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Jaarplan 2020-2021 Regenboogkerk 
Versie 20200620 definitief (20201001 Alle acties onder voorbehoud handhaven Corona richtlijn) 

Hoofdstuk Beleidsvoornemen Actie Door Tijdspad 

3.1.1 
Vieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. We willen doorgaan met zoeken naar 
aansprekende mogelijkheden van 
vieren die passen bij de verschillende 
leeftijdsgroepen. Met name de groep 
tussen de 20-50 jaar en de groep 
ouderen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen hebben hierbij extra 
onze aandacht. We willen rekening 
houden met de vraag uit de gemeente 
om: 
 het vieren in kleine groepen te 

onderzoeken; 
 meer interactie tijdens de dienst;  
 aandacht te hebben voor de 

toegankelijkheid van een dienst. 
 

 

30 plus elementen 
In 2018 heeft de 30 plus groep nieuwe elementen 
in de reguliere zondagse diensten geïntroduceerd. 
Deze vormen zijn in 2019 niet teruggekomen in de 
vieringen. In seizoen 2020-2021 wordt onderzocht 
welke van deze vormen een plek kunnen krijgen 
in vieringen. 
 
Toegankelijkheid 
Voorstel om de toegankelijkheid van de diensten 
te vergroten.  
 Letterlijk: idee uit de gemeente (20200304 

gemeenteavond) Het ontvangstteam staat na 
de dienst bij een sta tafel en nieuwe mensen 
kunnen daar heen gaan om wegwijs gemaakt 
te worden, koffie te drinken. 

 Inhoudelijke: te starten met diensten waar 
veel gasten komen. Vieringen mogen korter 
en voor iedereen begrijpelijk. 

 
 
Keek op de preek 
Het bieden van een gestructureerde mogelijkheid, 
bijvoorbeeld 1 x per maand, na afloop van de 
dienst met elkaar een nagesprek over de dienst 
en de preek. Bijvoorbeeld onder de noemer van 
‘keek op de preek’. Optie is om dit per sectie aan 
te bieden in onderlinge afstemming tussen sectie 
ouderling en predikant. 
 
 
 

Commissie eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectie ouderlingen 
en predikant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni- sept: CE maakt 
document met 
bevindingen 30+ groep 
t.b.v. KR oktober 2020  
Uitwerken plan t/m april 
2021. Uitvoering vanaf 
mei 2021. 
 
 
Voor dec 2020 voorstel 
letterlijke 
toegankelijkheid tot de 
diensten, dit tussen jan -
juni 2021 uitvoeren. 
 
Tussen jan- juni 2021 
voorstel vergroten 
inhoudelijke 
toegankelijkheid maken,  

 
 

 
Vanaf  jan 2021 uitvoeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 2 van 6 
 

3.1.1 (vervolg) 
vieren 

HilverZorg 
Onderzoeken of het haalbaar is om wekelijks 
vieringen in de Boomberg (tijdelijk Carolushuis) te 
houden.  Kijken of dit aansluit bij de behoefte van 
de ouderen. 
 
 
Gesprek met directie HilverZorg RBK- om samen 
te zoeken naar een situatie waar 
in de nieuwe woonvormen van de Boomberg en 
Carolus de christelijke signatuur besproken kan 
worden. 

 
Predikanten en 
geestelijk verzorger 
HilverZorg 
 
 
 
Predikant(en)/ lid KR 

 
Start januari 2021 
Afhankelijk van beleid 
HilverZorg t.a.v. Carolus; 
Vieringen na coronatijd 
weer oppakken 
 
Datum nog nader te 
bepalen. 

3.1.2  
Pastoraat 

1. Het zoeken naar wegen om ook in de 
toekomst, bij  vreugdevolle en 
verdrietige gebeurtenissen, 
gemeenteleden pastorale aandacht te 
kunnen geven.  

Vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen zijn 
niet altijd bekend bij ouderlingen, medewerkers. 
Nadenken over concrete netwerk cirkels op basis 
van bestaande groepen of netwerken. 

