
We presenteren u: het Koersplan.  

 

Dit koersplan is tot stand gekomen door afgelopen jaar input te verzamelen tijdens gemeenteberaden en andere bijeenkomsten met gemeenteleden. Met 

die input zijn de verschillende ambtsdragers en commissies weer aan de slag gegaan, en daar is dit plan uit voortgekomen, de koers waarop we komende 

jaren willen varen. 

Zoals bij elke koers zullen we tussentijds regelmatig moeten bijhouden of we goed op koers liggen, of dat we wat moeten bijstellen. Daarom zullen we dit 

plan elk halfjaar laten terugkomen tijdens de kerkenraadsvergadering, zodat we de koers goed in het oog blijven houden en tijdig kunnen bijsturen.  

 

De kerkenraad  

 

Deze versie is bijgewerkt in september 2019 
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De Hoeksteen is gebouwd in de vorm van een schip.  

Een schip heeft punten op de horizon nodig om koers te houden. 

In dit stuk staat kort en krachtig wat de koers voor de komende 4 jaar 

wordt. 

En wat die punten op de horizon zijn waarop we willen koersen.  

De Hoeksteen is een eigentijdse, veelkleurige, open protestantse 

geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen:  

jong en oud, op zondag en door de week.  

We geloven dat we elkaar zijn gegeven om het leven te vieren  

en vreugde, zorgen en verdriet te delen.  

Zo kunnen we worden die we mogen zijn.  

In het voetspoor van Jezus Christus en tot eer van God. 

 

 

 

 

De punten zijn aangedragen door de ambtsdragers en vervolgens 

besproken in gemeenteberaden.  Hierna zijn punten verder aangevuld. 

Dit is het concept waar we nu verder over met elkaar in gesprek gaan. 

September 2017  

 

 



Eredienst  

 

De eredienst is een belangrijk moment voor mensen in en rond De 

Hoeksteen. Het gaat om Woord van God, muziek en gebed. 

Het vaste moment op zondagmorgen, maar ook de vespers op 

zondagmiddag en de diensten op bijzondere momenten horen bij ons 

gemeenteleven.  

In de diensten is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving. 

Het is belangrijk dat we met elkaar ruimte blijven geven aan elkaar om ons 

geloof op verschillende manieren te beleven in de eredienst. 

 

Een groot deel van onze gemeenteleden komt niet (meer) wekelijks naar de 

kerk. Daarmee is een doorgaande lijn in diensten lastig vast te houden, 

want voor velen is het geen ‘vervolg’ op iets wat ze eerder meemaakten. 
Losse thematische diensten blijken daarom meer aan te spreken, dan 

series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten  
 

• .We blijven met elkaar kijken naar welke liturgische 

mogelijkheden er zijn, en wat past bij ons. Er wordt ruimte 

gegeven aan nieuwe vormen, en ruimte genomen voor 

een  goede evaluatie van wat we doen. 

• Goede communicatie over wat er te verwachten is in een 

dienst (bijv. een koor, dopen,) is belangrijk omdat het 

mensen kan enthousiasmeren om te komen. Hiervoor 

gebruiken we de zondagsbrief, de website en Facebook.  

• Er wordt gestreefd naar participatie van meer 

gemeenteleden van alle leeftijden in de eredienst, in het 

bijzonder de jongeren. Met hen gaan we het gesprek aan 

wat zij zelf willen en kunnen 

• Er wordt kerk-muzikaal beleid gemaakt, passend bij de 

vorm van de eredienst die we willen hebben, en de 

mogelijkheden die we met vrijwillige musici hebben. 

Enkele onderdelen zijn al effectief, zoals meer participatie 

van muzikale gemeenteleden in diverse diensten. 

• In het najaar gaan we als kerkenraad, en daarna als 

gemeente in gesprek over wat we in het Avondmaal met 

elkaar vieren. 

 

• De nieuwe gedenkhoek is nog in ontwikkeling. Er wordt 

door de werkgroep doorlopend gekeken of de vorm werkt, 

en zo nodig aangepast. De laatste zondag van het kerkelijk 

jaar 2019 zal de eerste dienst zijn waarin de hoek ook dan 

zal functioneren. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding. 

 

 



 

Jeugdwerk  

Het jeugdwerk in de Hoeksteen bestaat uit een veelheid aan activiteiten die 

vaak vrij zelfstandig plaatsvinden, waardoor er soms weinig cohesie lijkt te 

bestaan binnen het jeugdwerk en de wijkgemeente als geheel. Het 

jeugdwerk in de Hoeksteen, en elke activiteit daarbinnen,  is echter 

allesbehalve op zichzelf staand. Wij zien het jeugdwerk als onderdeel van 

een drie-eenheid, (gezin, gemeente en jeugdwerk) die gezamenlijk het 

geloof bij kinderen en jongeren aanwakkert en bestendigt. 

