
 

 

Samen strekken we ons uit 

naar boven, naar binnen en naar buiten 

Zichtbaar aanwezig 

Snel en actueel 
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Woord vooraf 
 

Binnen de huidige Trefpuntkerk is een sterk netwerk van gelovigen die er voor elkaar zijn en die met 
elkaar het geloof beleven. Dit is een groot goed voor heel veel leden van de Trefpuntkerk. Belangrijk 

is dat die leden, die de kerk al die jaren levend gehouden hebben, vooral kunnen blijven doen wat ze 
deden. Daarnaast geeft deze groep ook aan dat de groep kleiner wordt en dat er van onder af weinig 

leden bijkomen. Daarom is het belangrijk dat we naast al het goed van nu (het beleidsplan van 2015 

is een goede basis) ook open staan voor een andere manier van kerk zijn. 
 

De afgelopen 10 jaar is de wereld om ons heen sterk veranderd. Boodschappen doen, televisie kijken, 
radio luisteren, communiceren met elkaar, de avondmaaltijd. Het gebeurt allemaal niet meer zoals 

‘vroeger’. We laten boodschappen en maaltijden bezorgen als het ons uitkomt, koken niet meer iedere 

dag, we kijken televisieprogramma’s en luisteren muziek wanneer wij het willen en zolang als wij 
willen. Als het ons niet kan interesseren of kan boeien, schakelen we over naar iets anders. We delen 

informatie via Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat en podcasts, 24 uur per dag. 
 

De grote vraag is: is de kerk mee veranderd? 
 

De jeugd, die we zo graag bij de kerk betrokken willen houden, is groot geworden met iets vinden of 

ontvangen op ieder moment van de dag; wanneer het jou uitkomt. Past daar de huidige manier van 
kerk- of geloofsbeleving in? Wat is er de afgelopen 10 jaar nu echt in de kerk veranderd? Feitelijk niet 

veel. Kerkgang om 10 uur, catechisatie, gespreksgroepen, commissies en verenigingsleven zijn nog 
steeds de sleutelwoorden. Zo was de kerk in de jaren ’80 ook al. 

 

De kerk is niet echt mee veranderd, behalve dan dat in tijd van Corona een kerkdienst ook digitaal 
bekeken en teruggekeken kan worden op ieder moment van de (zon)dag. 

 
In dit beleidsplan willen we proberen een plan te hebben, waarbij we inspelen op hoe de wereld in 

zeer korte tijd is veranderd. Met andere woorden: komen de jongeren (eigenlijk iedereen) naar de 
kerk of komt de kerk naar hen op het moment dat zij het willen of de behoefte daaraan hebben. 

Waarbij heel veel goede dingen van nu, die al jaren zeer goed gedaan worden in de kerk, gewoon 

kunnen blijven bestaan. Dit beleidsplan biedt geen keuze tussen vroeger en nu; het biedt een 
toevoeging gebaseerd op nu. 

 
Dit is een beleidsplan wat voortdurend in ontwikkeling is en moet blijven, net zoals de 
‘wereld’ om ons heen ook steeds in ontwikkeling blijft. Dat wil zeggen dat we met dit plan 
een startpunt hebben maar het permanent blijven aanpassen aan de omstandigheden en 
vooral aan de behoefte van de mensen.  
 

 
 
 



 3 

 
Missie van onze gemeente 
 

Omdat wij leven van Gods liefde en daarvan willen delen, 
willen we een open (t)huis zijn voor iedereen. 

 
Wij willen een inspirerende en muzikale gemeente zijn die een (t)huis biedt aan een ieder, jong en 

oud, om te geloven op de manier die past bij zijn/haar eigen persoonlijkheid, mening en overtuiging. 
Wij zijn een gemeente die Gods liefde gestalte geeft door om te zien naar de medemens, ongeacht of 

deze wel of geen lid is van onze gemeente. 
 

