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Hoofdstuk 1: Profiel en visie 
 

Profiel 
 

De Protestantse wijkgemeente Lukas is een veelkleurige gemeente. Ze bestaat uit 

gelovigen met uiteenlopende geloofsopvattingen, leeftijden en achtergronden. We 
vormen een levendige gemeenschap die oog heeft voor elkaar, voor de omgeving 
waarin we kerk zijn en voor de snelle ontwikkelingen in onze (wereld)samenleving. 

We proberen elkaar vast te houden en met elkaar op weg te gaan naar de toekomst 
die God ons beloofd heeft. 

 
De eredienst staat centraal als plek van viering, lering en bemoediging. Daar 
ontmoeten we elkaar in Christus en luisteren we naar Gods woord. Onze 

wijkgemeente maakt, samen met de wijkgemeente Johannes, deel uit van de 
Protestantse Gemeente te Wageningen en behoort tot de Protestantse Kerk in 

Nederland. Wijkgemeente Lukas viert haar erediensten in twee gebouwen in 
Wageningen: de Bevrijdingskerk en de Grote Kerk. 
 

 

Visie 
 

Geloven doe je 
Geloven deel je 

Geloven draagt je 
 

We willen een gemeente zijn die kracht put uit het geloof, tijd neemt voor God en 

mensen. Een gemeente die gestimuleerd wordt in de ontmoeting met God en die 
wil groeien in het geloof en het omzien naar de ander. Niet alleen binnen de kerk, 

maar ook daarbuiten. 
 
De zondagse viering, waarin we God en elkaar ontmoeten en samen zingen en 

vieren, is daarvoor een belangrijke inspiratiebron. 
 

Als kerk willen we ons verbinden met de omgeving waarin we wonen en leven, 
door er te zijn: gastvrij, pastoraal en diaconaal. We zijn een open 
kerkgemeenschap en bieden plaats aan ieder die dat wil om te ontdekken wat 

geloven betekent en wat Gods woord inhoudt. Daarom is het geloofsgesprek over 
wat ons beweegt van groot belang. Doordat we ambitieus en creatief zijn en oog 

hebben voor jong en oud is er een groot aanbod van groepen en activiteiten. 
 
De komende jaren willen we extra tijd en aandacht besteden aan de speerpunten 

die we hebben gekozen: vrijwilligers, onderling pastoraat en nieuwe groepen. 
 

Wij geloven en zoeken: en jij? 



 
 

Beleidsplan 2018-2021 
Protestantse Wijkgemeente Lukas 

 

4 
 

Hoofdstuk 2: Beleidsplan 2018-2021 
 

De kerkenraad wil er met de gemeente aan werken om de visie werkelijkheid te 
laten worden. Daartoe heeft ze samen met de beraadsgroepen en 
gemeenteleden drie speerpunten van beleid gekozen:  

 
1. pastoraat onderling  

2. pastoraat en diaconaat voor nieuwe groepen 
3. vrijwilligers.  

 

De speerpunten helpen ons als gemeente om dichter bij onze visie te komen en 
niet de diversiteit te zoeken, maar ons te richten op enkele, voor onze 

gemeente, in deze tijd, belangrijke punten die verdieping, aandacht, tijd en geld 
behoeven. Deze speerpunten vormen van 2018 tot 2021 de hoofdthema’s van 
ons beleidsplan. Iedere beraadsgroep uit de gemeente zal zich in gaan zetten 

voor deze speerpunten. De kerkenraad daagt de beraadsgroepen uit én 
ondersteunt ze bij de opstelling van jaarplannen die realiseerbaar zijn en waarin 

speerpunten worden benoemd/uitgewerkt. Naast de drie speerpunten is er 
ondersteunend beleid. 

 
 
Inleiding in pastoraat 

 

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er 
is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met 
elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in 

geloofs- en levensvragen. Pastoraat vindt binnen de wijkgemeente Lukas plaats 
zowel door predikanten, ouderlingen en buurtwerkers als door gemeenteleden 

onderling.  
 
