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Geloven dat het groeien gaat 
Beleidsplan 2013-2016 van de protestantse wijkgemeente Kruiskerk 
18 februari 2013 
 
 

1. INLEIDING 
 
Er groeit iets moois in Amstelveen-Noord, dat was de titel van 3½ pagina’s met beleidsaanzetten voor 
de fusiegemeente Bankraskerk en Nieuwe Kruiskerk (19 november 2009). De thema’s uit dat 
document waren: 

 Liturgie 

 Geloofsgesprek (bezieling) 

 Omzien (pastoraat en diaconaat) 

 Gastvrije gemeente (openheid en uitstraling) 

 Gebouw. 
 
Op al deze thema’s – met uitzondering van gebouw – is de afgelopen jaren veel gedaan, zowel 
beleidsmatig als uitvoerend. De Kruiskerkgemeente is echt in ontwikkeling. 
 
Maart 2012 verscheen het rapport Investeren in visie – Omgaan met je talenten van de zogenaamde 
Denktank van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert. Een citaat uit de 
samenvatting van dat rapport: 
 

De denktank heeft in haar vergaderingen in eerste instantie meer dan 35 bestaande 
beleidsdocumenten doorgenomen. Vervolgens heeft men in een open sfeer de sterke en 
zwakke punten van de verschillende activiteiten en wijkgemeenten besproken. 
Bestudering van de cijfermatige ontwikkelingen van Protestants Amstelveen liet zien dat we 
op een hellend vlak zijn aanbeland van een krimpend aantal leden, kerkbezoekers, 
activiteiten, kerkgebouwen etc. Wil men de negatieve spiralen stoppen, dan zal dat op korte 
termijn moeten gebeuren: er zijn nu nog voldoende leden en er is nu nog voldoende geld te 
investeren. Het rapport wil daartoe een aantal duidelijke voorzetten geven. 

 
Aan de verschillende wijken en colleges is gevraagd om op het rapport te reageren en met 
voorstellen te komen. De kerkenraad van de Kruiskerkgemeente heeft daar drie vergaderingen aan 
besteed, waaronder een zaterdag op De Kaag. De voorstellen zijn vervolgens in een dikke brief 
(1 juli 2012) aan de Algemene Kerkenraad verstuurd. 
 
Gezien al die bezinning en de vele beleidsstukken als resultaat daarvan, heeft de kerkenraad er niet 
voor gekozen om het nieuwe beleidsplan in een uitgebreid proces te laten ontstaan. Het is in korte 
tijd ‘vanachter het bureau’ samengesteld uit beschikbare stukken. 
 
Het is een kerkordelijke verplichting om – telkens voor een periode van vier jaar – een beleidsplan op 
te stellen. De kerkenraad onderschrijft de voordelen daarvan, genoemd in Op weg met beleid (PKN): 

 Uitnodigend naar de gemeente om mee te doen 

 Het geheel van voornemens wordt in samenhang gezien 

 Inzicht krijgen in de balans tussen wens en mogelijkheid 

 Aanknopingspunt voor herbezinning in een tijd van verwarring; teruggrijpen op hoofdlijnen 

 Handig hulpmiddel voor ambtsdragers bij overdracht 

 Helpend bij maken van keuzes. Niet alles hoeft in een keer. 
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De afgelopen periode hebben we verschillende malen in dankbaarheid gezien dat er zegen op ons 
werk rustte: als er zich spontaan samenwerkingspartners meldden, als de belangstelling voor 
activiteiten soms overweldigend groot was, als enkele mensen de weg naar de zondagse diensten na 
lange tijd weer wisten te vinden. 
In de kerkenraad werd vorig jaar eens opgemerkt dat we bij alle plannenmakerij niet moeten gaan 
denken dat succes kan worden afgedwongen, we zijn afhankelijk van Gods zegen. Professor Henk de 
Roest gebruikt in zijn boekje En de wind steekt op daarvoor het beeld van een zeiltocht: wij kunnen 
en moeten er alles aan doen om de boot zeilklaar te hebben, maar we zijn afhankelijk van de Geest 
die waait waarheen hij wil. In dat licht willen we dit beleidsplan zien. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een visie op de Kruiskerkgemeente geformuleerd. 
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de plannen per beleidsterrein, telkens omlijst met de 
noodzakelijke context. 
In hoofdstuk 4 wordt kort aandacht besteed aan de randvoorwaarden. 
Hoofdstuk 5 geeft een handig overzicht van alle beleidsvoornemens. 
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2. ORIËNTATIE EN KOERSBEPALING 
 

2.1. Beknopte geschiedenis 
De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is op 13 juni 2010 ontstaan uit de Bankraskerkgemeente en 
de Nieuwe Kruiskerkgemeente, en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert. 
De Bankraskerkgemeente was in 1971 ontstaan als Samen-op-weg-gemeente voor de toenmalige 
nieuwbouwwijken Bankras en Kostverloren. Toen duidelijk werd dat de Bankraskerk in 2010 zou 
moeten sluiten, hebben de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente gekozen voor 
een fusie. 
De Nieuwe Kruiskerkgemeente was op haar beurt in 2003 weer ontstaan uit de hervormde 
Kruiskerkgemeente en de gereformeerde Pauluskerkgemeente. Eerst gefedereerd en later gefuseerd 
tot een protestantse wijkgemeente. 
 
De fusie uit 2010 is over het algemeen goed verlopen. Nieuwe ingrediënten zoals de aandacht voor 
het geloofsgesprek en gastvrijheid / het contact met de buurt(en) hebben geholpen om samen iets 
nieuws te beginnen. 
Eind 2011 constateerden we dat de ‘bloedgroepen’ nog niet goed mengden, mede door verschillen in 
sfeer. Het initiatief om maandelijks ‘koffie-met-kennismaking’ te hebben, heeft op dit punt tot 
duidelijke verbetering geleid. De komende tijd blijft dit een aandachtspunt, zonder dat daarvoor 
grote plannen nodig zijn. 
 
De beide predikanten hebben alleen de recente geschiedenis meegemaakt. Ds. Sieb Lanser (1,0 fte) is 
sinds 27 september 2009 aan de gemeente verbonden, ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen 
(0,8 fte) sinds 15 mei 2011. 
 

2.2. Een typering van de vorm van kerk-zijn 
De Kruiskerkgemeente is een pluriforme gemeenschap: sommigen herkennen zich in meer of 
mindere mate in modaliteiten als vrijzinnig, orthodox, liturgisch, evangelisch etc., anderen laten zich 
liever niet in een hokje plaatsen. Velen hebben in hun geloofsleven een ontwikkeling meegemaakt: 
oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe vragen of perspectieven. 
De onderlinge verschillen leiden niet tot grote spanningen in de gemeente; de gemeenteleden zijn 
over het algemeen geen scherpslijpers. In de gefuseerde gemeente is er nadrukkelijk aandacht voor 
het functioneren van het geloofsgesprek (zie paragraaf 3.6). 
Het komt wel voor dat gemeenteleden onvoldoende herkenning in de geloofsverwoording en 
-beleving vinden en hun heil elders zoeken. 
 

