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1 | Introductie 
 

Inleiding 

 

In de loop van 2011 vond de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht (DGU) het 

wenselijk een nieuw beleidsplan te ontwikkelen. Teije Bakker, Josje Hoekveld, Marleen Kieft, Jan 

Niemantsverdriet, Yvonne Wijne en Anneke van der Zijpp werden bereid gevonden toe te treden tot 

een commissie om het nieuwe plan voor te bereiden. 

De kerkenraad ging ervan uit dat nog veel elementen uit het vorige beleidsplan "Geloven, dromen, 

doen" in het nieuwe plan zouden kunnen terugkeren. De opdracht voor de beleidscommissie hield 

dan ook in te werken aan een evaluatie, revisie en actualisering van beleidsplan 2008-2011 "Geloven, 

dromen, doen." Tevens zou aandacht dienen te worden besteed aan het jeugdwerk naar aanleiding 

van de Visie Jeugdwerk 2011, geschreven door de leiding van de jeugdgroepen. 

Dit document bevat na een weergave van de werkwijze van de beleidscommissie eerst een 

onderbouwing vanuit theologisch perspectief, waarin ook de verbinding van het vorige beleidsplan 

met het nieuwe wordt gelegd. Daarna is een evaluatie van het vorige beleidsplan opgenomen, 

gevolgd door een analyse van de huidige situatie, mede gebaseerd op die evaluatie. Ten slotte 

komen de door de beleidscommissie voorgestelde beleidsvoornemens voor de komende periode 

aan de orde.  

Tijdens de ledenvergadering van 3 februari 2013 is het plan besproken en op de ledenvergadering 

van 7 april 2013 is het vastgesteld. 

 

 

Onderbouwing vanuit theologisch perspectief  

 

In artikel 2 van het Reglement 2003 van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht lezen wij: "De roeping 

van de Gemeente is het in de wereld in woord en daad getuigen van Gods verzoenend, bevrijdend 

en vredestichtend werk in Christus." 

"Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust 

geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht." 

Mattheus 11:29,30 

 

Theologisch gezien is de Gemeente een voorbode van het Koninkrijk Gods, plaats in de wereld waar 

al iets te zien is van de verzoende verhoudingen tussen God en mens en tussen mensen onderling. 

De Gemeente is wel in de wereld, maar niet van de wereld. Binnen de Gemeente zijn andere normen 

en waarden van kracht dan die welke in de wereld worden nageleefd. 

Om gestalte te geven aan het feit dat zij voorbode is, vertalen wij de theologische opdracht van de 

Gemeente in vier deelgebieden: vieren, dienen, leren en getuigen (levensfuncties).  

Vieren: hart van de Gemeente, ruimte om ons leven met God en met elkaar te verbinden op allerlei 

mogelijke, open en creatieve manieren. 

Dienen: elkaar binnen de Gemeente tot vrede en verantwoordelijkheid zijn; in gezamenlijkheid 

onszelf er van bewust zijn en blijven dat wij een opdracht tot dienst aan de wereld hebben. 

Leren: blijvend in gesprek zijn met God en de bronnen die van Hem getuigen; blijvend in gesprek zijn 

met elkaar en de wereld om ons heen, om de bereidheid om deel van de Gemeente te zijn te voeden. 
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Getuigen: als Gemeente de opdracht aanvaarden als getuigenis van God in de wereld te staan, een 

open plaats voor wie op zoek zijn naar zingeving en houvast, alsmede in praktische zin bereid zijn bij 

te dragen aan het verzachten van de nood in de wereld op alle mogelijke manieren. 

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht heeft in eerdere beleidsplannen, maar ook in recente 

bijeenkomsten, het verlangen uitgesproken een 'levendige, gastvrije, hartverwarmende en 

inspirerende gemeente' te zijn.  

 

De beleidscommissie heeft in het door haar geschreven beleidsplan dit verlangen vertaald naar 

concrete speerpunten op het gebied van de vier levensfuncties. Daarbij merkt zij nadrukkelijk op dat 

bovenstaand verlangen alleen dan kan worden gerealiseerd, wanneer de leden en vrienden van de 

Gemeente in saamhorigheid en onderlinge verbondenheid bereid zijn aan dit ideaal te werken.  

