Beleidsplan 2015 – 2018
van de Hervormde gemeente
te Piershil

“Gooi het net aan stuurboord uit ... dan lukt het wel”

Inleiding

Onze hervormde gemeente te Piershil is als plaatselijke gemeente in de
Hoeksche Waard onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Als
missionaire en diaconale gemeente willen wij met de Bijbel vast in de hand
de goede en blijde boodschap van het Evangelie in en buiten de kerkmuren
verkondigen en ook concreet zichtbaar maken in het midden van de
maatschappij.

De kerkgemeenschap koestert een traditie van eeuwen. Waar klassieke
woorden en begrippen door steeds minder mensen worden gehoord,
begrepen en ervaren is het tijd de Bijbel in meer eigentijdse verhalen en
bewoordingen door te vertellen en uit te leggen. Dat doen wij niet alleen op
de zondagmorgen, maar keer op keer door de hele week en door het hele

jaar heen, in maar ook zeker buiten het kerkgebouw. In woorden, maar
zeker ook in daden.
Waar krimp en kerkverlating ook onze lokale gemeenschap treffen zoeken
wij in deze beleidsperiode met elkaar naar nieuwe wegen om opnieuw
verbindingen te leggen met onze leden die wat minder regelmatig onze
diensten en activiteiten bezoeken. Ook bezinnen wij ons op het vinden van
nieuwe wegen en werkvormen om verbindingen te leggen met allen die in
Piershil of directe omgeving wonen. Daarbij gaat onze aandacht in het
bijzonder uit naar zieken, eenzamen, ouderen, werklozen, verslaafden en
hulpbehoevenden. Wij nemen allen op in onze gemeenschap en geven hen
actieve steun.

De kerk is onbetaalbaar
Leden van de gemeente dragen hun steentje bij. Op het gebied van
geldwerving vindt verbreding en verdieping plaats. Daarbij wordt uitdrukkelijk
met verschillende doelgroepen gecommuniceerd. Wij maken duidelijk dat de
kerk niet alleen om geld komt vragen, maar ook wat zij daarvoor
belangeloos teruggeeft.
Aan alle burgers wordt gevraagd mee te doen in projecten, dichtbij of veraf.
Bijdragen kunnen uiteraard bestaan uit geld, maar ook uit bijdragen in tijd of
andere middelen van betrokkenheid. Waar mogelijk wordt omgezien en
samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties en instellingen.
Tot slot
Het beleidsplan is een open document gegroepeerd rondom een viertal
onderwerpen (gebouwen, mensen, organisatie en geld). Het geeft ruimte om
met elkaar als gemeenteleden en anderen werkelijk in gesprek te komen
over de goede uitvoering van de geschetste ontwikkelingsrichting van onze
gemeente en de plaats van de kerk in onze samenleving en directe
leefomgeving in de komende vier jaren.
Uiteraard is er geen blanco start. Veel is er al. Vanuit hetgeen er op dit
moment al is kan worden nagedacht of en zo ja welke plaats dat zal kunnen
krijgen in de verdere uitwerking van dit beleidsplan.
Het net gaat uit aan stuurboord…

dan lukt het wel.

Piershil, oktober 2014

Het kringwerk roept op tot deelname. Een Alphakring mag de beginselen
van het leven als christenen in onze gemeenschap gaan leren.
De kerkenraad coördineert de activiteiten en bewaakt de inhoud en
voortgang daarvan nauwgezet. Waar mogelijk delegeert zij binnen kaders
de werkzaamheden en betrekt zij gemeenteleden en niet-gemeenteleden bij
het werk in en buiten de gemeenschap.
Wij vragen elkaar wat wij of anderen
met name nodig hebben, te beginnen
in ons dorp. Jongeren bezoeken
nieuwe vormen van catechese, gaan
op bezoek bij jeugdige zieken en
gevangenen, bouwen mee in Afrika,
of leren met elkaar de Bijbel zien in
het Heilige land. Zij houden onderling
contact met elkaar en benutten
wereldwijd internet en social media.
De jongeren houden een stille tijd met
nachtwaken
en
bezoeken
gemeenteleden in hun thuis- en of
werkomgeving. Jongeren krijgen in de gemeente een mentor die dag en
nacht voor hen klaarstaat.
Ouderen vertellen hun levens- en geloofsverhalen en leggen deze vast. Zij
geven hun ervaringen, lessen en wijsheden door over oorlog en watersnood.
De kerkelijke doop-, trouw- en rouwboeken krijgen een context en een
gezicht. Het archief wordt vertaald in een boek en wellicht andere vormen
die de geschiedenis van de kerk en het dorp vertelt.
Er worden andere gemeenten en bijeenkomsten bezocht om ons te
verwonderen en voor het eerst of opnieuw te luisteren naar andere vormen
van gemeentezijn en de ontwikkeling van pioniersplekken. Wij nodigen
anderen uit om ons te leren en te vertellen over hun getuigenis van Christus
in hun plaats en leven.