2.3. Ledenaantallen en kerkbezoek 
De Kruiskerkgemeente bestaat per 1 januari 2013 uit 2035 personen (inclusief Uilenstede), waarvan 
572 bijdragende pastorale eenheden. De globale leeftijdsopbouw van de gemeente is als volgt: 

 0 t/m 20 jaar:    7% 

 21 t/m 40 jaar:  21% 

 41 t/m 60 jaar:  23% 

 61 t/m 80 jaar:  31% 

 81 jaar en ouder: 18%. 
 
Het gemiddeld aantal zondagse kerkgangers is ongeveer 200. Het kerkbezoek is sterk vergrijsd. 
 
In het rapport van de Denktank is becijferd dat de Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert tussen 2012 en 2020 qua ledenaantal 30% zal krimpen. Voor de Kruiskerkgemeente zal 
dat niet veel anders zijn. 
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2.4. Onze omgeving 
Het bureau Motivaction heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de mensen in onze omgeving. 
Motivaction onderscheidt acht verschillende mentality-milieus, groepen die zich onderscheiden qua 
status en waardenoriëntatie. 
De PKN heeft nu vooral aansluiting bij twee mentality-milieus: de traditionele burgerij en de 
postmaterialisten. Bij het bereiken van de andere mentality-milieus maakt het rapport van 
Motivaction nadrukkelijk onderscheid tussen de moderne en de postmoderne milieus (citaten): 
 

 De moderne mentality-milieus (moderne burgerij, opwaarts mobielen, 
gemaksgeoriënteerden): 
Voor deze groep is het van groot belang om duidelijk te maken dat de boodschap van het 
Evangelie er ook voor hen is, dat God met hen meeleeft en dat er binnen de Kerk mensen zijn 
die hun problemen serieus nemen, met hen meeleven en hen kunnen helpen om 
antwoorden te vinden. Het geloof kan voor deze groep worden aangereikt als een steun in 
de rug, iets dat helpt om de dagelijkse problemen de baas te kunnen en succesvol en 
gelukkig te zijn in het leven. 

 

 De postmoderne mentality-milieus (kosmopolieten, postmoderne hedonisten): 
Voor deze groep moet duidelijk worden dat de Protestantse Kerk een kader biedt waarin het 
mogelijk is om op zoek te gaan naar jezelf en het hogere. En dat de PKN dit doet vanuit een 
open blik en een rijke traditie. In een wereld die door deze doelgroep wordt ervaren als 
jachtig, onecht en oppervlakkig biedt de kerk een tegenwicht. De Protestantse Kerk is echt, 
authentiek en diepgravend. En biedt ruimte voor je eigen zoektocht naar het hogere, maar 
wel samen met anderen. En dit kan helpen om je leven meer inhoud te geven en bewuster 
om te gaan met je dagelijks bestaan. 

 
Volgens het onderzoek van eind 2008 zijn de volgende mentality-milieus in het gebied van de 
Kruiskerk het best vertegenwoordigd: 
 

Postcodegebied 1181 
(nabije omgeving Kruiskerk) 

Postcodegebied 1183 
(Bankras/Kostverloren) 

1. Traditionele burgerij (38%) 
2. Nieuwe conservatieven (22%) 
3. Kosmopolieten (15%) 
4. Moderne burgerij (11%) 

1. Postmoderne hedonisten (29%) 
2. Moderne burgerij (23%) 
3. Kosmopolieten (21%) 
4. Traditionele burgerij (16%) 

 
Beide wijken zijn verder te typeren als overwegend: 

 Hoog opgeleid 

 Blank (maar ook Japanners en Chinezen) 

 Welvarend 

 Individualistisch, gesteld op anonimiteit 

 Gericht op Amsterdam 

 Geseculariseerd. 
 
Verder is voor ons interessant dat beide wijken in rap tempo verjongen. De basisscholen breiden uit, 
maar kunnen de groei van het aanbod aan leerlingen desondanks niet bijbenen. 
 

2.5. Gastvrijheid en doelgroepen 
De Kruiskerkgemeente heeft bij haar ontstaan uitgesproken een gastvrije/missionaire gemeente te 
willen zijn. In lijn hiermee heeft het profiel van de nieuwe predikant (17 mei 2010) een duidelijk 
missionair accent gekregen. De ideeën over het zijn van een gastvrije/missionaire gemeente zijn 
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vervolgens door een commissie uitgewerkt tot het plan Gastvrij en in contact met de buurt(en) 
(juni 2011). De doelstelling daarachter luidt: 
 

We willen gastvrij en in contact met de buurt(en) zijn, omdat we boodschap aan onze 
naasten hebben en hopen dat het Evangelie een kans krijgt gehoord en verstaan te worden 
als nieuwe levensoriëntatie. 

 
Het gaat er ons niet om de kerk weer ‘vol’ te krijgen. Anderzijds is de kerk een belangrijk voertuig 
voor het Evangelie, al eeuwenlang. Het is daarom legitiem om te streven naar een toekomst voor de 
kerk. De kerk zal dan wel een wendbaar voertuig moeten zijn, want de cultuur en de Geest gaan 
steeds andere wegen. De huidige kerkelijke vorm(en) is/zijn ondergeschikt aan de Boodschap. 
Als het gaat om de toekomst van de kerk, dan gaat het ook over de toekomst van de Kruiskerk, ons 
huis. Overigens willen we die graag in een breder verband zien, en denken in termen van 
samenwerking en taakverdeling met andere wijken en wellicht kerken. 
 
Toen we anderhalf jaar geleden begonnen met de uitvoering van het plan Gastvrij en in contact met 
de buurt(en), hadden we geen precieze doelgroep geformuleerd. We hebben tamelijk breed allerlei 
activiteiten ontplooid, waarbij de ambitie voor de korte termijn was om de gastgerichtheid van 
onszelf te versterken en de beeldvorming van de kerk in de buurt te verbeteren. Nu zijn we toe aan 
een toespitsing, waarbij zich op basis van de ervaringen van de afgelopen periode met name de 
volgende twee doelgroepen aandienen: 

 Cultureel geïnteresseerd publiek: hierbij denken we bijvoorbeeld terug aan de expositie van 
iconen van Wasili Wasin, die 1000 bezoekers trok en goede gelegenheden bood voor 
gesprek. 

 Jeugd, met name kinderen: de wijk verjongt in rap tempo, en afgelopen jaren hebben we in 
samenwerking met scholen met veel kinderen Kerst en Pasen gevierd. Tot ieders verrassing 
waren er op het kinderkerstfeest van 2012 maar liefst circa 200 kinderen met hun ouders, 
grootouders etc. 