Commissie pastoraat 
en predikanten 

Voor 1 jan 2021 
brainstormsessie  
organiseren, 1 of 2 
concrete acties 
formuleren en uitvoeren 

2. Het toerusten van ouderlingen en 
bezoekmedewerkers 

Twee keer per jaar een trainingsavond met een 
interne of externe deskundige.  

Commissie pastoraat In najaar 2020 1x en in 
voorjaar 2021 1 keer. 

3.1.3 
Leren en 
ontmoeten 

1. Inzetten op het betrokken houden van 
kinderen, tieners en hun ouders. Het 
bijbrengen van kennis op een wijze die 
past bij hun leeftijd en leefwereld. 

Starten van een jeugdraad bovenwijks om zo 
samen met jongeren beleid te maken voor het 
jeugdwerk.  
 
Uitwerken nieuw catechese vorm in nauwe 
samenspraak met de jongeren 
 
Bijeenkomst(en) met ouders van kinderen-
jongeren organiseren 

Jeugdwerk en Renate 
Japenga 
 
 
Idem 
 
 
Idem 

Start voorjaar 2020 – actie 
jeugdwerk en Renate 
Japenga 
 
Start najaar 2020 
 
 
Start najaar 2020 

2. Onderzoeken of er behoefte is aan 
nieuwe (kleine) groepen die op eigen 
kracht kunnen draaien. 

Kring oude Leipzig gangers voorstellen: 1 maal per 
6 weken samenkomen. 

Jurjen geplande reünie 26 sept 
2020, daarna vervolg 
afspraken maken 

3.2 
Gastvrijheid 
 

1. We willen dat mensen zich binnen 
onze wijkgemeente gezien voelen, ook 
zij die voor het eerst komen.  

Zie  3.1.1 
 

Commissie eredienst Zie 3.1.1 
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3.2. (vervolg)  
Gastvrijheid 

2. Een Kerk zijn die open naar de wereld 
is, toegankelijk voor iedereen, 
laagdrempelig, betrokken op haar 
buurt op een faciliterende manier: "De 
Kerk als een goede buur". We willen 
voor twee groepen een 
beleidsvoornemen uitwerken: 

 Ouderen die steeds eenzamer worden. 
Door veranderingen in het zorgstelsel 
zijn er geen bejaardencentra meer, 
ouderen wonen langer thuis en hebben 
hierdoor minder contacten. We willen 
nieuwe wegen vinden om deze 
ouderen te benaderen, er voor hen zijn 
als kerk. 

 Onze buren: In de directe omgeving 
van de kerk wonen jonge gezinnen die 
niet naar de kerk komen. We gaan 
onderzoeken of er behoefte is aan 
contact met onze wijkgemeente en zo 
ja, in welke vorm. 

 
 
 
 
 
 
 
Ouderen 
Inventariseren wat de veranderingen van het 
nieuwe zorgstelsel voor de geestelijke verzorging 
binnen de zorgcentra en daarbuiten betekenen 
voor het pastoraat aan ouderen?’ Hoe spelen wij 
daar op in als gemeente. 
 
Onze Buren 
Gesprek met geestelijke verzorging van de 
Rembrandthof om te inventariseren wat de 
behoefte is, op basis van deze behoefte plan 
maken met acties 2020-20121 
 muziek voor bewoners voorstellen in najaar 

2020 
 
Inventariseren van de 
behoefte/aanbod/draagkracht:  
 Wie zijn onze buren (scope)? 
 Hoe komen we er achter wat hun 

vragen/behoeften zijn? 
 Wat willen/kunnen wij bieden*, wat is onze 

draagkracht? (zie bij * pag. 6) 
 Kijken naar aanpak van andere PGH 

wijkgemeenten. 
Op basis van inventarisatie haalbaar plan maken   
(klein beginnen, zoveel mogelijk aansluitend bij 
bestaande activiteiten waar dat mogelijk is) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie pastoraat 
en pastor Hilverzorg 
 
 
 
 
 
Predikant 
Diaconie 
 
 
 
 
 
Werkgroep 
gastvrijheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste inventarisatie 
gesprek aug 2021 en 
muziek in najaar 2020 
 
 
 
 
Jan-juni 2021 
inventarisatie en haalbaar 
plan maken. Start acties 
sept 2021 
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3.3 Diaconaat 1. Het meer zichtbaar maken van het 
diaconale werk binnen onze 
wijkgemeente. 