Een invalshoek voor het onderlinge pastoraat vormt de tekst van 1 Kor. 12, waarin 

staat dat wij zijn aangewezen op elkaar. De gemeenschap waarin wij zijn 
opgenomen, wordt het lichaam van Christus genoemd. Daarin heeft iedereen zijn 

eigen plaats en gaven ontvangen ten dienste van de ander. Daardoor kan recht 
worden gedaan aan ieders behoefte om gekend te zijn, met zijn vragen en 
verlangens, zijn gaven en mogelijkheden. De onderlinge verhouding is er een van 

wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder geeft én ontvangt vanuit de 
gemeenschap in Christus. Deze notie ondersteunt het onderlinge pastoraat als een 

uitdrukking van 'omzien naar elkaar'.  
 
Een andere invalshoek is die van het gesprek over geloofs- en levensvragen waarin 

mensen elkaar troosten, bemoedigen, tot zegen zijn enz. In de (pastorale) brieven 
van Paulus worden voorgangers én gemeenteleden aangespoord met elkaar te 

spreken in het licht van het evangelie.  
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Speerpunt 1: Pastoraat onderling 
 
In de komende jaren wil de wijkgemeente Lukas het pastoraat onderling extra 

aandacht geven. Wij willen het contact en het geloofsgesprek tussen 
gemeenteleden onderling verder stimuleren en organiseren.  

 
Wijkgericht werken 

 

Individuele pastorale zorg aan gemeenteleden wordt verleend door de twee 
predikanten en (vanaf 2018) door een kerkelijk werker. In het algemeen richten 

beide predikanten zich op alle leeftijdsgroepen. Samen met de kerkelijk werker 
zijn zij beschikbaar voor het begeleiden van uitvaarten. Ook buurtwerkers 
onderhouden het contact met leden in hun buurt. Voor het organiseren van 

individuele pastorale zorg worden de volgende principes gehanteerd: 
 

• Gemeenteleden kunnen voor pastorale contacten een keuze maken uit de leden 
van het predikantenteam, kerkelijk werker of buurtwerkers; 

• De beide wijkpredikanten zijn ieder eerstverantwoordelijk voor de hen 

toebedeelde, geografisch gedefinieerde buurten.  
• Informatie over het feit (niet over het waarom) van de keuze wordt binnen het 

predikantenteam gedeeld; 
 

De wijk- en buurtteams vormen de basis van en spelen een cruciale rol in het 
onderlinge pastoraat: zij zijn de ‘oren en ogen’ in de gemeente en kunnen het 
predikantenteam informeren indien er behoefte is aan contact. Elke predikant is 

de eerstverantwoordelijke voor het beluisteren en aansturen/bemoedigen van een 
buurtteam in een bepaalde wijk. Vanwege deze cruciale rol is het nodig om in de 

komende jaren te onderzoeken of deze structuur voldoende toekomstbestendig is 
en waar nodig de wijk- en buurtteams ondersteunen. Door middel van een 
wijkouderling kan het contact met de Kerkenraad worden verbeterd en kunnen 

buurtwerkers worden ondersteund en toegerust.  
 

Ontmoet Elkaar Groepen 
 
In onderling pastoraat kan men vragen en ervaringen met elkaar delen, elkaar 

helpen en bijstaan.  Het kan min of meer incidenteel plaatsvinden door 
bijvoorbeeld 'groothuisbezoek' of buurtbijeenkomsten, als de Ontmoet Elkaar 

Groepen. Deze groepen zijn ontstaan in de gedachte als één gemeente van 
Christus elkaar te versterken, PGTW breed. Vanuit de gedachte meer te praten 
MET dan OVER elkaar, leren we elkaar kennen in verschillen en overeenkomsten. 

Door een laagdrempelige ontmoeting in de buurt kunnen we omzien naar elkaar, 
omzien naar buurtgenoten. Daarnaast kunnen de Ontmoet Elkaar Groepen 

voorzien in diaconale behoeften en activiteiten. In het afgelopen jaar zijn enkele 
succesvolle pilots gedraaid, maar er is uitbreiding, coördinatie en borging nodig 
om deze vorm van onderling pastoraat goed van de grond te laten komen. 

