Beleidsplan Ichthus Kerk, 2018-2023 Hasselt

Kerk voor alle generaties

Hasselt, 28-11-2017

De Ichthuskerk, ons kerkgebouw uit 1959, met een toren die omhoog wijst, herkenbaar aan de VIS die
verwijst naar Jezus en de kern van ons geloof, met deuren die openstaan en uitnodigen mee te doen,
midden in de stad, met oog voor haar omgeving.
Het is een plaats van ontmoeting, relevant voor stad en gemeente.

ICHTHUS = vis
Door de eerste christenen als geheim symbolisch letterwoord gebruikt voor de Griekse woorden
Iѐsous CHristos THeou HUios Sootѐr, vertaald betekent het Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
Tijdens de christenvervolgingen ging men de vis als teken gebruiken om duidelijk zichtbaar te maken
dat men christen was.

Chiel Boessenkool
Gerie ten Brinke
Erik van Gijssel
Roel Kleine
Margriet Prins
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Ten geleide
Dit beleidsplan is kort, slechts 2 pagina’s lang. Het geeft kort en krachtig aan wie wij willen zijn als
Ichthuskerk in Hasselt en wat onze belangrijkste actiepunten zijn voor de komende 5 jaar. Bent u
nieuwsgierig naar de achtergronden van dit plan, wilt u meer weten over de Ichthuskerk, lees dan
ook de toelichting op dit beleidsplan (bijlage 1), waarin u vindt hoe wij tot onze keuzes komen en
onze Visienota (bijlage 2), waarin u leest wie wij (willen) zijn.
Missie
Geroepen door God en In het vertrouwen dat Gods Geest een weg met mensen gaat willen wij een
gemeente van Christus zijn, waar mensen Godsvertrouwen vieren, ervaren, leren en delen. Vanuit
deze zegen zetten we ons in het dagelijks leven in, betrokken op de naaste en de samenleving.
Visie
De Ichthuskerk streeft er naar een huis te zijn met open deuren voor mensen die willen leren van de
Bijbel, als de bron van het geloof, en met elkaar een gemeenschap willen vormen waarin een ieder
zich welkom voelt en gezien wordt. We willen een levende geloofsgemeenschap zijn voor alle
generaties, een ontmoetingsplek voor de inwoners van Hasselt. Met het oog op de toekomst willen
we fuseren met onze federatiepartner sinds 2015, de Hervormde gemeente De Baak. Daarnaast
willen we ons inzetten voor de verdere oecumene.
Kernwaarden
De Ichthuskerk (PKN) is van oorsprong een Gereformeerde kerk. In de volksmond wordt ze ook wel
het ‘viskerkje’ genoemd, voor de één een ergernis, voor de ander een geuzennaam. Want onze VIS
staat voor:
Leven in Vertrouwen op Gods liefde voor alle mensen, geInspireerd door het Evangelie van Jezus
Christus, geStimuleerd tot dienst aan God, elkaar en de samenleving.
Onze kerk - met 600 leden - staat in de Gereformeerde traditie, wat betekent dat de Bijbel als Heilige
Schrift onze bron van inspiratie is, de bron waaruit wij willen leren. Centraal staan de zondagse
vieringen die op verschillende liturgische wijze worden vormgegeven. Zo kennen wij bijvoorbeeld de
gezinsdiensten, paascyclus en zangdiensten. De sfeer in de gemeenschap is vriendelijk en vertrouwd
en er is ruimte voor verschillende geloofservaringen en overtuigingen.
De geloofsopvoeding aan kinderen en jongeren en de pastorale zorg aan de leden van de gemeente
zijn bouwstenen voor (het onderhouden van) het geloof. Het kerkgebouw en het bijgebouw de
Schakel vormen een gastvrije plaats van ontmoeting en zijn relevant voor de stad en de gemeente.
De kerk heeft een taak in de maatschappelijke betrokkenheid op de samenleving, dichtbij en in de
wereld.
Vanuit onze kernwaarden zijn de afgelopen jaren de volgende besluiten genomen:
-