 

Het is belangrijk om in het jeugdwerk te blijven ontwikkelen. De wereld 

beweegt en ontwikkelt zich snel. Daar gaan kinderen en jongeren in mee, 

zowel in de techniek, als in kennis en ethiek. Hiervan kennis nemen en 

aansluiting bij vinden is belangrijk. Dat betekent: een regelmatige bezinning 

op en eventuele wijziging van de werkmethoden. 

 

Speerpunten 
 

• Er wordt veel gesproken over samenwerken. De behoefte is er, maar de 

structuur mist nog. De focus wordt om deze samenwerking vorm te geven 

en continueren. Samenwerking soos aanhouden, peuterviering uitbreiden, 

diaconale actie met meerdere kerken? En andere activiteiten? 

• Dit jaar parelvieringen bij JOKE, maar wat volgend jaar? Willen we 

vieringen bij JOKE blijven doen of gaan we weer naar catechese? We 

hebben leiding nodig! 

• Contact houden met de 16+ groep. Hoe loopt het en wat hebben ze 

nodig? 

• Hoe zorgen we voor genoeg/ meer leiding voor het jeugdwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastoraat 

Koersplan pastoraat 

Pastoraat is belangrijk in onze gemeente. Het is omzien naar elkaar vanuit 

onze verbondenheid met elkaar en met God. Dat betekent kwalitatieve 

aandacht hebben voor elkaar, in een korte of lange ontmoeting. Er is plaats 

en ruimte voor het verhaal van mensen, hun ervaringen en emoties. Ieder 

wordt gezien als mens en als een deel van de gemeenschap die we zijn ook 

in relatie met God. Het ter sprake komen van God is geen voorwaarde voor 

een pastoraal gesprek, het kan ook zonder dat geloof besproken wordt een 

pastoraal gesprek zijn. 

 

Pastoraat is de verantwoordelijkheid van de gemeente als geheel. Er 

gebeurt heel veel! Verschillende mensen hebben verschillende kwaliteiten 

en talenten om pastoraat te geven aan een ander. Pastoraat is er voor 

iedereen in de gemeente  en ook buiten de gemeente wie daar prijs op 

stelt. 

 

 

 

 

Speerpunten  
 

• We willen bezoek blijven brengen aan wie dat binnen of buiten 

onze gemeente nodig heeft.  

• Pastoraat is een taak van de hele gemeente en we maken de 

gemeente bewust van het georganiseerde - en het 

ongeorganiseerde pastoraat en de belangrijke waarde hiervan. 

• Ouderen boven de 80 jaar die dat willen en ieder die aangeeft daar 

behoefte aan te hebben, hebben een contactpersoon. 

• De coördinatie hiervan ligt bij het pastorale team, dat altijd 

bereikbaar is o.a. via het pastorale mailadres. 

• We benutten in het pastoraat de talenten en mogelijkheden van 

mensen, hiervoor zetten we coaching en toerusting in. 

• Coaching en toerusting van de in het pastoraat mensen is gericht 

op kwaliteitsverbetering en het verhogen van betrokkenheid. 

• Jaarlijks wordt geëvalueerd en kunnen aanpassingen worden 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diaconaat 
 

Diaconaat komt van “dienen” en is binnen de kerk de hulp en zorg voor 

mensen in de knel, voor mensen die kwetsbaar zijn en geen helper hebben. 

Als Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen willen we vanuit onze missie 

Jezus Christus navolgen in ons dagelijks leven en betrokken zijn op mensen 

dichtbij in onze kerk en omgeving, de wijk Schothorst, maar ook daarbuiten 

(via Kerk in Actie). De Hoeksteen is vanuit die missie een diaconale 

gemeente waar diaconaat op diverse niveaus in praktijk wordt gebracht. 

Waar nodig geeft de diaconie in onze kerk en wijk incidenteel tijdelijke 

hulp. De diaconie biedt geen professionele hulp maar zoekt samen met de 

hulpvrager een oplossing en wijst de weg.  

Rondom de zondagse eredienst zijn de taken van de diaconie daarnaast 

uiteraard steeds het verzorgen van het Avondmaal en het inzamelen van de 

gaven.  

 

 

 

 

 

 

Speerpunten  
 

➢ Stimuleren diaconaal gemeentezijn. De diaconie betrekt 

gemeenteleden bij diaconaat en stimuleert gemeenteleden naar elkaar 

om te zien. Samen met gemeenteleden wil de diaconie jaarlijks van 

enkele tijdens het gemeenteberaad aangedragen suggesties de 

mogelijkheden onderzoeken, een kookcirkel, een incidentele Present 

activiteit, een diaconale activiteit tijdens de 40 dagentijd gericht op 

aandacht voor de milieu en rentmeesterschap van de aarde. 

