Protestantse wijkgemeente Lukas
Wageningen
Beleidsplan 2022-2025

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
luisteren we naar Gods woord, ontmoeten we Christus en elkaar.
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.
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Speerpunten 2022-2025
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 gekozen:
1. Kerk van kringen
2. Jeugd en jonge gezinnen
3. Een vierende gemeente zijn
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 2022 tot 2025 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.

Speerpunt 1:

Kerk van kringen

‘Ik zal er zijn’
Pastoraat betekent naar elkaar omzien in de geest van Jezus Christus; het is de
hulp en ontmoeting die wij – als kerkgemeenschap – elkaar bieden om de weg
met God te gaan, in alle omstandigheden in het leven. ‘Ik zal er zijn’ is de kern
van pastoraat, de onderlinge zorg tussen mensen. Daar mogen we de Godsnaam
waarmaken, omzien naar elkaar, en ons leven en geloof delen.
De kernwoorden van het pastoraat zijn ‘vertrouwen en delen’. Woorden die
hierbij horen zijn ‘gekend zijn’, ‘omzien naar elkaar’, ‘verbondenheid’,
‘aandacht’, ‘relatie’, ‘dichterbij komen’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘bij mensen thuis’.
Zeker ‘het bij mensen thuis komen’ is een groot goed. Wij komen bij elkaar over
de vloer als kerkgemeente, en dat is iets wat bij andere organisaties niet of
nauwelijks gebeurt.
Met deze woorden is het pastoraat veel meer dan een huisbezoek van de
dominee, en het betekent niet dat de bijbel altijd op tafel komt. Het pastoraat is
een zaak én taak van de hele gemeente, dus van ieder gemeentelid. Het gaat
om aandacht en verbondenheid, en niet in de eerste plaats om het voeren van
een theologisch gesprek. Pastoraat gebeurt bij het koffiedrinken na de dienst, in
het bezoekwerk, bij kringen, in en buiten de kerk – eigenlijk op alle plekken
waar we elkaar als mens en gemeentelid tegenkomen. We zijn er voor elkaar,
we zijn sámen de kerk.
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In 2019 is begonnen met het opstellen en uitvoeren van het plan ‘kerk van
kringen’. In deze nieuwe aanpak fungeren kringen als fundament van de
kerkgemeenschap – en niet langer de geografisch ingedeelde wijken en buurten.
Kringen vormen het netwerk waarin we als gemeenteleden omzien naar elkaar.
Een kerk van kringen biedt de mogelijkheid aan mensen om haar of zijn gave,
talent of interesse in te zetten, niet alleen op zondag maar ook door-de-week.
Het is een flexibel en dynamisch model, en gaat uit van de inzet en energie die
er onder gemeenteleden bestaat, zonder te letten op de geografische indeling
van wijken en buurten. Kringen kunnen op initiatief van leden opgezet worden,
op basis van een veelheid aan thema’s (leeftijdskringen, ‘traditionele’
bijbelkrijgen, activiteitenkringen etc.); kringen kunnen verdwijnen als het animo
afneemt; en de bestaande kringen, commissies en werkgroepen kunnen
ingepast worden in dit model. Het resultaat is een ‘tailor-made’ pastoraat.
Naast de kringen blijft er diaconale en pastorale verbondenheid
met gemeenteleden uit de volgende drie groepen:
1. Nieuw-ingekomenen (zij worden bezocht door leden van de kring ‘bezoek
nieuw-ingekomenen’
2. Degenen die niet aan kringen mee kunnen doen (aan huis gebonden,
ouderen). De leden van de contactkring blijven de mensen bezoeken die
nu ook bezoek krijgen en dat willen blijven ontvangen.
3. Degenen die niet aan kringen mee willen doen (zij krijgen elke twee jaar
een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan een kring.)
Omdat het omvormen van onze gemeente tot een ‘kerk van kringen’ een
fundamentele verandering is in de komende jaren, is gekozen om hier een
speerpunt van te maken.
De doelen die we ons hierbij stellen zijn:
Toegankelijke kringen die aansluiten bij interesses van de gemeente
Om kringen persoonlijk te houden moeten deze niet te groot zijn (12-15
personen).
Er komt een divers aanbod van kringen zodat zoveel mogelijk gemeenteleden
een passende kring kunnen vinden. Daarvoor worden ook nieuwe kringen
opgezet.
Belangrijk is dat kringen niet te gesloten worden; doorloop wordt daarom
gestimuleerd door bijvoorbeeld een tweejaarlijkse herinschrijving. Om
bekendheid aan kringen te geven worden pr-campagnes georganiseerd.
Speciaal aandacht wordt besteed aan het oprichten en onderhouden van
contactkringen. Deze kringen bestaan uit mensen die die een bloemetje brengen
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bij een jubileum of verjaardag, of als er wat anders speelt. De contactkringen
zullen met name ondersteund worden door beraadsgroep pastoraat en de
dominees.
Goede coördinatie en organisatie van kringen
Voor iedere kring wordt een coördinator gezocht. Deze zorgt evoor dat een kring
functioneert en communiceert het reilen en zeilen van de kring (en wanneer
nodig van kringleden) naar de rest van de gemeente.
Coördinatoren worden door training voorbereid op hun taak. Dit zal deels door
de dominees en pastorale medewerkers gedaan worden.
Na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 3 jaar, wordt het functioneren van een kring
geevalueerd.
Versterken van pastorale en diaconale kracht van kringen
Door ondersteuning vanuit de beraadsgroepen pastoraat en diaconaat worden
kringen toegerust om pastorale en diaconale taken uit te voeren. Hoe en in
welke mate zal afhangen van de aard van kring.
Passende communicatiestructuur
Een goede communicatiestructuur is belangrijk voor het functioneren van een
kerk van kringen. Goede communicatie is zowel nodig binnen de kring als tussen
de kringen. Binnen de kringen wordt informatie bijvoorbeeld uitgewisseld met
behulp van Whatsapp of mail. Voor informatieuitwisseling tussen de kringen kan
gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een website maar ook van de
coördinatorenoverleggen die op gezette tijden georganiseerd worden.
Afhankelijk van het functioneren van kringen, zal gekeken worden welke rol
huiskamer- groothuisbezoeken hebben in de gemeente.

