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Vooraf
Het vorige beleidsplan besloeg de periode 2005 – 2008, zodat wij al een enkele jaren ‘zonder
zaten’. Gelukkig is dat niemand opgevallen! De activiteiten gingen gewoon door en er kwamen
nieuwe bij.
Als Federatiebestuur hebben wij gemeend nu met een nieuw beleidsplan te moeten komen. Het
is goed om te kijken naar wat wij doen en wat wij graag zouden willen doen. Een belangrijke
motivatie daarbij is dat wij het gedachtengoed van onze geloofsgemeenschap meer bekendheid
willen geven. Daarnaast is het belangrijk kritisch naar onszelf te kijken en te zien wat misschien
beter of anders kan. Wij kunnen veel willen, maar het moet ook uitvoerbaar zijn.
In een paar brainstormsessies, in groepen en als bestuur gezamenlijk, zijn wij tot het volgende
plan gekomen.
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Doelstelling en uitgangspunten

Doelstelling
‘De vereniging heeft ten doel de leden, vrienden en belangstellenden de gelegenheid te geven hun
geloof en spiritualiteit te delen, te verdiepen en in daden om te zetten’.

Visie/uitgangspunten
Wat aan deze doelstelling ten grondslag ligt, is een ondogmatische en verdraagzame levenswijze
geïnspireerd vanuit de Bijbel waarin we Gods opdracht herkennen. Kernwoorden voor ons zijn:
christendom, compassie en cultuur.

Toelichting op de begrippen uit de doelstelling
Wie bedoelen wij met ‘leden, vrienden en belangstellenden’ ? Als lid van de vereniging worden
toegelaten de leden/vrienden/belangstellenden van de onderstaande drie groeperingen (uit de
nieuwe statuten, artikel 5).
1. Doopgezinde gemeente Gouda
2. Remonstrants gereformeerde gemeente Gouda
3. Vereniging van Vrijzinnige protestanten in Gouda
4. Verder kunnen lid of vriend worden personen die niet tot één van bovengenoemde
groeperingen behoren en die verklaren zich te conformeren aan het doel en uitgangspunt
van de vereniging.
5. Bij belangstellenden denken we zowel aan mensen met een meer traditionele kerkelijke
achtergrond als aan zinzoekers –al dan niet religieus-, mensen die willen discussiëren over
maatschappelijke aangelegenheden en zij die affiniteit hebben met kunst en cultuur in
brede zin.
6. Bij dit alles willen we onze kinderen en jonge leden actief bij de Federatie betrekken
zowel in de reguliere diensten, alternatieve vieringen, op de website en speciale
activiteiten.
Op welke manier kunnen wij hen ‘de gelegenheid bieden hun geloof en spiritualiteit te delen, verdiepen en
in daden om te zetten’? De Federatie stelt zich ten doel faciliterend te zijn, door diverse
activiteiten te organiseren: reguliere kerkdiensten, alternatieve vieringen, maatschappelijke
activiteiten en pastoraat, activiteiten voor jong en oud. We willen niet alleen de mogelijkheid
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bieden geloof en spiritualiteit te delen en te verdiepen maar deze ook concreet te maken: door
naar buiten te treden als geloofsgemeenschap, bewustwording te creëren voor onze plaats in
de stad en de samenleving, en thema’s als duurzaamheid op de agenda te zetten. Daarbij
willen wij ook kritisch naar onszelf kijken door de eigen organisatie zorgvuldig en met
regelmaat te evalueren.

Toelichting op de begrippen uit visie/uitgangspunten
‘Kernwoorden die voor ons kenmerkend zijn: christendom, compassie en cultuur.’ Als kernwoorden
hebben wij voor de drie c’s gekozen.
Christendom:

Als eerste deel van de visie staat genoemd dat wij ons laten inspireren door
de Bijbel waarin we de opdracht herkennen een ondogmatische en
verdraagzame levenswijze aan te nemen. Ook in de christelijke tradities,
met name die waarin onze geloofsgemeenschap is geworteld, vinden wij
aspecten die voor ons een inspiratiebron kunnen zijn.

