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Visie en missie (ambitie en idealen)
Vanuit ons verlangen te leven vanuit de boodschap van Gods liefde, zoeken we naar het geheim wat ons
hiertoe inspireert, activeert en uitnodigt.
“We zijn een open gemeente, tolerant, uitnodigend, dynamisch en onderzoekend. Gedreven door ons
verlangen naar een actieve geloofsgemeenschap tussen mensen, zonder onderscheid, kinderen van God,
verbonden in menslievendheid”

Wat betekent dit
We zoeken de ontmoeting met God en laten ons inspireren door de Bijbel, we willen tijd maken voor
elkaar, we bieden ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, aan mensen met verschillende
achtergronden. We hebben aandacht voor de kwetsbare mens, we ondersteunen, zowel pastoraal als
financieel, indien dit nodig is. Daarbij neemt de ontmoeting met de wereld een belangrijke plaats in. We
zijn samen onderweg en laten ieder op zijn of haar manier daarin van betekenis zijn.
Met die boodschap van Gods liefde als basis willen we vorm en inhoud geven aan onze geloofsbeleving.
Door te leren, te delen, te vieren en te dienen. In de Koepelkerk op zondagmorgen, tijdens inspirerende
diensten, die veelkleurig kunnen zijn. Ook op andere dagen met activiteiten die helpen bij onze zoektocht
naar zingeving.
We willen ouderen en zieken pastoraal ondersteunen, maar ook anderen die hier op kwetsbare
momenten behoefte aan hebben. Op diaconaal gebied bieden we praktische, sociale en financiele hulp.
We initiëren of coördineren daarvoor zorg en financiele acties, voor mensen dichtbij en veraf.
We richten ons als kerk in eerste instantie op Arkel, maar willen ook regionaal uitnodigend zijn en
gastvrijheid uitstralen. Zodat we een dynamische kerk van betekenis kunnen blijven.

Hoe zijn we kerk in 2020
-

We ervaren grote betrokkenheid van leden bij de Koepelkerk; vrijwel alle activiteiten worden door
een gevarieerde groep vrijwilligers ingevuld. Dit koesteren en waarderen we. Het ondersteunt de
verbondenheid met elkaar en draagt er in belangrijke mate aan bij dat de kerk haar taak – zoals
hierboven omschreven - kan vervullen. Wel constateren we dat we een behoorlijk vergrijzende
gemeente zijn. We zijn ons ervan bewust (en gaan er actief aandacht aan schenken) dat het nodig
is om ook voor jonge mensen weer een aantrekkelijke gemeente te worden.

-

In de Koepelkerk worden elke zondagmorgen diensten gehouden, waarin predikanten voorgaan,
variërend van behoudend tot vrijzinnig. Doel is om hiermee recht te doen aan de veelkleurigheid
van onze gemeente. Er is een cantorij die met regelmaat ondersteuning biedt tijdens de diensten.
Er is muzikale begeleiding op orgel en piano. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting tijdens
het koffiedrinken in het Huis voor Iedereen;
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-

In de periode van september tot juni worden kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals
themabijeenkomsten, gesprekskringen, film- en concertavonden, wandelingen of een
kloosterweekend. We zijn daardoor meer dan kerk op zondag en bieden op diverse manieren
ruimte voor inspiratie en geloofsontwikkeling;

-

De Koepelkerk is beschikbaar voor onder andere concerten en uitvoeringen, huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten. Het Huis voor Iedereen is beschikbaar voor kleinschalige
(familie)bijeenkomsten, trainingen of workshops. Uitgangspunt is dat er rekening gehouden
wordt met het karakter van de directe omgeving (de algemene begraafplaats van Arkel);

-

We zijn zichtbaar in Arkel en organiseren of nemen deel aan dorps gebonden initiatieven, zoals
medewerking verlenen bij de organisatie van de jaarlijkse Rommelmarkt op Plein 983,
samenwerking met de Voedselbank, deelname aan de 4-mei viering, contact met basisschool De
Lingewaard, de Dorpsraad en de Peperhof, ondersteuning in de Merlinge en organisatie van de 5jaarlijkse tentdienst. Verder willen we voor zover het in onze mogelijkheden ligt, medewerking
verlenen aan initiatieven van de Gemeente Molenlanden die het belang van het dorp dienen. Op
deze manier zoeken we aansluiting bij de samenleving en willen we laten zien wat de kerk kan
betekenen als levende gemeenschap. We proberen laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zodat
jong en oud zich er thuis kan voelen;

