INLEIDING

Al meer dan 400 jaar komen gelovigen uit Capelle aan den IJssel samen in de Dorpskerk. Sinds
2015 maakt de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk deel uit van de Protestantse Gemeente te
Capellle aan den IJssel. (PGC)
De Dorpskerk positioneert zich binnen het geheel van de PGC en de Protestants Kerk Nederland
(PKN) als een confessionele gemeente.
De achtergrond van onze gemeenteleden is divers; van traditioneel tot evangelisch.
Geen stroming is echter dominant en alle leden samen vormen een actieve gemeente waarin,
naast de wekelijkse kerkdiensten, vele activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd.
Wij geloven en belijden dat Christus, als Heer van de kerk, zijn Gemeente bouwt en onderhoudt.
De huidige Dorpskerk gemeente is levendig maar dreigt ook het contact kwijt te raken met de
jonge en toekomstige generaties. In de laatste jaren zien we dat steeds meer jonge
gemeenteleden tussen de 15-40 jaar de gemeente verlaten of minder actief worden bij de
gemeentelijke activiteiten.
De visie en missie, zoals in dit document verwoord, hebben dan ook als doel de Dorpskerk te
laten groeien en bloeien voor jongeren, volwassenen en senioren. Wij hopen en bidden dat dit
document de start zal zijn van nieuw en groter elan. Als meer gemeenteleden met enthousiasme
participeren in de verschillende vormen van gemeente zijn zal dit de aantrekkelijkheid van onze
gemeente voor alle leeftijden bevorderen en waarborgen we hiermee onze plicht om de gemeente
door te geven aan de jongere en toekomstige generaties.
Door veranderende tijden blijkt het steeds moeilijker om de vacatures in de kerkenraad te
vervullen en daarom wordt in de document ook een andere bestuursstructuur voorgesteld
waarmee we de bestuurbaarheid van de gemeente voor de komende jaren willen waarborgen.
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Missie en Visie Dorpskerk Capelle aan den IJssel 2023-2027
MISSIE
De Dorpskerk in Capelle aan den IJssel is een gastvrije plek voor iedereen om God, jezelf en
anderen te leren kennen. Een eeuwenoude plek waar je thuis mag zijn. Wij geloven dat de
gemeente een plek is waar je jezelf mag zijn en waar je jezelf mag worden – waardig, geliefd en
aanvaard – een kind van God. Wij zijn een gemeente waar Gods liefde in Christus de centrale
plaats heeft. In de bonte verzameling van mensen die de Dorpskerk gemeente vormen is iedereen
ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, kleur en seksuele geaardheid, welkom en kostbaar.
In de liefde van God vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en zin voor het leven.
Elke zondag ontmoeten we elkaar om samen God te prijzen, te zingen, te musiceren en te bidden.
De zondagse diensten variëren in liturgie en worden vormgegeven door de voorgang(st)er en
gemeenteleden. Dit doen wij zoekend en tastend, respectvol en hoopvol, altijd vanuit de liefde
voor God en voor zijn kerk.
De God van de Bijbel is de kern van ons geloof. Deze God leren wij vooral kennen in zijn zoon,
Jezus Christus. Door Jezus zien we hoe God naar ons mensen omziet, hoe groot zijn liefde voor
mensen is en biedt Hij ons zijn genade aan. Over deze God kunnen wij niet zwijgen!
Het leven is complex en er zijn allerlei vragen waar we geen pasklaar antwoord op vinden. In de
Dorpskerk laten we elkaar vrij maar we zoeken ook naar de ontmoeting met elkaar omdat we
geloven dat je samen verder komt dan alleen. We delen onze hoogtepunten en dieptepunten
omdat we geloven dat God ons aan elkaar geeft, om ons aan te vullen, te ondersteunen, te
prikkelen, scherp te houden en wijzer te maken. Iedereen is welkom om aan te sluiten, met ons
mee te doen en in de kracht van de Heilige Geest te dienen in Gods Koninkrijk.
In ons eeuwenoude kerkgebouw willen we een gemeente zijn geïnspireerd door de eerste
gemeente die bijna tweeduizend jaar geleden ontstond in Jeruzalem en zoals deze in de Bijbel
wordt beschreven in Handelingen 2. De kenmerkende facetten van deze eerste christelijke
gemeente, dopen, ontmoeten, leren, vieren, helpen, doorgeven en bidden, zijn ook in de 21e
eeuw de basis van onze gemeente.
