
 
 

HET KRUIS ALS VERTREKPUNT 
Geïnspireerd, gezegend en toegerust onze plek innemen 

 

 

➢ Geloofsverdieping 

➢ Gemeenschapsverdieping 

➢ Missionair en diaconaal bewustzijn 
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Bij de voorzijde: 

 

“…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus 

Christus, en Die gekruisigd.” (1 Korinthe 2: 2) 

Wie de Sionskerk binnengaat, loopt onder een kruis door. Dat symbool heeft 

ons als volgelingen van Jezus Christus veel te zeggen. 

Het kruis is geen gemakkelijk symbool. Het was immers in de tijd van Jezus een 

middel om de doodstraf mee ten uitvoer te brengen. Die wetenschap wijst ons 

op de grote liefde van de Vader. Het meest kostbare had Hij er voor over om 

zondige mensen voor de eeuwigheid te kunnen redden, namelijk zijn enige 

Zoon: Jezus Christus. Als we daarover nadenken, vult blijdschap ons hart en 

worden we dankbaar voor dat kruis.  
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Voorwoord  
De tijd waarin wij leven is een andere tijd dan zeg maar 30 jaar geleden. Kijk maar naar onze 

eetgewoonten. Bij ons aan tafel bestaat het menu niet alleen meer uit aardappelen, groente, vlees 

vla of yoghurt. En kijk naar hoe we nu vakantie vieren. Die lijken ook meer grensverleggend te 

worden. Onze kleding en de wijze waarop we ons verplaatsen. Toen hadden we een novum op 

vervoersgebied, namelijk een Sparta-met!! Eh…. Een Sparta wat?! Nu is de elektrische fiets een heel 

gewoon straatbeeld.  

Ook tussen de kerken onderling zien we dat een groter grensverkeer plaatsvindt. Mensen die zich 

over laten schrijven van de ene wijkgemeente naar de andere. Mensen die oprecht nieuwsgierig een 

kerk binnen komen met de vraag; ‘jullie spreken hier toch over God? Leg eens uit? Daar moest je 30 

jaar geleden met een vergrootglas naar zoeken! 

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan dit beleidsplan. Nagedacht is over de vraag voor wie en 

wat willen wij ons profiel helder omschrijven. Hoe is het om geïnspireerd, gezegend en toegerust 

onze plek in te nemen. Zijn wij op meerdere manieren een kerk voor welk mens dan ook. Zijn wij als 

kerk zichtbaar in Alphen aan den Rijn? Of dichter bij huis, in onze wijk, in Oudshoorn-Ridderveld? Het 

zou zomaar kunnen zijn dat er gevoel van spanning gaat ontstaan tussen identiteit en diversiteit. En 

hoe geef je daar dan leiding aan als kerkenraad. 

Daarom is het van belang een beleidsplan te hebben. Dat dwingt ons er toe om telkens weer te 

kijken en te bespreken of de dingen die we doen wel de goede dingen zijn. Ik kan mij van jaren terug, 

toen een beleidsplan voor elke gemeente verplicht gesteld werd, herinneren dat we toen vooral 

opgeschreven hebben welke activiteiten er plaats vonden. Daar was niks mis mee. Dat leidde toen 

tot nog weleens een verwondering; ‘o, doen we dat ook?!’ Gaandeweg is het beleidsplan 

doorontwikkeld. In dit beleidsplan is weer een stap gezet. Niet alleen een beleidsplan. Ook een 

uitvoeringsplan en een jaarplan. In het beleidsplan staat waar we voor staan, namelijk; 

1. De verticale balk van het kruis: geloofsverdieping. 

2. De horizontale balk van het kruis: gemeenschapsverdieping.. 

3. Het kruis door de wereld dragen: missionaire en diaconale bewustwording. 

In het uitvoeringsplan staat hoe we hieraan invulling gaan geven. En omdat we niet alles in één keer 

kunnen doen en om te voorkomen dat het beleidsplan en het uitvoeringsplan in de la verdwijnt 

hebben we een jaarplan.  