 

Visie op gemeente-zijn  
 
Onze gemeente is een open, veelzijdige en pluriforme gemeente.  

 
Wij willen een open (t)huis zijn. Dat betekent dat we betrokken zijn op elkaar. We respecteren en 

waarderen ieders bijdrage en eigenheid. We ervaren de veelkleurigheid van de bewoners van het 
(t)huis als een verrijking voor ons eigen (geloofs)leven.  

We doen ons best om altijd met elkaar in gesprek te blijven en momenten te creëren waar ieders 

inbreng gehoord en verstaan wordt. We leren graag van elkaar en van God. 
 

Ons (t)huis is een warme plaats, waar mensen van alle generaties elkaar ontmoeten en voor elkaar 
zorgen, als het goed gaat en ook als het wat minder gaat.  

 

We zijn graag een gastvrij en open (t)huis, waar ook nieuwe mensen zich welkom mogen voelen. 
Daarbij blijven we niet alleen binnen afwachten tot mensen bij ons over de drempel komen. We willen 

een goede buur zijn in en voor onze omgeving en gaan erop uit. We laten onze gezichten op diverse 
plaatsen zien. Zo willen we dienstbaar zijn aan God, aan elkaar, aan de lokale gemeenschap en aan 

de wereld. Wij stellen onze gemeente (netwerk) en kerk beschikbaar ter bevordering van de 

medemenselijkheid en faciliteren daar waar we kunnen.  

 
De vier pijlers 

 
 
De pijlers zoals we die eerder in een beleidsplan hebben opgenomen, zijn prima uitgangspunten om 
op verder te gaan. 
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1.      De toekomstgerichte gemeente 
 Aandacht voor jong én oud  
 
Wat zouden wij willen? 
Onze gemeente vergrijst en mist de aansluiting bij de jongere generaties. Terwijl de jongere 
generaties volop bezig zijn met zingeving. Maar de kerk is steeds minder de plek waar ze de 

antwoorden zoeken.  

 
Wat is zingeving: 

- Het ervaren van een doel in het leven. Heb je een doel, dan werk en leef je ergens naar 
toe. Vooral als het een lange termijndoel is. Dat geeft richting aan je leven. 

- Een zinvol leven is een leven dat van betekenis is. Je wilt graag ervaren dat jouw denken 
en doen iets bijdragen. Waarden zoals naastenliefde, vertrouwen, gelijkwaardigheid en 

solidariteit kunnen hierin een belangrijke rol spelen. In een religie kun je jouw leven en je 

waarden spiegelen aan Gods woord. Ook een positief gevoel van eigenwaarde draagt bij aan 
een betekenisvol leven. 

- Bij zingeving hoort ook dat je grip hebt: een begrijpelijk en ordelijk leven. Je moet 
immers het gevoel hebben dat je leven logisch in elkaar zit, dat je jouw doelen en waarden 

ook echt kunt realiseren. Regelmaat, voorspelbaarheid en betrouwbare verbindingen zijn dan 

ook belangrijk om betekenis te ervaren. Het zijn elementen die je veel terugziet in religie. 
- Voor veel mensen is het behoren tot een groep essentieel om zin te ervaren. Verbindingen 

tussen mensen leveren een grote bijdrage aan zingeving. Veel mensen zien hun persoonlijke 
relaties, vooral met familie en vrienden, als belangrijkste bron van zingeving. Ook hier draagt 

religie aan bij, als een netwerk van sociale relaties. 

 
Met de jongere generaties bedoelen we met name de groep 25-35 jarigen omdat die generatie zich 

het meeste uitschrijft. De generatie daaronder (jonge kinderen) komt vanzelf mee en daar zullen we 
ook het nodige voor aanbieden. 

 
Hoe zouden we dat kunnen realiseren? 
 