-

We richten ons op situaties waar hulp nodig is. We noemen dat omzien naar elkaar, helpen waar
geen helper is, dichtbij en op afstand. Dat kan een bezoekje zijn, of intensievere persoonlijke
ondersteuning, soms ook financieel. We ondersteunen projecten van Kerk-in-Actie en initiëren
daarnaast geldwerving voor eigen projecten, eventueel in samenwerking met andere
hulporganisaties;

-

We zijn aangesloten bij Stichting WIJ DE KERK en tonen daarmee respect voor de gedachte dat
iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerkelijke
gemeente;

-

We stellen geen voorwaarden voor deelname aan het Heilig Avondmaal, we vieren het samen
met onze kinderen en laten ruimte voor het verschil in mensen, met ieder zijn of haar persoonlijke
geloofsbeleving;

-

De Koepelkerk is een schakel in de traditie van generaties. We hechten daar waarde aan en willen
aanwezig, liefst ook van betekenis zijn, bij bepalende momenten in levens van mensen.
Huwelijksvoltrekking of andere vormen van verbinden, dopen, afscheid nemen, gedenken. We
helpen mee hiervoor een passende vorm te vinden;

-

De rode draad in ons kerkzijn is dat we in gesprek gaan met mensen bij de zoektocht naar
zingeving, naar de aanwezigheid van God of de behoefte om Jezus te volgen in hun leven. Door in
gesprek te gaan tonen we betrokkenheid bij mensen, ongeacht hun achtergrond of leeftijd.
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Waar willen we staan in 2024

We vinden het belangrijk dat de Protestantse Gemeente in Arkel blijft voortbestaan.
Dat betekent enerzijds de focus op het aantrekken van nieuwe leden, anderzijds zal er een stabiele
financiele inkomstenbron moeten blijven. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We hebben 10 doelen gesteld om dit in de komende jaren te realiseren. We streven ernaar deze zo SMART
mogelijk op te zetten, zodat toetsing en bijsturing tijdens de looptijd van dit beleidsplan mogelijk is.

1. Op korte termijn invulling geven aan de vacature van een (parttime) predikant of kerkelijk
werker (M/V), hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met een gemeente in de omgeving. Hij
of zij zal de verbindende schakel en stimulator worden in onze zoektocht naar God, elkaar en de
wereld. (2020), ;
2. Een deel van het kerkelijk vermogen investeren in verduurzaming en aanpassing van de
Koepelkerk, zodat deze toekomstbestendig en multifunctioneel inzetbaar wordt (2021-2023);
3. Invulling geven aan aanpassingen die na de uitbraak van het Covid-19 virus gevraagd worden
van kerken. Experimenteren met digitale dienstverlening, waaronder live streamen van
kerkdiensten en andere activiteiten (2020-2021);
4. Actiever inzetten op de exploitatie van de Koepelkerk en het Huis voor Iedereen door middel
van gerichte marketing en promotie. De kerk is geregistreerd als officiële trouwlocatie en de
akoestiek is prachtig voor uitvoeringen en concerten (2021-2022);
5. Meer structuur aanbrengen in de communicatie, zowel intern als extern, wie en wat willen we
bereiken, hoe wekken we interesse zodat mensen mee willen doen, erbij willen horen; hiervoor
de platforms benoemen (2020-2021);
6. Meer aandacht vragen voor deelname aan muzikale activiteiten, zoals cantorij, Koepelpodium,
en mogelijk nieuwe initiatieven om samen te musiceren. Aandacht blijven vragen voor projecten
die ons verbinden met de ander, dichtbij (samen eten) en veraf (kerk-in-actie) (2020-2021);
7. Een hedendaagse invulling geven aan kerkdiensten en andere bijeenkomsten met betrekking tot
zingeving en geloofsbeleving (zoals meditatie- of filmavonden), zodat een bredere groep
mensen zich aangetrokken voelt om deel te nemen (2021-2022);
8. Behoeften van kinderen en jongeren in kaart brengen (direct of via ouders en scholen) en
mogelijk experimenteren met innovatieve projecten – zoals kindertheater of Kliederkerk, zodat
zij zich meer betrokken voelen bij het kerkzijn (2020-2022);
9. Inzetten op actieve deelname van leden, betrokkenheid en verbinding stimuleren, de band met
in het verleden meelevende gezinnen herstellen. Inspelen op de behoefte van leden, daarmee
een breder draagvlak voor bepaalde functies creëren (2021);
10. Anticiperen op de uitbreiding met ongeveer 250 woningen / gezinseenheden in het toekomstige
Betondak-woonplan Arkel, nieuwkomers actief benaderen, uitnodigend Kerk-zijn (2021-2024);
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