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1 Doel van het beleidsplan
Dit beleidsplan dat voor u ligt is opgesteld eind 2021 en begin 2022. Het doel van het beleidsplan is
om focus te geven in ons handelen. Het beleidsplan is geschreven vanuit drie relaties.
A1 God met ons (Boven)
A2 Wij met elkaar (Binnen)
A3 Wij met de ander (Buiten)
Het beleidsplan begint met een beschrijving wie wij zijn als Sionskerk.
Dit beleidsplan geldt voor de periode 2022-2025. Elk jaar worden de focuspunten voor dat jaar eruit
gelicht en opgenomen in een compact jaarplan welke de kerkenraad gebruikt als leidraad voor dat
jaar. De initiatieven die in het beleidsplan staan genoemd en niet worden opgenomen in het jaarplan
2022 zullen bij de evaluatie van het beleidsplan in het voorjaar van 2023 mogelijk worden
geprioriteerd voor het jaarplan 2023.
De kerkenraad is in de periode van september 2021 tot en maart 2022 diverse keren bijeengekomen
om te komen tot het concept beleidsplan en het concept jaarplan. Beiden zijn gepubliceerd en
voorgelegd aan de gemeente en een gemeenteavond is belegd om beide concepten te bespreken.
Naar aanleiding van de schriftelijke reacties en de reacties tijdens de gemeenteavond is het
beleidsplan en het jaarplan aangepast en vervolgens vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van
11 mei 2022.
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2 Wat kenmerkt de Sionskerk gemeente?
De Sionskerk is een gemeente van God. Hij roept ons samen. Als Hoofd van onze gemeente begint Hij
de relatie met ons. Ons verlangen is dat iedereen een persoonlijke relatie met God heeft. Wie hem
dient staat open voor Zijn leiding. De Sionskerk is een Hervormde wijkgemeente en is onderdeel van
de PKN. In de Sionskerk staan de eredienst en de kerkelijke gemeenschap centraal, als plek voor de
ontmoeting met God en ook met elkaar. In de drukte en de haast van het dagelijkse leven is de
eredienst ook een plaats van rust. Een plaats om op adem te komen, om onderwezen en vermaand
te worden en om inspiratie te ontvangen. Onze gemeente hecht veel waarde aan de zondagse
eredienst met lofzang, gebeden en de verkondiging van het Woord. Daarbij staat het werk van Jezus
Christus centraal.
Vanuit de zondag willen wij als volgelingen van Hem leven. Daarbij willen wij ons door de Heilige
Geest laten leiden. Ons verlangen is om als broers en zussen voor elkaar te zijn. We zijn betrokken op
elkaar en leven met elkaar mee. Wij zijn elkaar tot een hand en een voet. De Woordverkondiging is
de primaire taak voor de wijkpredikant. Van de voorganger wordt verwacht dat hij studie maakt van
de Bijbel, de eredienst zorgvuldig voorbereidt en in de verkondiging verbinding zoekt met het
dagelijks leven van alle gemeenteleden, zowel de jongere als oudere. Het gebedsleven wordt
gestimuleerd en gevoed door het Ministry gebed aan het einde van de dienst en door de week.
De liturgie ondersteunt de verkondiging. Onze liturgie is deels traditioneel, deels vernieuwend. Wij
weten ons verbonden met vertrouwde liederen (psalmen en de klassieke gezangen) en hedendaagse
kerkliederen uit andere bundels. De begeleiding vindt plaats door orgel en andere
muziekinstrumenten.
Onze wijkgemeente is een mix van mensen die meer of minder betrokken zijn. Het verlangen leeft
om een warme gemeenschap te zijn. We willen voor iedereen een thuis zijn waar nieuwe en
bestaande leden worden gezien.