Speerpunt 2:

Betrekken van jeugd en jonge gezinnen.

De landelijke kerk heeft te maken met vergrijzing en een teruglopend
ledenaantal en ook in onze kerk is deze trend helaas aanwezig. Voor een
levensvatbare gemeente zijn jeugd en jonge gezinnen daarom cruciaal.
Maar jongeren lijken vaak weinig tijd te hebben voor de kerk. Ze maken deel uit
van een snel veranderende en veeleisende maatschappij en zijn druk met studie,
carrière of relatie. Toch krijgen ze vroeg of laat te maken met levensvragen
tijdens belangrijke momenten in het leven zoals partnerschap, geboorte van een
kind, opvoeding, overlijden van een naaste of scheiding. De kerk is de plek bij
uitstek om samen na te denken over levensvragen en ervaring uit te wisselen
tussen leeftijdsgenoten en met andere generaties. Dit kan door met elkaar in
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gesprek te gaan maar ook door samen (diaconale) activiteiten te ondernemen of
muziek te maken. Daar is veel behoefte aan.
De kerk vertelt ook een ander verhaal, een verhaal waarin een gelukkig leven
meer is dan een succesvolle carrière, samen iets bereiken leuker is dan alleen,
falen mag omdat opnieuw beginnen kan en kwetsbaar zijn een teken van kracht
is. Dit verhaal krijgt steeds meer weerklank bij jongeren.
Kortom: zonder jeugd en jonge gezinnen heeft de kerk geen toekomst, maar de
kerk heeft ook veel te bieden voor deze groep. Er is daarom besloten dat het
betrekken van jeugd en jonge gezinnen een speerpunt wordt voor de komende
vier jaar.
Daarbij streven we de volgende doelen na:
Het ‘doen’ in de samenleving, laten zien waar we voor staan en handen
en voeten te geven aan het geloof vinden we belangrijk. We willen graag
activiteiten die gaan over rechtvaardigheid en duurzaamheid. We willen dienen,
als diakenen. Dit mag ook meer een rol spelen in de kindernevendienst, de JOK
en de JIK. Samen geloven, leren mag hand in hand gaan met iets ‘doen’.
Erediensten zijn vaker gericht op kinderen en jongeren. Op dit moment is
er eens per jaar een kinderdienst of om het jaar een jeugddienst. Dit zou geen
uitzondering moeten zijn, maar een sterke regelmaat hebben zodat het
doorgaand normaal is en aantrekkelijk blijft voor kinderen en jongeren. Hoe zou
het zijn om meer kunst, theater, dans en muziek in de kerkdiensten te hebben?
Er zijn veel creatieve vormen waarbij kinderen en jongeren (en volwassenen)
betrokken en geraakt kunnen worden.
Muziek die past bij jongeren
Muziek is cruciaal voor de geloofsbeleving en opvoeding. Samen uit volle borst
zingen, zingen voor anderen (kerstzingen, in de eredienst zingen) en zelf
geschreven muziek maken in de eredienst is misschien wel DE manier om
jongeren, kinderen, hun ouders en de gemeente samen te binden, God te
dienen, het geloof te beleven en te versterken. Een band voor en door jongeren,
een koor voor de kinderen en jonge muzikanten spelen vaker in de dienst. De
stijl en het type liederen mag meer variëren. Daarbij blijven predikanten en
kerkmusici verantwoordelijk voor resp. de theologische en kerkmuzikale
kwaliteit.
De 16-20 jarigen in de kerk moeten meer aandacht krijgen.
Er is nu geen voorziening om de grotere groep jongeren te begeleiden en te
sterken. Een kerngroep die zich met hen bezig houdt is noodzakelijk. Jongeren in
de leeftijd van 16-20 jaar worden vaker gevraagd om mee te denken, mee te
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beslissen en mee te doen in de activiteiten van de jeugd. Zo wordt hun
leiderschap opgebouwd.
Jeugdwerk doen we met de hele gemeente.
Ouderen, gezinnen met volwassen kinderen, studenten, gemeenteleden zonder
kinderen: iedereen is welkom en is nodig om de toekomst van de gemeente (de
kinderen en de jongeren) op te bouwen. Het streven is om jeugdwerkleiding te
laten bestaan uit een groep mensen die representatief is voor de gemeente.
Vorming & Toerusting voor gezinnen
Jaarlijks hebben we een ontmoeting voor ouders van kinderen en jongeren.
Tijdens deze ontmoeting kunnen belangrijke levensvragen rondom opvoeden
besproken worden. Ideeën zijn: een ontmoeting voor ouders die hun kind
hebben laten dopen, een avond over kinderbijbels en werkvormen/muziek voor
de geloofsopvoeding of bijvoorbeeld een uitwisseling over de opvoeding van
kinderen & jongeren.
Training jeugdwerkers
Alle jeugdwerkers en actieve ouders krijgen een training zodat we samen beter
vorm kunnen geven aan het jeugdbeleid.
Communicatie is van belang om te informeren en gemakkelijk samen te
kunnen delen. Sociale media kan veel betekenen voor het integreren van
jeugdwerk in de bredere gemeente.