Compassie:

De kern van alle religieuze, ethische en spirituele tradities is de compassie
om betrokken te zijn op elkaar en om te zien naar elkaar. Dit is leidend
voor ons werk binnen het pastoraat en diaconaat.

Cultuur:

Naast de inspiratie die we uit de christelijke traditie en Bijbel halen, putten
we ook uit andere tradities, en uitingen van cultuur zoals liederen,
literatuur, poëzie en kunst. Dit komt tot uitdrukking in de reguliere
kerkdiensten, maar ook in de alternatieve vieringen, literatuurkringen,
gespreksgroepen en creatieve activiteiten.
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Activiteiten en plannen
Rondom de drie kernwoorden Christendom, Compassie en Cultuur willen wij onze
activiteiten groeperen. Daarbij nemen wij de volgende punten in onze overwegingen mee.
a. Wij realiseren ons dat wij geen wijkgemeente, maar meer een streekgemeente zijn. Om te
voorkomen dat onze ontmoetingen zich beperken tot de tweewekelijkse vieringen,
zoeken wij naar mogelijkheden elkaar buiten de vieringen om te ontmoeten en te
bezoeken.
b.

Onze geloofsgemeenschap wil een plek zijn waar alle generaties samenkomen en waar
voor alle leeftijden een bepaald aanbod is.

c. Onze activiteiten zullen er niet alleen op gericht zijn bij elkaar te zitten en in gesprek te
gaan, maar ook om met elkaar in beweging te komen in verschillende vormen van
creativiteit.
d. Om te voorkomen dat wij veelal ‘binnenkerkelijk’ bezig zijn, zoeken wij naar wegen om
meer naar buiten te treden en waar mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke
discussies en activiteiten.
e. Er zijn veel mensen geïnteresseerd in religie/spiritualiteit/zingeving, zonder bij een
kerkelijke gemeente betrokken te zijn. Wij zouden die mensen graag bij elkaar brengen
om zo elkaar te inspireren.

Christendom
Onze zondagse viering in de St Joostkapel, één maal per veertien dagen, brengt ons samen
rondom verhalen en teksten uit de bijbel en andere bronnen. Deze vieringen zijn een bron
van onze geloofsoefening, groei van spiritualiteit, en inspiratie.
Daarna ontmoeten wij elkaar, praten na over de dienst en over andere dingen die ons
bezighouden.
Deze ontmoeting in de dienst en daarna is van groot belang voor de onderlinge
verstandhouding en de samenhang binnen onze geloofsgemeenschap.
Onze orde van dienst gaat al enige tijd mee, maar verandering is geen noodzaak. Het is een
goede richtlijn. Zowel onze eigen predikant als gastpredikanten zijn vrij van deze orde van
dienst af te wijken.
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Tijdens de diensten is er kinderopvang en wordt kindernevendienst gehouden. Ongeveer een
keer in de zes weken is er een tienernevendienst.
Bijzondere vieringen die wij graag continueren zijn de jaarlijkse Vriendendienst en de
halfjaarlijkse diensten met de Lutheranen.
In de adventstijd houden wij een Adventsvesper en Kerst vieren wij met jong en oud. De
kinderen staan in die dienst centraal, maar ouderen doen volop mee.
 Het voornemen is jaarlijks een jongerendienst te houden, rondom een thema dat samen
met de jeugd wordt uitgekozen.
Op gemeenteavonden komen thema’s aan de orde die in directe relatie staan met ons eerste
kernwoord.
In onze geloofsgemeenschap hebben zich in de loop van de jaren diverse (studie)groepen
gevormd, die met elkaar van gedachten wisselen rondom een thema uit de bijbel of
aangedragen door een boek. Wij denken dan aan ‘Hoor en Wederhoor’, enkele Leeskringen
en de gezamenlijke vrouwenkring van Federatie en Lutheranen. Deze waardevolle manier om
van en met elkaar te leren vinden wij een belangrijke activiteit.
Wij zijn lid van de Raad van Kerken in Gouda en hebben daarin onze vertegenwoordiger. Waar
mogelijk trekken wij samen met de andere kerken op. Aan de 2-jaarlijkse Kerkennacht nemen
wij met plezier deel en wij proberen dan een aansprekend programma te bieden.
In Gouda bestaat al ruim 20 jaar het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG). Hun bijeenkomsten
zijn één maal per maand op zondagmiddag. Er zijn bescheiden (persoonlijke) contacten
tussen OIG en ons.
 Wij willen onderzoeken of het mogelijk is één maal per jaar een gezamenlijke dienst

