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Inleiding Cirkels van verbondenheid
Het vorige beleidsplan ‘Dubbel Denken’ (2011-2015) kenmerkte de periode waarin definitief
gekozen werd voor de vorming van één Protestante Gemeente Amersfoort (PGA)
samengesteld uit de afzonderlijke wijkgemeenten met behoud van ieders eigen uniciteit.
De PGA heeft onder het motto ‘Inspirerend dichtbij’ in 2015 gekozen voor een decentrale
organisatie, waarbij het zwaartepunt ligt in de wijkgemeenten, die zoveel mogelijk ook
financieel zelfredzaam zijn. Daarnaast heeft de PGA in 2016 de keuze gemaakt te exploreren
hoe de PGA als ‘Kerk in de stad’ op stedelijk niveau zichtbaar en present kan zijn voor alle
Amersfoorters. Niet alleen aandacht voor de kerk zelf en haar wijkgemeenten, met soms
zorgen om het eigen voortbestaan, maar ook aandacht voor de vragen en behoeften van
mensen uit onze stad en regio.
Het beleid van de PGA staat niet op zichzelf. In 2016 heeft de landelijke synode van de
Protestantse Kerk een rapport toegestuurd naar alle gemeenten met de titel ‘Kerk 2025,
waar een Woord is, is een weg’. Bedoeld als een herbezinning op de essentie van het
gemeente zijn, om te komen tot minder organisatorische ballast en meer ruimte, eenvoud
en vreugde voor hedendaagse vormen van kerk-zijn.
“Juist nu de kerk voor veel tijdgenoten op afstand staat als een vreemd instituut, is
het goed weer bij de kern uit te komen en back to basics te gaan. Vaak genoeg wordt de
vraag gesteld naar de toekomst van de kerk. Gezien de actualiteit is het begrijpelijk dat er
vaak een zorgelijke toon in deze vraag zit. Het is niet fair over deze zorg heen te walsen. Het
is wel zaak om moed en vertrouwen te putten. Dat kan in de wetenschap dat er een levend
Woord is, Christus de Heer. Waar dit Woord is, is een weg om te gaan”, aldus voormalig
scriba en medeauteur dr. Arjen Plaisier.
Onder de noemer ‘Back to basics’ heeft de kerkenraad van de Bergkerk haar beleidsdag 2016
ingericht. In een verlaten en gestript kantoorpand bracht ieder in wat we zouden kunnen
loslaten om de kern van het gemeente-zijn te onthullen en te benoemen wat daarin het
unieke van de Bergkerk is. Ieder had een concreet symbool meegenomen ter illustratie
daarvan. Vervolgens heeft de kerkenraad zich over drie thema’s beraden, die belangrijk zijn
voor de Bergkerk, te weten Liturgie & Kerkmuziek, Ontmoeting, Jeugd & jongeren. Om
vervolgens daaruit bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan te destilleren. Het was een
inspirerende dag met een rijke oogst aan eenvoudige bekentenissen, doorwrochte
statements, ontroerende toelichtingen, mooie beelden en veel onderlinge ontmoeting. De
quotes en illustraties door deze notitie heen laten daar iets van zien.
Uitgedaagd door het ‘back to basics’ vroegen we ons af wat we per se wilden meenemen als
onvervreemdbaar voor het gemeente-zijn op de Berg. Unaniem was dat het ‘Dubbel
Denken’, verwoord in ons vorige beleidsplan, waarin we zowel aandacht voor de gemeente
en de leden van de Bergkerk hebben als ook voor vrienden, omwonenden en
belangstellenden van de Bergkerk. Dit ‘Dubbel Denken’ weerspiegelt de blik op de toekomst
van de PGA en de landelijke kerk en laat de kernwaarden van de Bergkerk, te weten
ontmoeting, verbinding en ruimte, tot uiting komen.
Aan de werkvelden hebben we vervolgens gevraagd te evalueren wat er van hun doelen en
voornemens gericht op ‘Dubbel Denken’, zoals verwoord in de gelijknamige beleidsnotitie,
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terecht is gekomen. En welke concrete aandachtspunten er voor de komende jaren vanuit
het gedachtegoed van ‘Dubbel Denken’ extra aandacht verdienen, afgeleid van actuele
beleidsdocumenten van de betreffende werkvelden. Als mensen geïnteresseerd zijn in deze
beleidsplannen, zijn ze op te vragen bij het scribaat.