Afhankelijk van het draagvlak wordt een keuze gemaakt. 

➢ Jeugddiaconaat - Samen met de jeugdouderlingen stimuleren we 

jongeren in onze gemeente en ondersteunen we hun initiatieven om 

zich actief in te zetten voor naasten dichtbij en ver weg. Grote en kleine 

activiteiten zijn daarbij belangrijk. Daarbij kan gedacht worden aan een 

kamp van Stichting Gave, Nacht zonder Dak (voor daklozen) of een 

activiteit met ouderen in de Koperhorst. Ook de jongsten worden 

betrokken door bijvoorbeeld kaartjes te maken voor de rozenactie bij 

Diaconale Dag.  

 

Waar nodig geeft de diaconie in onze kerk en wijk incidenteel tijdelijke 

hulp. De diaconie biedt geen professionele hulp maar zoekt samen met de 

hulpvrager een oplossing en wijst de weg.  

 

➢ Kerk in de wijk - contacten. Op diaconaal terrein willen we de 

contacten met het wijkteam, het Inloophuis, de basisscholen en andere 

kerken in de wijk onderhouden en waar mogelijk verbeteren, ook in het 

kader van de acties Kerst voor iedereen en Vakantiegeld Delen en de 

Diaconale Dag.  

➢ Kerk in de wijk - gastvrijheid en toegankelijkheid van bestaande 

activiteiten versterken. Veel bestaande activiteiten in de Hoeksteen 

brengen ook diaconaal gemeentezijn in praktijk. Denk bijvoorbeeld aan 

de maaltijden, Soos55+, maar ook andere kringen en wandelingen. 



Onderzocht zal worden samen met de in te stellen 

communicatiecommissie hoe we deze extern bekender en toegankelijk 

(laagdrempeliger) kunnen maken en hoe we gemeenteleden kunnen 

stimuleren mensen in hun omgeving uit te nodigen.  

 

Rondom de zondagse eredienst zijn de taken van de diaconie daarnaast 

uiteraard steeds het verzorgen van het Avondmaal en het inzamelen van de 

gaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerk in de Wereld. 

 
Door onze landelijke Protestantse Kerk worden wereldwijd veel kerken en 

organisaties gesteund in hun activiteiten voor armoedebestrijding, een 

rechtvaardiger wereld en de bekendmaking van het evangelie. Dit gebeurt 

onder de naam 'Kerk in Actie'. 

 

Binnen De Hoeksteengemeenschap is een  ‘Werkgroep Kerk in Actie - De 

Hoeksteen'. Deze werkgroep probeert op verschillende manieren de 

betrokkenheid van onze wijkgemeente bij dit wereldwijde werk te 

stimuleren. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de veelzijdigheid van dit 

werk. Tevens wordt er gedurende een aantal jaren meer diepgaand 

meegeleefd met een tweetal specifieke projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten 

 
• De werkgroep wil in de gemeente de veelzijdigheid van het werk 

Kerk in Actie onder de aandacht brengen. Dat gebeurt in de 40-

dagentijd, maar ook op andere momenten in het jaar in de 

kerkdienst en via de Nieuwsbrief. Ook kunnen leden van de 

werkgroep op aanvraag iets vertellen op een kring, club, soos of 

jongerengroep. 

• Vanuit de Hoeksteengemeenschap wordt meegeleefd met 

theologiedocent Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier. Zij 

zijn in 2013 door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong. Hij 

doceert daar missiologie en andere theologische vakken aan het 

Lutheran Theological Seminary (LTS). Hij doet verslag van zijn 

ervaringen op zijn weblog . Deze uitzending loopt af in 2018. De 

werkgroep bezint zich er nog op met welk Kerk in Actie project we 

daarna mee gaan leven.  

• Amersfoort breed wordt tot augustus 2018 meegeleefd met het 

project Mwana Ukundwa  in Rwanda. Onze werkgroep geeft op 

wijkniveau hier invulling aan.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Verhalen-uit-het-veld/Weblog-Tjeerd-de-Boer--bb8748
https://pkn-amersfoort.nl/activiteit/mwana-ukundwa/


 

Financiën en gebouwen 
 

 

Op veel terreinen in de Hoeksteen zijn vrijwilligers actief. Het is van 

essentieel belang dat we dit waarderen en ook stimuleren.  