De Sionskerkgemeente hecht veel waarde aan het pastoraat, waarbinnen naast jeugd -en
crisispastoraat de ‘bekende’ vorm van het periodiek huisbezoek belangrijk is. Hierbij worden niet
alleen ouderlingen, maar ook bezoekbroeders en bezoekzusters ingeschakeld die samen zelfstandig
bezoeken afleggen.
De Sionskerk investeert in de jeugd en jongeren. Zij voelen zich welkom in de Sionskerk en worden
betrokken bij activiteiten op een manier die aansluit bij hun leef-en denkwereld. Jongeren worden
begeleid naar adolescentie en volwassenheid in geloof en belijdenis.
Op diaconaal terrein wordt een brede taak vervuld, zowel lokaal als wereldwijd. Mede door een
terugtrekkende overheid is er meer en meer een taak voor onze diaconie voor de noden binnen de
geografische wijk, zoals met betrekking tot financiële als directe praktische hulp. Bij acties zoals de
inzet voor de voedselbank en de diaconale hulp zijn veel gemeenteleden actief.
De Sionskerkgemeente wil letterlijk en figuurlijk midden in de wijk staan, in Veenendaal-Zuid en in
Petenbos. Ons verlangen is dat Jezus wordt gedeeld met een ieder die hem bewust of onbewust
zoekt. Als gemeente staan we die ander graag tot dienst.
Als kerk hebben we te maken met de tendens dat de binding aan een eigen gemeente steeds minder
lijkt te worden. We zien een bestendiging van grote evangelische groeperingen in Veenendaal. Door
deze groeperingen worden onder meer de jongeren aangesproken. Het is noodzakelijk dat wij ons
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van onze eigenheid bewust zijn, zowel bij het vasthouden van de continuïteit als bij het zoeken van
nieuwe wegen in vragen die op ons afkomen.

3 A1 God met ons (Boven)
Aanleiding
Ons verlangen is dat iedereen een persoonlijke relatie met God heeft. Wie Hem dient staat open
voor Zijn leiding.
Doel
1.De eredienst staat centraal om God te ontmoeten, te eren en te aanbidden, om onderwezen en
vermaand te worden, als rustpunt in de week en om nieuwe inspiratie te ontvangen.
2.De prediking richt zich op de hele gemeente en ondersteunt hen in het vorm geven van hun geloof
in deze tijd.
3. Digitale diensten kunnen goed worden gevolgd thuis. Hybride diensten (digitaal en fysiek) worden
visueel beiden net zo goed ondersteund.
4.Meer ruimte en aandacht voor het werk van de Heilige Geest.
Initiatieven
A1.1a. We zoeken naar wegen om aanbidding en lofprijzing meer aandacht in het gemeente zijn te
geven.
A1.1b. De liturgie is deels traditioneel, deels vernieuwend; er is ruimte voor oude en nieuwe liederen
en verschillende Bijbelvertalingen.
A1.2a. De prediking richt zich op bijbeluitleg en de toepassing in het dagelijkse leven.
A1.2b. De prediking richt zich op jonggelovigen en ervaren gelovigen & op jong en oud. Jongeren
worden aangesproken in de taal van nu en krijgen ruimte om hun geloof op hedendaagse wijze te
uiten. Aan predikanten zal gevraagd worden om in de prediking van reguliere diensten aandacht te
hebben voor de jeugd en jongeren.
A1.3. Realisatie en gebruik van de beamer/beeldschermen om (nieuwe) liederen en de prediking te
ondersteunen. Daarnaast kan de beamer gebruikt worden voor meer verbondenheid tussen
gemeenteleden en zorgt voor verbeterde informatievoorziening bij hybride kerkdiensten.
A1.4. We zullen naar wegen zoeken hoe hier invulling aan te geven.
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3 A2 Wij met elkaar (Binnen)
Aanleiding jeugd
Ons verlangen is dat kinderen en jongeren zich gezien en omringd voelen door onze gemeente.