 

Naar het nieuwe beleidsplan 
In het vorige beleidsplan "Geloven, dromen, doen" zijn op grond van uitgebreide gesprekken en 

grondige bezinning binnen de Gemeente drie jaarthema's gekozen, die gezien werden als wezenlijk 

voor het beleid in de daaropvolgende jaren:  

▪ DGU: zichtbaar en gastvrij 

▪ DGU: jong en oud samen 

▪ DGU: werken aan vrede en duurzaamheid 

 

De beleidscommissie is tot de conclusie gekomen dat binnen het beleid voor de komende jaren van 

de DGU met name drie thema's speerpunten van het beleid zouden moeten worden: 

▪ Mentaliteit/zichtbaarheid 

▪ Jeugdwerk 

▪ Liturgie 

De vorige thema’s zijn niet geschrapt, maar met een iets ander accent opnieuw tot kernpunten van 

het gemeentebeleid gemaakt.  

 

Met Mentaliteit/zichtbaarheid als kernpunt van het beleid voor de toekomst van de DGU heeft de 

beleidscommissie voor ogen dat de Gemeente minder naar binnen gekeerd zou moeten zijn en 

minder gericht op het eigen welbevinden, dan nu het geval is. Zij zou meer zichtbaar en herkenbaar 

aanwezig kunnen zijn in de samenleving, bereid tot meer samenwerking met gelijkgestemde kerken 

in Utrecht en omstreken. Mentaliteit/zichtbaarheid is het aspect dat bij alle speerpunten een 

wezenlijke rol speelt. 

"En Hij zei tot hen: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 

schepping." Markus 16:15 

 

Het speerpunt Jeugdwerk verdient de blijvende aandacht van de Gemeente omdat het in de huidige 

samenleving steeds minder vanzelfsprekend is om een duurzame binding aan te gaan met een kerk. 

Gezinnen zijn druk, beide ouders hebben vaak een baan en jongeren hebben talloze mogelijkheden 

om hun vrije tijd mee te vullen. Wat is er voor nodig om de Gemeente tot zo'n boeiende plaats te 

maken dat kinderen en jongeren graag naar de kerk gaan? 
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"Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei 

tegen hen: Wie in Mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij 

opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem, die Mij gezonden heeft."  

Markus 9:36,37 

 

Ten aanzien van het speerpunt Liturgie vindt de beleidscommissie dat de liturgie (het geheel van 

gebeden, lezingen en handelingen die samen een kerkdienst vormen) gezien bovenstaande 

omschrijving van de vier levensfuncties van de Gemeente de ziel van het gemeente-zijn is. Het is van 

groot belang dat leden en vrienden zich vanuit de grond van hun hart verbonden voelen met wat er 

in de kerkdiensten gebeurt. Daartoe is overleg en onderlinge afstemming nodig, alsmede het 

verkennen van mogelijkheden om moderne media een aantrekkelijke rol te laten spelen in de 

vieringen.  

"Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt."  

I Petrus 4:11 

 

Ten slotte: 

De beleidscommissie spreekt haar vertrouwen uit dat waar broeders, zusters en vrienden in 

onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid samen bouwen aan de toekomst van de Doopsgezinde 

Gemeente Utrecht, deze Gemeente een blijvend inspirerende plaats voor ontmoetingen met God en 

met elkaar zal zijn. 

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen 

daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt."      

I Petrus 4:10 

 

2 | Evaluatie beleidsplan 2008-2011 
 

Het beleidsplan voor de DGU voor 2008-2011 "Geloven, dromen, doen" bevat een serie mogelijke 

actiepunten waarmee de vier levensfuncties van een kerkelijke gemeente versterkt zouden kunnen 

worden. Deze zijn na overleg met de Gemeente in twee klankbordavonden samengevat in drie 

onderwerpen die van wezenlijk belang werden geacht voor de jaren 2008-2011: 

▪ Zichtbaar en gastvrij zijn 

▪ Betrokkenheid tussen jonger en ouder 

▪ Vrede en duurzaamheid 

Deze thema’s zijn uitgeroepen tot jaarthema’s en projectgroepen hebben allerlei activiteiten rond 

de jaarthema’s ontwikkeld. In deze evaluatie zullen de doelstellingen en activiteiten van de drie 

jaarthema’s worden besproken. 