Speerpunt 3:

Een vierende gemeente zijn

Een gemeente vorm je sámen. Als die gemeenschappelijkheid ergens tot
uitdrukking komt, is het wel in de viering, in de eredienst. Daar komen mensen
van alle leeftijden bij elkaar, mensen met de meest uiteenlopende bezigheden,
capaciteiten, hobbies… Hoe verschillend ook, we vinden elkaar in dat ene
brandpunt: het geloof in Jezus de Heer.
De viering heeft in de periode 2020/2021 onder druk gestaan door corona. We
konden elkaar niet meer fysiek ontmoeten en moesten de viering via beeld of
geluid volgen. Dit heeft diepe sporen nagelaten in de gemeente maar ook
nieuwe manieren opgeleverd om elkaar toch te kunnen blijven ‘ontmoeten’ in
tijden van crisis.
Omdat het vieren van ons geloof de kern is van ons ‘gemeente zijn’ en we dit na
corona weer in ere willen herstellen hebben we besloten om ‘Een vierende
gemeente zijn’ als speerpunt neer te zetten voor de komende vier jaar.
De doelen die we hierbij nastreven zijn:
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Samen vieren met alle generaties
De eerste activiteit in een viering is dan ook: luisteren. Het is immers de
ontmoeting met de Levende, die de kern is van elke kerkdienst. Het Woord
klinkt en vraagt gehoor. Dat uitgangspunt is ook bepalend voor de vormgeving
van de vieringen, hoe gevarieerd ze ook kunnen en mogen zijn.
Het Woord vraagt om antwoord, en juist dan en daar komen alle stemmen
samen. Van belang is dan wel dat al die stemmen ook kunnen klinken. Daarom
streven we naar grotere betrokkenheid van de gemeenteleden bij de diensten,
zowel actief als passief, zingend, musicerend. Daarbij denken we in de eerste
plaats aan de kinderen, de jongeren en de oudere jongeren. Ook zij mogen in
hun eigen taal en toonzetting antwoord geven!
Maar in de viering komen álle generaties bij elkaar. Ook de betrokkenheid en
inzet van ouderen mag gestimuleerd worden, bijvoorbeeld in participatie in de
liturgie of bij de voorbereiding van diensten (‘preekvoorbereiding’). Uiteraard
biedt de vernieuwde structuur van onze gemeente (de kerk van kringen) hier
mooie en nieuwe mogelijkheden.
Verder ontdekken praktiseren van liturgie
De liturgie is een schatkamer, zit boordevol betekenissen, inhouden en
verbindingen in tijd en ruimte. De kerkmuziek is niet alleen heel rijk, maar ook
heel geschakeerd. Veel gemeenteleden beseffen deze dingen niet of nauwelijks –
laat staan mensen ‘van buitenaf’. Gaat het om het informatieve aspect, dan is
meer voorlichting en gesprek erover geen overbodige luxe. In praktisch opzicht
kunnen en mogen de muziekgroep en de in heroprichting zijnde cantorij hierbij
een belangrijke rol spelen, aangedreven en aangevuurd door onze beide
kerkmusici.
Gebruikmaken van de Grote Kerk
We kunnen niet alleen in de Bevrijdingskerk, maar ook in de Grote Kerk vieren.
De ruimte van die eeuwenoude kerk biedt weer heel andere mogelijkheden. Is
de Bevrijdingskerk immers vooral een ‘preekkerk’, de Grote Kerk is een echte
‘vierkerk’ met allerlei mogelijkheden voor verschillende expressievormen. Groot
voordeel is dat we deze ruimte op de zondagmiddagen ook kunnen gebruiken
met het oog op de zichtbaarheid van onze gemeente in de Wageningse
samenleving.
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