De Dorpskerk in Capelle aan den IJssel is onderdeel van de Protestantse Gemeente Capelle (PGC)
en waar mogelijk zoeken we als Dorpskerk de samenwerking met de andere PGC gemeenten en
de Capelse kerken. De Protestantse Gemeente Capelle valt onder de brede vleugels van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
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VISIE
De VISIE voor de Dorpskerk Gemeente
De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk wil in de periode 2023 – 2027 vorm geven aan de
hiervoor genoemde missie aan de hand van de kenmerken vanuit Handelingen 2.
De ervaringen uit de Coronatijd nemen we in deze visie mee, de onderlinge ontmoeting is
belangrijk. Voor de toekomst vinden we het van groot belang dat er nog meer nadruk op de
ontmoeting wordt gelegd en dat er activiteiten worden gestart en/of uitgebreid om dit permanent
te realiseren. Samenwerking met de andere gemeente van de Protestantse Gemeente Capelle
zijn van belang om vorm te geven aan deze visie.
HEDEN
Waardering voor wat er is
Voorop gaat de waardering van wat er is aan gemeenschap en activiteiten. Veel gemeenteleden
zijn actief en er is ruimte voor ieders inbreng en voor verscheidenheid.
Mooie activiteiten die we mogen koesteren zijn o.a.:
•
De wekelijkse erediensten.
•
De viering van de sacramenten
•
De vele pastorale bezoeken die door de predikant en ouderlingen/pastoraal medewerkers
worden gebracht.
•
De zorg voor de oudere gemeenteleden.
•
De maandelijkse Dorpsmaaltijd
•
De jaarlijkse Capelse Dorpskerk Bazaar.
•
De verschillende muzikale bijdragen in de gemeente.
•
Het werk van het “Beamerteam”.
•
De wekelijkse Nieuwsbrief.
•
De vele gespreks- en ontmoetingskringen.
•
De themaprojecten in en rond de kerkdiensten.
•
De Eethuiskringen.
•
Alle losse bijdragen en initiatieven van gemeenteleden.
TOEKOMST
Ontmoeten, vieren, leren en doorgeven
Ontmoeten en vieren staan centraal in onze gemeente. In ieder geval tijdens de zondagse
diensten, die de spil vormen van ons gemeentezijn. Vieren vinden wij belangrijk. Dat doen we in
de zondagse diensten met avondmaalsvieringen, dopen, rond de christelijke feestdagen,
gezinsdiensten enz. en in de liturgie houden we hier rekening mee.
Vieren en ontmoeten komen daarnaast ook samen bij het 2 wekelijkse koffiemoment na de dienst,
het gezamenlijk maaltijd hebben (de Seniorenmaaltijd, Eethuis kringen, Follow-Me avonden of
als start van inhoudelijke avonden) en andere vormen van ontmoeting.
Tijdens de zondagse diensten leren we over God via de verkondiging. Dat doen we ook door het
vertellen van en luisteren naar geloofsverhalen van elkaar tijdens de diensten, maaltijden of
(kring) avonden/bijeenkomsten. In de jaren 2023-2027 zullen de hiergenoemde elementen
verder moeten uitgewerkt in:
1) De liturgie van de zondagse diensten.
2) Meer inhoudelijke doordeweekse bijeenkomsten.
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Voor de kinderen en jongeren is er de Kindernevendienst, Follow-Me avonden. Activiteiten waar
we hen meer (nog) bij willen gaan betrekken. Geloof is er om van uit te delen. Daarom willen we
ook zichtbaarder zijn in de samenleving. Te denken valt aan uitbreiding van de openstelling van
de kerk en activiteiten gericht op de omgeving rondom ons kerkgebouw.
Hoe kunnen we boven genoemde zaken gezamenlijk als gemeente realiseren?
•
Verhogen betrokkenheid en inzet van meer gemeenteleden om het gemeente-zijn verder
vorm te geven door middel van “taakgroepen”.
•
Door samenkomsten en kerkdiensten te organiseren waar jonge, huidige en toekomstige
generaties zich thuis en geborgen voelen en waarin iedereen wordt uitgenodigd en
uitgedaagd een actieve bijdrage hieraan te leveren.
•
De Dorpskerk een open en welkome plaats laten zijn voor Capellenaren en voorbijgangers.
•
De vorm en inhoud van de wekelijkse kerkdiensten aantrekkelijk laten zijn voor zoveel
mogelijk gemeenteleden door meer actieve bijdragen van gemeenteleden in en bij de
diensten. (gemeentemoment / voorbereidingen door gemeentekringen / muziek. )
Ook valt hierbij te denken aan kerkdiensten met een verschillend karakter (traditioneel,
vespers, thema- en muziekdiensten e.d.)