 

De beleidscommissie op grond van een evaluatie van de uitvoering van het vorige beleidsplan tot de 

conclusie gekomen dat vele geïnitieerde en geactiveerde plannen en voornemens een zeer 

vruchtbare bodem hebben gevonden binnen de Gemeente. Het idee om te werken aan de hand van 

themacommissies (die gedurende een seizoen de thema's onder de aandacht brengen) heeft goed 

gewerkt.  
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3 | Analyse huidige situatie 
 

 

De analyse van de huidige situatie in de DGU laat zien dat er zowel positieve als zorgwekkende 

ontwikkelingen zijn. Zorgwekkend is het teruglopende ledenaantal en de veroudering van het 

ledenbestand. Deze veroudering zal in de toekomst leiden tot een nog snellere afname van het 

ledenaantal. Dit heeft zowel gevolgen voor het vinden van vrijwilligers voor allerhande taken binnen 

de DGU als voor de financiële situatie. Daarnaast is een afnemend kerkbezoek waar te nemen. Ook is 

de zichtbaarheid in de Utrechtse samenleving voor verbetering vatbaar.  

 

Wat niet is uit te drukken in cijfers, maar wat wel een positief signaal is, is de grote betrokkenheid 

van veel leden en hun bijdrage aan allerlei kringen en taken. We zien ook een grote groep 

jongvolwassenen die druppelsgewijs wordt aangevuld door jongeren die de DGU weten te vinden. 

Ook mogen we ons telkenjare verheugen op het toetreden van nieuwe leden na hun belijdenis.  
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4 | Beleidsvoornemens 
 

Op grond van de evaluatie van het vorige beleidsplan, een analyse van de huidige situatie en 

gesprekken met gemeenteleden komt de beleidscommissie tot de volgende overwegingen en 

aanbevelingen. Het is zeer wel mogelijk de hieronder genoemde speerpunten, net als in het vorige 

beleidsplan, als jaarthema's uit te werken. 

 

Mentaliteit/zichtbaarheid  
 

In de beleidsplannen uit 1999 en 2007 werd al geschreven dat de DGU tamelijk naar binnen gekeerd 

is en niet erg zichtbaar is in de Utrechtse samenleving. De vraag die zich al jaren opdringt is: zou 

onze Gemeente gemist worden in de stad als ze niet meer bestond? Wij (en met ons de voorgaande 

beleidscommissies) zijn bang van niet. We denken dat dit vooral een kwestie is van mentaliteit is in 

de Gemeente: de huidige mentaliteit lijkt er vooral een te zijn van gericht zijn op het eigen 

welbevinden in plaats van open staan voor de wereld om ons heen.  

 

Mentaliteit/zichtbaarheid is een aspect dat bij de andere speerpunten en bijbehorende 

aanbevelingen een rol speelt en is daar in feite onlosmakelijk mee verbonden. We zouden onszelf als 

Doopsgezinde Gemeente Utrecht kunnen afvragen waarom 'mentaliteit/zichtbaarheid' als een van 

de speerpunten voor de komende beleidsperiode wordt gekozen. Een reden daarvoor is de 

overtuiging dat wij als Gemeente op geloofsgebied een unieke Bijbelse traditie vertegenwoordigen, 

die wij de buitenwereld niet kunnen onthouden. Een andere reden is dat wij van mening zijn dat de 

levendigheid van de Gemeente wordt bevorderd door opener en zichtbaarder te zijn in de 

samenleving. Een derde reden is dat zo'n Gemeente nogal wat vraagt van de inzet van vrijwilligers 

om de talrijke activiteiten op een behoorlijk niveau te kunnen laten functioneren. Door het 

aantrekken van mensen die bereid zijn zich met enthousiasme en elan mede verantwoordelijk te 

voelen voor al wat de Gemeente aan activiteiten ontplooit, wordt het gemeente-zijn een meer 

gedeelde zaak, waardoor de schouders van enkelingen ontlast worden.   