 
De kerkenraad heeft zich afgevraagd of we moeten kiezen tussen de doelgroepen cultureel en jeugd. 
Daartoe hebben we eerst de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. 
 
 

Cultureel 
 

  

Jeugd, met name kinderen 

Sterk Zwak  Sterk Zwak 

 Sluit aan op flink deel 
huidige bewoners 
omgeving 

 Sluit aan op directe 
buurt 

 Past bij kerkgebouw 

 Breed publiek aan te 
spreken 

 Veel samenwerkings-
mogelijkheden 

 Mogelijkheid om aan 
te sluiten bij 
gebeurtenissen in de 
samenleving 

 Leent zich goed voor 
stichting Vrienden 
van de Kruiskerk 

 Sluit minder aan op 
nieuwe bewoners 
(jonge gezinnen) 

 Sluit minder aan op 
verdere buurten 

 

 Risico van cultureel 
profiel, zonder dat 
Evangelie aan de 
orde komt 

 

  Groeipotentieel in 
verjongende wijk 

 Samenwerkings-
mogelijkheden, 
bijvoorbeeld scholen 

 Kinderen worden 
jongeren 

 Via kinderen ouders 
te bereiken 

 Evangelie komt 
vanzelfsprekender 
aan de orde dan in 
cultureel profiel 

 Kerk moet zich 
aanpassen aan 
nieuwe generatie 

 Grote ‘afstand’ tot 
huidig publiek 

 
 
 

 Kerkgebouw minder 
geschikt 

 
 
 
 
 
 

 Kerk moet zich 
aanpassen aan 
nieuwe generatie 
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Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe beide doelgroepen zich tot elkaar verhouden. Vallen ze 
samen? Staan ze helemaal los van elkaar? Overlappen ze elkaar deels? Bijten ze elkaar? 
Wij denken dat beide doelgroepen tamelijk complementair zijn. Het culturele profiel sluit met name 
aan op postmoderne mentality-milieus, het jeugdprofiel op moderne mentality-milieus. Het culturele 
profiel kan op relatief korte termijn tot bloei komen, het jeugd-profiel zal pas op langere termijn 
sterker worden. 
De profielen bijten elkaar in essentie niet. Mensen die afkomen op het culturele profiel, zullen het 
leuk vinden dat we zoveel met kinderen doen. En jonge gezinnen – zeker in onze buurt – zullen het 
vaak best aardig vinden dat we activiteiten organiseren op het snijvlak van kerk en cultuur. 
Op praktisch niveau kunnen beide profielen elkaar wel bijten. Bijvoorbeeld als het gaat over de vraag 
waar het geld naartoe gaat, of over de vraag hoe de kerk moet worden ingericht. In die gevallen 
willen we de doelgroep jeugd doorslaggevend laten zijn. 
 
Overigens zullen we gaandeweg een scherper beeld moeten krijgen van beide doelgroepen en hun 
specifieke behoeften.  
 

2.6. Visitekaartje 
Onze visie vatten we samen in onderstaand visitekaartje. 
 

De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme gemeenschap voor jong en oud in Amstelveen Noord. 
In het verhaal van God en mensen vinden wij bezieling en troost. 
Samen met jongeren en jonge gezinnen zijn wij op zoek naar nieuwe vormen om het geloof te beleven. 
Wij willen gastvrij zijn, in contact met de buurt. 
Ons monumentale kerkgebouw biedt ruimte aan een cultureel programma met exposities, lezingen en concerten. 
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3. DE BELANGRIJKSTE BELEIDSTERREINEN 
 

3.1. Nieuwe generaties 
Binnen de gemeente functioneert het Beleidsplan Jeugdwerk (mei 2011). Daarin is het belang van 
een jongerenbeleid als volgt omschreven: 
 

De kerk heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om jongeren zo toe te rusten dat zij op 
grond van een Bijbelse visie in verbondenheid met God en in navolging van Christus, keuzes 
leren maken in hun persoonlijk leven, binnen de kerk en in de samenleving. 
Daarnaast staat dat jongeren van vitaal belang zijn voor ons als kerk. 
Zij zijn onze kritische kerkleden. Jongeren kijken onbevangen naar de wereld om zich heen, 
naar de bijbel en naar de plaats die wij als gemeente in de wereld innemen. Jongeren 
brengen creativiteit in de kerk. Ze zijn ook onze ogen en oren en informeren ons over de 
wereld van nu. 

 
Aan het jongerenbeleid worden in het plan de volgende doelstellingen meegegeven: 

 De Kruiskerkgemeente is een geloofsgemeenschap waar jongeren zich thuis voelen. Er wordt 
constant gewerkt aan goede en functionele contacten tussen de al wat oudere en de jongere 
gemeenteleden. Een informele sfeer draagt daar aan bij. 

 Jongeren krijgen onderricht over bijbel en geloofszaken. 

 Er worden activiteiten georganiseerd die mogelijkheden bieden voor jongeren om elkaar 
beter te leren kennen maar ook om met de rest van de gemeente en de kerk als zodanig een 
relatie aan te gaan. 

 Jongeren worden vanuit de kerk begeleid om naar buiten te kijken en te onderzoeken welke 
plaats zij in de wereld horen in te nemen. De jeugddiaconie, door de jongeren zelf uitgevoerd 
geeft hier gestalte aan. 

 Iedereen in de kerk draagt verantwoordelijkheid voor de jongeren. 

 Jongerenbeleid is een integraal onderdeel van het beleid van de kerkenraad, en staat 
tweemaal per jaar expliciet op de agenda van de kerkenraad. 

 Jongerenbeleid is een integraal onderdeel bij het diaconieoverleg, het pastoraal overleg etc. 

 Er zijn met regelmaat bijeenkomsten om met ouders van jongeren over de inhoud en de 
opzet van de activiteiten te praten. Dit kan per leeftijdsgroep maar kan ook geïntegreerd 
plaatsvinden. 

 
Praktisch wordt binnen het jeugdwerk onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen kinderen (4 tot 
12 jaar), tieners (12 tot 16 jaar), 16-plus en ouders. 
 
Het jeugdwerk bloeit in zekere zin. Er is enthousiaste en toegewijde leiding en na de fusie is er een 
mooie tienergroep ontstaan. Maar de basis is kwantitatief smal, zowel bij de jeugd als bij de leiding. 
Door gebrek aan menskracht is een deel van het jeugdplan nog niet ten uitvoer gebracht. Zoals in het 
rapport van de Denktank staat, is er een zekere ‘kritische massa’ nodig: ouders met kinderen, en 
tieners wegen bij de keuze voor een kerk mee of er voldoende ‘soortgelijke’ mensen zijn, en wat dat 
betreft zit de Kruiskerkgemeente in de gevarenzone! We hopen dat de keuze voor jeugd als 
speerpunt helpt om aan de goede kant van de streep te blijven. 
 
