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We ervaren echt de noodzaak om samen 
dieper te wortelen in Christus. Zodat we 
Zijn liefde dieper gaan verstaan. 

Als we Hem ontmoeten in het Woord en door de Geest, komen wij in bewe-

ging, doordat we ons in geloof en navolging aan Hem toevertrouwen. Hoewel 

we in Rotterdam “geen woorden maar daden” als motto hebben, behoedt dit 

(toe)vertrouwen ons voor overschatting van eigen kracht. Alleen in de overgave 

aan Hem ontvouwt zich de weg waarop Hij ons roept.

Wij beseffen dat een leven in overgave en gehoorzaamheid aan Hem vaak 

haaks staat op veel ontwikkelingen in de maatschappij en cultuur, die zich ook 

aan ons opdringen en onze vrijheid om Christus te volgen onder druk (kunnen) 

zetten. Hoe blijven we dan staande? 

Wat ons bij de bespreking van het beleidsplan aansprak was het beeld van de 

boom uit Psalm 1. Wat is er nodig om een boom te zijn die niet verdort, maar 

veel vrucht draagt? Dat vraagt om wortels die de diepte in gaan. Ons gebed 

voor de Maranathakerk is om verdieping van het geloof. We ervaren echt de 

noodzaak om samen dieper te wortelen in Christus. Zodat we Zijn liefde dieper 

gaan verstaan. Dat is de enige manier om trouw te  blijven aan Hem in een we-

reld waarin allerlei boze krachten proberen het goede van God te ondermijnen. 

Dit komt terug in de drie prioriteiten die we met elkaar hebben vastgesteld.  

Het zijn vertrouwde thema’s: Pastoraat, Missie, Kind & Jongeren. Maar we 

hopen en bidden dat thema’s op een vernieuwde manier gaan leven. Met het 

thema Pastoraat willen we de onderlinge verbondenheid en liefde stimuleren 

om samen steeds meer betrokken te raken op de dood en opstanding van 

Christus en daarmee op Zijn reddende genade en de vernieuwing van ons 

denken en doen. Bij het thema Missie klopt het hart van (het lichaam van) 

Christus om, in verbondenheid met andere kerken op Rotterdam-Zuid, de 

liefde van God in woorden en daden kenbaar te maken aan mensen om ons 

heen. En bij het thema Kind en Jongeren zoeken we ernaar om hen - op grond 

van Gods belofte en vanuit zorg en liefde voor de nieuwe generaties - dicht-

bij Christus te brengen, in de hoop en het geloof dat de Geest hen maakt tot 

betrokken burgers van Gods Koninkrijk om met hun inzet de zaak van Christus 

verder te dragen in de wereld van morgen. 

Voor u ligt een nieuw  
(concept)beleidsplan.  
Hierin geven we weer waar 
we de komende vier jaar 
extra aandacht aan willen 
geven in de gemeente. 
Voordat we vervallen in het 
beschrijven van initiatieven, 
activiteiten en denklijnen, 
is het goed te beseffen dat 
de gemeente niet van ons is 
maar van Christus Jezus zelf. 

INLEIDING
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In dit alles is het gebed van 
Paulus in Efeze 3, als  
voorbede voor onze  
gemeente en voor ieder 
afzonderlijk, richtinggevend. 

´Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus 

Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd 

wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht 

gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door 

het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en 

lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de 

kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, 

overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in 

de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. 

Amen.´

Het document bevat drie hoofdstukken, met daarin telkens de opbouw in drie 

delen: de visie op het onderwerp, onze analyse van wat er gaande is en tenslot-

te de voornemens en denklijnen voor de komende jaren.

We kijken uit er naar uit met elkaar hierover in gesprek te gaan en samen bid-

dend Gods weg te ontdekken, nu en in de toekomst.

Namens de kerkenraad,

 

Jos Boot (voorzitter) 
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BELEIDSLIJN PASTORAAT

VISIE
De Bijbel spreekt over de gemeente als het Lichaam van Christus (1 

Kor. 12-14). Dit beeld wijst op de nauwe verbondenheid die er is tussen 

Christus als Hoofd en de gemeente als lichaam (Ef. 1:22-23) en daarnaast 

over de hechte verbondenheid van de leden onderling. Er is alleen spra-

ke van eenheid als er verbinding is met het Hoofd van de gemeente, 

Christus zelf. Er is diversiteit binnen de gemeente, en die hoort bij het 

Bijbelse beeld van het lichaam (Fil. 2:2-5). Een ander beeld dat past bij 

de gemeente en pastoraat is het Bijbelse beeld van Jezus als Herder. De 

Herder kent de schapen, leidt hen en ziet naar hen om. Wij zijn geroe-

pen naar elkaar om te zien, elkaar te onderwijzen en elkaar te helpen 

en terecht te wijzen daar waar nodig (Col 3:16). De ouderlingen doen dit 

dus niet alleen, maar hebben hierin een leidende taak (1 Petr. 5:2). Dat 

wil zeggen: zij gaan daarin voor en stimuleren dit in de gemeente.