We hebben een grote groep gezinnen in de leeftijd met kinderen tot 15 jaar en daar gaan we vol op
in zetten door de jongeren en hun ouders te verbinden. Wetende dat ouders soms moeite hebben
hun kinderen te stimuleren tot positief deelnemen aan kerkelijke activiteiten willen we ouders meer
toerusten in hun geloofsopvoeding.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat (kerkelijke als niet-kerkelijke) jongeren steeds meer op zoek zijn
naar hun identiteit. De kerk kan daar een goed antwoord op geven.
Doel jeugd
1 Jeugd en jongeren voelen zich welkom in de Sionskerk en worden betrokken bij activiteiten op een
manier die aansluit bij hun leef-en denkwereld. De jeugd en jongeren ervaren de kerk en de
gemeente als inspiratiebron waarin zij hun geloof kunnen opbouwen, vasthouden en versterken.
Jongeren worden begeleid naar adolescentie en volwassenheid in geloof en belijdenis. De Sionskerk
is een ontmoetingsplaats waar vriendschappen worden gesloten en verstevigd en waar vrienden van
buiten de kerk zich aangetrokken voelen.
2 Ouders van jeugd en jongeren zullen meer ondersteund worden in hun geloofsopvoeding en
gestimuleerd hier actief invulling aan te geven. De kansen voor onze gemeente liggen erin dat we
ouders met elkaar in gesprek laten gaan, elkaar kennen en vasthouden. We richten ons op
gezinsactiviteiten die thuis door lopen. Door thema’s door te laten lopen in het gezinsleven kunnen
we deze meer met elkaar verbinden en gaan we ‘de kerk in huis halen’.
Initiatieven jeugd
A2.1a. Verstevigen van de onderlinge band voor jeugd en jongelui door voor beiden 1 keer per jaar
een weekend weg te organiseren met aandacht voor geloof, vriendschap en spel.
A2.1b. Voor kinderen en jongeren bieden we oppas, kinderkerk, Cornerstones, clubs, The Base,
geloofsgesprekken en jeugdpastoraat. We delen meer met de volwassen gemeenteleden zodat de
bekendheid groeit, verbinding wordt versterkt en meeleven vergroot.
A2.1c. Het bezoek aan de jeugdvereniging (16+) wordt actief gestimuleerd en aantrekkelijk gemaakt.
De jeugdvereniging richt zich op onderlinge vriendschap en geloofsopbouw.
A2.1d. Het houden van 4 jeugddiensten per jaar voor 12+ met in prediking en liturgie volledig
afgestemd op de jeugd en jongeren. Dit is meer dan de afgelopen jaren. Ouders worden ook
gestimuleerd om te komen en met hun kinderen in gesprek te gaan. Daarnaast worden 3 diensten
gehouden waar de liturgie en prediking is afgestemd op kinderen (12-).
A2.2a. We houden 3 inhoudelijke bijeenkomsten per jaar voor ouders met opgroeiende
jeugd/jongeren, waarvan 1 ook inclusief de jeugd en jongeren.
A2.2b. We houden 2 informele bijeenkomsten per jaar voor dezelfde doelgroep ter stimulering van
de onderlinge band.
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Aanleiding pastoraat en gemeentevorming
Ons verlangen is om als broers en zussen voor elkaar te zijn. We zijn betrokken bij elkaar en leven
met elkaar mee. Wij zijn elkaar tot een hand en een voet.
Verschillende doelgroepen vragen om verschillende benaderingen van pastoraat. Er leven
verschillende verwachtingen van de gemeente van de predikant. Door de grootte van de gemeente
kunnen gemeenteleden anoniem blijven.
Het is moeilijk om ambtsdragers te vinden en we hebben een krimpend aantal gemeenteleden.
