderen een lied aan in hun eigen geloofstaal en mogen zij
zich ook welkom voelen in de dienst.
Sinds mei 2013 is het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ in gebruik. Er is geen eenduidig muziekprofiel gekozen voor de gemeente. Dat
betekent dat de voorgangers vrij zijn te putten uit de complete liederenschat.
Speerpunten




De vieringen van het heilig Avondmaal verlopen goed, aandacht
hiervoor blijft geboden; zeker ook letten op de verminderde mobiliteit van de deelnemers.
Enige malen per jaar zal er ’s middags in de voormalige kuil een korte Avondmaal dienst worden gehouden. Deze dienst is speciaal
8
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voor ouderen die meer de ochtenddiensten kunnen bezoeken. In
speciale gevallen kan er thuis avondmaal gevierd worden.
De contacten met de scholen blijven onderhouden en mogelijkheid
blijven bieden eens per jaar tot een school en gezinsviering.
De Taizévieringen in eigen kerk willen we breder (pr) onder de aandacht brengen, ook buiten de kerkmuren.
Feeling houden met de jongere generatie om te weten of zij zich
thuis voelen in het klimaat van de huidige vieringen en evt. zoeken
naar alternatieve vieringen; dit omdat het ons een zorg moet zijn
vanwege de ongelijke leeftijdsverdeling dat ook de jongere generaties zich kunnen herkennen in de kerkdiensten en er voldoende
mogelijkheid moet zijn zich te kunnen identificeren met de overige
aanwezigen.
In een aantal diensten kan er aan kerkbezoekers ruimte worden
geboden om een korte persoonlijke voorbede/zegen te ontvangen.
Dit kan bv plaatsvinden tijdens of na een thema- of Avondmaal
dienst.
Aandacht houden voor goede kwaliteit beamer (als de lamp stuk
gaat vervangen door sterkere lichtkwaliteit voor duidelijker projectie?) en geluid.
Het gebruik van de beamer stimuleren door gemeenteleden op te
roepen beeldmateriaal aan te leveren; uiteraard zal de voorganger/cie. eredienst niet uit het oog verliezen dat beeldgebruik zinvol
moet zijn en kwaliteit mag hebben.

9

rev. 1 dd. 9-3-2017

3. Pastoraat
Omzien naar elkaar is in de Bijbel een vast gegeven. Namens God is Jezus de
goede herder en daarmee het voorbeeld van dat en hoe wij er voor elkaar
kunnen zijn. Dit pastorale omzien naar elkaar behoeft een organisatiestructuur, tegelijk is het een zaak van de hele gemeente. Om dit omzien in kaart
te brengen is de volgende opzet gemaakt.

3.1 Kerkbuur m/v
Allereerst is daar de taak van kerkbuurman/vrouw. Deze term vervangt het
woord wijkcontactpersoon en past binnen de nieuwe organisatiestructuur
van het pastorale werk van de Hoeksteen.
Wat houdt kerkbuur zijn concreet in?
De kerkbuur probeert met de hem/haar toevertrouwde adressen vriendschappelijk contact te houden als lid van de Hoeksteen.
Dat betekent:






Meeleven bij lief en bij leed voor zover bekend uiteraard. Voor de
verjaardagen zullen kaarten aangeleverd worden en de data waarop de verjaardagen vallen. U kunt dan een kaart afgeven. Hierbij zit
een verzoek om een gift voor het verjaardag fonds. De meeste
mensen vinden het fijn om iets te geven vanwege hun verjaardag.
Uw ervaring zal leren of dit ook het geval is op uw adressen. Is dit
niet zo dan hoeft u in het vervolg alleen maar de verjaardagskaart
te bezorgen. Kaarten worden centraal aangeleverd.
Bij ziekte en verjaardagen vanaf 75 t/m 84 jaar mag u op bezoek
gaan met een kleine attentie. Een declaratieformulier voor de onkosten ligt in de kerk.
Vanaf de leeftijd van 85 jaar krijgt men de bloemen uit de kerkdienst, deze mogen ook door de kerkbuur worden bezorgd.
Als er een jubileum is of een ander heugelijk feit dan hoort u dat via
de predikant of de pastorale ouderling.

Verder zijn er een aantal ‘zakelijke’ contactmomenten in een jaar.



Het rondbrengen van de VVB in januari, het brengen van een infobrief over het nieuwe seizoen eind augustus, begin september.
Het bezorgen van een kerstgroet in december.
10
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Omdat we streven naar niet meer dan 9 adressen per kerkbuur, het liefst in
de buurt valt de hoeveelheid loopwerk wel mee.
Als kerkbuur beschikt u over visitekaartjes van de kerk zodat u ook makkelijk te vinden bent door de mensen.
U bezoekt ook de eventueel nieuw ingekomen mensen, van deze mensen is
niet altijd bekend of ze bij de kerk willen horen. Van onze kant willen we
hen wel welkom heten.
Twee keer per jaar worden alle kerkburen uitgenodigd om met de andere
kerkburen en de voorganger ervaringen uit te wisselen en het werk te evalueren.