met OIG te houden.
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Compassie
Pastoraat, de zorg voor elkaar, is een belangrijke taak van onze geloofsgemeenschap.
Niet alleen onze predikant maar ook leden van kerkenraden en bestuur van de groeperingen
en de bezoekcommissie leggen regelmatig bezoeken af bij onze leden. Uiteraard zullen wij dat
blijven doen. Het is naast de zondagse vieringen een onmisbaar element in onze
gemeenschap. Wij willen met elkaar alert zijn op mensen die, gezien hun situatie, extra
aandacht verdienen. Voor onze ouderen zoeken wij naar mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten, juist omdat zij vaak niet meer in staat zijn de vieringen bij te wonen.
De bezoekcommissie komt met enige regelmaat bij elkaar.
 Aanvullend daarop is het ons voornemen periodiek een avond te organiseren voor

alle mensen die binnen de Federatie bezoekwerk doen. Deze avond is bedoeld voor
het overdragen van kennis, het delen van ervaringen en het verder ontwikkelen van
gesprekstechnieken. Wij willen dit seizoen een eerste avond organiseren.
Dit seizoen wordt de draad van de groothuisbezoeken weer opgepakt. Er worden per avond
ongeveer 10 gemeenteleden, in wisselende samenstelling, uitgenodigd om elkaar te ontmoeten
en met elkaar in gesprek te gaan over een inhoudelijk onderwerp.
Compassie met en voor elkaar blijkt ook uit de kringen die er zijn, zoals de Dertigerskring en
de kring 40 – 60. Het is goed om met anderen van ongeveer dezelfde leeftijd na te denken
over thema’s die onze aandacht vragen. Op die manier leren wij van elkaar en zijn wij, soms
in alle verscheidenheid, elkaar tot steun. Regelmatig komen uit de kringen initiatieven om ook
buiten de eigen groep activiteiten te ontplooien.
 Een nieuwe activiteit die wij in dit seizoen willen starten is de Emmauswandeling. Dat
is een wandeling waarbij mensen twee aan twee lopen en onderweg een gesprek aangaan
over een aangegeven onderwerp of over meegekregen gespreksvragen. Het is een goede
manier om elkaar beter te leren kennen en in alle openheid met elkaar van gedachten te
wisselen.
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Met duidelijke aandacht voor de kinderen willen wij laten zien hoe fijn wij het vinden dat zij
meedoen. Zij nemen een belangrijke plaats in.
Op de website is een tabblad voor de jeugd gemaakt. Daar kunnen activiteiten worden gemeld en,
nog belangrijker, de kinderen kunnen daar zelf hun verhaal kwijt.
 In Gouda zijn inmiddels een groot aantal Stolpersteine (Struikelstenen) gelegd en er
komen er nog meer. Met de kinderen willen wij rond 4 mei 2014 een wandeling langs
deze stenen maken en uitleg geven over de betekenis ervan.
 In het kader van het versterken van de onderlinge band wordt gedacht om het zgn.
‘Federatie-uitje’ nieuw leven in te blazen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om met
een groep leden een paar dagen naar bijvoorbeeld Fredeshiem, Dopersduin of
Mennorode te gaan. Tijdens die dagen kan een cursus of een programma worden
gevolgd. Deze activiteiten willen wij in de komende jaren realiseren.
Naast pastoraat behoort ook diaconaat onder het kernwoord compassie.
Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de leden van onze gemeenschap, maar ook
voor mensen daarbuiten. Er wordt tijdens de vieringen regelmatig gecollecteerd voor
diaconale doelen dichtbij en ver weg.
Wij hebben ons eigen Diaconaal Fonds en daarnaast wordt een paar maal per jaar gecollecteerd
voor de Stichting Gouwe Daad , het Noodfonds Gouda, Inloophuis Domino en het
Swanenburgs Hofje. Het gaat dan om Goudse Stichtingen en wij zien dat als Stadsdiaconaat.
 Dit stadsdiaconaat zouden wij graag meer onder de aandacht willen brengen d.m.v.
flyers en/of presentaties in de dienst of tijdens het koffiedrinken.
 Naast dit diaconaat dichtbij, willen wij ook aandacht vragen voor diaconaat verder weg,
voor diaconaat aan mensen in andere werelddelen. Over de vorm denken wij nog na.
Ook tijdens gemeenteavonden kunnen onderwerpen aan de orde komen die aandacht vragen
voor diaconale aangelegenheden.
Om te voorkomen dat onze activiteiten zich vooral binnen de eigen gemeenschap afspelen,
zoeken wij naar mogelijkheden om meer maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen.
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 Wij noemen dat ‘Handen uit de mouwen’. De bedoeling is om één of twee keer per jaar
met een groep leden vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat kunnen klussen van
uiteenlopende aard zijn. Via “NL doet” kan dat op een landelijk georganiseerde dag. Bij
de Stichting Present in Gouda kan een verzoek voor een klus worden neergelegd. Wij
willen dit seizoen zeker één keer met elkaar aan de slag.
 Wij hebben het voornemen om meer werk te maken van duurzaamheid. Dat is breder
dan alleen Fair Trade koffie etc. Gedacht wordt om via bijvoorbeeld gemeenteavonden of
andere projecten meer aandacht te vragen en bewustwording te kweken. Daarvoor willen
wij een projectgroep starten.