ANALYSE
Betrokkenheid

De gemeente wordt door velen ervaren als een warme, betrokken 

gemeente. We zien betrokkenheid rondom het Woord. Ook wordt het 

woord in praktijk gebracht. Daar zijn we dankbaar voor. Dankbaar zijn 

we ook voor veel spontaan omzien naar elkaar. Toch leven er ook men-

sen in de gemeente die (ongewenst) anoniem en onzichtbaar zijn. Ook 

voelen niet alle nieuwkomers zich welkom.

Onze gemeente is vrij groot en is in de laatste jaren uitgebreid met veel 

nieuwe leden. Leden kennen elkaar daardoor minder goed. Dit is inhe-

rent aan een grote stadsgemeente en zorgt er voor dat betrokkenheid 

op elkaar niet vanzelfsprekend is. Ten eerste hebben we de indruk dat 

we als kerkenraad en gemeente hierdoor onvoldoende pastorale zorg 

kunnen bieden voor hen die minder zichtbaar zijn. Ten tweede vragen ons 

af of iedereen die behoefte heeft aan pastorale zorg wel steun ervaart.

Gezamenlijke activiteiten

Individualisering is een van de kenmerken van onze tijd. We zien dat 

ook terug in onze gemeente. Er zijn veel jonge gezinnen in de gemeen-

te die tijdsdruk ervaren door de combinatie van gezin, familie, werk en 

kerk. Dit ervaren we als er taken moeten worden ingevuld of activiteiten 

worden georganiseerd. Gezamenlijke fysieke activiteiten staan onder 

druk, wat nog wordt versterkt door de coronacrisis. Uit de opkomst bij 

het koffiedrinken na de dienst, maar ook het gemeenteweekend en 

de opening winterwerk, blijkt wel dat er behoefte is aan ontspannen 

samenzijn. 

De zondagse erediensten zijn essentieel voor de gemeente, maar in het 
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kader van onderlinge verbondenheid en oog voor elkaar 

wordt de zondagse eredienst niet voldoende benut. 

Kringen en verenigingen

De kringen en verenigingen vervullen een belangrijke 

rol in de gemeente. We hebben dat ook gezien in de 

achterliggende periode. Het kring- en verenigingswerk 

vormt een sterke basis voor onderlinge betrokkenheid 

op elkaar en bij de gemeente. Ook het onderlinge 

geloofsgesprek wordt er gestimuleerd. Een bijbelkring 

is daarmee in wezen een pastorale eenheid. Er is met 

de komst van de mentoren op de bijbelkringen extra 

aandacht gekomen voor pastoraat, maar toch zijn er 

signalen dat niet iedereen op een bijbelkring pastorale 

zorg ervaart.  

Huisbezoeken

Door het beperkt aantal bezoeken van de ouderling in 

de wijk ontstaat er niet altijd een vertrouwensrelatie 

die van belang is in het pastoraat. Daar komt bij dat het 

aantal pastorale eenheden per ouderling de afgelopen 

jaren is gestegen. 

BELEIDSVOORNEMENS
Pastoraat is zielszorg. We weten ons daarin afhankelijk 

van God en daarom is het gebed een dragende kracht 

in alle werk en vormt het de rode draad in ons pastoraat. 

Praktisch gesproken denken we kortweg aan de volgen-

de beleidsvoornemens.