1.Uitkomsten speciale collecten delen via 
communicatiekanalen van de kerk. 
2.Uitgevoerde diaconale acties delen via de 
communicatiekanalen van de kerk 

 
Diaconie 

 
Seizoen 2020-2021 

2. Het formuleren van concrete diaconale 
activiteiten en gemeenteleden hierbij 
betrekken. 

1.Vrije keus collecten vanuit de gemeente halen 
2.Diaconale actie via St. Present organiseren 
3.Voedselbank actie id kerk & in de AH 
4.Schoenendoos actie icm Kinder/tienerdienst 
5.Inloophuis Wording (collecte) 

 
 
Diaconie 

 
 

idem 

 

3. Het uitbouwen en onderhouden van een 

netwerk met andere hulpverlenings- en 

maatschappelijke organisatie. De 

diaconie buiten de kerk meer 

bekendheid geven. 

3.  

 
1.Fancy Fair voor de buurt in het jaar 2021 
2.Sherpa contact uitbreiden + collecte  
3.We staan open voor andere organisaties die  
   gemeenteleden kunnen aandragen. 

 
 
Diaconie 

 
 

Idem 
 

3.4 
Samenwerken 

1 We blijven doorgaan met het 
realiseren van zinvolle vruchtbare 
manieren van samenwerken met de 
andere wijkgemeenten.  

 

Bij elke nieuwe activiteit bespreken of dit een RBK 
activiteit is of dat het ook een PGH activiteit zou 
kunnen worden 
 
Het blijven door ontwikkelen van de bovenwijkse 
taak op basis van evaluatie in eigen wijkgemeente 
en in de BM/AK. 
 
Met RPM verder ontwikkelen van de bovenwijkse 
band door na elke dienst te evalueren en zn bij te 
stellen. Het uitbreiden van de band aansturing. 
Indien hierin voorzien is het uitbreiden van 
bandleden.  
 
Het meedoen en meedenken bij de uitvoer van 
het AK beleidsplan. 

KR 
 
 
 
Predikanten/KR 
 
 
 
RPM en projectband 
commissie 
RBK/MS/BK 
 
 
 
KR/ gemeenteleden 

doorlopend 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
In sept min 3 data 
plannen voor de inzet van 
de band in 2021 
 
 
 
Doorlopend 

2. Het uitbouwen en onderhouden van een 
netwerk met andere hulpverlenings- en 
maatschappelijke organisatie. De diaconie 
buiten de kerk meer bekendheid geven. 

Zie onder 3.3 Diaconaat   
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3.5  
Gebouwen en 
beheer 

1. We willen onderzoeken hoe ons 
gebouw verbeterd kan worden om 
onze  beleidsvoornemens op het 
gebied van gastvrijheid te 
ondersteunen. We denken hierbij aan 
het optimaliseren van de keuken en de 
entree. 

Commissie installeren die gaat omschrijven: 
 Wat het doel is in afstemming met de 

werkgroep gastvrijheid 
 Welke middelen er nodig zijn om het 

doel te bereiken 
 Bouwkundige mogelijkheden inzichtelijk 

maken 
 Kosten 
( in afstemming met akties uit punt 3.5.3) 

Commissie, 
kerkrentmeester, 
koster 

Voor  1 maart 2021 

2. We willen de mensen de weg naar ons 
kerkgebouw laten vinden door de kerk 
open te stellen voor maatschappelijke 
en culturele activiteiten. 

Actief ons gebouw aanbieden aan 
maatschappelijke organisaties en voor culturele 
activiteiten. 