Cultuur
In het vorige seizoen zijn wij gestart met de Preek van de Leek. Wij hebben inmiddels enkele
indrukwekkende ‘diensten’ gehad. Indrukwekkend omdat mensen met heel diverse
achtergronden ons duidelijk wilden maken wat hun inspiratie is. Ook dit seizoen willen wij
vier mensen de gelegenheid geven via de Preek van de Leek ons deelgenoot te maken van
hun drijfveren.
Wij hebben gezien dat deze ‘diensten’ ander publiek trekken. Deels zijn dat mensen uit de
omgeving van de sprekers, deels geïnteresseerden die komen als gevolg van de publiciteit.
Het met elkaar napraten ‘in de kroeg’, hoort hier helemaal bij.
 Zolang het ‘concept’ van Preek van de Leek mee kan, willen wij dat graag continueren.
Wij realiseren ons dat het afhankelijk is van zeer gemotiveerde “leken”, die in staat zijn
mensen aan te spreken en te inspireren. Zodra wij besluiten hiermee te stoppen willen wij

andere alternatieve diensten aanbieden. Dat betekent een andere invulling dan onze
reguliere vieringen en misschien ook op wisselende locaties. Over de invulling hiervan
denken wij de komende tijd verder na.
 Al eerder schreven wij dat veel mensen geïnteresseerd zijn in
religie/spiritualiteit/zingeving, zonder bij een kerkelijke gemeente betrokken te zijn. Om
met deze ‘zoekers’ in gesprek te gaan, willen wij die graag bij elkaar brengen. Het gaat ons
er niet om deze mensen “de kerk in te praten”, maar om met elkaar in gesprek te gaan
over de thema’s die hen bezighouden. Wij noemen zo’n groep van mensen de