 
 

Gespreksgroepen 
 
Een grotere vertrouwdheid met elkaar en meer diepgang in het onderlinge 

pastoraat worden vaker verkregen in groepen die voor een langere tijd worden 
gevormd. Dat kan vanuit verschillende invalshoeken. Zo kunnen bepaalde 
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levenservaringen en -situaties het uitgangspunt zijn. Bijvoorbeeld: (jong) gehuwd 
zijn, alleen gaand, werkloos zijn, ouders van opgroeiende kinderen, een partner of 

een kind hebben verloren, geconfronteerd zijn met psychisch ziek zijn, ouder 
worden, enz. Andere uitgangspunten liggen meer op thematisch niveau: het delen 
van persoonlijke geloofsbeleving, persoonlijk bijbelgebruik en gesprekken over 

ieders beleving van centrale thema's van het (christelijke) geloof. De 
Wijkgemeente Lukas kent verschillende gespreksgroepen. Enerzijds is er behoefte 

aan continuering van deze groepen en doorstroom naar andere groepen, 
anderzijds is er behoefte aan een nieuwe, meer thematische vorm, waarbij leeftijd 
of buurt van ondergeschikt belang is. 

 
 

Gastvrijheid in en rond kerkdiensten 
 

Pastoraat vindt ook plaats geïntegreerd met allerlei andere uitingen van kerk en 
gemeentezijn. Te denken is aan de vorm en inhoud van de erediensten, waarin 
behalve de preek, de gebeden, de viering van de sacramenten en het samen 

zingen ertoe kunnen dienen elkaar pastoraal nabij te komen. Ook het gekend zijn 
en je welkom heten tijdens erediensten of andere activiteiten (bijvoorbeeld door 

verwelkoming bij binnenkomst, het wegwijs maken van gasten en nieuwe leden, 
gebruik van batches door dienstdoenden en de openstelling van de Grote Kerk op 
koopzondagen) kan een uiting zijn van onderling pastoraat. Of juist het gekend 

zijn wanneer iemand een periode niet of minder aanwezig is.  
 

 
Doelen 

 

Ten aanzien van het onderlinge pastoraat stellen wij ons in de komende 
beleidsperiode het volgende ten doel:   

• De structuur van wijk- en buurtteams is eind 2018 geborgd met voldoende 
bezetting en een wijkouderling. De wijkouderling onderhoudt het contact 
tussen buurten en Kerkenraad en borgt de toerusting en werving van 

buurtwerkers.  
• In 2021 is een netwerk van Ontmoet Elkaar Groepen ontstaan over de gehele 

(wijk)gemeente, onder aansturing van een coördinator. Elke groep organiseert 
minimaal twee keer per jaar ontmoetingen waarbij omzien naar buurtgenoten 
centraal staat.  

• Jaarlijks worden gespreksgroepen georganiseerd, waarin enerzijds 
levenservaringen en -situaties centraal staan, anderzijds persoonlijke 

geloofsbeleving. Bij de organisatie wordt jaarlijks geïnventariseerd en 
geëvalueerd of groepen gecontinueerd moeten worden en/of doorstroom naar 
andere groepen gewenst is.   

• Minimaal 3 keer per jaar worden na de kerkdienst ontmoetingen georganiseerd 
voor nieuw ingekomenen en geïnteresseerden, waarbij kennismaking centraal 

staat. Daarnaast wordt minimaal 2 keer per jaar de gemeente gestimuleerd om 
de ander - die men anders niet of minder snel zou aanspreken - te ontmoeten 
om daadwerkelijk gastvrij te zijn. 