KR Doorlopend 

3. De AK ontwikkelt in 2020 een visie op 
kerkgebouwen. Activiteiten daaruit 
voorkomend worden meegenomen in 
het beleid van de wijkgemeente 
gedurende 2020-2021 

Volgt KR Vanaf september 2020 

3.6 
Communicatie 

1. Onderzoeken met welke middelen we 
de interne communicatie kunnen 
bevorderen. 

In febr. 2020 besluiten of we de CHRCH app gaan 
gebruiken. Zo ja, een implementatieplan maken 
en uitvoeren 

KR  Besluit, febr. 2020 
 Implementatie 2020 

2. Onze kerk beter zichtbaar maken voor 
de buurt en Hilversum. Laten zien wat 
we te bieden hebben. 

Per direct: Vitrine aan de weg KR Per direct 

3.7 
Duurzaamheid 

1. Daar waar de mogelijkheid is bij het 
beheer van het gebouw zullen we 
aandacht hebben voor duurzaamheid 
bij de instandhouding.  

Geen concrete acties, wel bij onderhoud dit 
beleidsvoornemen omzetten in actie(s) 
(Zonnepanelen zijn pas mogelijk na renovatie van 
dak. Aan CvK vragen wanneer deze is gepland en 
wens plaatsen zonnepanelen kenbaar maken) 

Kerkrentmeester Doorlopend 

2. Voor de dagelijkse gang van zaken, 
zoeken naar duurzame methodes in 
het energiegebruik, het gebruik van 
materialen en de verwerking van ons 
afval. 

 

Plan maken met minimaal 3 concrete acties op 
het gebied van duurzaamheid in de dagelijkse 
gang van zaken van onze gemeente: 
 Geen disposable plastic servies gebruiken 
 Minder papier gebruiken 
 …. 

KR Begin 2021 in Kerkenraad: 
3 concrete acties in 
vaststellen 
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* 2020 Gastvrijheid-  ideeën tijdens inventarisatie 

 Bij straatfeesten of straatspeeldagen de kerk openstellen en faciliterend zijn. Maak maar gebruik van ons terrein. De poort moet opengaan.  

 Kinderfeestjes van de kinderen in de buurt, maak gebruik van een zaal (Beetje kliederen/ knutselen/ toneel?) 

 Voor de ouders vragen welke zingevingsvragen zij hebben en daar op inspringen; niet met de bijbel in het gezicht ‘slaan’. Gewoon helpen bij zingeving, gewoon kerk bij 
hen in de buurt zijn, waar voor wie dat wilt een goed gesprek mogelijk is. 

 Muziekles/ dansles voor kinderen die dat wel willen maar van wie de ouders dat niet kunnen betalen; een danslerares/leraar zoeken die dat betaald wil doen. 
 Top 2000 dienst flyeren in de buurt 
 Buurtdiensten?  
 

PM lijst met ideeën voor na sept 2021 – juni 2024 

 Vieren: Onderzoeken hoe gemeenteleden betrokken kunnen worden bij de voorbereiding van een dienst. Vier keer per jaar bereidt een sectie o.l.v. de 

sectie ouderling/predikant een eredienst voor. 

 Vieren: Kijken naar mogelijkheden om één keer per jaar een speciale kinderdienst te organiseren waarbij ook kinderen van buiten de kerk worden 

uitgenodigd (bijvoorbeeld een school) 

 Samenwerken: Top 2000 vieren doorzetten 

 Ervaringen, positief en negatief, moeten (geanonimiseerd) gedeeld kunnen worden in een veilige kring. Wij doen dit werk van omzien naar elkaar als 
een team. Wij willen elkaar niet overvragen. Predikanten, ouderlingen en bezoekers worden uitgedaagd hun eigen vaardigheden hiertoe in te zetten en 
elkaar de bal toe te spelen waar mogelijk -pastoraat  

 Meer contact met de Wilhelmina school. De kerk is open en beschikbaar. Willen de meesters en juffen vergaderen? Kom naar de kerk. Genoeg ruimte 
en er is verse koffie!  

 wensen en behoefte inventariseren voor het samen komen in kleine groepen, bv organiseren van vespers 
 

Voorjaar 2021 -  20 jaar Regenboog kerk Feestelijk vieren. Hoe??? 

 