Onderling pastoraat 

De kerkenraad wil ter versterking en uitbreiding van het 

onderlinge pastoraat:

a. de PPH opnieuw organiseren, zodat  

 eigentijdse thematiek als verslaving,  

 geaardheid, misbruik e.d. in vertrouwen kan  

 worden besproken;

b. gaan werken met pastorale teams. Op dit  

 ogenblik denken we aan een team met daarin  

 een wijkouderling, een diaken en een  

 bezoekbroeder/zuster;

c. een overzicht maken waarmee enerzijds  

 duidelijk wordt gemaakt wie waarvoor verant 

 woordelijk is en anderzijds wie bij wie terecht  

 kan voor pastoraat. Daarin komen alle betrok- 

 kenen in beeld: predikant, ouderling, diaken,  

 PPH, HVD, DMW, …;

d. ten minste twee keer per jaar een kennis- 

 makingsavond organiseren met informatie  

 over de gemeente vanuit de kerkenraad, de  

 gemeente en de bijbelkringen;

e. wekelijks na de morgendienst ruimte voor  

 ontmoeting aanbieden rond een kop koffie  

 en thee;

f. daar waar mogelijk gemeentemaaltijden rond  

 de zondagse diensten stimuleren zoals we die  

 bij zendingsavonden en sing-ins hadden;

g. de kracht van de bijbelkringen als pastorale  

 eenheid optimaal benutten, onder andere  

 door elke bijbelkring te verbinden met enkele  

 ouderen. 

Versterking pastoraat

De kerkenraad wil ter versterking van de kwaliteit van 

het pastoraat kerkenraad en leiders van clubs, vereni-

gingen en kringen toerusting aanbieden. Daarbij valt 

te denken aan: 

a. algemene informatie over onze gemeente,  

 waardoor iedereen weet wie bij wie terecht  

 kan voor specifieke thematiek;

b. algemene kennis en ervaring als gespreks 

 technieken, leidinggeven e.d. en daarnaast  

 specifieke informatie over bijvoorbeeld  

 psychische problematiek;

c. een combinatie van speciale avonden met  

 professionals, toerusting vanuit thema- 

 kringen,  en prediking.
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BELEIDSLIJN 
KIND & JONGEREN
‘Als een Herder zal Hij zijn kudde weiden. Hij zal 
de lammeren bijeenbrengen en in Zijn schoot 
dragen’ (Jesaja 40 vers 11)

VISIE
De kerkenraad heeft zich voor het thema Kind en Jonge-

ren het volgende doel gesteld: 

De kinderen en jongeren van de gemeente (en daarbui-

ten, via het missionair werk) leiden tot/winnen voor de 

Verlosser en Herder van de gemeente, Jezus Christus!

De voornemens uit dit hoofdstuk dragen bij aan het reali-

seren van dit doel. We geloven namelijk dat Gods speciale 

aandacht en liefdevolle zorg naar de jonge leden van de 

gemeente uitgaan. Dat blijkt ook uit Mattheus 19:14, waarin 

Hij juist met betrekking tot kinderen een appel doet uit-

gaan: ‘laat ze tot Mij komen’.

We geloven en belijden dat Hij, ook al dwaalt een jongere 

af of vinden ze het geloof een periode niet aansprekend, 

trouw blijft en hen opzoekt met Zijn zoekende liefde! 

De gemeente, het jeugdwerk en de erediensten zijn de 

middelen die Hij daarvoor wil inzetten. Die verantwoorde-

lijkheid wordt door de kerkenraad gevoeld. De kerkenraad 

wil de gemeente hier dan ook in voorgaan en toerusten, 

en haar bewust maken van de grote verantwoordelijkheid 

die ook zij heeft wanneer het gaat om de (geestelijke) zorg 

voor de kinderen en jongeren.

ANALYSE
Demografische ontwikkeling

Onze gemeente omvat een groot aantal kinderen en jon-

geren: er zijn circa driehonderd leden van 0 tot en met 25 

jaar (exclusief Licht op Zuid e.d.). 

Ten opzichte van landelijke cijfers kent onze gemeente een 

hoge participatie voor wat betreft het kinder- en jonge-

renwerk (Kids, Joy, JOZ en JV) en catechese. Een groot 

deel van de jonge gemeenteleden maakt dus gebruik van 

de clubs, vereniging en catechese. Vrijwel alle kinderen 

bezoeken een school met een specifieke christelijke iden-

titeit: reformatorisch, gereformeerd-vrijgemaakt dan wel 

evangelisch. Ook voor middelbare scholen wordt groten-

deels gebruik gemaakt van reformatorische of evangeli-

sche onderwijsinstellingen. 