3.2 Pastoraal Bezoeker
De Pastoraal bezoeker (m/v) is samen met anderen verantwoordelijk voor
het pastorale bezoekwerk in de Hoeksteen. Zij hebben naar vermogen een
aantal te bezoeken adressen toevertrouwd gekregen.
Vaak zullen dat adressen zijn van mensen die zelf niet meer de kerk kunnen
bezoeken en die dat ook missen.
Omdat de mensen niet meer in de kerk kunnen komen stellen ze het
meestal op prijs als uw bezoek ook inhoudt dat er een stukje uit de Bijbel
gelezen wordt en/of gebeden. Misschien voelt u de situatie aan en vindt u
dat een mooi gedicht beter op zijn plaats is. Een bezoek is overigens niet
dan pas goed als er gebeden en gelezen is. Een bezoek is goed als degene
die bezocht werd gehoord en gezien is.
De Pastoraal Bezoeker wordt niet in het ongewisse gelaten of in het diepe
gegooid: de predikant zal een aantal momenten aanreiken waarop van gedachten gewisseld kan worden over de inhoudelijke kant van het bezoekwerk. Ook zullen we dan ervaringen uitwisselen en vragen bij het bezoekwerk bespreken.
Van de Pastoraal Bezoeker wordt verwacht dat er tenminste 3 keer per jaar
contact is met de hem/haar toevertrouwde adressen. Mocht tijdens een
periode van ziekte op een bepaald adres meer aandacht nodig zijn, dan kan
met de predikant en de pastorale ouderling afgesproken worden hoe dit zal
worden ingevuld.
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3.3 Pastorale Ouderling
De volgende taak in het omzien is die van pastorale ouderling. Deze is in de
hele wijk inzetbaar bij het crisispastoraat en ondersteunt de predikant bij
haar overige pastorale taken.

3.4 Diaconaal omzien
De diakenen hebben hun eigen taak in het omzien van de gemeente. Zij
beschikken over een databank van talenten en gaven, oftewel: mensen die
zich beschikbaar stellen met hun tijd en hun vaardigheden. Van een spijker
in de muur tot begeleiding bij ziekenhuisbezoek en een wandelingetje als
de zon schijnt. Het gaat hierbij niet om structurele maar om incidentele
hulp.

3.5 Groepspastoraat
Als het signaal komt dat veel gemeenteleden eenzelfde problematiek delen
dan kan gezocht worden naar vormen van groepspastoraat waarin ervaringen gedeeld kunnen worden (rouwverwerking, echtscheiding etc.)

3.6 Van Groothuisbezoek naar Gesprekken in de wijk.
Gemiddeld nemen ongeveer 80 – 90 mensen deel aan de gesprekken in de
wijk. Toch is de opkomst in ’s Gravenland en Fascinatio niet hoog. In deze
wijken ligt de betrokkenheid bij de kerk ook niet altijd even hoog. Dat is een
zorgelijk verschijnsel dat wel onze aandacht verdient.
Voor de ouderen in de gemeente wordt een gespreksmiddag aangeboden,
in 2012 voor het eerst. Na afloop wordt er met elkaar gegeten, dit is voor
herhaling vatbaar.
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4. Missionaire Gemeente: Diaconie en ZWO
In het diaconaat geeft de Gemeente gevolg aan haar vanuit het evangelie
gegeven opdracht tot liefde en zorg voor de naaste, dichtbij en veraf. Het
hiertoe noodzakelijke werk is primair in handen van de Diaconie. Deze heeft
die taak structuur gegeven in:




Het gemeentediaconaat (GD) – de zorg voor mensen binnen onze
gemeente.
Binnenlands diaconaat (BD) - de zorg voor mensen in moeilijke omstandigheden binnen de Nederlandse samenleving.
Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Kernbegrippen hierbij zijn: het doorgeven van de blijde boodschap
van het evangelie, solidariteit, ondersteuning, delen van kennis,
macht en kapitaal, bestrijding van armoede en ziekten.

