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Inleiding:
De Bethelkerk voldoet met deze inhoudelijke rapportage aan de opdracht van de Algemene
kerkenraad om jaarlijks een terugkoppeling te geven van het beleidsplan “Kerk op Koers”.
De AK toetst de beleidsplannen met begrotingen jaarlijks op de criteria: vitaliteit, adequate pastorale
zorg, duurzaamheid en (financiële) deugdelijkheid. (Toetsingscriteria Kerk op Koers- vernieuwing AK
181101-4)
Kerk op Koers Bethelkerk 2021:
1. Criterium vitaliteit (vitaliteit door vernieuwing)
In de toetsingsrapportage (AK181101-4) ligt de focus van de Bethelkerk onder de kop vitaliteit op:
“Inzet op doelgroepen en aansluiting zoeken via communicatie via internet”.
In het afgelopen jaar kregen wij te maken met een pandemie die merkwaardig genoeg samenviel
met de intrede van de nieuwe wijkpredikant. In plaats van wederzijds kennismaken met de
gemeente en met de verschillende doelgroepen moest de focus op “ Inzet op doelgroepen, het
aanboren van meer doelgroepen en aansluiting zoeken via communicatie via internet” zo wie zo
grotendeels plaatsvinden via internet . De Bethelkerk kon bij het schrijven van haar beleidsplan niet
voorzien hoe belangrijk de communicatie via internet en andere digitale middelen zou worden.
•

•

•
•
•
•

De kerkdiensten konden en kunnen worden gevolgd via internet, kerkradio en met
beperkingen fysiek. Het aantal volgers van de digitale diensten lijkt het afgelopen jaar
aanmerkelijk gestegen;
Er is een Werkgroep Vernieuwing ingesteld die zich onlangs in de kerkenraad heeft
gepresenteerd. De werkgroep werkt de eerste verkennende onderzoeksresultaten verder uit.
Dit gebeurt volgens de Richtlijn en Criteria Stimulerings-/Installatiefonds PGS. (AK 190625-6)
In de Advents- en Kersttijd en de Stille week en Pasen zijn veel initiatieven ontplooid die
voldoen aan de criteria vernieuwing, kwaliteit en duurzaamheid;
Met de doelgroepen is contact gezocht door middel van de zogenaamde Bethel-acties met
Pasen, Pinksteren en Kerst en digitale ontmoetingen van kringen;
De kerkenraad heeft via een bel-actie ongeveer 250 ouderen van 75+ bereikt;
Een groep gemeenteleden houdt telefonisch contact;

NB: De initiatieven vier laatstgenoemde initiatieven vallen zowel onder het criterium kwaliteit als
onder het criterium adequate pastorale zorg.
2. Criterium adequate pastorale zorg (het aangeven van benodigde fte):

•
•

•
•

Met het aantrekken van de nieuwe wijkpredikant is de Bethelkerk erin geslaagd om de
ontstane vacature van het emeritaat van ds. Maasland op te vullen;
De kerkenraad heeft zich georiënteerd op de inzet van een kerkelijk werker. De schaalgrootte
van de gemeente vraagt om de inzet van een gekwalificeerd kerkelijk werker. De procedure
om deze te werven is gestart. Er is een commissie ingesteld die zich inzet om een goede
kerkelijk werker te vinden.
De kosten voor het opvullen van de vacature komen deels voor rekening van de
Wijkvereniging de Nieuwe Vonk en het Pastoraal Fonds van de AK.
Zie zoals gezegd ook criteria vitaliteit.

3. Criterium duurzaamheid (langdurig en constant in kwaliteit, aan weinig slijtage onderhevig.
Vernieuwing draagt bij aan duurzaamheid).(NB. De AK noemt ook samenwerking als
criterium):
•
•

•

De beoogde hoogwaardige kwaliteit van de erediensten en activiteiten is behaald. De daarbij
gebruikte middelen zoals kunst, muzikale bijdragen zijn daarbij een waardevolle aanvulling.
Vanwege de overheidsmaatregelen zijn de muzikale bijdragen anders dan gebruikelijk. Er is
geen samenzang, maar de gemeentezang wordt vertolkt door een aantal enthousiaste,
talentvolle gemeenteleden.
Bij bijzondere diensten worden ook andere talentvolle musici of zangers ingezet.

NB: In de komende periode zal aandacht worden besteed aan inhoudelijke verdieping van en
bezinning op de positionering en identiteit van de Bethelkerkgemeente. Daarom zullen in een
inhoudelijke kerkenraadsvergadering en gemeente avond antwoorden worden gezocht op de vragen:
Waar staan we, waar ligt onze kern, onze focus?
Op basis van de uitkomsten daarvan, is het goed om over de bestuurlijke en organisatorische
invulling van de wijkgemeente en de kerkenraad na te denken, zowel op het gebied van pastoraat en
jeugd- en jongerenwerk. Daarbij zullen ook kunst en muziek worden betrokken.
N.B. Samenwerking:
•
•

•

•

Samenwerking kan projectmatig plaatsvinden maar is, gelet op de besluitvorming van de AK
om elke gemeente een eigen toekomstvisie te laten ontwikkelen, geen prioriteit.
De Bethelkerk ziet kansen om gezamenlijk beleid te ontwikkelen voor het aanbieden van
cursussen. Bijvoorbeeld over pastoraat. De Bethelkerk is bereid daarin het initiatief te
nemen. De noodzakelijke financiële middelen zouden kunnen worden gehaald uit het
Pastoraal Fonds.
De samenwerking in Coronatijd had en heeft vooral het karakter van zoeken naar
afstemming. Gaandeweg bleek dat elke kerk van de PGS eigen afwegingen maakt voor
openstelling en invulling van activiteiten.
Activiteiten die de gehele PGS raken worden altijd afgestemd (bijvoorbeeld klokluiden bij
bijzondere gebeurtenissen) De PR, door middel van toelichting aan de pers bijvoorbeeld,
wordt verzorgd door de voorzitter van de AK.

Financiële deugdelijkheid:
•

De financiële onderbouwing van Kerk op Koers wordt aangeleverd door de kerkrentmeesters
van de Bethelkerk. De resultaten laten een positief beeld zien.