Gezien de demografische ontwikkeling is er in de kerk-

diensten een steeds groter aantal (jonge) kinderen en 

jongeren aanwezig. In afgelopen jaren is een aantal kleine 

veranderingen doorgevoerd (zoals jonge kinderen aanwe-

zig bij de doop) en hebben de meeste (gast-) predikanten 

expliciet aandacht voor de kinderen in de dienst tijdens 

het zgn. kindermoment. Ook tijdens de coronaperiode 

zijn een aantal diensten in het kader van Jong/oud belegd 

waarin tijdens de preek aandacht is uitgegaan naar the-

ma’s die jongeren raken. Dit alles is positief ontvangen. Het 

onderwerp verdient ook voor de komende jaren onze ver-

dere beleidsmatige aandacht, gezien de omvang en groei 

van deze doelgroep. En vanwege de speciale zorg van God 

voor deze groep. 

Jeugdpastoraat

Er wordt momenteel een tekort bemerkt aan pastoraat on-
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der de leeftijdsgroep van de jongvolwassenen. Deze groep 

wordt vaak nog niet vanuit regulier huisbezoek bezocht, 

bezoekt ook de JV niet (meer) en draait veelal (nog) niet 

mee in het Bijbelkringwerk. Hier zal de komende periode 

extra aandacht aan worden besteed vanuit de kerkenraad. 

Ook merken we dat er behoefte is aan meer coördinatie 

van het jeugdwerk. Het ontbreekt aan een goede afstem-

ming tussen de kerkenraad en het jeugdwerk.

BELEIDSVOORNEMENS
Eredienst

Naast de reguliere zondagse diensten bieden we gerichte 

thematische verdieping en toerusting vanuit de Bijbel aan 

en worden jongeren aangemoedigd tot het nemen en 

dragen van eigen verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich 

in het verankeren van de Dienst voor Jong en Oud en het 

uitbreiden van de Sing In. Zo ontstaan er op maandelijkse 

basis natuurlijke momenten voor geestelijk gesprek en 

verbinding met de jeugd waarin eigen muzikale bijdrages 

en de aanbidding van God gestalte krijgen. 

• Eens per kwartaal wordt er een dienst georganiseerd  

 die nadrukkelijker is gericht op jongeren. De predikan- 

 ten zullen deze diensten inhoudelijk met de jeugd  

 voorbereiden en nabespreken. De diensten worden  

 ingericht volgens de kaders van de reguliere liturgie.  

 Hierbinnen is ook ruimte voor bijdrages van jongeren  

 zelf, bijvoorbeeld in de vorm van schriftlezing, belijde- 

 nis, de verzorging van het kindermoment en het aan 

 dragen en benoemen van gebedspunten. Dit is voor- 

 zetting en verankering van de Dienst voor Jong en  

 Oud. Deze nieuwe ontwikkeling zal regelmatig  

 worden geëvalueerd. 

• De frequentie van de Sing In wordt uitgebreid naar  

 zes keer per jaar. Ook zullen deze bijeenkomsten  

 meer in verbinding staan met de voorafgaande  

 eredienst. Jongeren verzorgen de invulling van deze  

 bijeenkomsten. Predikanten zijn in overleg beschik- 

 baar om een inhoudelijke bijdrage te leveren in de  

 vorm van een overdenking. Ook is er ruimte om even- 

 tueel andere sprekers te benaderen. Er wordt gezocht  

 naar een evenwicht tussen eigen inhoudelijke bijdra- 

 ges van jongeren en toerusting door predikanten. 

 Onderwijs 

• Aanvullend op de traditionele catechese wordt een  

 werkvorm verkend waarin onderwijs vanuit relatie  

 tussen mentor en zes jongeren centraal staat. Deze  

 werkvorm zal in eerste instantie betrekking hebben op  

 de leeftijd 12-16 jaar. De jeugdambtsdragers, predi- 

 kanten en catecheten en de leiding JOZ zullen zich  

 hierop bezinnen en een voorstel hiertoe nader  

 uitwerken in 2022.  

Jeugdpastoraat 

• Het jeugdpastoraat wordt geëvalueerd. In overleg met  

 de predikanten, de HGJB en andere kerkelijke  

 gemeenten worden best practices in kaart gebracht  

 en bezien of, en zo ja welke werkvorm(en) voor onze  

 gemeente passend zijn. De huidige positie van Light- 

 house (onder de jeugdouderling) vergt momenteel de  

 nodige aandacht van de ouderling. De positionering  

 van Lighthouse wordt dan ook in deze evaluatie mee 

 genomen. Mogelijk dat een herpositionering of wijzi- 

 ging in de aansturing deze werkvorm meer tot z’n  

 recht laat komen. 