Zinzoekers-kring. Het is onze bedoeling daar dit seizoen een begin mee te maken.
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In het gevarieerde aanbod aan gemeenteavonden komen zeker culturele programma’s aan bod.
Het film- en theaterbezoek van de kinderen en ook de spelletjesmiddag(en) vinden wij belangrijk voor
hun betrokkenheid bij onze gemeenschap. Wij willen dat zeker continueren en waar mogelijk
ook uitbreiden.
De al jaren bestaande Literatuurkring zetten wij graag voort. Elk jaar passeren interessante
boeken de revue, die veelal ruime gespreksstof opleveren. Daarnaast is er een leeskring waar in
een seizoen een theologisch of filosofisch boek wordt gelezen en besproken. Ook bestaat er al jaren
een lees- en studiekring gericht op Joodse mystiek.
Verhaal op zondag is een initiatief van drie Goudse predikanten en Museum Gouda. De
predikanten, waaronder ook de onze, laten zich inspireren door één van de kunstwerken uit
het museum en vertellen daarover hun verhaal. Daarnaast is er een muzikaal intermezzo.
Vorig seizoen zijn er drie verhalen gehouden en ook dit seizoen staan er drie op het
programma.
 We willen meer publiciteit geven aan Verhaal op zondag.
 Rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren 2014 nemen wij deel aan het Feest van de

Geest. Door het hele land is kunstenaars gevraagd een kunstwerk te maken dat in één
van de deelnemende kerkgebouwen zal worden tentoongesteld. Ook in de St Joostkapel
komt een kunstwerk. De bedoeling is dat het kerkgebouw op bepaalde tijden open is,
zodat iedereen het kunstwerk, en het kerkgebouw, kan bekijken. Wij doen daar graag aan
mee en misschien brengt het ons op goede ideeën voor de toekomst.
Er is een groot aanbod in onze gemeenschap en wij zullen er voor moeten waken dat het
allemaal realiseerbaar is en blijft.
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Organisatie
Het Federatiebestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen onze
geloofsgemeenschap. Daarnaast en onder verantwoordelijkheid van het Federatiebestuur,
functioneren diverse taakgroepen (bijv. Taakgroep Jeugd en Taakgroep Koster). Iedere
taakgroep wordt geleid door een voorzitter, die als ‘trekker’ van de groep fungeert.
 Om kinderen op een praktische manier meer te betrekken bij onze gemeenschap, willen
wij zien of wij Juniorkosters kunnen ‘benoemen’.
Onze website beschouwen wij als ons visitekaartje en ons communicatiemiddel naar buiten.
Het streven is om alle activiteiten en belangrijke gebeurtenissen op de website te vermelden.
En dat ook op een manier die een ‘toevallige’ bezoeker nieuwsgierig maakt. De Driesprong is
ons interne communicatiemiddel met berichten uit onze geloofsgemeenschap en uit de
groeperingen.
 Al sinds jaren wordt er nagedacht over een nieuwe naam voor onze
geloofsgemeenschap. Wij hebben die draad weer opgepakt en wij denken dat wij een heel
eind in de goede richting zijn.
Wij zullen binnen de gemeenschap als organisatie kritisch moeten blijven kijken naar ons
eigen functioneren. Ons voornemen is een regelmatige evaluatie te doen aan de hand van
vragen als:
o Doen we wat we moeten doen?
o Heeft ieder de taak die bij zijn/haar rol/functie past?
o Werken we doelgericht en efficiënt?
o Wat kan beter, slimmer, simpeler?
o Hoe verlopen de vergaderingen (proces en inhoud)?
o En ‘last but not least’: is het nog leuk?
Ambitieuze plannen die staan en vallen bij de inzet van mensen. Niet alleen als toehoorder of
deelnemer, maar zeker ook als organisator, begeleider etc. Onze gemeenschap biedt veel,
maar vraagt tegelijk ook veel van predikant en alle vrijwilligers. Het is fantastisch dat er
zovelen zijn die zich van harte inzetten en op wie altijd een beroep gedaan mag worden.
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