Gelijkheid voor mannen en vrouwen in alle ambten en taken.
Het zegenen van elk huwelijk dat door de wet wordt erkend.
Het openstellen van het avondmaal voor doopleden.
De mogelijkheid voor doopleden om hun kind te laten dopen.
De mogelijkheid om kinderen op te dragen voor een zegen in de kerk.
Gebruik van het nieuwe liedboek der kerken.
Federatie met de Hervormde gemeente De Baak, onze partnergemeente.
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Actuele ontwikkelingen
De landelijke trend gaat ook aan Hasselt niet voorbij. Het ledenaantal heeft een dalende trend, de
gemeenschap wordt gemiddeld genomen ouder, minder gemeenteleden nemen deel aan de
eredienst en aan het gemeentelijke leven.
Er is een toenemende ‘meer of minder of niet actieve’ rand rondom een actieve kern die daardoor
overbelast dreigt te raken. Mensen verbinden zich liever niet voor een langere periode, zoals 4 jaar
aan kerkenraad, maar zijn wel bereid zich te binden aan een kortdurende of incidentele activiteit.
Hoewel de begroting voor de komende vijf jaren sluitend is, heeft de terugloop van het ledenaantal
op de langere termijn zeker gevolgen voor de financiën van de kerk.
Technologie wordt steeds belangrijker in de samenleving, zo ook in onze kerkelijke gemeenschap.
Vanuit deze ontwikkelingen zijn speerpunten benoemd met plannen voor de komende 5 jaren.
Speerpunten komende 5 jaar
1. We willen kerk zijn voor alle generaties. Het huidige aanbod van pastorale zorg voor oudere
gemeenteleden moet blijven. Naast de bestaande aandacht voor jeugd en jongeren, dient er
speciale aandacht te komen voor 20-45 jarigen.
2. We willen de werklast van de organisatie verminderen.
3. Als federatiepartners hebben we elkaar hard nodig, daarom willen we streven naar een fusie
binnen 5 jaar en ons meer inzetten voor de oecumene met de andere kerken in Hasselt.
4. Om een kerk te zijn met open deuren willen we mensen in Hasselt actief benaderen om mee
te doen met onze activiteiten en willen we onze betrokkenheid met de wereld tonen.
5. We willen de moderne communicatiemiddelen inzetten voor de gemeenschap.
6. We willen de vaste lasten verlagen en de inkomsten verhogen.
Plannen
1. Evenwichtige aandacht voor alle generaties binnen het plan.
Actiepunt: inzet op aandacht voor mensen tussen 20 -45 jaar.
2. Werklast van de organisatie verminderen, samen de schouders eronder!
Actiepunt: herbezinning op taken en functies in combinatie met De Baak, verminderen en
verdelen van deze taken over de gemeenteleden.
3. Vergaande samenwerking met partnergemeente De Baak en meer inzetten voor oecumene.
Actiepunt: onderzoek de mogelijkheid van een fusie met De Baak binnen 5 jaar.
Actiepunt: meer samenwerkingen met de andere kerken in Hasselt.
4. Een kerk met open deuren, de wereld in de kerk.
Actiepunt: een actieve keuze dat alle activiteiten open staan voor de Hasseltse
gemeenschap, pastoraal aanbod is ook voor niet leden van de kerk.
Actiepunt: actief betrokken zijn bij de samenleving in Hasselt door samenwerking met
gemeenschappen of maatschappelijke ondernemingen en gericht zijn op de wereld.
5. De keuze om Technologie meer in te zetten voor nog betere communicatie.
Actiepunt: in federatief verband onderzoeken van verdere onlinemogelijkheden.
6. Verlagen van de vaste lasten en verhogen van de inkomsten.
Actiepunt: onderzoek naar mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. .
Actiepunt: onderzoeken commerciële mogelijkheden kerk en Schakel.
Bijlage 1: Toelichting op het beleidsplan
Bijlage 2: Visienota voor het Beleidsplan van de Ichthuskerk te Hasselt
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Bijlage 1:
bij het beleidsplan Ichthuskerk 2018-2023

Pagina 4 van 15

Beleidsplan Ichthus Kerk, 2018-2023 Hasselt

Bijlage 1: Toelichting op het beleidsplan
Het beleidsplan 2018 - 2023 bestaat uit twee delen. Het eigenlijke beleidsplan met
speerpunten met daarbij de plannen. En deze bijlage, waarin u een korte beschrijving
vindt van de Ichthuskerk, een terugblik op de Visienota 2013-2017, gevolgd door de
onderbouwing van de visie op grond waarvan de speerpunten gekozen zijn en de
plannen met de bijbehorende actiepunten zijn geformuleerd.
Wie zijn wij als Ichthuskerk

De Ichthuskerk in Hasselt is een levende/levendige kerkelijke gemeenschap in Hasselt met ca. 600
leden. De gemeente bestaat ruim 60 jaar. Wie wij (willen) zijn, wat onze identiteit is, hebben we
beschreven in de “Visienota voor het Beleidsplan van de Ichthuskerk te Hasselt 2013-2016” 1, waarin
staat:
‘De Ichthuskerk (PKN) is van oorsprong een Gereformeerde kerk. In de volksmond wordt ze ook wel
het ‘viskerkje’ genoemd, voor de één een ergernis, voor de ander een geuzennaam. Ons kerkgebouw
stamt uit 1959 met een toren die omhoog wijst, herkenbaar aan de VIS er boven op, die verwijst naar
Jezus en de kern van ons geloof, met deuren die openstaan en uitnodigen om mee te doen, midden in
de stad, met oog voor haar omgeving.’
Onze VIS staat voor

V : Leven in Vertrouwen. Ons geloof leeft van het vertrouwen dat Gods liefde zich uitstrekt tot alle

mensen en heel zijn schepping, liefde waarin wij mogen delen, die tevens oproept tot zorg en
betrokkenheid. In het vertrouwen dat Gods Geest een weg met mensen gaat, willen we een kerk zijn
waar mensen zich welkom en gezien weten, respectvol en betrokken met elkaar omgaan, met ruimte
voor verschillen maar niet onverschillig, een veilig huis waar Godsvertrouwen wordt geleerd en
ervaren.

I : GeInspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Bron van ons geloof is de Bijbel (de Heilige

Schrift), en in het bijzonder het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen we verbonden
blijven met die bron, in vieren en leren en dienen. De zondagse eredienst neemt daarbij een centrale
plek in. Ook willen we elkaar inspireren en bemoedigen tot een leven in geloof en verwondering. Onze
wortels liggen in de Protestantse – in het bijzonder de Gereformeerde – traditie, en we dragen de
samenwerking met andere kerken en de oecumene een warm hart toe.

S : GeStimuleerd tot dienst aan God, elkaar en samenleving. We geloven dat het evangelie heilzaam

is voor mensen en in Gods komend Rijk van vrede en recht. Dat geloof willen we handen en voeten
geven als gemeente waar mensen – jong en oud – hartelijk met elkaar omgaan en omzien naar
elkaar, waar ruimte en gastvrijheid is voor een ieder, met een open oog voor de noden, behoeften en
vragen van mensen en betrokken op de plaatselijke gemeenschap waarvan we een onderdeel willen
zijn.
In de kerkzaal vindt u het “Holthuisorgel”, een orgel dat in 2008 door vrijwilligers is gebouwd, en dat
niet alleen voor de begeleiding in de eredienst wordt gebruikt, maar waarop periodiek ook
concerten worden gegeven. Het verenigingsgebouw de Schakel is voor kerkelijke activiteiten, maar
wordt ook daarbuiten veel gebruikt.

1

De kerkenraad heeft in 2016 besloten de Visienota ook in 2017 ons uitgangspunt te laten zijn.
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De leeftijdsopbouw van de gemeente :
0 tot 20
172
20 tot 45
166
45 tot 60
121
60 tot 80
149
80 tot ….
21
Totaal 629 leden, waarvan 240 doopleden, 330 belijdende leden, 44 ongedoopte leden en 15 leden
zijn mee geregistreerd met hun partner of als blijkgever.

Kracht en kwetsbaarheid
Zwaktepunten:
• Op termijn dreigt financiële terugloop
• Er ontstaan meer vacatures
• Opkomst jeugd ligt laag
• Bijwonen kerkdiensten wordt minder
• Momenteel geen predikant
• Traagheid in het SOW traject
• Sentiment rondom kerk en orgel
Sterke punten/kansen:
• Zeer actieve groep betrokken leden
• Goede samenwerking met de partnergemeente De Baak
• Goed onderhouden kerk en verenigingsgebouw, met vele mogelijkheden
• Mooi orgel, met mogelijkheden naar de samenleving
• Technologische ontwikkelingen, beamer, internet etc.

Federatie
Op 20 september 2015 hebben De Baak en de Ichthuskerk het samenwerkingsverband bekrachtigd in
de vorm van een federatie. Met dit samenwerkingsverband wilden we destijds naar de gemeente en
de buitenwereld het volgende laten zien: ‘We willen nog verder naar elkaar toewerken, laten zien dat
we als gemeente één in Christus kunnen zijn’ en ‘We zijn begonnen met het Samen-Op-Weg-proces,
nu gaan we een piketpaal slaan. Het is een kader waarbinnen we verder kunnen bouwen’.
De federatie heeft een federatiekerkenraad, die verantwoordelijk is voor :
• de zorg voor de gezamenlijke diensten van Woord en sacramenten
• de zorg voor de overige gezamenlijk te houden diensten
• het leiding geven aan de opbouw van beide gemeenten
• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de federatie
• het bevorderen van de gemeenschap van de kerken ter plaatse
• het vaststellen van regelingen ten behoeve van het leven en werken van de federatie
• behartiging van al datgene dat leidt tot een toekomstige vereniging van de beide kerken
• het jeugd- en jongerenwerk van beide gemeenten
• de vorming en toerusting van beide gemeenten
• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk wordt gevraagd
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Evaluatie Visienota 2013 - 2016
In 2013 is door de kerkenraad de Visienota 2013 – 2016 aangenomen. In de nota stond

de volgende uitdaging beschreven:
In de komende jaren ligt onze focus op het goed luisteren waar mensen behoefte aan hebben
vanwege de verschillende manieren en gradaties waarop mensen betrokken zijn bij de kerk en
waarop mensen betrokken zijn bij de samenleving. We moeten zuinig zijn op de groep actieve
mensen, waarbij het een uitdaging is dat dat niet een gesloten groep binnen een gesloten kerk wordt.
Centraal stond en staat het thema "Verbondenheid", in alles en bij alles met de Eeuwige.