- We maken informele groepen: plekken waar je verschillende perspectieven op zin en geloof 
kunt bespreken, waar geen oordeel is, waar je samen leuke dingen doet en aanmoedigt. Die 

groepen kunnen (losjes) verbonden zijn aan onze gemeente. 
Dit raakt aan betekenisvol leven en horen bij een groep 

 

- We maken online platforms, een bron van inspiratie en ontmoeting: een goed verzorgde 
digitale omgeving waar je (ook) met elkaar in gesprek kunt.  

Dit raakt aan betekenisvol leven, grip op het leven en horen bij een groep 
 

- Het horen bij een groep is de wens van veel jongvolwassenen. Een plek waar je wijsheid, 
houvast, structuur en vaste rituelen vindt, en waar je kunt reflecteren op je eigen leven. 

Dit raakt aan betekenisvol leven en grip op het leven 

 
- Familie en vrienden spelen een sleutelrol in de omgang van jongvolwassenen met 

zingeving. Onder hen kunnen ze zichzelf zijn, grote vragen delen, waardevolle gesprekken 
hebben en samen optrekken. 

Dit raakt aan horen bij een groep 
 
- Ook in grote groepen onbekende mensen worden jongvolwassenen geraakt. Bij een grote 

bijeenkomst of festival kun je je onderdeel voelen van een groter geheel, meegenomen 
worden in een gezamenlijke ervaring en ‘opgetild’ worden aan de massa. 

Dit raakt aan doel in het leven 
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- Muziek maakt ruimte voor je emoties, het geeft een stem aan dat wat je moeilijk kunt 

verwoorden, het raakt zelfs aan de ervaring van het eeuwige. Het is bij uitstek een vorm die 

de cultuur van jongvolwassenen verbindt met zingeving en religie. Ook het samen maken van 
muziek tilt je naar een hoger plan. 

Dit raakt aan doel in het leven 
 

- Wat voor muziek geldt, speelt ook bij andere kunstvormen. Expressie kan in allerlei vormen 
helpen om zingeving te ervaren en te uiten. Of het nu dans, schilderen, theater, digitale 

kunst, maken van een podcast of een andere vorm is. 

Dit raakt aan doel in het leven 
 

- Een goede sociale infrastructuur schept een vertrouwensvolle ruimte. Een plek waar je je 
veilig voelt en een emotionele binding durft aan te gaan. Waar je begrepen, en niet 

veroordeeld, wordt, waar je ervaart dat je niet alleen staat, ook als je met lastige dingen 

worstelt. 
Dit raakt aan doel in het leven en horen bij een groep 

 
- Diversiteit in leeftijd, in (religieuze) achtergrond, in levenservaring: integratie van 

verschillende soorten mensen en meningen zorgt voor een ‘zinvolle’ sociale groep. Je voelt dat 
je welkom bent, wie je ook bent. En je leert van elkaars overeenkomsten en verschillen. 

Dit raakt aan horen bij een groep 

 
 

Wat kunnen wij hier als gemeente aan doen: 
 

- Laat je meer horen in het maatschappelijk debat, organiseer debatten en publiceer deze. 

Jongvolwassenen kunnen op die manier ook hun stem laten horen. 
- Eigen (social)mediakanalen opzetten en creatieve ruimte maken in de kerk om effectief 

content te produceren; 
- Ontwikkelen van nieuwe muziek en rituelen, samen met de jong volwassenen 

- Ontwikkel nieuwe vormen van kerk-zijn met andere rituelen, online vormen, spellen etc. 
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2.    De gastvrije gemeente 
 Zonder gastvrijheid geen missionaire gemeente 
 
Wat zouden wij willen? 
Onze gemeente wil een vitale en aantrekkelijke gemeente zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht. 

Een ontmoetingsgemeente, gericht op Langedijk en directe omgeving, waar plaats is voor alle 
mensen. Het Trefpunt gaat fungeren als ‘De Huiskamer van Langedijk’. 

 
Hoe zouden we dat kunnen realiseren? 
 
Open kerkgebouw 
Er moet meer oog komen voor nieuw ingekomenen en gasten.  