• Gemeente- en gastleden voelen zich welkom en worden gastvrij ontvangen 
door de dienstdoende leden. 
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Speerpunt 2: Pastoraat en diaconaat rond nieuwe groepen 
 
Een deel van onze leden komt niet wekelijks in de kerk of zien we niet op 

activiteiten. En toch zijn zij met onze wijkgemeente verbonden. Wij willen de 
leden bereiken, die - om welke reden dan ook -  niet meer naar de kerk kunnen 

of willen komen. Uiteindelijk gaat het ons als wijkgemeente Lukas om hoe ieder 
zich te midden van de gemeente geborgen weet bij God, in hoeverre hij of zij 
van daaruit in de wereld gaat. We weten echter niet altijd of wij als gemeente 

voldoende tot steun zijn voor onze mede gemeenteleden. Het vraagt van onze 
wijkgemeente aandacht, een actievere bijdrage om te kijken wie we als 

wijkgemeente buiten de kerkmuren kunnen zijn, hoe kunnen wij er voor onze 
medeleden zijn, bijvoorbeeld rondom belangrijke momenten in het leven, in 
medeleven, laagdrempelige activiteiten, enz. 

 
In de komende jaren willen wij het contact zoeken met groepen gemeenteleden 

die we niet goed in beeld hebben en waar weinig contact mee is. We realiseren 
ons dat we niet alle gemeenteleden in één keer kunnen aanspreken. Het gaat 
ons immers niet alleen om informatie, maar vooral aan het opzetten en borgen 

van pastorale activiteiten wanneer daar behoefte aan is. Dat kost tijd en 
menskracht. We kiezen er daarom voor om in deze beleidsperiode een aantal 

nieuwe groepen aan te spreken en ons elk jaar op een andere groep te richten. 
Voor elke groep is een aparte aanpak nodig.  

 
Het gaat (vooralsnog) om de volgende groepen: 

 

 
De leden tussen ongeveer van 18 tot 25 jaar  

 
Deze groep staat voor belangrijke keuzes in hun leven: voor studie, werk, 
partner. Ook keuzes voor geloof en kerk horen daarbij. Onder deze groep vallen 

zowel de studenten die in Wageningen studeren, als de studenten die in 
Wageningen zijn opgegroeid en wonen. Deze groep heeft aangegeven geen 

behoefte te hebben aan extra activiteiten, maar wel moeite te hebben om 
aansluiting in de volwassen gemeente te vinden. Hoe kunnen we een brug vanuit 
de kerken vormen naar deze studenten. We denken aan een aantal diensten per 

jaar waarin studenten in het bijzonder welkom zijn. Ook een Wagenings 
overzicht van alle kerkdiensten kan van hulp zijn voor deze groep. In Kerknet 

verband kan dit wellicht ook opgepakt worden. 
 
Doel: De wijkgemeente Lukas faciliteert een brug van studentenontmoeting 

rondom geloof naar de volwassen kerkgemeente van de wijkgemeente Lukas en 
andere kerkgemeenten in Wageningen.  

 
 
Leden die niet (meer) in staat zijn om bij diensten en activiteiten 

betrokken te zijn 
 

Kerkleden die niet meer in staat zijn om naar de zondagse diensten of naar 
andere activiteiten te komen door ouderdom, ziekte of andere oorzaken. Leden 
die betrokken zijn geweest en zich vaak nog betrokken voelen, maar wel uit 

beeld zijn geraakt. Onder hen bestaat de behoefte om op een nieuwe, andere 
manier vragen en ervaringen rondom geloof te delen.  
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Doel: De wijkgemeente Lukas weet welke leden niet meer in staat zijn om bij 

diensten en activiteiten te komen, maar zich nog wel betrokken willen voelen. 
Voor hen zijn middelen en activiteiten opgezet, waarin de betrokkenheid en 
verbondenheid als lid van deze wijkgemeente is geborgd. 

 
 

Stille leden 
 
De wijkgemeente Lukas kent leden die we niet (meer) zien tijdens kerkelijke 

diensten en activiteiten, maar die wel ingeschreven staan. Deze leden wil de 
wijkgemeente Lukas graag een gezicht geven. Wie zijn zij en met welke reden 

doen zij niet mee met diensten en activiteiten. Door hen te benaderen, wil de 
wijkgemeente wederzijdse betrokkenheid met deze leden vergroten. 