 

Aanbevelingen 

 

Mentaliteitsveranderingen zijn moeilijk concreet te sturen en aan te pakken. Echter, we denken 

toch dat we bij alle activiteiten die de DGU ontplooit ons zouden moeten afvragen:  

� Doen we dit zo omdat we het altijd al doen of omdat we het zo willen?  

� Is dit een activiteit waar ik mijn buurvrouw of een collega mee naar toe kan nemen? Denk 

aan Spraakmakend eten, Taizé-vieringen, Jong-en-Ouddiensten, et cetera. 

� Kunnen we door meer ruchtbaarheid en pakkende publiciteit te geven aan onze activiteiten 

mensen van buiten aantrekken? Dit kan zowel individueel (door gemeenteleden zelf) als 

collectief (door de DGU) gedaan worden. 

� Hoe is onze houding ten opzichte van andere kerken? Mede met het oog op het kleiner 

wordend ledenaantal actief (blijven) investeren in samenwerking met andere kerken 

(gezamenlijke projecten, activiteiten, van elkaars ideeën leren e.d.). 

 

Het tot stand brengen van een mentaliteitsverandering binnen de Gemeente en de vergroting 

van de zichtbaarheid van de Gemeente zijn niet eenvoudig te realiseren en zullen ook zeker niet 

vanzelf gaan. Het is daarom noodzakelijk dat een groep of persoon zich hierover buigt en hier 

een plan of strategie voor opstelt en initieert.  
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Jeugdwerk  

 

De DGU is in de gelukkige omstandigheid dat er relatief veel kinderen in de gemeente zijn. Veel 

activiteiten voor kinderen en jeugd lopen goed. Toch zijn er observaties die tot nadenken en actie 

stemmen.  

 

� Het aantal kinderen dat structureel betrokken is bij DGU-activiteiten is kleiner dan het aantal 

kinderen dat potentieel aan deze activiteiten zou kunnen deelnemen, zoals blijkt uit de analyse 

in hoofdstuk 3. Ook bestaan er grote verschillen in aanwezigheid: de ene keer zijn er 

bijvoorbeeld heel veel kinderen bij de Kinderdienst, de andere keer is het een handjevol. 

 

� Jongeren tussen de 16 en 25 jaar verdwijnen uit het zicht: voor hen is er geen aanbod meer. We 

denken dat we ons daar niet bij neer moeten leggen, maar juist actief activiteiten voor deze 

groep moeten gaan ontplooien. Er is al lange tijd sprake van een nieuw op te richten groep 18-

plus, maar dit voornemen heeft nog niet geleid tot tastbaar resultaat.  

 

� Het is een goede gewoonte dat een van de kerkenraadsleden speciale aandacht voor het 

jeugdwerk heeft. In de huidige taakverdeling heeft geen van de kerkenraadsleden jeugdwerk in 

de portefeuille. Dat is geen goede zaak. Wat nu ontbreekt, is iemand die een overkoepelende 

blik heeft op het reilen en zeilen van het jeugdwerk. Dit kan een kerkenraadslid zijn die een 

aanspreekpunt is voor gemeenteleden die zich inzetten voor het jeugdwerk.  

 

� Uit de gesprekken met gemeenteleden, met name met jongeren, bleek dat er behoefte is aan 

andersoortige en interactievere diensten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

� Zorg er als Gemeente voor dat jeugdwerk een belangrijk beleidsspeerpunt is. In dit verband 

verdient het aanbeveling als een van de kerkenraadsleden 'jeugdwerk' in de portefeuille 

krijgt. Dit moet iemand zijn die voldoende affiniteit heeft met deze doelgroep, die 

toegankelijk is voor de gemeenteleden die zich bezighouden met jeugd en jongvolwassenen 

en die zich hiervoor kan en wil inzetten.  

� Inventariseer hoe aan de behoefte tot diversificatie en interactie van de zondagse diensten 

kan worden tegemoet getreden, zonder daarbij de dienst minder aantrekkelijk te maken 

voor de overige gemeenteleden.  

� Stimuleer de contacten tussen jongeren en ouderen. Dat kan gebeuren binnen de 

kerkdiensten, maar er kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld huisbezoek door jongeren 

aan ouderen (die de kerk niet zo makkelijk meer kunnen bezoeken). 