TAAKGROEPEN:
I Team Viering: invulling en uitvoering van de zondagse samenkomsten
 Begroeting bij de kerkdeur en voor de aanvang van de kerkdienst.
 Viering van het Heilig Avondmaal.

(Welke vormen waarderen we en wie zijn uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig
Avondmaal?)
 Hernieuwde en vernieuwende (liturgische) aandacht voor het moment van
Schuldbelijdenis.
 Hernieuwde en vernieuwende (liturgische) aandacht voor het moment van de
Geloofsbelijdenis.
 Aandacht voor en variatie in verschillende muzikale bijdragen.
 Aandacht voor en variatie in de woordverkondiging.
Buiten bevoegde predikanten kunnen ook jeugd- en seniorenpastors en inspirerende
christelijke sprekers voorgaan in de kerkdiensten.
 Werken met een jaar-thema dat terugkeert in de wekelijkse morgendiensten.
 Kindernevendienst.
 Thema-diensten.
 Muziek diensten.






II Team Communicatie invulling en uitvoering van de interne- en externe communicatie
Wekelijkse Nieuwsbrief.
Beamerteam.
Website.
enz.
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III Team Ontmoeting: aandacht voor en omzien naar iedereen in de gemeente
Ziekenbezoek.
Huisbezoeken / Groot huisbezoeken.
De gespreks- en ontmoetingskringen.
Eethuisgroepen.
Kinder- en jongerenkampen.
Follow-Me / Catechese.
Kinder- en jongerenclubs.
Openstelling van de Dorpskerk.
Dorpskerkmaaltijd.
Seniorenreis.











 Uitbreiding uren Ouderenpastor, indien mogelijk met de andere Capelse gemeenten
 Aanstelling professionele jeugdwerker, indien mogelijk met de andere Capelse gemeenten
 enz.
IV Team Diaconaat:
aandacht voor en omzien naar anderen
 Zending en evangelisatie.
 Financiële ondersteuning van hen die dit nodig hebben.
 Initiatieven en uitvoering van financiële hulpacties.
•






V Team Rondom: aandacht voor en omzien naar de wereld en de wijk waarin onze kerk staat
Activiteiten die helpen voor een schonere wereld. (rentmeesterschap)
Activiteiten voor de buurtbewoners.
Eetgroepen voor ouderen rondom de kerk.
enz.

• VI Team Dorpskerk
financieel beheer van de Dorpskerk, gebouwen en de gemeente
 Duidelijke en regelmatige communicatie naar alle leden over de actuele financiële positie
van onze gemeente en van de financiële verplichtingen die de gemeente heeft.
 Initiatief en uitvoering van een forse versterking van de financiële positie.
 Initiatief en uitvoering jaarlijkse Bazaar.
 Initiatief en uitvoering div. financiële acties.
 Oprichting “Stichting De Dorpskerk” (voor behoud en onderhoud van dit historische
gebouw)
 Niet de financiële positie maar geloof, vertrouwen en beleid is leidend in de uitvoering van
de visie van de Dorpskerk gemeente.
Ieder team verzorgt 1x per jaar een schriftelijke terugkoppeling naar de Kerkenraad of zoveel
meer als noodzakelijk is. Daarnaast worden de leden van ieder team jaarlijks uitgenodigd op de
kerkenraadsvergadering om hun werkzaamheden en plannen toe te lichten.
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STRUCTUUR VOOR HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE IN DE HUIDIGE SITUATIE
Moderamen
Predikant, Scriba, 1 Ouderling, 1 Diaken, 1 Kerkrentmeester
Vergaderen 9x per jaar:

januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november
KKR

Predikant, Scriba, 5 Ouderlingen, 4 Diakenen, 3 Kerkrentmeesters
Vergaderen 9x per jaar:

=== +++ ===

STRUCTUUR VOOR HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE VOOR DE JAREN 2023-2025
Dagelijks Bestuur Predikant, Scriba, Voorzitter van de kerkenraad

Het DB bereidt de vergaderingen van het Groot Moderamen en de
Kerkenraad voor.
Kleine Kerkenraad

Predikant, Scriba, 2 Ouderlingen, 2 Diakenen, 2 Kerkrentmeesters

Vergaderen 6x per jaar:
januari, maart, mei, juni, september, november
Kerkenraad

Groot Moderamen/Kleine Kerkenraad + overige ambtsdragers

Het Groot Moderamen/Kleine Kerkenraad en de overige kerkenraadsleden
vergaderen 3x per jaar gezamenlijk:
januari, mei, september
1x per jaar wordt er voor alle leden van de Kerkenraad een bezinningsdag
georganiseerd.
=== +++ ===
=== +++ ===
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