Kanttekening: ingeschrevenen, waarvan we weten dat zij niet meer betrokken 
zijn, vallen buiten deze groep.  
 

Doel: de wijkgemeente Lukas weet waarom de stille leden niet aanwezig zijn bij 
kerkelijke diensten en activiteiten. Zij heeft door persoonlijk contact met hen de 

wederzijdse betrokkenheid vergroot.  
 
 

60 plussers 
 

Deze groep van leden wordt de komende jaren groter en voor deze groep is 
relatief weinig specifieke aandacht. Naar aanleiding van de bezoekkaart die aan 
20-, 40-, 60- en 80 jarigen binnen de gemeente, wordt bezoek en soms ook 

verdere pastorale ondersteuning vooral door de 60-jarigen zeer op prijs gesteld. 
Kenmerkend voor deze groep is dat zij op zoek zijn naar andere activiteiten na 

een actieve loopbaan, ook in geloofsleven. In de wijkgemeente Lukas willen wij 
daarom in de komende jaren meer specifieke aandacht aan deze leeftijdsgroep 
geven. 

 
Doel: Voor de 60 plussers zijn activiteiten opgezet waarbij ontmoeting en 

verdieping in geloofsleven centraal staat.  
 
 

Leden in armoede 
 

Naast de groep mensen die incidenteel of geregeld ondersteuning krijgt vanuit 
de diaconie zijn er kerkleden die in (verborgen) armoede leven. De 
wijkgemeente kan hen met financiële middelen en pastorale zorg bijstaan, maar 

zij zijn niet altijd zichtbaar. In de komende jaren willen we daarom het contact 
opzoeken met deze veelal onzichtbare groep. 

Wanneer vanuit de wijkgemeente financiële of pastorale zorg wordt verleend, 
krijgt met ook met vragen voor praktische ondersteuning te maken, die in de 
huidige participatiemaatschappij niet of onvoldoende worden beantwoord. De 

diaconie wil deze praktische ondersteuning, zoals hulp bij invullen van 
formuleren, faciliteren.  

 
Doel: De wijkgemeente Lukas weet leden in armoede te bereiken met financiële 

middelen, pastorale zorg en praktische ondersteuning.  
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Speerpunt 3: Vrijwilligers 
 

De inzet van gemeenteleden is op tal van gebieden de afgelopen decennia 

gegroeid, doordat het gemeenteleven is veranderd. Denk aan het kinder- en 
jeugdwerk, het koffiedrinken na de dienst, de vele beraadsgroepen, etc. Door 

de vele activiteiten en taken zijn veel vrijwilligers nodig. 
 
De laatste decennia is het kerkelijke vrijwilligerswerk nogal veranderd, niet 

zozeer in wezen als wel in opzet en uitwerking. Het wezen is - naar wij 
aannemen - wel degelijk gelijk gebleven: mensen hebben een band met hun 

kerkelijke gemeente en willen actief vorm geven aan die betrokkenheid. Die 
betrokkenheid heeft als wortel het geloof in de Eeuwige, de Vader van Jezus de 
Heer, door wiens enorme mensenliefde we ook vandaag nog altijd diep geraakt 

zijn. Daar lag en ligt de basis van het kerkelijk vrijwilligerswerk en die zal ook 
niet veranderen. Dit geeft het vrijwilligerswerk ook zin en maakt dat mensen 

het ook als zinvol ervaren. 
 
Wat wel verandert, is de context waarbinnen al dit werk verricht wordt. De 

komst van de informatiemaatschappij, de globalisering die ook sociale 
netwerken van karakter verandert, economische ontwikkelingen, digitalisering, 

secularisatie en ontkerkelijking – zomaar een paar oorzaken - waardoor het 
dagelijks leven van mensen er nu heel anders uitziet dan 50 jaar geleden. 
 