 

De kosten van het onderhoud en beheer van ons kerkgebouw stijgen 

de komende jaren. Daarom is het belangrijk om te kijken welke 

werkzaamheden we zelf kunnen doen, om zo minder te hoeven 

uitgeven. 

 

De kerkrentmeesters zullen zich de komende jaren dan ook blijven 

bezinnen over de vraag hoe gemeenteleden hierbij nog meer kunnen 

worden betrokken. 

 

 

 

Speerpunten 

 
• Bezinning op de omgang met en aanpak van niet-betalende 

kerkleden. 

• Visie ontwikkelen op het punt van kerk en klimaat, in het verlengde 

hiervan de invulling van de energievoorziening in de kerk. 

• Verdergaande revitalisering van het kerkgebouw de Hoeksteen 

t.b.v verhuur. Na de bouwvak wordt gestart met de bouw van een 

inpandige berging. 

 

Financieel 

• Aandacht voor financiële betrokkenheid van vrienden en leden 

i.s.m. pastoraal en diaconaal team 

• Jaarlijks de begroting sluitend krijgen en ook op termijn financieel 

gezond zijn en blijven. 

• Het voeren van een planmatig gebouwenbeheer met behulp van 

een 5 jaren planning, waardoor hoge en onverwachte 

onderhoudskosten tijdig in kaart worden gebracht. 

• Opstellen van een verhuurplan  

 

 

 

 

 

 



Kerk in de wijk  
 

We hebben de mensen wat te vertellen, we kunnen fier zijn op het geloof 

dat we mogen delen. We moeten ons realiseren dat de meeste mensen 

eerder a-religieus zijn dan atheïst, dus we zijn meer onbekend dan 

onbemind. We mogen deze mensen bekend maken met het evangelie maar 

moeten ons realiseren dat voor deze mensen de stap naar de kerkbanken 

heel groot is. Maar missionair zijn is niet in de eerste plaats kerkbanken 

vullen maar mensen bekend maken met het evangelie. 

 Dit werk hoeven we niet alleen te doen, we moeten dit zoveel mogelijk 

doen is samenwerking met andere kerkgemeenschappen die actief zijn in 

Schothorst. We delen de zelfde boodschap en dienen de zelfde Heer. 

Allereerst moet er ruimte zijn voor ontmoeting met de ander, de ander 

moet de ruimte krijgen voor zijn verhaal anders heeft ons verhaal geen zin. 

Onze activiteiten, die op zich inwisselbaar zijn, dienen op één of andere 

wijze dan ook de ontmoeting met de ander mogelijk te maken. 

Het samenwerking zoeken met andere kerken met andere kerken begint al 

vorm te krijgen met name via leden van de Westerkerk die in Schothorst 

wonen en de NGK. 

Verder hebben we dit jaar voor het eerst met Allerzielen de kerk open 

gehad voor de buurt en dit was een succes en kan zeker herhaald worden. 

 

 

 

 

 

Speerpunten  

 
• Geen breng cultuur.   We organiseren geen dingen die één 

richtingsverkeer zijn.  We sluiten aan bij behoeftes in de wijk, en 

vragen ook van de wijk een bijdrage daarvoor. Dat hoeft,  en kan zeker 

niet altijd geld zijn,  maar ook gewoon meehelpen.  

• We tonen en vertellen waarvoor we staan Bij alle activiteiten mag de 

boodschap waar we voor staan niet ondersneeuwen. Een voorbeeld 

zijn de posters in de hal ‘Ik kom in de Hoeksteen, omdat…’. We gaan op 
zoek naar meer van zulke initiatieven. 

• Niet alleen een schipper  ook een bemanning We zijn dit werk gestart 

met twee missionaire ouderlingen. Binnen twee jaar moet er 

verbreding komen naar een missionaire werkgroep. Op die manier is 

de situatie minder kwetsbaar en toekomstbestendig. 

• Over een andere boeg  We moeten op tijd overstag durven gaan en 

activiteiten afstoten die minder passen bij ons doel, of aanpassen om 

ze meer te laten passen bij ons doel. We moeten bereid zijn 

mislukkingen te accepteren, niet alles wat we proberen zal slagen. We 

streven er naar over twee jaar minimaal 2 à 3 nieuwe dingen te 

hebben opgezet. 

 

Als nieuwe activiteiten voor het komend jaar denken we aan een twee 

sporen beleid: 

(1) Een laagdrempelig inloop  (4K, Kopje Koffie, Krantje, Kaarsje 

Knutsel oid) 

(2) Open thema gerichte bijeenkomsten.  Dit kunnen bijvoorbeeld ook 

bestaande ( en toekomstige) kring onderwerpen zijn, maar die we 

dan breed aandacht gaan geven in de wijk.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