Doelen pastoraat en gemeentevorming
3.Alle leden van de Sionskerkgemeente weten en ervaren dat er binnen onze gemeente zorg en
aandacht voor hen is bij voor hen belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Ambtsdragers zijn
vooruitgeschoven posten om de geestelijke en diaconale belangen van gemeenteleden te dienen. De
rest van de gemeente wordt betrokken bij het dienen van elkaar. Er is aandacht voor oudere
gemeenteleden bij doorgevoerde veranderingen. We respecteren de verschillende wijzen waarin
gemeenteleden de kerkelijke activiteiten ervaren, ook in de liturgie. We zoeken met elkaar, jong en
oud, hier een weg in.
4. Talenten van alle gemeenteleden zo goed als mogelijk benut.
5. De Sionskerk is er om de gemeenteleden te laten groeien in geloof, gebed en gemeenschap.
6. We hebben oog voor de verschillende groepen in de gemeente en hun pastorale behoefte. In het
pastoraat is er aandacht voor alle leeftijden. Voor oudere gemeenteleden en aan huis gebondenen is
het huisbezoek extra belangrijk. Pastoraal werkers bezoeken de gemeenteleden van 75 jaar en
ouder. Daarnaast worden deze gemeenteleden ook door de HVD bezocht. Er is voor eenieder de
mogelijkheid een gesprek aan te vragen met het pastorale team van de sectie.
7. De mensen weer terugkrijgen naar de kerk post-corona. Taskforce met mandaat (en
vertegenwoordiging) van de kerkenraad om activiteiten te (laten) organiseren april – september
Initiatieven pastoraat en gemeentevorming
A2.3a. Versterken van het onderlinge pastoraat door het stimuleren en instellen van
‘gemeentecirkels’. Hierbij worden gemeenteleden die hieraan mee willen doen ingedeeld in
cirkelgroepjes die (redelijk) dichtbij elkaar wonen. Binnen de groep is een ‘cirkelleider’
verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in
overleg tussen kerkenraad en in het pastoraat actieve groepen in de Sionskerk zoals pastoraat, HVD
en kringen.
A2.3b. Gemeenteleden in de gelegenheid stellen om aan een ander gemeentelid gekoppeld te
worden als geloofsvriend of vriendin waardoor persoonlijke relaties ontstaan waarbinnen ruimte is
voor gesprek over alle levens- en geloofsvragen en er steun verleend kan worden aan elkaar.
A2.3c. Het koffiemoment na de kerkdienst kan worden uitgebreid met een soort preekbespreking
waar praktische zaken aan de orde kunnen komen t.a.v. toepassing van het gepreekte in het
persoonlijke leven en omgaan met elkaar.
A2.3d. In het ambtelijk pastoraat zal naar de gemeente duidelijker gecommuniceerd worden waarom
binnen het pastoraat taken tussen voorganger en ‘hulp in het pastoraat’ zijn verdeeld en op welke
wijze.
Pagina 6

A2.3e. Pastoraat achterstanden wegwerken na Corona; hartelijk uitnodigen weer mee te gaan doen
met de kerkelijke activiteiten nadat Corona beperkingen zijn opgeheven.
A2.4. De kerkenraad gaan zich bezinnen op het onderwerp vrouw in het ambt.
A2.5a. Wij willen dit bereiken met activiteiten en initiatieven rondom gemeenteopbouw en
verschillende vormen van pastoraat. Voor de kinderen en jongeren zijn er veel activiteiten, vooral
voor de groep t/m 15 jaar. De variatie is zichtbaar in de ouderenmiddagen, bijbelkringen,
gemeentedagen en vrouwenochtenden.
A2.5b. Wij organiseren toerustingsavonden op actuele thema’s in de wereld in bijbels perspectief.
A2.5c. De gemeente kent een stabiel kringenwerk, o.a. uitgebouwd vanuit de belijdenisgroepen.
Door corona zijn diverse kringen minder vaak bij elkaar gekomen dan voorheen. Daarnaast is er
momenteel geen actueel overzicht wie van de gemeenteleden op welke Bijbelkring zitten. We
inventariseren de bijbelkringen en leden. Bepalen of kringen versterkt kunnen worden. Transparante
omschrijving en actualisatie op de website inzake de kringen. Tevens stimuleren bij kringleiders dat
kringen open staan voor nieuwe leden.