In de wijkkerkenraad hebben wij 3 diakenen, een voor GD, een voor BD en
een voor ZWO. Dit is voldoende om leiding te geven aan het diaconaat, te
weinig om handen en voeten te geven aan de omvangrijke taak van dit alles. Wij zullen ons richten op motiveren en activeren van onze gemeenteleden zodat ze zich betrokken voelen bij het diaconale werk.
Dit komt tot uiting in de navolgende activiteiten:









Tweemaandelijkse diaconale gemeentemaaltijden verzorgen door
de maaltijdgroep.
Elke vrijdag koffieschenken en contact maken met de bezoekers
van het uitdeelpunt van de voedselbank.
Elke zondag kunnen gemeenteleden koffiedrinken na de dienst.
Duidelijk formuleren van onze collectedoelen en actiepunten.
Meewerken met het ronddelen van de kerstpakkettenactie van Capelse Kerken in Actie en de businessclubs van Capelle aan de IJssel.
Regelmatig de collectedoelen communiceren via de beamer; eventueel met extra informatie en/of in Kerknieuws.
Speciale diensten ZWO waarin we onze gekozen doelen onder de
aandacht brengen.
Werelddiaconaat projectmatig aanpakken, beter iets kleins dat
goed loopt dan iets groots wat vaag blijft. Niet alleen ver weg maar
ook dichtbij.

13
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Er is een database opgezet (klusjes, wandeling, ziekenhuisbezoek)
om mensen hulp te kunnen bieden.

De Hoeksteen is met 2 diakenen vertegenwoordigd in het College van Diakenen.
Waar mogelijk wordt er met de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente samengewerkt. Een voorbeeld daarvan is het Steunfonds voor
hulpaanvragen. Hiervoor wordt in elke wijkgemeente een collecte gehouden voor dit steunfonds.
Ook de ZWO kent een gezamenlijk overleg waarin activiteiten opgezet en
uitgevoerd worden. Het streven is om dit overleg in het College van Diakenen onder te brengen.
Speerpunten






Wijk overschrijdende samenwerking zoeken in college van diakenen, ook voor ZWO.
Contact en afstemming zoeken met de burgerlijke gemeente.
Deelnemen aan Diaconaal Platform, dit moet nog verder worden
opgezet en uitgebreid.
Samenwerking met Vluchtelingenhulp, mensen informeren waar
behoefte aan is.
Faciliteren van de kinderclub voor buurtkinderen om invulling te
geven voor woensdagmiddag.

14
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5. Jeugd binnen en buiten de kerk
In onze vergrijzende kerk zijn er helaas weinig jongeren. Ook is er een gebrek aan kerkenraadsleden. Daardoor heeft het vervullen van de vacature
jeugdouderling geen prioriteit. In huidige situatie geeft de wijkpredikant
samen met kindernevendienst en een gemeentelid dat jeugdwerk ondersteunt hier invulling aan.
Speerpunten







Aansluiting zoeken voor de jeugd bij andere wijken.
Zoeken naar zinvolle invulling kinderkerstfeest.
Het in standhouden van de kindernevendiensten met bredere projecten rond Kerst en Pasen.
Het laten circuleren van de geloofskoffer.
Organiseren van een opvoedcafé.
Gesprek in de wijk, zie onder pastoraat.
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6. Vorming en Toerusting
Het hoogtepunt van het gemeentezijn is de zondagse eredienst. Daarnaast
is het goed diverse leer en ontmoetingsmomenten te hebben voor de opbouw van het persoonlijke geloof. Dit kan in de eigen gemeente en/of samen met andere kerken gerealiseerd worden.
In de eigen wijkgemeente:






Bijbelgesprekskringen of leerhuis.
Een kring voor mensen met een speciale interesse.
Catechese voor jong en oud.
Ontmoetingsmomenten voor doelgroepen: ouders van jonge kinderen, van tieners, ouderen.
Spirituele werkgroep.

In samenwerking met andere wijkgemeentes:




Het opzetten en stimuleren van overkoepelende jeugdactiviteiten.
Sprekers over actuele onderwerpen.
Ambtsdragervergadering.

Speerpunten



Meer aandacht voor ouders met kinderen/ tieners.
Laagdrempelig geloofsaanbod aanbieden vanuit de missionaire opdracht.

Het aanbod van het seizoen moet tijdig worden aangekondigd in de gemeente.
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7. Communicatie naar en van de gemeente
Een goede communicatie van activiteiten, besluiten en van zaken waarin
elkaars meeleven van belang is, is onontbeerlijk. Wij hebben daarvoor de
volgende kanalen:









KerkNieuws: voor het pastorale nieuws, nieuws over diensten en
activiteiten is dit een goed orgaan. Ook de besluiten van de kerkenraad zouden hierin gecommuniceerd moeten worden. KerkNieuws
wordt goed gelezen, maar niet iedereen heeft een abonnement,
hoe houden we contact met de hele gemeente?
Via de beamer en de mededelingen: via deze kanalen bereiken we
de mensen die de dienst bijwonen. Hoe voorkomen we dat dit te
beperkt is?
Voor bijzondere diensten en momenten moeten we meer gebruik
maken van de lokale pers. Dit is een aandachtspunt voor de commissie eredienst.
De website. Dit medium moet niet worden onderschat; daarom
dient de site z.s.m. in orde te zijn. Ook hier geldt dat men makkelijk
afgerekend wordt op de al of niet professionele uitstraling.
Indien daartoe aanleiding is wordt er een E-nieuwsbrief van De
Hoeksteen onder leden verspreid. Ieder lid van De Hoeksteen kan
zich op deze brief abonneren.
Voor activiteiten van De Hoeksteen die daarvoor in aanmerking
komen wordt een persbericht verzonden. (bv. Feest van de Geest
en open monumentendag)
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8. Wijkkerkenraad
De Wijkkerkenraad geeft samen met de predikant leiding aan de gemeente.
Dit gebeurt in de vergaderingen.
De Wijkkerkenraad ziet zichzelf in eerste instantie als een leidinggevend en
bezielend orgaan.
Op de wijkkerkenraad moet ruimte blijven voor bezinning en saamhorigheid
door:



Te beginnen met een stilte en gebedsmoment.
Eens per jaar ruimte nemen voor een doordenking van een onderwerp.

Er wordt elk jaar een rooster opgesteld waarin is vastgelegd welk kerkenraadslid verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het kerkenwerk. Het
verdient aanbeveling dit rooster ten minste in het DB paraat te hebben
zodat we oog hebben en houden voor alle taken. Daarnaast is het wenselijk
geregeld iemand uit een commissie uit te nodigen indien nodig in de kerkenraad om van gedachten te wisselen.
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9. Kerkrentmeesters
Het is de taak van de kerkrentmeesters om de financiën van de kerk voor
zover het de eigen wijk betreft te beheren, evenals het beheer van het
kerkgebouw De Hoeksteen.
Voor het financieel beheer wordt jaarlijks de begroting voor het komende
jaar opgesteld, evenals de meerjarenbegroting voor de daaropvolgende 5
jaar. Hoewel al een aanzienlijke detaillering bij het opstellen van de begroting is bereikt, zal de komende jaren nog meer aandacht besteed worden
aan de gedetailleerde onderbouwing van de afzonderlijke posten met gebruikmaking van het overzicht van alle transacties van de voorgaande jaren,
die beschikbaar komen bij de jaarrekening.
Na verdere integratie van de boekhouding van de wijken van de PgC na de
vereniging in 2015 zal het ons ook mogelijk worden de uitgaven beter te
kunnen volgen en eerder te reageren op ongewenste ontwikkelingen, zoals
het ontstaan van een onverwacht tekort voor het lopende jaar.
Bijzondere aandacht zal de komende jaren gegeven worden aan de financiële verwachtingen voor de langere termijn, ten einde de financiële levensvatbaarheid van de wijk als zelfstandige eenheid binnen de PgC te beoordelen.
Het krimpend ledental beperkt niet alleen de financiële spankracht, maar
allereerst demogelijkheid vorm te geven aan alle facetten van het zijn van
"gemeente van Christus". Bij het ontwikkelen van plannen om structurele
tekorten te voorkomen zal aan dit laatste aspect volle aandacht worden
gegeven. Het zelfstandig blijven voortbestaan als wijkgemeente kan in financieel opzicht verantwoord zijn, maar zou wat de bezetting van de ambten, de pastorale en diaconale zorg betreft op middellange termijn nopen
tot zeer nauwe samenwerking, dan wel versmelting met een of meer andere wijken. De bezetting van de Wijkraad van Kerkrentmeesters met twee
(ouderling-) kerkrentmeesters is de afgelopen jaren goed werkbaar gebleken.
Naast het regelmatige klein onderhoud aan het kerkgebouw, zal ook meer
aandacht worden gegeven aan het groot onderhoud. Hiertoe beschikken
we over een groot-onderhoudsbegroting, waarin aangegeven is in welk
jaar, naar verwachting, welke onderdelen van het groot onderhoud uitgevoerd zullen worden.
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Onderdeel van het gebouwbeheer is ook de verhuur van zalen. Getracht zal
worden door aantrekken van nieuwe huurders de totale huuropbrengst
weer op het eerder bereikte peil te brengen.
Door de verbeterde situatie van de registratie van VVB-toezeggingen en –
betalingen is het thans beter mogelijk de belangrijkste bron van inkomsten
voor de kerk te volgen. Daardoor zijn gedurende het jaar betrouwbare
voorspellingen van de inkomsten uit VVB te maken en kan zo nodig eerder
actie ondernomen worden bij achterblijvende betalingen.
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