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Beleidsplan Ichthuskerk Elburg 2017-2021
Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort en
bondig document, waarin wij hebben opgeschreven wie wij zijn en waar we de komende jaren naartoe
willen. Het op papier zetten van dit beleid heeft ons gedwongen om even uit te stijgen boven de waan
van alle dag en stil te staan bij de vraag waarvoor wij eigenlijk bestaan en wat we met elkaar willen
bereiken.
Dit beleidsplan is een levend document. Het is niet bedoeld om na vaststelling in de kast te belanden,
maar om regelmatig besproken en bijgesteld te worden. Het dient om ons te helpen koers te houden.
Het beleidsplan zal minstens twee keer per jaar door de kerkenraad geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld worden.
Het beleid van de Ichthuskerk wordt in dit document beschreven aan de hand van een missie, die
beschrijft waar wij voor staan, en een visie, die beschrijft waar we met elkaar naartoe willen. De visie
is waar mogelijk al uitgewerkt in concrete speerpunten en activiteiten. Met name deze speerpunten
en activiteiten zullen gaandeweg steeds aangevuld en bijgesteld moeten worden.

MISSIE
De missie van de Ichthuskerk beschrijft waar wij voor staan en wat onze reden van bestaan is.
De Ichthuskerk in Elburg maakt deel uit van de wereldwijde gemeenschap van Christus.
De Ichthuskerk is een kerk in beweging.
In de Ichthuskerk is ruimte voor verschillende denkbeelden, opvattingen en vormen van
geloofsbeleving.
De Ichthuskerkgemeente is een betrokken en verbonden gemeenschap van mensen, die elkaar vinden
in de verwondering en het samen zoeken naar antwoorden en samen groeien in geloof.

VISIE
De visie van de Ichthuskerk beschrijft waar wij voor gaan in de komende periode. Als periode wordt
hierbij een termijn van 4 jaar gehanteerd. Deze termijn dwingt ons om verder vooruit te kijken dan de
dag van morgen, maar voorkomt anderzijds dat we gaan dagdromen en in vage vergezichten blijven
hangen.
De visie is opgebouwd langs de vier pijlers van ons kerk-zijn: vieren, dienen, delen en leren. Voor elk
van deze pijlers is een werkgroep primair verantwoordelijk. De werkgroep jeugd is verantwoordelijk
voor de vertaling van de verschillende pijlers naar de specifieke doelgroep jeugd. De werkgroep
communicatie en het college van kerkrentmeesters faciliteren vanuit hun specifieke
verantwoordelijkheid de andere werkgroepen. Uiteindelijk is de kerkenraad eindverantwoordelijk
voor de uitvoering van de visie.
Wat betreft het onderdeel communicatie geldt voor alle pijlers dat gemeenteleden goed geïnformeerd
moeten worden. Hiervoor willen we in toenemende mate ook gebruik gaan maken van communicatie
per mail. Hoe meer mailadressen bekend zijn, hoe beter. De mail is laagdrempelig en wordt gelezen,
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gemeenteleden zijn hierdoor daadwerkelijk geïnformeerd. Ook willen we meer gebruik gaan maken
van de website en van facebook.
In 2016 is gekozen voor een nieuwe werkwijze met een kerkenraad en werkgroepen. Eén van de
doelstellingen van deze nieuwe werkwijze was om de in onze gemeente aanwezige talenten beter te
benutten. Door taken specifieker te maken en scherper af te bakenen is er voor iedereen de
mogelijkheid om mee te doen. De komende jaren willen we hier nog meer invulling aan geven. Doel
voor de komende jaren is dat meer mensen actief een taak vervullen in onze kerk: in de kerkenraad,
in een werkgroep of in een commissie. Hierdoor vergoten we de betrokkenheid en verbinding binnen
onze gemeente.

