Schets Beleidsplan 2018-2022
Hervormde Gemeente te Maurik
De afgelopen maanden zijn er 17 Groot Huisbezoeken georganiseerd om met
de gemeenteleden in gesprek te komen over onze kerkelijke gemeente en haar
taak over 5 jaar. Op basis hiervan zal inhoud gegeven worden aan het
beleidsplan 2018-2022.
In deze samenvatting kunt u de voornaamste conclusies lezen van deze
bijeenkomsten. Deze conclusies dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan.

Het beeld van de Kerk
De deelnemers van de groot huisbezoeken zijn gevraagd naar het beeld van de Kerk. Hierbij kon
gekozen worden uit verschillende foto’s die het beeld vertegenwoordigde. Dit is vanzelfsprekend een
zeer persoonlijk beeld en kan daarom sterk onderling verschillen, maar geconcludeerd kan worden
dat het algemene beeld is dat de gemeente gezien kan worden als:
1. Een kudde schapen achter haar Herder. Hierbij telt het samenzijn met gelijkgestemden, het
horen bij een groep/kudde, het volgen van de herder,
2. Het vieren van de kerkdienst (gemeente zijn). Hierbij telt het samen zingen, loven en luisteren
naar de Bijbel. Het gevoed worden in het geloof en de rust zoeken.
3. Hotel reiziger / De herberg: Hierbij dient de kerk als pleisterplaats en rustpunt, voor iedereen die
op reis is, gastvrij en toegankelijk.

De taak van de kerk in Maurik over 5 jaar
De gemeente is ook gevraagd naar de taak van de Kerk in Maurik over 5 jaar. Ook hier kon gekozen
worden uit verschillende beelden en taken. Uit de keuzes die gemaakt zijn kwam een duidelijke
voorkeur voor de volgende taken:
1. Open zijn en elkaar aanvaarden en omzien naar elkaar;
2. De Bijbel centraal
3. Een gastvrij huis bieden voor jong én oud.
Hierbij werd aangegeven:
• Heb elkaar lief, dan kun je elkaar aanvaarden zoals een ieder is.
• Wanneer we een gastvrij huis bieden, omvat dat eigenlijk alle taken die daar bij horen: open zijn
voor elkaar, omzien naar elkaar, samen zingen en bidden en het woord verkondigen.
• Het begint allemaal met het verhaal van Christus, dan komt de rest vanzelf.

Conclusie
De liefde van God is en blijft ons aller motief. Daarbij hoort de tekst 1 Joh 3 : 1 Bedenk toch hoe groot
de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn
we ook.
De werkgroep denkt dat, op basis van de uitkomsten uit de groothuisbezoeken alsmede op basis van
bovenstaand motief, het doel van het beleidsplan 2018-2022 zou moeten zijn om (nog) meer
openheid en gastvrijheid te bereiken in onze gemeente. Een gastvrijheid voor alle leeftijden waarbij
wij de ander aanvaarden zoals ze zijn en willen omzien naar elkaar. Een gastvrijheid in het licht van
het Woord van God, met specifieke aandacht voor de jongere generaties omdat het in deze tijd niet
meer vanzelfsprekend is om te geloven.

De waardering voor de samenwerking met onze RK broeders en zusters nodigt ons uit om deze voort
te zetten en verder te verdiepen.
Overigens adviseert de werkgroep om bij de uitwerking van het beleidsplan tot concrete acties, de
ervaringen en kennis uit de omliggende gemeente te gebruiken, zowel binnen als buiten het
bestaande samenwerkingsverband “klavertje 4”.

Tot slot
De werkgroep adviseert om in het beleidsplan een paar zaken expliciet te maken, namelijk het
volgende:
Gastvrijheid:
Het woord gastvrijheid is een erg ruim begrip. Zoals in de conclusie weergeven blijkt er vanuit de
deelnemers van de groothuisbezoeken met name bedoeld te worden: een kerk waar jij je welkom
voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond of je verhaal ook is.
De kerk:
Het beleidsplan gaat over “de kerk over 5 jaar…”. We hebben echter gemerkt dat het begrip “kerk”
soms verschillende reacties oproept. Mensen kunnen zich afgekeerd hebben van het “instituut kerk”
of daar in ieder geval moeite mee hebben. De werkgroep zou graag duidelijk maken dat met de kerk
in ons beleidsplan, de gemeente als geheel bedoeld wordt, niet specifiek het gebouw of het instituut.
De kerk vertegenwoordigd de geloofsgemeenschap van Christus. De kerk zijn wij zelf!

De werkgroep Beleidsplan

Ik wou dat de kerk...
Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was
die het licht van Gods heiligheid droeg.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en God om vergiffenis vroeg.
Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was
dat ieder de weg wees naar huis.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en 't licht wierp op Golgotha's kruis.
Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was
die mensen wou vangen voor God.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en deed naar Gods grote gebod.
Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was
heel hoog op de bergen gebouwd.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en 't Woord bracht door God haar betrouwd.
Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was.
Zo helder, zo vrolijk en blij.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.
De kerk?... Maar de kerk, dat zijn WIJ.