• We stimuleren de doorstroming vanuit de belijde- 

 niscatechisatie en JV naar de huiskringen, door JV-ers  

 en catechisanten ‘automatisch’ aan een kring te  

 koppelen en zo deelname te stimuleren. 

Organisatie/coördinatie Jeugdwerk

• Tweede ambtsdrager jeugdwerk (momenteel een  

 diaken): De nieuw te beroepen diaken moet specifieke  

 taak ‘jeugdwerk’ krijgen. De diaken zal onder andere  

 een rol spelen in het ‘activeren’ van jongeren in de  

 gemeente (zie ook diaconaat, hieronder). 

• De jeugdambtsdragers gaan in samenwerking met  

 de clubs en verenigingen nadenken over welk  

 curriculum we als kerk via het kinder- en jeugdwerk  

 willen aanbieden. Waar besteden we aandacht aan?  

 Wat willen we de kinderen bijgebracht hebben  

 wanneer het gaat om hun ‘identiteit’, plek in de wereld,  

 de gemeente en het leven met God?

• Opstellen van het protocol ‘veilig jeugdwerk’ van  

 de HGJB in 2022. 

Diaconaat/het dienen en jongeren 

• De kerkenraad stimuleert de inzet van de door God  

 gegeven talenten, ook onder jongeren. Ook zij  

 moeten inzetbaar zijn in de gemeente. Veel jongeren  

 zijn graag praktisch van betekenis. Het zou goed zijn  

 om met de jeugd zelf in gesprek te gaan hoe zij in de  

 gemeente zijn in te zetten. De jeugddiaken/diaconie  

 zal hierin een belangrijke rol vervullen.
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BELEIDSLIJN MISSIE  
EN VERBINDING

Op deze wijze realiseert zich het Koninkrijk van God op deze aarde. Dat Ko-

ninkrijk omvat alle aspecten van ons bestaan, van ziel en lichaam. Het gaat 

om een nieuwe manier van denken en doen, waarin Gods gerechtigheid 

de toon aangeeft. De gemeente is als het lichaam van Christus present in 

deze wereld om met woorden en daden te getuigen van het heil (behoud 

en heling). 

Context

Het heil in Christus gaat alle mensen zonder onderscheid aan (vgl. Mat. 28). 

De gemeente en ieder lid afzonderlijk is geroepen een licht en zout te zijn 

in de context waarin wij leven. Vanwege deze Bijbelse motieven oefenen wij 

ons als gemeente in geloof, hoop, liefde, gebed en onderling dienstbetoon 

(vgl. Hand.2). We houden het bewustzijn levend dat wij als ‘mensen van God’ 

altijd bereid zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is én zo 

nodig dienstbaar te zijn aan de mensen om ons heen (collega’s, buren, vrien-

den). Wij doen dat als deel van Gods wereldwijde kerk en zoeken daarom de 

verbinding met andere christelijke kerken en gemeenschappen in Rotter-

dam-Zuid, om gezamenlijk invulling te geven aan onze missionaire roeping.

ANALYSE
De Maranathakerk heeft een heldere focus op de woordverkondiging, het 

pastoraat en de catechese. Onze gemeente heeft daarbij al jarenlang een 

herbergfunctie vervuld en doet dat nog steeds. De animo voor persoonlijke 

toerusting, via de kerkdiensten, thema- en Bijbelkringen, is groot. 

VISIE
Zijn en doen

Missionair zijn is in de eerste plaats 

een zaak van zijn en daarna van 

doen. De basis van dit uitgangspunt 

ligt in de ‘Missio Dei’, de beweging 

uit Gods hart, waardoor Zijn heil deze 

wereld binnenstroomt in harten en 

levens van mensen, door wie Gods 

heil wil doorstromen naar anderen. 

God zelf is de initiatiefnemer van de 

zending. De gemeente wordt daarin 

meegenomen. Missionair zijn is  

daarom primair een activiteit van 

God zelf, waarin de gemeente deel-

nemer mag zijn. 

Ons zijn in Christus leidt altijd tot een 

doen als Christus (vgl. Joh. 20: ‘Zoals 

de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik 

ook u’). Het is Bijbels gezien ondenk-

baar dat we gezegend zijn met Gods 

genade zonder tot zegen te zijn voor 

onze omgeving (vgl. Gen. 12: ‘Ik zal u 

zegenen en wees een zegen’). 
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Geestelijke groei

We bemerken in de gemeente de vraag naar geeste-

lijke groei: van op jezelf geloven naar het zijn van een 

zegen voor de mensen om je heen, in je wijk, op je werk, 

in je straat. Naast de focus op het persoonlijk heil, is de 

Bijbelse missie groter en breder. Vrijmoedigheid en ge-

tuigen (die van 1 Petr. 3) zijn thema’s die meer aandacht 

en training nodig lijken te hebben. Met de aanstelling 

ds. Paul Visser en ds. Simon van der Vlies is dit verlan-

gen ook zichtbaarder geworden. 