Op het moment van schrijven bent u en jij betrokken bij de vaststelling van het beleidsplan. Bij het 

vaststellen van het uitvoeringsplan en het jaarplan zult u en jij eveneens betrokken worden. 

Zo kunnen we gemeente zijn in deze wereld en van harte nazeggen: “want ik had mij voorgenomen 

niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.” 

Alphen aan den Rijn, 30 januari 2019 

Preses, 

Matthijs Kortleven 
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1 Aan alle plannen vooraf 

 

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad het beleidsplan 2013-2017 

geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie kwam naar voren dat zowel de geledingen 

als de individuele kerkenraadsleden zeer te spreken waren over de opzet van 

het beleidsplan. Daarnaast hebben we als gemeente en kerkenraad bezoek 

gehad van een visitatiecommissie. In het gesprek met de visitatoren kwam ook 

ons beleidsplan 2013-2017  aan de orde en ook zij waren zeer positief over de 

opzet van ons beleidsplan. Dit was een bevestiging van de ideeën van de 

kerkenraad. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de uitgangspunten, dat 

zijn de drie richtingen, van het oude beleidsplan in tact te houden en ons te 

beperken tot een actualisatie van de beleidsvoornemens. 

Gaandeweg bleek dat het toch noodzakelijk was om iets meer te doen dan 

alleen de beleidsvoornemens te actualiseren. We hebben gestreefd naar een 

meer overkoepelende aanpak, waarbij de beleidsvoornemens meer samenhang 

hebben. Als overkoepelend thema voor de concrete beleidsvoornemens voor 

de komende periode is daarbij gekozen voor ‘Verbinding’. Het gaat hierbij om 

de verbinding met (het woord van) God, de verbinding in de gemeente en de 

verbinding met onze naaste.  Dit alles nog steeds onder de paraplu van de drie 

richtingen die in het voorgaande beleidsplan gedefinieerd werden. 
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2 Hoofddelen van het plan 

Algemeen 

Het beleidsplan heeft als titel ‘Het kruis als vertrekpunt’. In dit hoofdstuk zijn 

de beleidsvoornemens beschreven op een manier die aansluit bij deze titel. 

Er worden drie ‘richtingen’ onderscheiden waaraan het beleid is gekoppeld. 

1. De verticale balk van het kruis: geloofsverdieping (paragraaf 2.1) 

2. De horizontale balk van het kruis: gemeenschapsverdieping (paragraaf 2.2) 

3. Het kruis door de wereld dragen: missionaire en diaconale bewustwording 

(paragraaf 2.3) 

 

Per richting wordt een korte toelichting gegeven en zijn de bijbehorende 

uitgangspunten benoemd. Uit deze uitgangspunten volgt een uitvoeringsplan 

voor de komende jaren (2019-2020), deze is in de bijlage opgenomen. Vanuit 

het uitvoeringsplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. (Lopende van 1 

augustus tot en met 31 juli in het daaropvolgende jaar)  

De voortgang van het uitvoeringsplan en de jaarplannen zullen we als 

kerkenraad monitoren en de gemeente daarvan ook op de hoogte houden door 

daarover in ons wijkblad Kontakt te schrijven of door het organiseren van een 

gemeenteavond. 

 
Bestaand beleid en nieuw beleid 

Beleidsactiviteiten waarover u in dit plan niets leest worden niet 

getemporiseerd of gestopt. Er zijn veel activiteiten rond pastoraat, jeugd, 

ouderen en andere aandachtsgebieden die in een behoefte voorzien. Met deze 

activiteiten wordt doorgegaan. Informatie over deze activiteiten vindt u 

voortaan in het uitvoeringsplan. 

Behalve voor activiteiten geldt het bovengenoemde ook voor principiële keuzes 

die in het verleden zijn gemaakt. Hierin zullen nooit zonder medeweten en 

instemming van de gemeente wijzigingen worden aangebracht.  
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De komende jaren kunnen zich ontwikkelingen voordoen die het noodzakelijk 

maken dat we als kerkenraad en gemeente onze bedachte plannen moeten 

aanpassen. Daar moeten we dan niet krampachtig mee omgaan. Het 

beleidsplan is bedoeld om dienstbaar te zijn aan het werk in de gemeente en 

niet als strakke halsband waaraan we als kerkenraad en gemeente onze weg 

moeten gaan.  