Maar de ambitie achter de keuze om jeugd tot speerpunt te maken in het contact met de buurt(en) 
reikt verder dan alleen het ‘overeind houden’ van het jeugdwerk. De kerk – ook de Kruiskerk – heeft 
de aansluiting met jongeren en jonge gezinnen grotendeels verloren. Daarom moet er geïnvesteerd 
worden in verbindingsmogelijkheden voor nieuwe generaties met de kerk, aansluitend bij hun eigen 
leefwereld. Door interne verschuiving en tijdelijke uitbreiding van de predikantsformatie wordt 
ds. Mirjam Buitenwerf de komende drie jaren grotendeels vrijgemaakt voor het maken en uitvoeren 
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van een plan om met jongeren en jonge gezinnen nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen. 
Onderdelen van het plan zullen vermoedelijk zijn: 

 Investeren in persoonlijk contact tussen de eigen predikant en ouders van jongere kinderen. 
Welke vragen leven er bij hen? In welke vorm zou men iets met de kerk willen doen? 

 Eens per maand een laagdrempelige ‘gezinsdienst’ (nog nadenken over de naam), qua vorm 
optimaal toegesneden op de doelgroep, begeleid door goede PR (zie ook paragraaf 3.5). 

 Afhankelijk van de belangstelling andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een kinderkoor of 
spel/toneel. 

 Groepsvorming ook via Facebook, teambuilding bij de start van het seizoen. 

 Een goede plaats (figuurlijk) voor de kinderen en tieners in de reguliere zondagse vieringen. 
Hen meer betrekken en zichtbaar laten zijn. 

 Persoonlijke aandacht voor jeugdigen, zodat zij zich gekend weten. Denk aan gesprekjes na 
de dienst, ‘adoptie’ van een kind/tiener door een oudere. 

 Inschakelen van tieners, waken voor alleen maar consumptief gedrag. Denk in dit verband 
ook aan de mogelijkheden van maatschappelijke stages. 

 Voorzien in aanbod voor 16-plus, onder andere opzetten van een vorm van catechese voor 
de oudste tieners. 

 

3.2. Kerk & cultuur 
Medio vorig jaar is door de kerkenraad het Beleidsplan kerkmuziek (1 juni 2012) vastgesteld. Het plan 
richt zich zowel op de bestaande diensten/bezoekers als op nieuwe doelgroepen. Als we ons hier 
beperken tot die nieuwe doelgroepen, dan wordt het volgende voorgesteld: 

 Meewerken aan de vormgeving van de ‘gezinsdiensten’ met passende muziek- en liedkeuze, 
participatie van projectzanggroep en instrumentalisten. 

 Uitbreiden van het aantal cantatediensten en koffieconcerten, met als ambitie voor de 
langere termijn dat er wekelijks een (betaald) concert in de Kruiskerk is. 

 Proberen een kinderkoor op te richten (in overleg met scholen). 

 Onderzoeken met de Protestantse JeugdRaad of Amstelveen-breed een jongerenzanggroep 
en/of –muziekgroep mogelijk is. 

 
Andere mogelijkheden binnen het culturele profiel: 

 Exposities: in het seizoen 2011-2012 zijn er twee goedbezochte exposities geweest. Voor de 
iconenexpositie zijn professionele faciliteiten (rails, verlichting) aangeschaft. Gedacht wordt 
aan twee exposities per jaar, één te organiseren door de eigen expositiecommissie en één te 
organiseren door een externe partij. 

 Poëzie, literatuur, film, dans. Gebeurt op kleine schaal ook al. 

 Lezingen/discussieavonden over maatschappelijk relevante thema’s, zoals vroeger gebeurde 
onder de noemer Quintessens (Bankraskerk) en Cruciaal (Nieuwe Kruiskerk). Hier ligt een 
relatie met het vormings- en toerustingswerk (zie paragraaf 3.6). 

 
Het voornemen is om in het culturele programma samen te werken met anderen, zodat gebruik 
gemaakt kan worden van elkaars expertise, achterban, pr, zaalruimte, etc. 
Ook bestaat het plan om nog dit jaar een stichting Vrienden van de Kruiskerk in het leven te roepen, 
die kan meehelpen bij de fondsenwerving en andere vormen van betrokkenheid. Zo’n stichting is 
kansrijk, omdat de Kruiskerk in de buurt geliefd is. 
 
Bewaakpunt bij het culturele programma is dat dat geen doel op zich wordt, maar blijft functioneren 
in het kader van de hogere doelstelling om anderen in contact te brengen met het Evangelie. De 
iconententoonstelling heeft laten zien dat dat goed mogelijk is. 
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3.3. Pastoraat 
Op zondag 11 november 2012 is Contact Kruiskerk van start gegaan. Het is een meldpunt waar we 
alle vormen van omzien naar elkaar – fundamenteel voor ons functioneren als gemeente – willen 
coördineren. 
Het hoofdaccent ligt op het pastoraat, dat wil zeggen dat ieder die graag bezoek van de kerk wil, dat 
kan melden bij Contact Kruiskerk. Men kan zowel voor zichzelf om een bezoek vragen als ook voor 
een ander. 
 
Voor het pastorale werk betekent dit een omslag van een aanbodgerichte naar een meer 
vraaggerichte structuur. Het past in deze tijd om niet af te wachten tot er iemand van de kerk komt, 
maar zelf om een bezoek te vragen. Bovendien was het oude aanbodgerichte pastorale model steeds 
minder goed te bemensen. 
Natuurlijk moet zo’n nieuwe aanpak nog groeien. Voor onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder 
blijft het aanbod van bezoek bij verjaardagen en jubilea bestaan. Bestaande contacten worden 
voortgezet. Maar gaandeweg willen we toegroeien naar een situatie waarin het normaal wordt 
gevonden om zelf om bezoek te vragen. 
 
Het lijkt niet raadzaam enkel te focussen op vraaggericht pastoraat. Er zullen daarnaast bewust 
mogelijkheden tot onderlinge ontmoeting moeten worden gecreëerd. We kunnen hierbij denken aan 
‘klassieke’ vormen als het groothuisbezoek. Maar ook nieuwe vormen van ontmoetingspastoraat 
kunnen worden aangeboden, zoals samen wandelen of een eetgroep. Een aanbod kan tevens gericht 
zijn op bepaalde doelgroepen, thema’s of situaties, bijvoorbeeld pastoraat rond werk en geloof, rond 
huwelijk en relatie, of rond rouw en verlies. 
 