We bemerken dat het onderwerp ‘missie’ nu op z’n 

minst gedeeltelijk lijkt te worvden ‘uitbesteed’ aan Licht 

op Zuid, Inloophuis de Sluis, de voedselbank of de uit-

gezonden zendingsechtparen. Het beeld van missie kan 

daarbij te veel gericht zijn op het doen voor de ander 

(jij hebt een probleem, ik de oplossing), en te weinig 

op het zijn met de ander. Het maken van verbinding, 

het bieden van een luisterend oor, oprechte interesse 

en het doen van gerechtigheid is belangrijker dan het 

oplossen van vragen.

Bestaande initiatieven

De verdere verzelfstandiging van Licht op Zuid bete-

kent niet dat we elkaar loslaten; de wederzijdse afhan-

kelijkheid blijft. Daarnaast vereenvoudigt de groeiende 

aandacht voor diaconale taken van Licht op Zuid het 

‘meedoen’; een breed scala aan talenten kan worden 

ingezet. Met inloophuis De Sluis en de voedselbank 

hebben we laagdrempelige activiteiten voor de wijk. 

Het verlangen leeft om de kerk vaker open te hebben of 

de activiteiten van het inloophuis uit te breiden. 

Dagelijks netwerk

De praktijk is weerbarstig. Onze overvolle agenda’s 

vragen om nadere bezinning op een ieders bijdrage 

aan het Koninkrijk van God. De verbinding zondag en 

de rest van de week is niet voor iedereen even duidelijk. 

Een grote uitdaging voor vandaag is het stimuleren 

van gemeenteleden om als mensen van God te leven in 

hun dagelijkse netwerk. Een groot deel van ons werkt 

dagelijks is een seculiere omgeving. 

Gezien de grote geografische spreiding van gemeente-

leden, is er een beperkte gemeenschap van gelovigen 

rondom het kerkgebouw. Een aantal (jonge) echtparen 

is bewust in de buurt van de kerk gaan wonen. 

Binnenkerkelijke secularisatie

Ook binnenkerkelijke secularisatie vraagt onze aan-

dacht. Binnen de gemeente is er veel georganiseerd en 

ongeorganiseerd omzien naar elkaar. (Nieuwe) gemeentele-

den die evenwel niet aan een kring zijn verbonden, kunnen 

makkelijk uit het oog raken.

Door de coronacrisis zijn we meer gericht op internet en 

beeld. Bovendien bemerken we dat er mensen ‘stiekem’ 

meekijken of via internet op zoek zijn. 

PgRZ

Vergrijzing van andere PgRZ gemeenten vraagt meer inzet 

van de Maranathakerk in breder verband.

Binnen de PgRZ gemeenten zijn er in de Maranathakerk 

relatief de minste aantal diaconale vragen. Zijn er geen 

problemen in de gemeente, is er schroom en horen we het 

niet, of is het onwetendheid omdat er geen vrijmoedigheid 

is om te delen?

BELEIDSVOORNEMENS
Vanuit bovenstaande visie en analyse kan worden begrepen 

dat onze missionaire roeping niet mag worden uitbesteed 

maar dat deze roeping de hele gemeente en ieder per-

soonlijk aangaat. Om deze participatie in Gods koninkrijk 

te stimuleren hebben de we de volgende beleidspunten 

geformuleerd: De nieuw aan te stellen missionair ouderling 

maakt een concreet beleidsplan waarin op verschillende 

niveaus nader wordt beschreven hoe we gehoor kunnen 

geven onze missionaire roeping.

De volgende thema’s zullen hierin aan bod komen:

- het stimuleren/oefenen van een christelijke (missionaire)  

 levenshouding in ieders concrete leefomgeving van  

 werk, buurt en gezin; 

- de betekenis van onze wijkgemeente voor Hillesluis/ 

 Bloemhof; 

- de verbinding met missionaire projecten; 

- de samenwerking met andere gemeenten in  

 Rotterdam (-Zuid).
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