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Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen ,zaaien en oogsten ". 

Inleiding: 

Deze aanzet tot het beleidsplan bevat antwoorden op de volgende vragen. 

1. Wat is onze visie ? 

2. Wat is onze missie ? 

3. Hoe geven Doopsgezinde in Haarlem vorm aan hun geloof ? 

4. Waar gaan we van uit en wat vinden we belangrijk ? 

5. Wat zijn de huidige doelen en activiteiten ? 

6. Waar willen we over zeven jaar zijn ? 

7. Wat willen we dus in ieder geval toevoegen aan de activiteiten ? 

8. Hoe gaan we dit allemaal doen ? 

9 . Wat is daar voor nodig ? 

 

 
1. Wat is onze visie? 

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem heeft volgens haar regelement als historische 

opdracht : in gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus Christus mensen te betrekken in dienst van 

vergeving ,verzoening ,gerechtigheid en vrede aan elkaar en in de wereld, uit liefde tot God en tot de 

mensen In de 21e eeuw vinden wij het belangrijk om waardevolle elementen uit die traditie door te 

geven aan de Gemeente en aan de samenleving. 

 
2. Wat is onze missie ? 

De Gemeente is vanuit haar Doopsgezinde traditie en haar opdracht een gemeenschap van mensen 

die in vrijheid van geloven , verdraagzaamheid jegens elkaar en anderen, het belijden van geloof door 

ieder lid persoonlijk en het gedoopt worden op grond van dit belijden van harte en met overtuiging 

aanvaarden en trachten te leven vanuit dit belijden. 

Wij willen dat erfgoed doorgeven door op een inspirerende, moderne manier in verbinding te staan 

met elkaar en met de samenleving in de 21e eeuw. 

Wij zijn een vrijzinnige, saamhorige, verdraagzame, gastvrije en levende Doopsgezinde Gemeente 

die emancipatie nastreeft. 

 
3. Hoe geven Doopsgezinde in Haarlem vorm aan hun geloof ? 

In Haarlem wordt 'Doopsgezind' vooral ingevuld door het tweesporenbeleid :omzien naar elkaar en 

naar buiten treden . Het is een leidraad voor ons handelen en dient voortdurend geactualiseerd te 

worden . Die twee sporen zijn onder meer te zien in de verschillende activiteiten zoals aangegeven 

onder punt 5. 

Doopsgezinde in Haarlem vinden de Joodse wortels van het christelijk beleven van belang. Mét heel 

Doopsgezind Nederland onderscheidt Haarlem zich van de Doopsgezinden in de rest van de wereld 

door de vrijzinnige wijze van de beleving van het Christelijk geloven . 

 
4. Waar gaan we vanuit en wat vinden wij belangrijk ? 

Wij geloven in een toekomst voor onze Gemeente en zien mogelijkheden om waardevolle elementen 

uit de traditie aan te passen aan de tijd van nu. 

Saamhorigheid en het gezamenlijk Gemeente zijn vinden we belangrijk en het gebouw waarin de 

kerk huist zien wij als een open ontmoetingsplek voor elkaar en voor de ontmoeting en relatie met 
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de buitenwereld. Wij willen binnen open staan voor de ideeën van buiten(diversiteit). Voor onze 

Gemeente is de Gang bij uitstek een kans voor een open contact tussen binnen en buiten. 

Gastvrijheid, zelfbeschikking en engagement dragen wij hoog in het vaandel. 

 
Het is belangrijk dat wij elementen uit onze traditie - dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, 

daden gaan woorden te boven en vrij in het christelijke geloven - in de huidige tijd betekenis te 

kunnen geven . Hierdoor kan datgene wat is overgeleverd aangepast worden en wordt de traditie in 

een nieuwe vorm ge goten .Sleutelwoorden zijn : tolerantie en begrip. Cultuur speelt een essentiële 

rol en verbeelding is daarvan een onderdeel . Door verbeelding kun je hetzelfde anders gaan zien. 

Het is belangrijk om concrete activiteiten te ontplooien die op elkaar afgestemd waardoor een 

dynamiek ontstaat die mensen inspireert en het ergens over gaat. Het gaat ergens over wanneer wij 

worden geraakt en dit kunnen delen met anderen . De verhalen uit de Bijbel vormen ons ijkpunt. 