De komende periode zal nadrukkelijk worden geëvalueerd of de nieuwe aanpak goed werkt: 

 Wordt het omzien naar elkaar door voldoende gemeenteleden gezien als ieders 
verantwoordelijkheid? 

 Weet men het Contact Kruiskerk te vinden, en worden vragen adequaat behandeld? 

 Is er voldoende aanbodgericht pastoraat om de mensen die geen gebruik maken van het 
vraaggerichte pastoraat ‘op te zoeken’? 

 
Na verloop van tijd zal worden overwogen het pastoraat ook actief open te stellen voor mensen in 
onze omgeving, gezien ons verlangen om gastvrij te zijn en in contact met de buurt(en). 
 

3.4. Ouderen 
Ontgroening (minder jongeren) is een probleem voor de kerk, maar vergrijzing (meer ouderen) is dat 
op zichzelf niet. Met goede (pastorale en diaconale) voorzieningen voor ouderen worden respect en 
verantwoordelijkheid tot uitdrukking gebracht voor de generatie die de kerk tot nu toe gedragen 
heeft, en dat grotendeels nog steeds doet. De verschillen in zorgvraag bij ouderen zijn overigens 
groot. Mensen van 65 jaar zijn zelf vaak nog buitengewoon ‘zorgdragend’ (voor anderen), terwijl bij 
hogere leeftijden het accent meer verschuift naar ‘zorgvragend’ (van anderen). Omdat de 
gemiddelde leeftijd in de gemeente steeds hoger zal worden en daar steeds minder jongere 
medewerkers tegenover zullen staan, zal ook daarom de vraag naar professionele (pastorale en 
diaconale) zorg aanzienlijk toenemen. 
 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de grote groep senioren actief bij de gemeente betrokken 
blijft. In lijn met maatschappelijke ontwikkelingen wil de kerkenraad een ‘activerend ouderenbeleid’ 
voeren: mensen zijn gemiddeld langer fit dan vroeger, en we hebben de ouderen in de kerk absoluut 
nodig. We zullen moeten werken aan een mentaliteitsomslag, door herhaaldelijk aan de orde te 
stellen dat het actieve kerkleven niet ophoudt bij 65 of 70 jaar. 
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De vraag wat goede activiteiten voor ouderen zijn, moet in de eerste plaats door henzelf worden 
beantwoord. Daartoe zullen we met groepen ouderen in gesprek gaan. Mogelijke onderdelen van het 
plan: 

 Onderling contact: denk aan een zanggroep, een seniorencafé of huiskamerbijeenkomsten 
voor onderlinge betrokkenheid, elkaar helpen en vooral ook gezelligheid. Op dit punt kan 
goed worden samengewerkt met andere organisaties, zoals buurthuizen. 

 Contact tussen generaties: doe bijvoorbeeld iets met het levensverhaal van ouderen, en denk 
aan het al eerder genoemde ‘adopteren’ van een kind. In het recente verleden zijn goede 
ervaringen opgedaan met maatschappelijke stages in verzorgingshuizen. 

 Pastoraat: de plek en inhoud van het geloof is in veel levens van ouderen ingrijpend 
veranderd. Het is goed om daarover te spreken, al praten veel ouderen niet makkelijk over 
eigen geloof en twijfel. Verlies en rouw is een ander onderwerp dat dichtbij ouderen komt. In 
lijn met het nieuwe pastoraal model (zie paragraaf 3.3), kan ook gedacht worden aan 
onderling pastoraat, bijvoorbeeld een gesprek over de overstap naar het verzorgingshuis. 

 

3.5. Vieren 
In het kader van de fusie is een grondstructuur voor de zondagse eredienst ontwikkeld, waar binnen 
en rondom wordt gevarieerd. Op het punt van de liturgie leven er verschillende voorkeuren binnen 
de gemeente. De één geeft de voorkeur aan een hoog-liturgische eredienst, van de ander mag het 
persoonlijker en informeler. Deels zijn deze verschillen terug te voeren op de gebruiken in de 
voormalige Bankraskerk- en Nieuwe Kruiskerkgemeente. De nieuwe basisliturgie is kort na invoering 
al eens geëvalueerd, wat in 2013 opnieuw het plan is. 
 
In het Beleidsplan kerkmuziek (zie ook paragraaf 3.2) wordt voorgesteld om de orde van dienst na 
verloop van tijd iets minder ‘vast’ te maken, om de cantorij vaker in de dienst te laten zingen, en om 
naast orgel en piano ook andere instrumenten te introduceren, bij voorkeur bespeeld door 
gemeenteleden. 
Bijzonderheid voor 2013 is dat het nieuwe liedboek landelijk zal worden geïntroduceerd (mei), en 
ook in de Kruiskerk gebruikt zal gaan worden. 
 
De afgelopen jaren zijn er geregeld ‘laagdrempelige vieringen’ gehouden, meestal op de laatste 
zondag van de maand. Op die zondag was er geen afzonderlijke tienerviering, daarom is besloten om 
in die zondagse viering rekening te houden met de aanwezigheid van de tieners, in woord- en 
liedkeuze. De vlag laagdrempelige viering dekte de lading echter niet. Het was veel mensen 
onduidelijk wat ze zich precies moesten voorstellen bij een laagdrempelige viering, ook sommige van 
de jongeren. Na verloop van tijd is een werkgroep in het leven geroepen om meer duidelijkheid te 
scheppen over de doelgroepen en het karakter van de laagdrempelige vieringen. De werkgroep heeft 
geïnventariseerd welke drempels tieners en rand- en buitenkerkelijken in de kerkdienst ervaren, en 
heeft enkele kerken bezocht met vieringen die als laagdrempelig bekend staan. In het verslag van de 
werkgroep (12 september 2012) staat de volgende kernachtige alinea: 
 

Als we dit alles samenvatten, komen we tot de conclusie dat er teveel ‘hoofd’ in onze 
kerkdiensten aanwezig is (in liturgie, liederen en preek) en te weinig ‘beleving’, ‘hart’. Er 
moet gezocht worden naar vormen die het evangelie dichterbij ons brengen. Daarbij moet 
goed worden nagedacht over de doelgroep die we willen bereiken. Deze diensten zouden in 
ieder geval mensen tot 50 jaar moeten aanspreken. Voorkennis is geen vereiste. Het gaat 
erom mensen te raken, op een positieve of een ‘negatieve’ manier. Met dat laatste bedoelen 
we dat er ook dingen in de dienst kunnen zijn die bij sommigen tegenspraak oproepen, als de 
dienst je maar niet onberoerd laat. We willen mensen bereiken die op zoek zijn naar God, 
maar hem niet kunnen vinden in de huidige kerkdienst, mensen die openstaan voor het 
moderne levensgevoel. 
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Voor wat betreft de vormgeving van de écht laagdrempelige vieringen (naar een aansprekende naam 
wordt nog gezocht) stelt de werkgroep het volgende voor: 

 In elke dienst staat een thema centraal. Het thema bepaalt welke liederen gezongen worden, 
welke teksten gelezen worden, welke werkvorm het beste past etc. 