Grosso modo heeft dit op twee belangrijke onderdelen van het kerkelijk 
vrijwilligerswerk invloed: op de beschikbare tijd van de mensen en op de 

verhouding tussen kerkelijke taken en het aanbod van vrijwilligers. 
 
De kerkenraad denkt de komende jaren na over de knelpunten die we ervaren 

bij het speerpunt vrijwilligers en zoekt naar een oplossing ervan.  
 

 
Toerusting van vrijwilligers 
 

Om vrijwilligerswerk goed te kunnen doen en het leuk en zinvol te vinden, is 
ook kennis nodig en een goede begeleiding. Vrijwilligers moeten niet ‘zweven’, 

maar weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook niet in een keurslijf zitten 
waarbij ze geen eigen bevredigende invulling kunnen geven aan hun taak.  
 

Hoe worden vrijwilligers uitgedaagd, geïnspireerd, bemoedigd en gesteund? De 
wijkgemeente Lukas wil daarom de volgende voorstellen verder uitwerken:  

• Elke beginnende vrijwilliger krijgt een ‘buddy’, iemand die hem/haar inwerkt. 
• Elke vrijwilliger krijgt (indien nodig voor het werk) een cursus aangeboden. 

• Na een afgesproken periode, bijvoorbeeld van een jaar, volgt een gesprek 
met de coördinator (bijv. de voorzitter van de (beraads)groep) over hoe het 
werk ervaren wordt. Zit iemand op zijn plek, kunnen zaken anders etc. 

• Wanneer sprake is van een ambtstermijn, wordt de vrijwilliger actief door de 
coördinator benaderd over het wel of niet verlengen van de ambtstermijn. 

• De betaalde krachten organiseren eens per twee jaar een vrijwilligersavond, 
een bedankavond. 

 

Doel: elke vrijwilliger voelt zich gesteund en heeft plezier in zijn/haar ambt of 
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taak voor de wijkgemeente Lukas.  
Vacatures 

 
De tijd van mensen is beperkt. De ouderling die drie avonden per week voor de 
kerk op stap is (pastoraal en beleidsmatig) en ook ’s zondags nog een aantal 

taken vervult, behoort tot het verleden. Mensen vragen voor keurig afgepaste 
termijnen van maar liefst vier jaar lukt nog wel, maar in steeds mindere mate. 

Activiteiten op projectbasis daarentegen doen het veel beter: ze zijn te overzien 
en gelimiteerd. Het werven daarvoor veroorzaakt ook veel minder frustraties – 
en frustraties zijn er op dit onderdeel van het gemeenteleven; we kennen 

allemaal de ‘eeuwige vacatures’ en de gemeenteleden die soms wel drie of vier 
keer per jaar gevraagd worden voor telkens weer ándere vacante taken en 

functies… (waardoor ook aan díé kant frustratie ontstaat).  
 

Het verschil tussen aanbod en vraag komt onder andere door een toenemende 
discrepantie tussen traditionele kerkelijke taken en de voorkeuren / capaciteiten 
/ hobby’s van gemeenteleden. Hoe kunnen we dit beter op elkaar afstemmen?  

 
Het is raadzaam om gaandeweg het model waarbij de kerkelijke gemeente 

eenzijdig taken van een profielschets voorziet en daar vrijwilligers bij zoekt, te 
vervangen door een model waarbij dit voor een deel nog wel gebeurt (een 
instituut als de kerkelijke gemeente heeft nu eenmaal een aantal karakteristieke 

kerntaken), maar voor een deel ook in eerste instantie gekeken wordt naar de 
capaciteiten en talenten van gemeenteleden en meteen daarna naar de 

mogelijkheden om deze als zodanig een plaats te geven in de gemeente. 
 
Een kerkelijke gemeente kan inspelen op deze ontwikkelingen door het hele 

‘mengveld’ van vraag en bewegelijk aanbod op een overzichtelijke manier te 
centraliseren. Het kerkelijke ‘arbeidsbureau’ kan hierbij een grote rol spelen.  