De visie werd concreet gemaakt in beleidsvoornemens, die voor een groot deel zijn
uitgevoerd.
1. De Diaconie stelde zich tot doel te werken aan meer en betere samenwerking met andere
kerken, meer zichtbaar te worden voor de samenleving en de jeugd meer betrekken bij het
diaconale werk.
Gerealiseerd is dat er een gezamenlijk beleidsplan is met de diaconie van De Baak, waarin doelen
en acties zijn omschreven gericht op meer ontmoetingen met gemeenteleden en daarbuiten,
samenwerking in een Diaconaal Platform gemeente Zwartewaterland-breed. Vrijwel alle
diaconale activiteiten worden samen met de diaconie van De Baak uitgevoerd.
Wat open staat: meer betrekken van de jeugd en verbetering van de samenwerking met
andere kerken.
2. Het College van Kerkrentmeesters had als doel een beleidsplan te schrijven voor de eigen kerk.
Daarin is een onderhoudsplan voor het kerkgebouw, het verenigingsgebouw de Schakel en
pastorie het belangrijkste deel, naast het inzichtelijk maken van de financiële aspecten van de
federatie en een fusie met De Baak.
In de toekomst wil het college zich met de activiteiten meer richten op de samenleving in Hasselt
en de gemeente Zwartewaterland, waarbij o.a. gedacht wordt aan verhuur van de kerk en de
Schakel.
Gerealiseerd zijn de onderhoudsplannen voor kerk en Schakel. De pastorie heeft achterstallig
onderhoud en is daarmee een punt van zorg.
Wat open staat: wat zijn de financiële consequenties van een fusie met De Baak?
3. Het Jeugdwerk nam zich voor te werken aan een actieve, betrokken jeugd en te bouwen aan de
toekomst door catechese en club samen te voegen. Zo kan de jeugd van 12-18 elkaar vaker
ontmoeten en kan ook het contact met ouders worden onderhouden.
Het jeugdwerk wil gestalte geven aan het jeugdpastoraat en aan het jeugddiaconaat en pleit voor
meer diensten voor de jeugd/het gezin in de ochtenddienst.
Van deze doelen is gerealiseerd, dat er enkele diensten meer in de ochtend zijn, er is een
gezamenlijk diaconaal jeugddoel met het jeugdwerk van De Baak, met mogelijkheden om als
jeugd zelf een aandeel in de uitvoering te hebben.
Sinds de totstandkoming van de federatie van De Baak en de Ichthuskerk is het jeugdwerk een
gezamenlijke taak, onder verantwoordelijkheid van de federatiekerkenraad.
Wat open staat: meer gestalte geven aan het jeugdpastoraat en – diaconaat,
kindernevendienst en crèche meer samen laten werken.
4. Het Pastoraat heeft tot doel de pastorale zorg binnen de wijkteams en de gemeente te
bevorderen en te optimaliseren, zodat gemeenteleden zich thuis voelen binnen de kerkelijke
gemeente, geborgen en betrokken.
Gerealiseerd is een goed werkend pastoraal team: predikant/ouderling/wijkcontactpersoon, in
deze vacante periode met de predikant van De Baak en een waarnemend oud-predikant.
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Wat openstaat: de zorg, hoe om te zien naar de ‘achterdeur’ van de kerk (mensen die
geruisloos uit beeld verdwijnen), maar ook jonge gezinnen en alleenstaanden.
5. Vorming en Toerusting: het aanbieden van een breed scala aan programma's, in groot en klein
verband, waardoor de onderlinge band in en tussen de beide gemeenten De Baak en de
Ichthuskerk sterker wordt. Er is jaarlijks een breed aanbod van cursussen en andere activiteiten.
Sinds de totstandkoming van de federatie van De Baak en de Ichthuskerk is vorming en
toerusting een gezamenlijke taak, onder verantwoordelijkheid van de federatiekerkenraad.
Wat openstaat: een wens te werken aan een gezamenlijk leerhuis met andere kerken in
Hasselt en samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek
Hasselt (SCAB).
6. De Liturgiecommissie heeft als doel te werken aan een boeiende eredienst en deze aantrekkelijk
te houden/maken voor meerdere groepen, jong en oud. Kortom komen tot een gevarieerd
liturgisch aanbod. Gerealiseerd zijn de invoering van het nieuwe liedboek, de komst van lectoren
en andere vormen van liturgie.
Wat openstaat: de invulling en samenwerking met de jeugdgroepen binnen de kerk.
7. De Orgelcommissie streeft ernaar meer gemeenteleden, ook jongeren, te betrekken bij de
orgelcommissie door regelmatig orgelconcerten te geven, waarbij de kerk open staat voor
iedereen. Gerealiseerd zijn de orgelconcerten, met een gestage opkomst.
Wat openstaat: het aantrekkelijk maken van het orgel voor de jeugd.