 Tijdens de dienst klinkt geen orgelspel, en wordt geen liturgische kleding gedragen. 

 De orde van dienst wordt geprojecteerd op een scherm, en alleen voor ouderen die slecht 
zien is er een papieren versie. 

 De te volgen orde van dienst moet veel eenvoudiger zijn dan in de gebruikelijke diensten in 
de Kruiskerk. Dus geen drempelgebed, geen kyrie en gloria, geen responsies etc. 

 
De kerkenraad herkent dat de huidige ‘normale’ vieringen onvoldoende aansluiting vinden bij de 
nieuwe generaties en stemt in met experimenten met écht laagdrempelige vieringen. De precieze 
vormgeving daarvan laat de kerkenraad in dit stadium aan de werkgroep over. 
 
Een afvaardiging van de kerkenraad heeft met de werkgroep van gedachten gewisseld over de vraag 
wat de beste plek voor de laagdrempelige vieringen is: 

A. Binnen de huidige gemeenschap die op zondag om 10.00 uur bijeenkomt? 
B. Of maximaal aansluitend bij de wensen van de nieuwe doelgroep (jongeren en jonge 

gezinnen), dus de creatie van een nieuwe gemeenschap (met grensverkeer). 
 
Allerlei overwegingen zijn daarbij over tafel gegaan, maar een keuze voor A of B konden we niet 
maken. Daarvoor kennen we de wensen van de nieuwe doelgroep nog te slecht, en hebben we te 
weinig ervaring met écht laagdrempelige vieringen. Hoe kunnen we verder komen? We bedachten 
de volgende stappen, die door de kerkenraad zijn overgenomen: 

 We gaan ongeveer een halfjaar experimenteren met écht laagdrempelige vieringen, eens per 
maand op zondag om 10.00 uur. 

 Tegen het eind van deze periode evalueren we de laagdrempelige vieringen en de ‘normale’ 
vieringen (liturgie in brede zin) in de gemeente. 

 We gaan ondertussen het plan ‘nieuwe generaties’ verder uitwerken. In eerste instantie 
willen we daarbij vooral veldwerk gaan doen, om in gesprek met de doelgroep nieuwe 
vormen van kerkelijke betrokkenheid in beeld te krijgen. 

 Als we bovenstaande drie inzichten beschikbaar hebben, heropenen we de discussie over de 
plek van de laagdrempelige vieringen. 

 Tevens kunnen we dan een besluit nemen over de vormgeving van de ‘normale’ vieringen, 
om die zo nodig beter te laten aansluiten op de voorkeuren van de gemeenteleden. 

 

3.6. Geloofsgesprek, vorming en toerusting 
Bij het ontstaan van de Kruiskerkgemeente is het geloofsgesprek op de agenda gezet. Dit vanuit de 
constatering dat er na het wegvallen van dogma’s en zekerheden verlegenheid is ontstaan om 
persoonlijk over geloof en God te spreken. Binnen de gemeente bleek de behoefte te bestaan om die 
verlegenheid voorbij te komen en het geloofsgesprek te voeren. Als je nooit woorden geeft aan 
geloof (en twijfel) en er nooit over van gedachten wisselt, dan verslijt het. Geloof is niet iets van de 
enkele ziel en God, maar het is van een gemeenschap. 
Vanuit deze overwegingen is het geloofsgesprek twee jaar lang georganiseerd naast het ‘normale’ 
vormings- en toerustingsprogramma. Daarna is besloten dat het passender is om het geloofsgesprek 
in het vormings- en toerustingsprogramma te integreren. 
De kerkenraad wil de komende jaren bewaken dat er in het vormings- en toerustingsprogramma niet 
alleen plaats is voor kennisoverdracht, maar ook voor het geloofsgesprek. In eerste instantie gaat het 
hierbij om geloofsverdieping, in tweede instantie ook om toerusting voor het gesprek met rand- en 
buitenkerkelijken. 
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De kerkenraad wil de activiteiten rond geloofsverdieping en toerusting organisatorisch op een 
nieuwe leest schoeien. De gedachte is dat dit werk efficiënter en effectiever gedaan kan worden 
door het met alle wijken en hun partners in de oecumene gezamenlijk op te pakken. Zodoende kan 
een kwalitatief beter programma worden gemaakt, wordt de integratie binnen kerkelijk Amstelveen-
Buitenveldert bevorderd, en kan de PR aanmerkelijk worden verbeterd (programmafolder, website, 
sociale media), waardoor ook rand- en buitenkerkelijken kunnen worden bereikt. Enkele 
aandachtspunten bij de uitwerking: 

 Organiseer het werk centraal, maar houdt de bijeenkomsten decentraal (voor de binding met 
de diverse wijken). 

 Onderscheid activiteiten voor het grote publiek (bijvoorbeeld inspelend op maatschappelijke 
discussies) en activiteiten die intimiteit vragen (bijvoorbeeld het geloofsgesprek). 

 Overweeg samenwerking met derden, bijvoorbeeld de bibliotheek. 
 

3.7. Dienen 
De Kruiskerk heeft een actieve wijkdiaconie, die een belangrijke functie heeft in de zondagse 
diensten (in het bijzonder bij de viering van het Heilig Avondmaal) en bij het ‘helpen waar geen 
helper is’. Een praktisch of financieel steuntje in de rug kan mensen behulpzaam zijn als zij door 
omstandigheden in een moeilijke situatie terechtkomen. Contact Kruiskerk (zie paragraaf 3.3) kan 
hierin een rol vervullen. 
 
De diaconie organiseert veel ‘sociale’ activiteiten, met name voor het eigen (oudere) publiek. Bij het 
ontstaan van de Kruiskerkgemeente is het voornemen geuit om de bestaande activiteiten kritisch 
tegen het licht te houden. Het schrappen van enkele activiteiten kan ruimte vrijmaken om met frisse 
moed nieuwe zaken op te pakken en daarmee ook andere mensen te bereiken. Dit voornemen is de 
afgelopen jaren voorzichtig in de praktijk gebracht. 
 
In het verlengde van de Denktank heeft het (centrale) College van Diakenen besloten om zich samen 
met de wijkdiaconieën gedegen te gaan bezinnen op de invulling van de diaconale opdracht, wat dit 
voorjaar moet leiden tot een nieuw beleidsplan. 
 
De Kruiskerk is op diverse manieren betrokken bij ‘de naaste verder weg’, met name via de 
wereldwinkel, de ZWO-groep, Amnesty, Kerk in Actie, kindertehuis Debora en Stichting Anna Poot. 
Deze contacten bestaan vaak al vele (tientallen) jaren. De kerkenraad wil de betrokkenheid bij ‘de 
naaste verder weg’ de komende periode een impuls geven. 
 