We hebben als kerkenraad ook vastgesteld dat de vele activiteiten die we in de 

gemeente hebben vragen om goede communicatie. We willen als kerkenraad 

werken aan meer uniformiteit in de communicatie, zowel binnen de gemeente 

als bij communicatie naar buiten. 
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2.1 De verticale balk van het kruis: geloofsverdieping 

De verticale balk van het kruis verwijst naar de verbinding tussen hemel en 

aarde die Jezus Christus door zijn werk hersteld heeft. Het kruis overbrugt de 

kloof tussen hemel en aarde die de schuld is van Adam en al zijn nakomelingen 

(lees: ons). 

Dat we dit plan met het kruis beginnen, heeft te maken met onze identiteit. De 

meeste uitleggers zijn van mening dat de veroordeelden niet het hele kruis op 

hun rug droegen, maar alleen de dwarsbalk.  

De verticale paal waar het dwarshout aan vast werd gemaakt, stond al op 

Golgotha. De Bijbel, het Woord van God, lezend komen we tot de conclusie dat 

er een zelfde volgorde is in het met elkaar kerk zijn. Wij geloven namelijk dat 

dit begint met het handelen van God die, gedreven door liefde, uit 

barmhartigheid omziet naar de van Hem afgevallen wereld. Het is Gods 

initiatief om naar zijn schepselen om te zien. Het begin van onze redding ligt bij 

Hem. En zoals de dwarsbalk blijvend steunt op de staander, zo geloven wij ook 

dat onze gemeenschap blijvend en in alles afhankelijk is van God zelf.  

Van grote invloed op de identiteit van een kerkelijke gemeenschap is de manier 

waarop de leden tegen de Bijbel aankijken. Wij schrijven de naam van dat boek 

met een hoofdletter, omdat wij geloven dat de inhoud van dit boek van God 

afkomstig is. Omdat Hij de inhoud heeft geïnspireerd, geloven we dat die 

gezaghebbend is en daarom ook normatief voor ons geloven en handelen. Wij 

geloven dat God ook vandaag door Zijn Woord tot ons spreekt. 

Als wijkgemeente voelen we een sterke verbondenheid met het gedachtegoed 

van de Reformatie, dat kernachtig verwoord kan worden met behulp van de 

drie sola’s:  

1. sola gratia: alleen door Gods genade kunnen we behouden worden;  

2. sola fide: alleen door geloof kunnen we behouden worden;  

3. sola scriptura: de Bijbel is de enige bron en norm voor ons geloof. 

Als wijkgemeente vinden we veel herkenning in de manier waarop de Drie 

Formulieren van Enigheid het geloof verwoorden, te weten:  

1. De Nederlandse Geloofsbelijdenis,  
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2. De Heidelbergse Catechismus en 

3. De Dordtse Leerregels.  

We kennen aan de inhoud van deze geschriften grote waarde toe, al blijft de 

Schrift zelf het ijkpunt bij al ons spreken over God. 

 

Uitgangspunten 

De verticale balk staat voor onze persoonlijke relatie met God. Bij de 

beleidsvoornemens, die het zicht op de verticale balk en waar die voor staat 

verbreden en verdiepen, blijft het centrale thema: geloofsverdieping. 

Zoals gezegd gaat het bij de verticale balk om onze persoonlijke relatie met 

God. Hoe is die relatie? Als we staan bij het kruis en we zien op Christus, wat 

kunnen we dan over onze relatie met Hem zeggen? Hoe zouden we dat 

persoonlijk willen benoemen? Is het een goede relatie? Is het een innige 

relatie? Hoeveel tijd en energie hebben we ervoor over om die relatie te 

onderhouden. We weten immers allemaal dat een relatie pas kan gaan groeien, 

en hopelijk ook bloeien, als we er tijd en energie in investeren. 