 
Spil hierin is een vrijwilliger (of een vrijwilligers duo) die functioneert als 
bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Deze functie werkt het best als aan vier 

voorwaarden voldaan is: 
1. er is een omvattende inventarisatie van AL het vrijwilligerswerk tot nu toe 

(wie zet zich waarvoor in); 
2. er is een volledig overzicht van de kerntaken in de gemeente die vervuld 

moeten worden, inclusief profielschetsen ervan (hoeven niet uitputtend te 

zijn); 
3. er wordt gebouwd aan een overzicht van alle mogelijke competenties en 

capaciteiten die in de gemeente aanwezig zijn en die een plek binnen het 
gemeenteleven zouden kunnen krijgen. Een van de middelen om zo’n 
overzicht te krijgen is een enquête; ook vanuit het pastoraat kan waardevolle 

informatie aangedragen worden. 
4. voor de vervulling vacante kerntaken wordt uitsluitend gezocht via dit 

‘arbeidsbureau’. Dat voorkomt de eindeloos terugkerende vraag ‘Wie zouden 
we daar eens voor kunnen vragen?’ én het voorkomt dat bepaalde 
gemeenteleden veel te vaak gevraagd worden. 

 
Doel: de wijkgemeente Lukas heeft geen vacatures in haar ambten of taken. 

Leden van de wijkgemeente Lukas worden niet overvraagd voor het bekleden 
van een ambt of taak. Stapeling van functies wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
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Ondersteunend beleid 
 

 
Communicatie en pr 

 
De komende jaren willen we het kerkblad, de weekbrief, maar ook de website en 

andere digitale middelen gebruiken voor betere communicatie en pr. Wie zijn we 
als Lukas, wat doen we en waarom? De activiteiten en plannen van Lukas en de 
verschillende beraadsgroepen moeten nog meer zichtbaar zijn voor de 

gemeenteleden en Wageningen als geheel. 
 

 
Kerkelijk werker 

 

De Algemene Kerkenraad heeft akkoord gegeven op het verzoek van de 
wijkkerkenraad Lukas om professionele ondersteuning te werven van een kerkelijk 

werker op projectbasis voor drie jaar voor een equivalent van 0,4 pfte. De taak 
van deze kerkelijk werker is te ondersteunen bij het coördineren van de 
speerpunten. Na drie jaar moeten zijn of haar activiteiten zijn geborgd in de 

wijkgemeente zelf. De borging wordt ook als zodanige opdracht meegegeven aan 
de kerkelijk werker.  

 
De 0,2 pfte, die Ds. Gert Dekker nu invult voor het ouderenpastoraat, is 
opgenomen in deze 0,4 pfte. De werkzaamheden die Gert nu uitvoert, worden 

overgenomen door de wijkpredikanten. Het contract met Gert loopt af op 31-12-
2017 en wordt niet meer verlengd.  

 
 
Kerkmusicus 

 
De Algemene Kerkenraad heeft akkoord gegeven op het verzoek van de 

Wijkkerkenraad Lukas om professionele ondersteuning te werven van een 
Kerkmusicus. Per 1-1-2018 vraagt zij een vakmusicus met bevoegdheidsverklaring 
II aan te stellen voor 9 uur per week ten behoeve van de eredienst van 

wijkgemeente Lukas, om de kerkdiensten muzikaal te begeleiden, de gemeente 
muzikaal toe te rusten met aandacht voor jeugd en jongeren, een cantorij te leiden 

en muzikale initiatieven uit de gemeente te ondersteunen zoals kinderkoor, 
musical, muziekgroep etc. 
 

De behoefte aan een kerkmusicus is ontstaan door de pensionering van Simon 
Marbus in november 2016. 

 
 

Organisatie Moderamen en Kerkenraad 
 
De wijkkerkenraad Lukas wil in de komende jaren toewerken naar een andere 

structuur met heldere afspraken, met als doel de slagvaardigheid te vergroten, de 
vergaderlast te verminderen en de communicatie met de beraadsgroepen en de 

gemeenteleden te verbeteren.  

 

 