 

 
5. Wat zijn de huidige doelen en activiteiten ?. 

 
1 Omzien naar Elkaar 

Dit doen we door het ontplooien van o.a. de volgende activiteiten : 

• Pastoraat 

• Diaconie 

• Maatschappelijk werk 

• Kringen en groepen 

• Geloofsverdieping door o.a. TEEZ en Tenachon 

• Vakantie weken 

• Jeugdwerk 

• Kerkdiensten 

 
2. Naar buiten treden 

Dit doen we door o.a. de volgende activiteiten: 

• Sneel 

• De Gang 

• Jansje 

• Themadiensten 

• ABC 

• Gespreksgroepen over geloofs- en levensvragen 

• Living history 

• Stem in de Stad 

• Diaconie 

 
6. Waar willen we over 7 jaar zijn ? 

 
We willen een levende kerk zijn, met een zondagse Vermaning ,een evenwichtige leeftijdsopbouw, 

een adequate huisvesting en een duurzaam beleid. 

Wij streven ernaar om over zeven jaar een duurzame exploitatie gerealiseerd te hebben op het 

gebied van organisatie, financiën en het immaterieel erfgoed. 

We zijn dan zichtbaar in staat om beleidskeuzes te maken over welke activiteiten wel en niet gedaan 

worden , waarbij leidend is hoe de geestelijke en materiële erfenis het beste duurzaam beheerd 

kunnen worden . 
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7. Wat willen we dus in ieder geval toevoegen aan de activiteiten ? 

 

 
A.  Een werkgroep gaat inventariseren wat wij al doen op het terrein van vrede en verzoening en 

stelt aanbevelingen op hoe dit verder te ontwikkelen . 

 

 
B Een werkgroep gaat onderzoeken hoe wij het zijn van een gastvrije kerk verder kunne 

ontwikkelen. 

 

 
C Er wordt vanuit de DK verder gewerkt aan het realiseren van een gezonde financiële 

huishouding o.a. door: 

• Verhogen kostenbewustzijn, 

• Zuinig omgaan met middelen en energie 

• Door meer inkomsten te genereren ,bv door meer verhuur tegen hogere prijs. 
 
 

D Het streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van de Gemeente waarbij het aantal 

leden en belangstellende op het niveau van 2011ook in de toekomst gehandhaafd blijft. 

Dit is onder meer nodig om voldoende vrijwilligers te hebben die het werk kunnen verzetten 

voor het zijn van een levende kerk. Een werkgroep zal inventariseren wat daar voor nodig is. 

 

 
E Huisvesting 

We streven er naar : 

• Eén gebouw voor de hele Gemeente 

• Een verantwoorde ecologische voetafdruk van het kerkgebouw 

• Verbeteren van de bereikbaarheid van de kerk in het centrum. 

Dit zal verder worden uitgewerkt door een werkgroep. 

De bedoeling is dat er uiterlijk in 2017 een plan is ,aan de hand waarvan we tot passende 

huisvesting voor de gemeente kunnen komen . De werkgroep zal zich bezig houden met het 

beantwoorden van de volgende vragen: 

Aan welke huisvesting is behoefte ? 

In hoeverre voldoen de huidige gebouwen daaraan ? 

Welke gebouwen moeten worden afgestoten (en hoe dan ) ? 

Hoe kan het goede behouden blijven ? 

Vooruitlopend daarop wordt bekeken of en hoe de bereikbaarheid van de Grote Vermaning 

kan worden verbeterd. Tevens wordt in het voorjaar van 2012een ecologische voetafdruk 

van het gebouw gepresenteerd. 

 

 
F Het openstaan voor mogelijkheden en kansen. 

 
G Contact met de Gemeente en de buitenwereld door een eigentijdse website en Doopsgezind 

Haarlem. De Commissie Communicatie gaat hiermee verder. 

 
8. Hoe gaan we dit allemaal doen ?. 

 
Vanuit dit beleidsplan worden jaarplannen opgesteld. Tussen nu en 2017 worden alle activiteiten 

getoetst aan onze doelstellingen in dit beleidsplan .Van alle activiteiten moet duidelijk zijn in 
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hoeverre zij een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van die doelstellingen .In de jaarplannen 

wordt daarom aangegeven wat de betreffende activiteit  toevoegt aan het tweesporenbeleid en 

de duurzaamheidsdoelstelling. Per activiteit zal er een kosten -baten analyse gemaakt worden. 

 

 
9. Wat is daar voor nodig ? 

 
Om de kerk te zijn die wij voor ogen hebben is de inzet van vele vrijwilligers nodig. Waarbij in de 

meeste gevallen het onderscheid tussen leden en belangstellende niet relevant is. De kerkelijke 

organisatie heeft een goed vrijwilligersbeleid nodig . Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep 

zoals omschreven onder punt 7 D. 

 

 
Mede gezien onze opdracht is het belangrijk om de ouderen in de Gemeente goede aandacht en 

verzorging te blijven bieden. 

 

 
Wij streven ernaar de jeugd en hun ouders meer dan tot nu toe te betrekken bij de activiteiten . 

Hun inbreng is waardevol en via hen kunnen we de leeftijdsopbouw van de Gemeente op het 

gewenste niveau brengen. 

 


