
Beleid protestantse gemeente Schipluiden

Van U is de Toekomst
En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad 
uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het 
zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit 
zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 
aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het 
tijd is voor de oogst.’ - Marcus 4:26-29

God heeft de toekomst. Zijn Koninkrijk is waar we naar toe op weg zijn, dat is
onze visie, onze hoop, ons geloof. We verlangen sterk naar deze toekomst. We 
mogen daar nu, in Schipluiden, handen en voeten aan geven. Daartoe is dit 
document geschreven. Maar wij weten dat hoewel wij zaaien, God alleen doet 
groeien. Geduldig, maar toch vastberaden gaan we op zoek naar het 
Koninkrijk van God. “Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid...”. In drie richtingen willen wij stappen zetten.

1. het Woord
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. – Psalm 119:105
God woord laat ons zien waarheen wij op weg zijn, maar ook hoe wij de eerste
stappen kunnen zetten op weg naar zijn Koninkrijk. Bijbels onderwijs heeft 
een centrale plek in onze gemeente. Ook is er ruimte voor vragen, en om 
onderwerpen te verkennen. Samen zijn we op zoek.
Concreet is dit waar wij in geloven en ons op willen richten:

- De erediensten zijn de belangrijkste samenkomst van de gemeente. De verkondiging 
van het woord is het centrale punt van de eredienst. In elke dienst wordt uit de Bijbel 
gelezen. De liedkeuze is afgestemd op de Bijbelteksten;

 De kerkenraad zet zich in de afloop van de pandemie in om alle leden weer 
in de dienst uit te nodigen.

- De nevendienst voor kinderen en de 12+ nevendienst voor de tieners zijn essentieel 
onderdeel van diensten. In deze nevendiensten wordt de inhoud van de Bijbeltekst en 
de preek op het niveau van de kinderen en tieners gebracht;

- Ook bij andere kerkelijke activiteiten worden gemeenteleden bekend gemaakt met de
Bijbel.

 Door het pastorale team worden activiteiten ontwikkeld om gemeenteleden 
bekend te maken met de Bijbel;

 De NBG bijbelquiz wordt jaarlijks terugkerend evenement.
- In het Heilig Avondmaal is God bij ons aanwezig en delen wij in de dood en 

opstanding van Christus.  
 De komende jaren willen we het avondmaal meer aandacht geven. We 

hopen dat het de gemeente uit gaat zien naar de avondmaalsvieringen;
 Er wordt bezinning in de gemeente op gang gezet op het avondmaal.
 De jeugd ontvangt onderwijs over het heilig avondmaal, bijvoorbeeld op de 

clubs.



2. Zaaien
Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Want je weet niet 
of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. – Prediker 11:6
Ieder lid van de Kerk heeft wat bij te dragen aan het Koninkrijk van God. Wij 
hebben allemaal gaven en talenten en die willen we ontdekken en stimuleren. 
In de kerk moet ruimte zijn voor ideeën en meningen, voor talenten en 
creativiteit. De kerk moet een plek zijn waar je vertrouwen krijgt en 
voorbeelden hebt. Een plek om in geloof en te groeien als persoon.
Concreet is dit waar wij in geloven en ons op willen richten:

- Ieder gemeentelid heeft wat bij te dragen aan de erediensten;
 De startdienst is al jaren een dienst waar iedereen aan bijdraagt. Dit is mooi 

en willen we graag zo houden;
 We geven de muziekgroepen de ruimte om eens per maand een bijdrage te 

geven aan de erediensten. Iets minder dwingend naar muziekteam. 
gelegenheidskoor

- De jeugd in het bijzonder moet uitgenodigd en uitgedaagd worden zich te 
ontwikkelen

 Er is een club is voor alle leeftijdsgroepen tussen de 10 en 21 jaar;
 Minimaal eens per jaar helpt de jeugd een zondagsdienst organiseren;
 Jongvolwassenen worden actief aangemoedigd om belijdeniscatechese te 

volgen;
- Buitenzondagse activiteiten dragen bij aan opbouw van de gemeente;

 Persoonlijke contacten met gemeenteleden zijn van grote waarde voor de 
gemeente en willen we voor iedereen toegankelijk maken;

 De verschillende Bijbelgroepen in de Kerk zijn van grote waarde. De GGG 
en Isja zij hier voorbeelden van. We maken actief reclame voor deze 
groepen en zetten ons er voor in meerdere van deze groepen te starten en ze 
voor iedereen toegankelijk te maken; 

 Door het jaar heen zijn er meerdere sociale activiteiten waar verschillende 
groepen gemeenteleden elkaar ontmoeten;

 Door het jaar heen zijn er toegankelijke activiteiten die de kerk een plek 
binnen de dorpsgemeenschap geven. Op deze gelegenheden is altijd een 
getuigenis van Christus te vinden voor wie daar open voor staan; 

 We onderzoeken middelen om ook digitaal door de week meer verbonden te
blijven.

- Onze gebouwen zetten we in om een getuigenis te geven van gastvrijheid en 
barmhartigheid;

 In het baken is wekelijks een inloopochtend met koffie en een goed gespek;
 Op zaterdagen is de kerk te bezichtigen en kunnen gasten leren over God en 

onze gemeente;
 We organiseren een kringloopmarkt ter ondersteuning van de kerkgebouwen

en als getuigenis van rentmeesterschap;



3. naar de Toekomst
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de 
levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de 
HEER. – Psalm 27:13-14
Soms verlangen we terug naar hoe het vroeger was. Maar hoeveel meer 
kunnen we niet verlangen naar de toekomst die God voor ons heeft bedacht? 
Dit verlangen willen we een plek geven in onze samenkomsten, in gebed, en 
in muziek. En dan wachten. Geduld is geen gemakkelijke opgave, zeker als we
niet weten waar we op wachten. Dapper en vastberaden willen we wachten op 
Gods koninkrijk. Dit betekent dat we willen weten waar we op wachten en er 
naar leren handelen. Als gemeente willen we ons dienstbaar opstellen in de 
wereld. Ook als leden moeten we leren in ons eigen leven Gods koninkrijk na 
te streven, in onze tijd met God en op onze plek in de wereld.
Concreet is dit waar wij in geloven en ons op willen richten:

- In bijzondere vieringen geven ons een plek om ons op God te richten:
 In de wintermaanden organiseren we maandelijks vespers in de vorm van 

Taizé;
 Met Pasen en Kerst organiseren we activiteiten voor de jeugd waarin ze 

deze grote verhalen kunnen doorleven;
 Regelmatig organiseren wij muzikale activiteiten tot eer van God. Deze zijn 

toegankelijk voor iedereen die mee wilt doen. De huidige muziekavonden 
zijn hier een voorbeeld van;

 Jaarlijks zijn er vieringen in Oecumenisch verband waarmee de wereldwijde
kerk uitdragen.

- Duurzaamheid en rentmeesterschap dragen we actief uit:
 We zetten ons actief in om de gebouwen verder te verduurzamen;
 We gaan bewust om met ons geld en bezit, we investeren in de toekomst.

- We zijn het thuisfront voor gemeenteleden die zijn uitgezonden;
- De diaconie dient de wereld daagt ons uit anderen te dienen.

 We steunen tal van projecten dichtbij en ver weg;
 We steunen vluchtelingen in Schipluiden;
 Jaarlijks zamelen we boodschappen in voor de Voedselbank;
 We organiseren activiteiten die gemeenteleden actief bij het diaconale werk 

betrekken;