Juist waar overheid en samenleving minder middelen en mogelijkheden
hebben om te zien naar haar kwetsbare burgers en deze ook goed te
ondersteunen ligt er bij uitstek een taak en opdracht voor onze gemeente
onze Bijbelse opdrachten en kerntaken opnieuw uiterst serieus te nemen en
tot uitvoering te brengen.
De angst voor krimp, dreiging en verval mag door ons in de actuele context
mogen worden geplaatst van de woorden van Jezus zelf:
“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hierop aarde eensgezind
om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen
laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn
ben ik in hun midden.”
Wij mogen, hoe klein en gering wij wellicht ook zijn, werken met het volste
vertrouwen in de woorden van Jezus. Dan lukt het wel.

De kerk is open
Het hart van ons dorp en de zichtbare geloofsgemeenschap ligt voor
iedereen in ons prachtige en historische kerkgebouw aan de Voorstraat 24
te Piershil. Ons hart is open. De kerk is dus open, niet alleen op
zondagmorgen maar iedere dag en dat zoveel mogelijk.
Net als vaak in het buitenland kun je onze kerk gewoon binnenlopen. Daar
mag vrij worden rondgekeken. Scholen worden uitgenodigd deze te
bezoeken. Historici kunnen zich verdiepen in geschiedenis. Musici kunnen

er spelen of muziek luisteren. Er kan worden gezongen. Mensen kunnen er
elkaar ontmoeten en spreken. De koffie, thee en fris staat klaar en is gratis
verkrijgbaar. Er is altijd een luisterend oor en plaats voor ontmoeting,
verstilling, troost en gebed. Er is uiteraard volop gelegenheid over het geloof
te spreken met elkaar. Er vindt Bijbelstudie en catechese plaats. Er liggen
Bijbels. Deze kunnen gratis worden meegenomen. Er liggen overzichten van
onze activiteiten, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. Er liggen lijsten
waarop je kunt aangeven wie je bent, waar je bereikbaar bent, waaraan je
mee wilt doen, of wat je talenten zijn.
Mensen die geen kleding hebben worden gekleed. Voor mensen die geen
werk hebben hebben wordt een zinvolle taak gezocht. Mensen die geen
eten hebben, krijgen voedsel. Zij die geen dak boven het hoofd hebben,
geven wij onderdak. De hulpbehoevenden worden ondersteund. De zieken,
eenzamen,
verslaafden
en
gevangenen worden opgezocht
en ondersteund.
Er wordt een vriendenstichting
opgericht om met goedvinden en
medeweten van de kerkenraad
kerkwaardige activiteiten in het
kerkgebouw en omgeving te
organiseren.

Wij kennen elkaar en onze naasten
Uiteraard kennen wij elkaar allen bij name als zuster en broeders van één
gemeente en weten wij elkaar te allen tijde te vinden. Wij bemoedigen en
troosten elkaar. Wij roepen elkaar op onze bijeenkomsten niet te verzuimen
en mee te doen.
Diegenen die wat verder van de kerk zijn komen af te staan worden actief
uitgenodigd om ook weer mee te gaan doen. Naar de erediensten te komen

en onze activiteiten te bezoeken. Met elkaar stellen wij vast welke
activiteiten wij graag zouden willen zien en ondernemen. Ieder gemeentelid
wordt jaarlijks benaderd voor een huisbezoek, individueel of collectief. Met
jongeren wordt gesproken over activiteiten die zij graag zouden willen zien.
Deze worden vervolgens ook georganiseerd.
Er wordt met enige regelmaat een kerkblad gemaakt voor alle inwoners van
Piershil en directe omgeving. Daarin wordt niet alleen om geld gevraagd,
maar ook aangegeven wat wij ondernemen en opgeroepen langs te komen
en mee te doen. Ook internet, social media en andere eigentijdse middelen
worden ingezet om te communiceren.
Met de burgerlijke gemeente en andere verenigingen en instellingen in het
dorp wordt nagedacht over de rol en betekenis van onze kerk en onze
kerkelijke gemeenschap in het dorp. Wij zoeken het gesprek. Wij hebben
met elkaar de ambitie het verschil te maken en in alle opzichten
daadwerkelijk en duurzaam toegevoegde waarde aan onze directe
leefwereld te creëren.
Er wordt gewerkt
De kerk werkt. Dat gebeurt niet zomaar. Het gaat daarbij altijd om het
vervullen van onze Bijbelse taken en opdrachten, individueel en met elkaar
als levende stenen. In navolging van Jezus Christus wordt discipelschap
getoond, ook in alle eenvoud in de praktijk van alledag wordt het christelijk
geloof beleden en voorgeleefd. Het Evangelie wordt verkondigd, wij leren
elkaar en zien naar elkaar om. Jongeren helpen ouderen, en ouderen
helpen jongeren, elk maar zijn of haar gaven en talenten. Wij hebben elkaar
en de ander hard nodig. Wij mogen geloven en groeien in dat geloof.