Visies en actiepunten
1. We willen kerk zijn voor alle generaties. Het huidige aanbod van pastorale zorg voor oudere
gemeenteleden moet blijven. Naast de bestaande aandacht voor jeugd en jongeren dient er
speciale aandacht te komen voor 20-45 jarigen.
Geloofsoverdracht: leren en groeien
Het leren van vertrouwen op God kan plaatsvinden in de vieringen op zondag, tijdens
kindernevendienst, in het jeugdwerk en in de kringen, cursussen en lezingen. We willen
gemeenteleden bijstaan in het persoonlijke geloof, in het vieren en pastoraat. Geloven in het
gezin krijgt soms aandacht in een workshop of lezing. Hierin wordt met De Baak samengewerkt in
het jeugdwerk en in het programma voor vorming en toerusting. Naast het eigen programma zijn
er het interkerkelijke leerhuis in Zwartewaterland, het aanbod van de landelijke kerk, etc.
Pastoraat
Bij pastorale zorg denken wij vooral aan het werk van de wijkcontactpersonen en de pastorale
zorg van de predikant, ook maar niet alleen bij overlijden, ziekte, geboorte, dopen en trouwen.
Het omzien naar elkaar. Naar ons idee is de structuur hierin goed en valt hier weinig te
verbeteren.
Geloofsgemeenschap
In de gemeente is er een actieve kern. Velen zijn actief in allerlei groepjes in diaconie, pastoraat,
onderhoud en andere taken. Er is wel sprake van krimp van de geloofsgemeenschap in
ledenaantal en bezoek van de eredienst. Ouders met kinderen en tieners bezoeken de vieringen
minder frequent tot zeer beperkt. Om te groeien in het geloof zijn het samen-zijn, het beleven,
delen, leren en vieren in de kerk belangrijke pijlers. Volgens ons zit het grootste verbeterpunt in
de leeftijd 20-45 jarigen. Dit zijn de ‘ouders’ van onze toekomstige kerk.
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Actiepunt: We willen behoud van pastorale zorg voor onze gemeenteleden, met focus op
geloofsgroei leeftijd 20- 45 jaar.

2. Werklast van de organisatie verminderen

De landelijke trend gaat ook aan Hasselt niet voorbij. Het ledenaantal heeft een dalende trend,
de gemeenschap wordt gemiddeld genomen ouder, minder gemeenteleden nemen deel aan de
eredienst en aan het gemeentelijke leven.
Er is een toenemende ‘meer of minder of niet actieve’ rand rondom een actieve kern die
daardoor soms overbelast dreigt te raken.
Daarom kiezen wij voor een plattere organisatie, minder organisatie, meer samenleven. Mensen
verbinden zich steeds minder voor lange tijd aan verenigingen en organisaties, zo ook binnen de
kerk. Men kijkt meer per activiteit of iets de moeite waard is om aan deel te nemen. Er zijn
steeds meer netwerkorganisaties, waarin mensen elkaar via (sociale) netwerken weten te vinden
en samen iets op poten zetten. Dat iets is vaak een eenmalige of kortdurende activiteit, waaraan
men zich dus ook voor korte tijd verbindt.
Als we op deze manier naar de organisatie van de kerk kijken zien we wellicht nieuwe
mogelijkheden. Dan organiseren we ons niet perse in een federatie/kerkenraad met allerlei
commissies, maar proberen we mensen samen te brengen die elkaar weten te vinden en te
inspireren. Dan is de vraag aan iedere betrokkene: wat zou u graag een keer willen doen binnen
de reikwijdte van de kerk? Misschien schuiven er 10 mensen (van binnen of buiten de kerk) aan
om mee te doen. Of 9, 8 of 7…. Hoe klein het getal ook: er is dan sprake van ontmoeting, waarin
mensen elkaar inspireren, elkaar zien, elkaar horen, waarin iets van Gods koninkrijk zichtbaar
wordt in Hasselt.