PIJLER 1 – VIEREN (EREDIENST)
De eredienst moet verbinden en iedereen moet mee kunnen doen. De komende periode gaan we
daarom vooral bezig met het creëren van verbinding en draagkracht. Dit doen we onder andere door
twee specifieke initiatieven uit te werken:
•

Vier keer per jaar willen wij een inbrengdienst organiseren, waarbij het doel is om verbreding van
de liturgische mogelijkheden te onderzoeken. Deze diensten willen we passend laten zijn bij het
kerkelijk jaar qua thema en lezingen. We willen daarin ontdekken welk draagvlak en welke
mogelijkheden en faciliteiten we hebben om hierin te kunnen variëren. Dit vraagt om inbreng en
ondersteuning vanuit een (nieuw in het leven te roepen) ‘commissie inbrengdienst’, die samen
met de predikant een dergelijke dienst voorbereidt en hieraan meewerkt. Deze commissie buigt
zich o.a. over de liedkeuze en inventariseert ook hoe de dienst muzikaal ondersteund kan worden.
Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot het vormen van een (gelegenheids)combo annex
zanggroep? Om meer stijlen van liederen aan de orde te laten komen (ook tijdens andere
diensten), zal een systeem van voorzangers / combo(‘s) nodig zijn om op terug te kunnen vallen (=
draagvlak).
Qua communicatie worden deze inbrengdiensten aangekondigd in de Ichthus voorafgaand aan de
dienst en de zondagsbrieven een paar weken voorafgaand aan de dienst. Ook kunnen de diensten
al in de Ichthus Informatief aangekondigd worden, liefst al met data, dan zijn gemeenteleden op
de hoogte.

•

De avondmaalsvieringen willen we verder verkennen en eventueel verbreden en qua beleving
intensiveren. Ook dit om meer tot verbinding te komen. Allereerst zullen we starten met het
bespreken / evalueren van de bestaande vormen: lopend avondmaal en avondmaal aan tafel.
Verbinding ontstaat vooral wanneer iedereen hetzelfde doet op hetzelfde moment. Wat is
hiervoor nodig? Hoe creëer je hierin meer draagkracht? Hoe gaan we dat organiseren?
Wanneer deze verkenning leidt tot daadwerkelijke wijzigingen in de vorm van de
avondmaalsviering, dan wordt dit vastgelegd in de plaatselijke regeling en wordt ook de tekst in
de Ichthus Informatief aangepast.

PIJLER 2 – DIENEN (DIACONIE)
Vanuit onze diaconale verantwoordelijkheid reiken we als gemeente de hand naar de ander. We zijn
er als gemeente niet alleen voor onszelf, maar ook om onze verantwoordelijkheid op te nemen in de
samenleving waarin we staan. De komende jaren willen we vooral aan de volgende speerpunten
aandacht geven:
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•

Negen lokale doelen structureel steunen door in overleg met het doel te kijken waar de meeste
behoefte aan is, bijvoorbeeld een collecte, een actie of het mobiliseren / coördineren van
vrijwilligers. Deze doelen zijn:
1. Het Baken
2. Voedselbank Elburg
3. Wereldwinkel
4. SchuldHulpMaatje
5. EBC
6. Auke Idzenga
7. ZorgSaam Elburg
8. Stichting Present
9. TOP Elburg (start 2017/2018?)
De komende jaren denken we extra aandacht te geven aan het werk van Schuldhulpmaatje en
ZorgSaam Elburg, met name in het vinden van de doelgroep in samenwerking met bijvoorbeeld de
(pastorale) contactpersonen.

•

We willen de samenwerking met andere kerken en met de gemeente Elburg in het Diaconaal
Platform onderhouden en waar kan versterken door informatie vanuit onze diaconie te bespreken
in het Platform en vice versa.

•

De communicatie vanuit de diaconie versterken, zowel intern naar de gemeente als extern naar
de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via zondagsbrief, Ichthus, website, facebook maar ook
beelden via de beamer voor doelcollecten.