� Zorg voor een goede balans bij de investering in aandacht voor zowel de jongeren als de 

ouderen. 

Liturgie  

 

De beleidscommissie stelt vast dat de wekelijkse kerkdiensten al jarenlang verlopen volgens een 

tamelijk traditioneel stramien. Wel zijn er de Taizé-vieringen, de Jong-en-Ouddiensten en zijn er af 

en toe diensten die door een groep gemeenteleden worden voorbereid. De liturgiecommissie heeft 

zichzelf afgelopen jaar opgeheven. Dat is jammer: reflectie op inhoud en vorm van de kerkdiensten 

vindt nu slechts beperkt plaats.  
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Daarnaast constateert de beleidscommissie dat van de Open Ruimte relatief weinig gebruik wordt 

gemaakt. Dit onderdeel van de liturgie wordt van wezenlijk belang geacht voor de onderlinge 

betrokkenheid van de Gemeente. Speelsere diensten, levendige en betrokken vieringen kunnen een 

samenbindende en versterkende factor zijn tussen gemeenteleden en bovendien een uitstraling 

hebben naar buiten.  

 

Aanbevelingen 

 

Richt een nieuwe 'commissie vieringen' op, met inbreng van zowel ouderen als jongeren. Deze 

commissie kan zich onder andere buigen over: 

� Liederenkeuze. 

� Diensten aantrekkelijk voor jongeren en ouderen. 

� Meer muziek in de dienst en beter zingen, bijvoorbeeld onder leiding van een cantor/organist. 

Ook kunnen er voor aanvang van de dienst alvast liederen geoefend worden (ook 

meerstemmig). Tot slot kan er meer variatie in instrumentale ondersteuning zijn en canon en 

wisselzang gezongen worden. 

� Ander mediagebruik, mits dat een werkelijk doel dient, ook ten behoeve van meer interactieve 

diensten. 

� De opstelling van stoelen en banken in de kerkzaal. 

� PR voor bijzondere diensten en activiteiten. 

� Gebruik van Open Ruimte stimuleren, waarbij deze een andere plaats in de liturgie kan krijgen. 

� Mogelijkheid van andersoortige avondmaalsvieringen naast de al bestaande avondmaals-

vieringen, bijvoorbeeld  in de laatste dienst voor het zomerreces. 

Maatschappelijk project 

 

Ten slotte wordt het aanbevolen een project op te starten waarin de voorgaande speerpunten als 

het ware samenvallen. In het verleden heeft de DGU regelmatig haar maatschappelijke 

betrokkenheid getoond door het opzetten en uitvoeren van projecten met een goed doel. Het meest 

recente voorbeeld is het inmiddels afgeronde project rond de bibliotheek in Tanzania. Momenteel is 

de bijdrage aan de maatschappij door de DGU nog vooral financieel van aard - en uit gesprekken is 

gebleken dat sommige gemeenteleden zich daardoor niet bij een dergelijk project betrokken voelen.  

 

Aanbevelingen 

 

� Zet een nieuw project op met een maatschappelijk doel dichtbij huis, welke samenbindend kan 

werken tussen gemeenteleden en bovendien de zichtbaarheid in de Utrechtse samenleving 

versterken. We denken aan bijvoorbeeld een project in de adventstijd of in de veertigdagentijd 

voor de voedselbank, hulp aan vluchtelingen of een basisschool in een Utrechtse 

achterstandswijk.  

� Als er voor een maatschappelijk project wordt gecollecteerd, verdient het aanbeveling dit doel 

in de zondagse diensten (bijvoorbeeld in de Open Ruimte) ook toe te laten lichten door een 

persoon die affiniteit heeft met het project, een kerkenraadslid of een lid van de commissie 

maatschappelijke zorg. Daarnaast kan het project ook worden genoemd in de gebeden. 

� De beleidscommissie stelt voor een van de huisjes in de vorm van een 'diaconiehuisje' als 

doorgangshuis vrij te maken voor het opvangen van asielzoekers, vluchtelingen of andere 

mensen in een bedreigde maatschappelijke positie. 

 