3.8. PR 
Het benaderen van nieuwe doelgroepen kan niet zonder een doordacht PR-beleid. De kerkenraad 
heeft het PR-/communicatieplan in het kader van gastvrij en in contact met de buurt(en) vastgesteld 
(15 december 2011). 
Een belangrijk inzicht daaruit is de volgorde van stappen om in contact te komen met nieuwe 
mensen (gebaseerd op de zogenaamde klantenpiramide uit de marketing): 

1. Beeldvorming 
2. Interesseren 
3. Ontmoeten 
4. Betrekken 
5. Actief worden. 

 
Aan Ontmoeten gaan dus twee fasen vooraf en aan Actief worden zelfs vier fasen. We zullen dus 
geduld moeten hebben en rustig moeten volhouden. 
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VU-studenten hebben najaar 2011 een klein onderzoek gedaan naar (onder andere) het imago van 
de Kruiskerk in de buurt. Daaruit bleek dat men over al het algemeen welwillend naar de Kruiskerk 
kijkt, maar nauwelijks een idee heeft van wat er in de kerk gebeurt. 
 
Op basis van deze inzichten heeft de PR-commissie de volgende communicatiestrategie 
geformuleerd: 

 Werken aan de Beeldvorming bij de mensen in de doelgroep en hen Interesseren, door 
middel van goed verzorgde, frequente, consistente communicatie via een brede mix van 
middelen. 

 Bezoekers Ontmoeten door hen aan te spreken, en hen zo mogelijk te Betrekken en Actief te 
laten worden. 

 
Bij de brede mix van middelen gaat het concreet om het programmaboekje (vorming & toerusting), 
Present, de eigen website, de website van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert 
met digitale nieuwsbrief, de kaartenbak (aanschrijven van het ledenbestand), het mailbestand 
(aanschrijven van mensen die een contactkaartje hebben ingevuld), folders/flyers (circa vijf maal per 
jaar), posters (circa twee maal per maand), mond-op-mondreclame, communicatie door 
samenwerkingspartners, persberichten naar het Amstelveentje, het Parool, RTV Amstelveen en 
dichtbij.nl, advertenties, Facebook (start begin 2013) en Twitter (startmoment nog te bepalen). 
 
Medio 2013 wil de PR-commissie de communicatiestrategie evalueren en zo nodig bijstellen. 
 

3.9. Vrijwilligers 
De Kruiskerk mag zich verheugen in een zeer grote groep (circa 200) gemotiveerde vrijwilligers. In het 
rapport van de Denktank wordt een beeld geschetst van ‘de nieuwe vrijwilliger’: hij/zij wil een 
afgeronde klus, voelt zich minder verplicht om gaten in de organisatie op te vullen, en gaat voor iets 
wat hij/zij leuk of leerzaam vindt. Ook in de Kruiskerk wordt het steeds lastiger om mensen te vinden 
die zich voor langere tijd willen binden, zeker voor de zwaardere taken. 
 
We willen hierop inspelen door taken zoveel mogelijk op te delen in overzichtelijke klussen en door 
de talenten/wensen van potentiële vrijwilligers in kaart te brengen (talentenbank). 
Maar zonder ‘harde kern’ van dragende krachten verdwijnt de noodzakelijke continuïteit. Voor een 
deel kan die kern nog steeds worden ingevuld met vrijwilligers, maar voor een ander deel zullen we 
moeten uitwijken naar professionele krachten voor het leiden van grotere projecten en de 
coördinatie en begeleiding van vrijwilligers (ook in de vorm van pastorale zorg/aandacht). 
 

3.10. Samenwerking 
Nu de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert nog maar drie wijkgemeenten telt, 
neemt het belang van het bovenwijkse af, en neemt het belang van tussenwijkse samenwerking toe. 
De Kruiskerk wil de samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen Zuid en de 
Pelgrimskerk in Buitenveldert dan ook graag voortzetten en intensiveren. Een nieuwe fusie is de 
komende jaren niet te verwachten. 
 
De oecumenische samenwerking met de Titus Brandsmaparochie en de Augustinusparochie zetten 
we graag voort en breiden we waar mogelijk uit. 
 
Voor de initiatieven op het terrein van nieuwe generaties, kerk & cultuur en vernieuwend 
ouderenwerk kijken we uit naar samenwerkingspartners. 
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4. RANDVOORWAARDEN 
 

4.1. Organisatiemodel 
Naast de wijkkerkenraad zijn er in de Kruiskerk de gebruikelijke gremia zoals de pastoraatsgroep, de 
wijkdiaconie en de wijkraad van kerkrentmeesters. 
 
Voor de plannen met nieuwe generaties zal een commissie rond ds. Mirjam Buitenwerf worden 
geformeerd, die zal afstemmen met het bestaande overleg van de kinder- en tienerleiding. 
 
De diverse activiteiten op het terrein van kerk & cultuur worden georganiseerd door de commissie 
kerkmuziek, de expositiecommissie en de commissie vorming, toerusting & geloofsgesprek. Het 
recent in het leven geroepen ‘overleg cultuur’ zorgt voor uitwisseling en afstemming. 
De organisatie van dit beleidsterrein zal komende jaren waarschijnlijk evolueren, mede gezien het 
plan om een stichting Vrienden van de Kruiskerk in het leven te roepen (zie paragraaf 3.2) en de 
wens om de organisatie van geloofsverdieping en toerusting in breder verband op te pakken (zie 
paragraaf 3.6). 
 
De PR-commissie draagt zorg voor de uitvoering van het PR-plan. 
 
Overwogen kan worden om in de toekomst te gaan werken met een kleine kerkenraad (uitgebreid 
moderamen) en een grote kerkenraad die minder vaak vergadert. Op dit moment wegen de 
voordelen (minder vergaderingen voor een deel van de kerkenraadsleden) niet op tegen de nadelen 
(toenemende complexiteit, afnemende betrokkenheid). 
 

4.2. Gebouw 
Bij de fusie is afgesproken naar de inrichting van het gebouw te kijken, waarbij de functionele eisen 
van de nieuwe gemeente leidend zijn. Genoemd werden toen onder andere het anders plaatsen van 
de banken en/of ze vervangen door stoelen, het liturgisch centrum minder ‘afstandelijk’ maken, het 
creëren van meer ruimte voor koffiedrinken/ontmoeting en doordeweekse activiteiten. 
Omdat nog onvoldoende duidelijk was waarheen het profiel van de gemeente zich zou gaan 
ontwikkelen en de status als rijksmonument ondoordachte aanpassingen blokkeert, is die 
herinrichting – afgezien van enkele kleine aanpassingen – in de ijskast gedaan. 
 