•

Jongeren betrekken bij het diaconale werk:
1. Bijvoorbeeld met concrete benadering voor een klus voor NL doet en/of Burendag.
2. Tieners te betrekken bij de collectes (in roosteren bij collecte groep)

PIJLER 3 – DELEN (PASTORAAT)
Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van onze gemeente, waarbij het thema ‘delen’ niet statisch
maar dynamisch wordt vorm gegeven. We blijven per jaar én door het jaar heen beoordelen wat
relevant en/of mogelijk is. Het pastoraat van de Ichthuskerk is in beweging en dat doet ons goed.
Tot op heden zijn er jaarlijks een aantal momenten waarbij het pastorale team duidelijk zichtbaar is
voor de gemeenteleden. Daarnaast zijn er momenten waar we als team vooral zichtbaar zijn voor
elkaar, om elkaar waar nodig te ondersteunen en begeleiden in het pastorale werk dat we voor onze
gemeente doen. Naast de reguliere pastorale activiteiten zijn er enkele specifieke speerpunten voor
de komende periode:
•

De contactpersonen letterlijk meer in beeld brengen met bijvoorbeeld een groepsfoto in de hal
(mededelingenbord), van tijd tot tijd een verhaaltje in de Ichthus, groepsfoto per wijk bij de
wijkbrief.

•

Verkennen wat de mogelijkheden zijn om door het jaar heen enkele pastorale momenten in
groepsverband te creëren in/om de kerk, zoals bijvoorbeeld de maaltijd in de kerk te delen na de
dienst, al dan niet met een door de gemeenteleden zelf genodigde persoonlijke gast. Het is
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belangrijk om deze activiteiten bijtijds aan te kondigen: via de Ichthus als de data op tijd bekend
zijn, anders via de zondagsbrief. Een specifieke doelgroep kan ook per mail benaderd worden.
•

Verkennen wat de mogelijkheden zijn om door het jaar heen bij verschillende doelgroepen
thuis/binnen te komen en hen iets te geven met als doel de connectie met hen te maken en/of te
houden. Dit kan van tijd tot tijd een andere doelgroep zijn, met een aangepast thema, zoals
bijvoorbeeld een veertigdagenkalender in de Paastijd, of een ‘jeugdig’ accent voor bijvoorbeeld
20-ers of welke andere opties er denkbaar zijn. Communicatie hierover kan het beste via de mail
plaatsvinden.

PIJLER 4 – LEREN (VORMING & ONTMOETING)
De Ichthuskerk is een lerende gemeente en een gemeente die gericht is op de onderlinge ontmoeting.
Voor jong en oud zijn er diverse mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en (van elkaar) te leren. De
werkgroep Vorming & Ontmoeting heeft voor de komende periode twee specifieke speerpunten
geformuleerd:
•

We willen elk jaar 1 moment organiseren met een maatschappelijk thema. Dit kunnen thema's
zijn die vanuit de gemeente naar voren komen of thema's die op dat moment actueel zijn in de
media of op een andere manier in de samenleving aan de orde zijn. Op het moment van schrijven
(medio 2017) denken we bijvoorbeeld aan het thema 'euthanasie bij voltooid leven'.
Over deze activiteiten kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden, om zoveel
mogelijk mensen te bereiken. Als dit een terugkerend item gaat worden, dan is het goed om dit in
te plannen in het jaarrooster en toe te voegen bij de Ichthus Informatief.

•

We willen de samenwerking gaan zoeken met andere kerken. We zullen starten met de
Maranathakerk in ’t Harde en stellen ons als doel om het eerste jaar 2 activiteiten gezamenlijk te
organiseren en dit mogelijk uit te bouwen. Daarnaast zullen we verkennen welke andere kerken
open staan voor een samenwerking en in welke vorm dit mogelijk is/kan zijn.
Deze activiteiten worden aangekondigd via de Ichthus. Afhankelijk van de activiteit kunnen
mensen ook persoonlijk uitgenodigd worden, anders per mail of zondagsbrief.
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