Actiepunt: Herbezinning op taken en functies, minder organiseren meer samenleven, samen de
schouders eronder!
3. De komende jaren hebben we elkaar hard nodig. Vanuit dat oogpunt willen we eenheid met
De Baak creëren en ons meer inzetten voor de oecumene.
We zijn blij met de vergaande samenwerking met de Hervormde gemeente De Baak op het
gebied van catechese, jeugdwerk, vorming en toerusting en in gezamenlijke kerkdiensten. We
hebben een gezamenlijke website en kerkblad.
Blij zijn we ook met de samenwerking binnen het Diaconaal Platform Zwartewaterland , de
laagdrempelige (orgel)concerten, die veel bezoekers van buiten onze gemeente trekken en de
activiteiten van de Commissie Vorming en Toerusting, die ook samenwerking heeft gezocht met
de SCAB.

Federatie en fusie

Op 20 september 2015 hebben De Baak en de Ichthuskerk het samenwerkingsverband
bekrachtigd in de vorm van een federatie. We kunnen concluderen dat we naar elkaar toe blijven
groeien.
Dit is goed en het blijft ten alle tijden een stap om van een federatie naar een fusie over te
stappen. Dat is wel het streven. Met de teruglopende kerkgang, ruimte voor verschillende
stromingen en gebruiken is dit juist een tijd om samen te werken en de handen ineen te slaan.
Immers vele handen maken licht werk. Daarom is onze derde beleidskeuze:
Actiepunt: Kom tot een fusie met De Baak binnen 5 jaar, onderzoek de verdere mogelijkheden
voor oecumene met de andere kerken in Hasselt.
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4. Om een kerk te zijn met open deuren willen we mensen in Hasselt actief benaderen om mee te
doen met onze activiteiten

Ons geloof leeft van het vertrouwen dat Gods liefde zich uitstrekt tot alle mensen en heel zijn
schepping, liefde waarin wij mogen delen, die tevens oproept tot zorg en betrokkenheid. We
geloven dat het evangelie heilzaam is voor mensen en we geloven in Gods komend Rijk van vrede
en recht. Dat geloof willen we handen en voeten geven als gemeente waar mensen – jong en oud
– gastvrij en hartelijk met elkaar omgaan, met een open oog voor de noden, behoeften en vragen
van mensen. We willen omzien naar elkaar, betrokken op de plaatselijke gemeenschap. Wij
weten en voelen ons ook verbonden met de samenleving en de wereld om ons heen. Meelevend
met de noden die er zijn, maar ook met blijde gebeurtenissen. Kunnen wij meer met mensen
delen dan alleen het brood bij het avondmaal? Wij hebben veel om (uit) te delen en om te geven.
Dat is niet alleen een uitdaging, maar ook onze plicht om zo om te zien naar de naaste. Concrete
voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn:
• Voor onze directe omgeving, de buren, zijn wij een open huis en wij nodigen hen uit voor de
maandelijkse koffie en/of voor de ontmoetingsmaaltijd.
• Via sociale media: een groepsapp met de buurt of andere inwoners van Hasselt over… (vult u
zelf maar in), zo kom je als kerk en samenleving weer wat dichter bij elkaar.
• De kerk als open huis. Wie eens wil kijken in de kerk is welkom. We willen laten zien waar we
zondags de eredienst houden, hoe we de eredienst vieren, wat we daarin ervaren, muzikaal
begeleid door een uniek orgel.
• De Schakel zou een buurthuisfunctie kunnen vervullen, waardoor de kerk midden in de
samenleving komt te staan. Activiteiten: onder het genot van een kop koffie/thee samen
praten, samen zingen, samen luisteren(concertje), samen muziek maken, enz.
• Open pastoraal aanbod, bijvoorbeeld
o Samen een musical maken. Als Hasselters (Zwartewaterlanders), kerkgangers en nietkerkgangers. Ruchtbaarheid aan geven in de plaatselijke pers.
o Excursies, zoals naar Auschwitz of naar Israël.
o Pastorale hulp, geestelijke begeleiding door de predikant (of ouderling), bijvoorbeeld
door spreekuur.
Actiepunt: kerkelijke activiteiten staan open voor de Hasseltse gemeenschap, we zijn als kerk
actief betrokken bij de samenleving in Hasselt en met maatschappelijke ondernemingen.

5. De keuze om Technologie beter in te zetten voor communicatie

Een veel gehoorde kreet tegenwoordig is ‘technologie heeft de toekomst’.