 
Nieuwe initiatieven 
Onze gemeente staat meer open voor nieuwe initiatieven en andere geloofsgroepen. Omarm nieuwe 
initiatieven en geef ze ruimte om binnen onze kerk te pionieren. Zoek zo mogelijk raakvlakken en 

onderzoek of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Zoek bij nieuwe sociale initiatieven het juist ook 

buiten de kerk, laat serviceclubs aanhaken voor het funden van events en/of extra handjes. Op deze 
manier komen diverse mensen in aanraking met de kerk.  

 
Verhuur 
Het gebruik/verhuur van het kerkgebouw voor concerten, bijeenkomsten en maatschappelijke 
activiteiten zou meer gestimuleerd kunnen worden. 

 
 

- Organiseer activiteiten (informatiebijeenkomsten, debatten, spelletjes, Nederland in 

Beweging) die aansluiten op de interesses en belevingswereld van jong en oud en zorg dat 
deze bekend worden; niet alleen in de eigen kring maar vooral daarbuiten. 

- Organiseer periodieke maaltijden (bijv. eens per week) voor mensen die eenzaam zijn, 

senioren, singles, jongeren etc. Beetje zoals Solid Friends/Rock Solid/Toppers van Geloven.  
- Breid de keuken uit met genoeg faciliteit om eten te bereiden. 

- Geef lokale goede doelen of instellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
faciliteiten om content te produceren. Vervolgens kan deze content dan via de diverse 

mediakanalen gedistribueerd worden;  

- Zoek contact met organisaties zoals Wonen Welzijn Plus, Zonnebloem, Waardse Senioren in 
Beweging) etc. en laat hen ook gebruik maken van jouw gebouw (samenwerking met Horizon 

is daar een heel goede stap in). Kijk of je met hen extra activiteiten kunt ontplooien. 
- Organiseer periodiek (bijv. eens per maand) een grote activiteit in de kerk zoals een concert, 

misschien wel een festival in de kerkzaal. https://zingenindekerk.nl/evenementen/ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://zingenindekerk.nl/evenementen/
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3.     De dienende gemeente 
  Omzien naar elkaar in woord en daad 
  
Wat zouden wij willen? 
Onze gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om haar mensen, hen 

bijstaat en voor hen opkomt. Een gemeente waarbij de mensen omzien naar elkaar en betrokken zijn 
op elkaar en bij hoogte- en dieptepunten samen het leven delen.  

 
Onze gemeente wil een dienende gemeente zijn, gericht op Langedijk en haar directe omgeving. Als 

er projecten ondersteund gaan worden, zijn dat in beginsel projecten die in Langedijk en haar directe 
omgeving actief zijn. Hierdoor onderstrepen we onze maatschappelijke betrokkenheid en zijn we meer 

‘in beeld’ bij de directe samenleving. 

 
Hoe zouden we dat kunnen realiseren? 
 
Pastoraat 
Het zou verstandig zijn de huidige structuur van pastoraat aan te passen. Er zou gewerkt kunnen 

gaan worden met ‘kringen’ waarin mensen van verschillende leeftijdsgroepen, (gezins)samenstelling 
omzien naar elkaar en een beroep kunnen doen op elkaar. Bijvoorbeeld: ouderen die een beroep 

kunnen doen op iemand uit hun kring als ze bijv. naar de dokter moeten of hulp nodig hebben bij 
administratie en/of financiële zaken. De wijsheid die de oudere heeft als het gaat om omgaan met 

pubers; of de tijd die een oudere beschikbaar heeft om op te passen, zodat ouders er samen een 

avondje uit kunnen om hun relatie te verstevigen; of de jongere die de oudere uit z’n isolement haalt, 
etc. 

De predikant en pastoraal ouderling zullen een coachende/toerustende taak krijgen door bijvoorbeeld 
materiaal voor de kringen te ontwikkelen, kringleiders te coachen etc.  