A2.6a. Aanvullend (crisis)pastoraat moet blijvend als doel hebben dat gemeenteleden zich voor een
voor hen zware periode ondersteund weten door daarvoor aangewezen en opgeleide
gemeenteleden.
A2.6b. Zorgen voor dat jeugd en jongeren gezien worden door relaties op te bouwen tussen oudere
gemeenteleden en jongeren o.a. door middel van geloofsgesprekken en jeugdpastoraat (langjarig
buddysysteem vanaf middelbare schoolleeftijd).
A2.6c. Meer aandacht hebben voor personen die worden gemist en deze personen actief opzoeken.
A2.6d. De kerkenraad gaat zich bezinnen op de onderwerpen ‘samenwonen’ en homofilie en zal de
pastorale teams en gemeente hierop toerusten.
A2.7. De mensen weer terugkrijgen naar de kerk post-corona. Taskforce met mandaat (en
vertegenwoordiging) van de kerkenraad om activiteiten te (laten) organiseren april – september => koffiedrinken, en organiseren van een jaarlijkse gemeentedag.
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3 A3 Wij met de ander (Buiten)
Aanleiding
Ons verlangen is dat Jezus wordt gedeeld met een ieder die hem zoekt. Als gemeente staan we die
ander graag tot dienst.
Doel
1. We willen onderzoeken welke drempelverlagende initiatieven in het Franse Gat ontplooid kunnen
worden en hoe we deze vorm gaan geven.
2. De Sionskerkgemeente heeft een goede relatie met wijk Franse Gat. We organiseren activiteiten
voor de omgeving van de kerk om daarmee het gesprek met God en mensen gaande te houden en
het licht van Jezus te verspreiden.
3. Nieuwkomers voelen zich welkom en worden gezien.
4. Blijvende aandacht voor zending wereldwijd en onze missionaire werkers.
5. Steun voor mensen in nood.
Initiatieven
A3.1a. Zoeken naar mogelijkheden hoe we gemeenteleden missionair kunnen toerusten en inzetten
in hun eigen omgeving en netwerk.
A3.1b. Mogelijk maken dat geïnteresseerden een Alphacursus of soortgelijke activiteit kunnen
volgen.
A3.2a. We zijn twee jaar geleden gestart met See You, een missionair initiatief om 1 keer per maand
een ontmoetingsmogelijkheid te hebben voor de mensen van de Zuidwijk om samen te komen in
voormalig buurthuis de Geut. Doel was ontmoeting en een laagdrempelige bijeenkomst te
organiseren. Ten tijde van de start van het initiatief kwam Corona, waardoor in de afgelopen 1,5 jaar
dit initiatief niet verder is gerealiseerd. We willen onderzoeken welke drempelverlagende initiatieven
we in het in het Franse Gat kunnen ontplooien en vormgegeven.
A3.2b. Contacten te onderhouden met de scholen (Onderwijsgroep Gave en CPOV)
A3.3. Bij erediensten actief mensen laten verwelkomen door een gastheer of gastvrouw met een
nadere kennismaking en delen binnen kerkenraad zodat opvolging kan plaatsvinden.
A3.4. Gemeenteleden met een missionaire roeping warm te ondersteunen via o.a. TFC’s.
A3.5a. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen met incidentele financiële tekorten in
het Franse Gat te bereiken en te kunnen helpen.
A3.5b. De helpende hand bieden aan de praktische hulpvragen die er in gemeente en daarbuiten
ontstaan.
A3.6. Onderzoeken welke diaconale bijdragen en projecten kunnen worden geleverd bij initiatieven
in het Franse Gat, bijvoorbeeld Integraal Kinder Centrum (IKC), Voedselbank.
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