Wij zijn van mening dat technologie zeker toekomst heeft en dat we dit ook waar mogelijk
moeten toepassen in de kerk. De afgelopen jaren is hierin ook geïnvesteerd. De investering die
het meest in het oog springt, is de beamer.
Echter achter de schermen zijn er in onze kerk veel meer technologische ontwikkelingen gaande.
Zo denken wij dat - ondanks dat het aantal mensen dat fysiek een kerkdienst bijwoont afneemt er steeds meer mensen digitaal meeluisteren. Dit willen wij het komende jaar onderzoeken. Te
onderzoeken is ook een aanvullende optie als livestream.
Voor de kerkgangers is een camera wenselijk, zodat bijzondere gebeurtenissen ook achterin goed
gezien kunnen worden.
Bij de maatschappelijke betrokkenheid draait het eveneens om financiële betrokkenheid.
Daarom willen we de optie onderzoeken voor het ‘online collecteren’ om zo onze kerkelijke
activiteiten te kunnen blijven financieren en onze missionaire en diaconale taken/plichten te
kunnen blijven uitvoeren.
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Steeds meer gaan berichten digitaal, daarom willen we ook proberen om ons kerkblad meer
digitaal uit te brengen en via mailingen mensen op de hoogte te houden en uit te nodigen voor
bijeenkomsten. Daarnaast is sociale media niet meer weg te denken uit de samenleving. Als kerk
moeten we hier dan ook handig gebruik van maken door mensen ‘warm’ te maken voor
(speciale) diensten. Dit kan middels een openbare pagina op Facebook of op Twitter. Verder
verdient onze website ook wel een update, opdat deze ook per mobiel goed benaderbaar is.
De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij de federatiekerkenraad. Daarom zullen
wij in de federatiekerkenraad pleiten voor:
•
•
•

Onderzoek naar mogelijkheden voor het digitaal collecteren.
Realiseren van een livestream inclusief beeld.
Aanmaken van een openbare Facebookpagina.

Actiepunt: we zetten in de federatie in op technologie voor betere communicatie.
6. Verlagen van de vaste lasten en verhogen van de inkomsten.
Maatschappelijke ontwikkelingen als een afnemend ledental en mindere betrokkenheid hebben
ook gevolgen voor de financiën van de kerk. Voor de eerstkomende jaren is de begroting redelijk
sluitend, maar op langere termijn is reden om met zorg naar de financiële situatie te kijken en
om ons te bezinnen op mogelijkheden om lasten te verminderen en inkomsten te vergroten.
Daarvoor zijn misschien meer activiteiten aan te wijzen. Hierbij denken we aan het gebruik van
onze kerk en gebouw de Schakel. Maar ook is het mogelijk om naar energiebesparende
maateregelen te kijken. Een groene kerk.
Actiepunt: onderzoek naar duurzame mogelijkheden, onderzoeken van commerciële
mogelijkheden kerk en Schakel.
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Bijlage 2

ΙΧΘΥΣ (Ichthus)
De vis, getrokken met mijn hand
en even vrij nog van de golven,
zal straks gewist zijn van het strand
en door de grote vloed bedolven.
Maar in het water dat hem nam
zwemt levende het Monogram.
Geheime trek van tij en maan:
Hij zal op alle kusten staan.
(Ida Gerhardt)

Visienota voor het Beleidsplan van de Ichthuskerk te Hasselt
De Ichthuskerk (PKN) is van oorsprong een Gereformeerde kerk.
In de volksmond wordt ze ook wel het ‘viskerkje’ genoemd, voor de één een ergernis, voor de ander
een geuzennaam. Ons kerkgebouw stamt uit 1959 met een toren die omhoog wijst, herkenbaar aan
de VIS er boven op, die verwijst naar Jezus en de kern van ons geloof, met deuren die openstaan en
uitnodigen om mee te doen, midden in de stad, met oog voor haar omgeving.
Voor ons staat de Vis voor:

Leven in Vertrouwen op Gods liefde voor alle mensen,

V : Leven in Vertrouwen:
Ons geloof leeft van het vertrouwen dat Gods liefde zich uitstrekt tot alle mensen en heel zijn
schepping,
liefde waarin wij mogen delen,
die tevens oproept tot zorg en betrokkenheid.
In het vertrouwen dat Gods Geest een weg met mensen gaat,
willen we een kerk zijn waar mensen zich welkom en gezien weten,
respectvol en betrokken met elkaar omgaan,
met ruimte voor verschillen maar niet onverschillig,
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een veilig huis waar Godsvertrouwen wordt geleerd en ervaren.

I : Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus:
Bron van ons geloof is de Bijbel (de Heilige Schrift), en in het bijzonder het evangelie van Jezus
Christus.
Als gemeente willen we verbonden blijven met die bron, in vieren en leren en dienen.
De zondagse eredienst neemt daarbij een centrale plek in.
Ook willen we elkaar inspireren en bemoedigen tot een leven in geloof en verwondering
Onze wortels liggen in de Protestantse – in het bijzonder de Gereformeerde – traditie,
en we dragen de samenwerking met andere kerken en de oecumene een warm hart toe.