Daarnaast blijven de predikant en pastoraal ouderling zorg dragen voor het pastoraat voor de 
gemeenteleden die dat wensen of nodig hebben. 

 

Diaconaat 
We kunnen meer sociaal maatschappelijke activiteiten gaan ontwikkelen voor ouderen en jongeren. 

Maar het moet sneller inspelen op de actualiteit. Is er vandaag hulp nodig? Dan is er vandaag een 
vraag om helpers en gaan we niet eerst in allerlei commissies overleggen hoe we die hulp dan gaan 

bieden. Dan is de actualiteit achterhaalt en is, met name bij jongeren, de motivatie weg. 

 
Hoewel we ons in eerste instantie focussen op Langedijk en de directe omgeving mogen we de 

gebeurtenissen in de wereld niet uit het oog verliezen. Indien noodzakelijk of indien gewenst is het 
altijd mogelijk om projecten ‘overzees’ te ondersteunen. 

Behalve dat het ondersteunen van projecten in de directe omgeving of elders dienstbaar is, is dit ook 
zeker iets wat ons als gemeente samenbindt. 

 

Naar buiten gericht en zichtbaar zijn  
De predikant en kerkenraad krijgen de ruimte om te netwerken, bijvoorbeeld door het in contact 

treden met de burgerlijke overheid, maatschappelijke en sociale initiatieven, e.d. Belangrijk is om 

verdere en intensievere samenwerking met de andere kerken na te streven, heroverwegen van de 

huidige initiatieven en ontplooien van nieuwe initiatieven. 
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4.     De lerende gemeente 
   De gemeente leert zelf en betrekt anderen daarbij 

Wat zouden wij willen? 
Onze gemeente wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning en 

ontwikkeling, waar alle mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt. 

Onze gemeente wil een actieve geloofsgemeenschap zijn, waarin jong en oud zich thuis voelt en 
waarin iedereen kan participeren en leren. 

 
Hoe zouden we dat kunnen realiseren? 
 
Kerkdiensten 
Onze gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd en waarbij in de 

eredienst de Bijbel wordt vertaald naar ons dagelijks leven. Elke zondag een inspirerende kerkdienst 
(met regelmatig een speciale thema-dienst) met gebruikmaking van de beamer, eigentijds 

taalgebruik, eigentijdse muziek, kerkelijk theater en andere uitingsvormen. We willen aansluiten bij de 
vragen en belevingswereld van deze tijd en liederen zingen die horen bij de pluriformiteit van de 

jongere en oudere bezoekers.  

 
Sluiten de huidige kerktijden echter nog wel aan bij de ‘nieuwe wereld’. Is 10 uur (met koffie) wel het 

juiste tijdstip, of zou je kunnen experimenteren naar 12 uur (met een lunch) of zelfs naar de avond. 
En op welke manier is de kerkdienst te volgen? Life, via Social Media en via andere mogelijkheden? 

 

Muziek 
Onze gemeente wil haar talenten op muzikaal gebied breed inzetten. Naast de cantorij, 

gelegenheidskoor en orgelspel regelmatig andere manieren van ondersteuning van gemeentezang of 
medewerking aan kerkdiensten.  

 
Vorming en toerusting 
We bieden cursussen aan waar behoefte aan is. Je kunt denken aan nieuwe cursussen zoals 

opvoedingsvorming en –toerusting, zorg voor ouderenvorming en –toerusting, rouwverwerking, 

christelijke feesten en/of introductiecursussen zoals (Youth) Alpha, aangenaam kennis te maken, 

Toppers van Geloven en boekbesprekingen. Deze cursussen staan ook open voor mensen van buiten 
onze gemeente. 

 
Het gaat hier niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de beleving. Men moet zich kunnen 

spiegelen aan mensen die positieve ervaringen opdoen in de relatie met God en andere mensen die 
dat hardop delen. Waar dat gebeurt, kan men leren dat de inhoud van het geloof en een positieve 

houding bij elkaar horen. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