Geloofsverdieping kan plaatsvinden, het geloofsplantje kan gaan groeien, als 

we het water geven en bemesten door het stimuleren van: 

a) Bijbellezen, catechese, bijbelkringen; 

b) Gebed door onder andere persoonlijke stille tijd en gebedsbijeenkomsten; 

c) Geloofsvorming: doop, huwelijk, opvoeden, samen thuis bijbellezen, bidden, 

meningsvorming (ethische) thema’s en het voeren van het geloofsgesprek 

met elkaar; Niet alleen door erover te praten maar ook door met elkaar te 

doen. Denk hierbij aan toerusting op het vlak van discipelschap en omzien 

naar elkaar. 

d) Bezinning op woordverkondiging en de liturgie in de eredienst 
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2.2 De horizontale balk van het kruis: gemeenschapsverdieping 

De horizontale balk van het kruis verwijst naar de verbinding tussen gelovigen 

onderling, naar de gemeenschap die zij met elkaar hebben en in zijn totaliteit 

als gemeenschap. 

We geloven dat ook die horizontale gemeenschap bij God begint. Illustratief 

hierbij is de viering van het Heilig Avondmaal. Het offer van Christus vormt niet 

alleen de verbinding tussen hemel en aarde, maar vormt ook de verbinding 

tussen individuele gemeenteleden. Omdat zij door Jezus Christus aan elkaar 

zijn gegeven. In Hem zijn zij met elkaar verbonden. 

Als wijkgemeente zijn we ons terdege bewust van de opdracht om met elkaar 

als een gemeenschap te leven, en de hoogte- en dieptepunten van het 

(geloofs)leven met elkaar te delen. 

Als gemeente proberen we actief vorm te geven aan onze roeping om naar 

onze naaste dichtbij en ver weg om te zien.  

Omdat we als gemeente onderdeel zijn van de wereldwijde Kerk van Jezus 

Christus, zoeken we samenwerking met andere christenen. Concreet kan 

hierbij gedacht worden aan samenwerking op bepaalde terreinen met andere 

wijken van onze Protestantse Gemeente, maar ook aan andere christelijke 

gemeenschappen in Alphen aan den Rijn.  

uitgangspunten 

De horizontale balk staat voor de onderlinge gemeenschap. Bij de 

beleidsvoornemens, die het zicht op de horizontale balk en waar die voor staat 

verbreden en verdiepen, is het centrale thema: gemeenschapsverdieping. 

Het gaat hier in de eerste plaats om de onderlinge gemeenschap binnen onze 

eigen gemeente, maar ook om de relatie van onze gemeente met de andere 

wijken van onze Protestantse Gemeente en met andere christelijke 

gemeenschappen binnen Alphen aan den Rijn. 

Bij de horizontale balk gaat het om de onderlinge geloofsgemeenschap. Hoe 

zouden we die willen kwalificeren? Dankbaar mogen we zijn voor de intensieve 

manier waarop er binnen de Sionskerk in vreugde en verdriet met elkaar wordt 

meegeleefd. Maar: we zijn ons er terdege van bewust dat er in dit opzicht ook 
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mensen ‘buiten de boot’ vallen. Zaken die meewerken aan het verbeteren en 

intensiveren van de onderlinge gemeenschap zijn onder andere: 

a) De pastorale en diaconale zorg; 

b) Het zicht op de identiteit met oog voor de overeenkomsten en verschillen; 

c) Het oog hebben voor mensen aan de rand van de gemeente;  

d) Het contact tussen de verschillende generaties; 

e) Oog hebben voor de diverse doelgroepen; 

f) Het opstellen en onderhouden van het vrijwilligersbeleid 

g) Het opstellen van een communicatieplan voor onze gemeente 

h) Contacten leggen, onderhouden en verdiepen met omliggende kerken 

(zowel binnen als buiten de PKN en binnen geheel Alphen) 
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2.3 Het kruis door de wereld dragen: missionair en diaconale 

bewustwording 

Dat het kruis boven de ingang van ons kerkgebouw hangt, is te danken aan 

mensen die de boodschap daarvan over de grenzen van Israël hebben 

gedragen. Hierbij denken we in eerste instantie aan de leerlingen van Jezus die, 

na zijn opstanding uit de dood, van Hem de opdracht krijgen om de wereld in te 

trekken, de volken met de inhoud van zijn evangelie bekend te maken en hen 

daarna in de naam van de Drie-enige God te dopen (Mat. 28: 16-20). 

Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat we de inhoud van het evangelie, die 

geweldige boodschap van genade, vergeving en eeuwig leven niet alleen voor 

onszelf mogen houden. Integendeel: de Heere Jezus roept zijn volgelingen op 

om ‘een zoutend zout’ in deze wereld te zijn, door het licht van zijn evangelie te 

laten schijnen (Mat. 5: 13-14). Zonder zout is er bederf; zonder licht is het 

donker.   

Als gemeente zoeken we naar mogelijkheden om het ontvangen cadeau van 

God ook met anderen te delen. Op individueel en op gemeenschappelijk niveau 

hebben we toerusting nodig om dit gestalte te kunnen geven.  

Uitgangspunten 

Bij het derde en laatste hoofdpunt van het beleidsplan gaat het om 

beleidsvoornemens die het zicht op onze getuigende opdracht verhelderen, 

verbreden en verdiepen. De voornemens zijn gericht op individuele toerusting 

van gemeenteleden om in het dagelijks leven invulling te geven aan die 

getuigende opdracht. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat een groot deel van 

die opdracht ‘non verbaal’ wordt ingevuld, namelijk door ons handelen. 

Bij het definiëren van de beleidsvoornemens die in dit kader passen, is gekozen 

voor het centrale thema: missionair en diaconaal bewustzijn. 

Hoe kun je volgeling van Jezus zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen 

je gezin, in de straat, in je familie en met vrienden? Hoe kunnen we ons leven 

meer delen met mensen die Jezus niet kennen. In het kader van ons missionair 

en diaconaal bewustzijn komen daarbij de volgende uitgangspunten naar 

voren:  
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a) Bezinning op en stimulering van de verbinding tussen het geloof en het 

levende leven van elke dag: ons gezin, ons werk, onze school, onze buurt en 

overal waar wij door God zijn geroepen. 

b) Vanuit het evangelie invulling geven aan onze roeping om als gemeente, 

onze ogen, ons hart en onze handen meer en meer te openen voor onze 

naasten in Alphen aan den Rijn, Nederland en waar ook ter wereld. 
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 Bijlage: De Sionskerk in cijfers 

Kentallen 

 31-12-
2018 

31-12-
2017 

31-12-
2016 

31-12-
2015 

31-12-
2014 

Registratienummer 1467 1467 1467 1467 1467 

Aantal wijkgemeenten 1 1 1 1 1 

Aantal predikantsplaatsen 
 
voor normale werkzaamheden 
voor bijzondere 
werkzaamheden 
 
predikantsplaatsen volledig 
predikantsplaatsen parttime 

1 
 

1 
- 
 

1 
- 

1 
 

1 
- 
 

1 
- 

1 
 

1 
- 
 

1 
- 

1 
 

1 
- 
 

1 
- 

1 
 

1 
- 
 

1 
- 

Combinatie of Federatie met Geen Geen Geen Geen Geen 

Aantal lidmaten 394 394 397 383 380 

Aantal doopleden 208 207 218 209 199 

Aantal leden register 
verbondenen 

602 601 615 592 579 

Totaal aantal leden 15 18 19 222 21 

Aantal pastorale eenheden 277 275 285 287 276 

 
 
 
Leeftijdsopbouw (andere peildatum, waardoor verschillen met de tabel hierboven) 

Leeftijdsopbouw Aantal 

00 t/m 10 62 

11 t/m 20 81 

21 t/m 30 73 

31 t/m 40 60 

41 t/m 50 63 

51 t/m 60 70 

61 t/m 70 81 

71 t/m 80 75 

81 t/m 90 38 

91 + 16 

Totaal 619 
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Meerjarenbegroting 2019-2023 Sionskerk     (bedragen x € 1) 

 
 