S : Gestimuleerd tot dienst aan God, elkaar en samenleving:
We geloven dat het evangelie heilzaam is voor mensen
en in Gods komend Rijk van vrede en recht
Dat geloof willen we handen en voeten geven
als gemeente waar mensen – jong en oud – hartelijk met elkaar omgaan
en omzien naar elkaar, waar ruimte en gastvrijheid is voor een ieder,
met een open oog voor de noden, behoeften en vragen van mensen,
en betrokken op de plaatselijke gemeenschap waarvan we een onderdeel willen zijn.
We zijn blij met de flexibiliteit van onze gemeente: er is ruimte voor verschillen in geloof en beleving.
De kerkdiensten worden redelijk bezocht. Rondom Advent en de 40 dagentijd zijn er projecten, de
Paascyclus en de herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden bijzonder
gewaardeerd.
Er is een actieve kern en de omgangsvormen zijn vriendschappelijk. We hechten met elkaar aan een
goede sfeer. Het pastoraat is gericht op het onderhouden van contacten met alle kerkleden.
Het is de afgelopen jaren gelukt om samen keuzes te maken over het openstellen van het avondmaal
voor doopleden, het inzegenen van elk huwelijk dat door de wet erkend is en de mogelijkheid van
doopleden om hun kind te laten dopen.
We zijn blij met de samenwerking met de Hervormde gemeente De Baak op het gebied van
catechese, jeugdwerk, vorming en toerusting en in gezamenlijke kerkdiensten. De afgelopen jaren is
er een stappenplan afgerond en kerkblad en website zijn gezamenlijk.
Blij zijn we ook met de samenwerking binnen het diaconaal platform, de laagdrempelige
(orgel)concerten, die veel bezoekers van buiten onze gemeente trekken en de activiteiten van de
Commissie Vorming en Toerusting, die ook samenwerking heeft gezocht met het SCAB.
Ons kerkgebouw is karakteristiek, ligt aan de rand van het centrum van Hasselt en bezit een uniek
orgel, door eigen mensen gemaakt. Het gebouw De Schakel is laagdrempelig en heeft een eigen plek
in de gemeente Hasselt.
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Zorgen zijn er ook. Deels heeft dat te maken met maatschappelijke veranderingen zoals secularisatie,
individualisering en ontkerkelijking: de kerk is slechts één van de gemeenschappen waarbij mensen
betrokken zijn en de kerkdienst is ook niet meer de enige bron van inspiratie voor mensen.
We merken dat in moeite om de jeugd betrokken te houden en door terugloop in het kerkbezoek,
die ook zichtbaar is in kleinere aantal kinderen dat naar de kindernevendienst gaat.
Er is een toenemende ‘meer of minder of niet actieve’ rand rondom een actieve kern die daardoor
soms overbelast dreigt te raken. De terugloop heeft ook gevolgen voor de financiën van de kerk,
mede omdat de komende jaren aanzienlijke bedragen nodig zijn voor onderhoud.
We kunnen niet terug in de tijd.
Mensen zijn op andere manieren betrokken bij kerk en geloven dan vroeger en dat heeft gevolgen.
Dat maakt de toekomst onzeker maar ook uitdagend
We beseffen dat onze gemeente geen ‘doel’ is, maar ‘middel’. Maar wel een middel dat ons dierbaar
is.
Ondanks zorgen is het belangrijk om de ‘onbekommerdheid’ van het geloof te bewaren.

Onze uitdaging zal de komende jaren liggen in het goed luisteren waar mensen behoefte aan
hebben,
vanwege de verschillende manieren en gradaties waarop mensen betrokken zijn bij de kerk en
waarop we als kerk betrokken zijn in en met de samenleving.
Daarnaast is het belangrijk om zuinig te zijn op de groep van actieve mensen zonder dat er gesloten
groep ontstaat.
De (verschillende mate van) betrokkenheid van mensen dient gewaardeerd en bevorderd te worden.
Er moet worden nagedacht over verschillende manieren van vieren om diverse groepen aan te
spreken
en het gebruik van nieuwe sociale media zal verder moeten worden onderzocht.
Het gebruik en onderhoud van de kerk en de Schakel is voor de toekomst ook een belangrijk punt
van aandacht (multifunctionaliteit, evt. commerciële activiteiten).
Verschillende beleidskeuzes zullen vanzelfsprekend in overleg met de Hervormde Gemeente de Baak
gebeuren. Na het afronden van het stappenplan vraagt het Samen op Weg proces in de nabije
toekomst om helderheid over te volgen weg.
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Verbondenheid

We hebben elkaar hard nodig. Vanwege de (kansrijke) verscheidenheid van onze gemeente, stellen wij
als commissie voor om in het beleidsplan voor de komende jaren te kiezen voor een centraal thema,
namelijk: ‘Verbondenheid’,
- verbondenheid met elkaar (op verschillende manieren)
- verbondenheid met de samenleving,
- verbondenheid met andere kerken
en in dat alles en door alles verbondenheid met de Eeuwige.
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