Jaarlijks komt de vraag aan de orde of het profiel van de gemeente inmiddels ver genoeg is 
uitgekristalliseerd om het vraagstuk van de herinrichting opnieuw op te pakken. 
Kleinere aanpassingen en aanschaffingen zullen ondertussen ‘gewoon’ worden gedaan. 
 

4.3. Financiën 
In lijn met het rapport van de Denktank heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert besloten om een Durffonds in het leven te roepen. Voor een 
periode van vier jaar is een bedrag van € 1,283 miljoen beschikbaar. 
In de brief van 1 juli 2012 heeft de wijkkerkenraad van de Kruiskerk veel voorstellen bij de Algemene 
Kerkenraad ingediend, veelal met financiële consequenties. Een groot deel van de verzoeken is 
inmiddels gehonoreerd: 

 Een bedrag van € 65.000 voor uitgaven op het terrein van nieuwe generaties, kerk & cultuur, 
pastoraat en PR 

 Uitbreiding van de formatie met 0,4 fte voor het werk onder nieuwe generaties en onder 
ouderen. 
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In de pijplijn zitten nog aanvragen voor extra menskracht op het gebied van jeugdwerk (bij de 
Protestantse JeugdRaad), kerkmuziek, projectleiding en coördinatie van vrijwilligers, en layout-
werkzaamheden. 
 
Daarnaast beschikt de Kruiskerk over een goedgevulde wijkkas. Het beleid van de wijkkerkenraad is 
dat op dat vermogen mag worden ingeteerd. Voor goede plannen is dus in beginsel geld beschikbaar. 
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5. OVERZICHT VAN BELEIDSVOORNEMENS 
 

Paragraaf Beleidsvoornemen Planning 

2.1 Monitoren of de bloedgroepen Bankraskerk en Nieuwe Kruiskerk goed mengen. 2013 en 2014 

2.5 Gastvrij en in contact met de buurt(en) toespitsen op doelgroepen cultureel en 
nieuwe generaties. 

Reeds in gang gezet 

2.5 Als de doelgroepen cultureel en nieuwe generaties elkaar op praktisch niveau 
(bijvoorbeeld geld, gebouw) bijten, dan de doelgroep nieuwe generaties 
doorslaggevend laten zijn. 

Wanneer het speelt 

3.1 Ds. Mirjam Buitenwerf grotendeels vrijmaken voor het maken en uitvoeren van 
een plan om met jongeren en jonge gezinnen nieuwe vormen van kerk-zijn te 
ontwikkelen. 

2013 t/m 2015 

3.2 Proberen een kinderkoor op te richten, en onderzoeken of Amstelveen-breed een 
jongerenzanggroep en/of –muziekgroep mogelijk is. 

Wanneer er voldoende 
contacten met de 
doelgroep zijn 

3.2 Organiseren van een programma op het snijvlak van kerk en cultuur, met frequent 
concerten, tweemaal per jaar een expositie, en lezingen/discussieavonden over 
maatschappelijk relevante thema’s. 

2013 t/m 2016 

3.2 In het leven roepen van een stichting Vrienden van de Kruiskerk. 2013 

3.2 Bewaken dat het culturele programma geen doel op zich wordt, maar blijft 
functioneren in het kader van de hogere doelstelling om anderen in contact te 
brengen met het Evangelie. 

2013 t/m 2016 

3.3 Evalueren of het nieuwe pastoraal model goed werkt. Eind 2013 

3.3 Overwegen het pastoraat actief open te stellen voor mensen in onze omgeving. 2014 

3.4 Nieuwe activiteiten met en voor ouderen opzetten, met extra professionele 
menskracht. 

2013 t/m 2015 

3.5 Vaker in de dienst laten participeren van de cantorij, en introduceren van andere 
muziekinstrumenten. 

Voortschrijdend 

3.5 Introduceren van het nieuwe liedboek. Mei 2013 en verder 

3.5 Ongeveer een halfjaar gaan experimenteren met écht laagdrempelige vieringen, 
eens per maand op zondag om 10.00 uur 

Vanaf maart 2013 

3.5 Evalueren van de laagdrempelige vieringen en de ‘normale’ vieringen (liturgie in 
brede zin) in de gemeente. 

Vierde kwartaal 2013 

3.5 Heropenen van de discussie over de plek van de laagdrempelige vieringen. Eind 2013 

3.6 Bewaken dat er in het vormings- en toerustingsprogramma niet alleen plaats is 
voor kennisoverdracht, maar ook voor het geloofsgesprek. 

Telkens bij het maken 
van het programma 

3.6 De activiteiten rond geloofsverdieping en toerusting organisatorisch op een 
nieuwe leest schoeien, met alle wijken en hun partners in de oecumene 
gezamenlijk. 

2013 

3.7 Mede-uitvoeren van het nieuwe beleidsplan van de gezamenlijke diaconieën. Vanaf medio 2013 

3.7 De betrokkenheid bij ‘de naaste verder weg’ een impuls geven. 2014 

3.8 De externe communicatiestrategie evalueren en zo nodig bijstellen. Medio 2013 

3.9 De talenten/wensen van potentiële vrijwilligers in kaart brengen (talentenbank). Tweede helft 2013 

3.9 Inschakelen van professionele krachten voor het leiden van grotere projecten en 
de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers (ook in de vorm van pastorale 
zorg/aandacht). 

Tweede helft 2013 

3.10 Voorzetten en intensiveren van de samenwerking met de Protestantse 
Wijkgemeente Amstelveen Zuid en de Pelgrimskerk in Buitenveldert. 

Voortdurend 

3.10 Voorzetten en waar mogelijk uitbreiden van de oecumenische samenwerking met 
de Titus Brandsmaparochie en de Augustinusparochie. 

Voortdurend 

3.10 Uitkijken naar samenwerkingspartners voor de initiatieven op het terrein van 
nieuwe generaties, kerk & cultuur en vernieuwend ouderenwerk. 

Voortdurend 

4.1 Opnieuw overwegen om te gaan werken met een kleine kerkenraad (uitgebreid 
moderamen) en een grote kerkenraad die minder vaak vergadert. 

2015 

4.2 Zich afvragen of het profiel van de gemeente inmiddels ver genoeg is 
uitgekristalliseerd om het vraagstuk van de herinrichting opnieuw op te pakken. 

Jaarlijks 

4.2 Doen van kleinere aanpassingen aan het interieur en doen van aanschaffingen. Naar behoefte 

4.3 Bewaken van de voortgang van de aanvragen voor extra menskracht op het 
gebied van jeugdwerk, kerkmuziek, projectleiding en coördinatie van vrijwilligers, 
en layout-werkzaamheden. 

2013 

4.3 Beschikbaar stellen van middelen uit de wijkkas voor goede plannen. Wanneer het speelt 
 