Het ‘Dubbel Denken’ is daarmee een continue factor in het beleid van de Bergkerk geworden
en een samenvatting ervan is in deze notitie opgenomen (zie bijlage 1). Voor de actuele
organisatie en activiteiten binnen de Bergkerk verwijzen we naar de Informatiegids 2016.
Deze beleidsnotitie heeft als titel ‘Cirkels van verbondenheid’ en daarmee benadrukken we
het belang van verbinding tussen mensen onderling en tussen generaties, binnen en buiten
de Bergkerk. Verbinding met de PGA en de bredere geloofsgemeenschap die Amersfoort rijk
is. Verbinding ook met stedelijke ontwikkelingen en landelijke thema’s en culturele trends.
Drie thema’s, waarin we die Cirkels van verbondenheid verder willen uitwerken, vragen de
komende jaren extra onze aandacht, te weten Liturgie & Kerkmuziek, Jeugd & Jongeren en
Ontmoeting & Verbinding, en die ook elk apart in deze notitie de ruimte krijgen.
De beleidsnotitie geeft voor de komende jaren de denkrichting aan. Binnen de thema’s en
werkvelden krijgt die een vervolg in plannen en voornemens, die concreet worden mits
voldoende middelen beschikbaar zijn. De beleidsnotitie is besproken binnen de gemeente en
het was vreugdevol te merken hoe breed het draagvlak is voor de denkrichting van
ontvankelijkheid, die hier verwoord wordt. In de bijlage is het gespreksverslag van deze
gemeente avond opgenomen.
Quote van de beleidsdag: “Een gemeente dient een licht op de kandelaar te zijn, een stad op de berg,
dus richtinggevend. Vanuit die gedachte had ik als symbool een Yad meegenomen, het Joodse
aanwijsstokje bij uitstek, in de synagoge gebruikt bij het lezen uit de Thora. Zoals de Yad richting
wijst, dient ook de gemeente richtinggevend te zijn”.

Ontvankelijkheid - denkrichting van de Bergkerk
In een geseculariseerde samenleving valt geloven onder de individuele vrijheid van ieder mens, het is
een privéaangelegenheid, geloven doe je achter de voordeur. Ook de kerk lijkt in deze tendens mee te
gaan, de kerk is een plaats voor ons geloof. Daar kun je terecht voor vragen over geloof, daar mag je
‘geloven’, midden in een samenleving die heel veel andere geloven kent. Met dit geloof wil de kerk
zich in de samenleving presenteren om mensen te verlokken ook tot de groep gelovigen te gaan
behoren. In het rapport ‘Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg’ wordt alle nadruk gelegd op
‘believe, belong, behave’: een mens wil geloven, hij wil ergens bij horen en hij wil ‘goed leven’. De
kritische vraag hierbij is, wordt de kerk zo niet een club van gelovigen, van eensgezinden, ‘een
gezindte die moet worden uitgedragen'? Het geloof kan toch niet zijn eigen grondslag zijn? De kerk is
een gemeenschap van gelovige en ongelovige mensen rond Woord en Sacrament, waar geloof niet
zozeer wordt uitgedragen maar wordt gewekt. De kerk is allereerst een plaats om ontvankelijk te
worden. Waar de Bijbel open gaat en de liturgie gevierd wordt. Om te horen naar iets anders dan wat
ik geloof, of waar ik bij zou willen horen of wat ik wil doen. Niet ons geloof gaat voorop maar het
Woord van de God van Mozes en Jezus. Het gaat in essentie niet om óns geloof. Het gaat om een
Stem die aan ons mogelijke antwoord voorafgaat. Een Stem die spreekt, zelfs als wij zwijgen. God
gaat aan ons vooraf en is niet afhankelijk van ons geloof. Daarmee is de kerk een plaats van
doordachte passiviteit. De eredienst is een plaats waar nieuw begrip kan ontstaan en worden
ontvangen, in plaats van dat er alleen een boodschap wordt uitgezonden. Wat kan deze denkrichting
betekenen voor de Bergkerk? Het haalt ons uit de kramp van succesvol geloven als voorwaarde voor
kerkgroei. De kerk is geen vluchtheuvel voor gelovigen in een geseculariseerde samenleving, maar zij
is zelf een geseculariseerde gemeenschap. De gemeente is een verzameling van mensen in allerlei
gradaties tussen geloof en ongeloof, die samenkomen in klein of groot verband in en rond de
Bergkerk. De kerk staat niet buiten maar middenin de samenleving. Dat betekent maximale
gastvrijheid, vloeiende grenzen van de gemeente, wij zijn allen leerlingen in ontvankelijkheid.
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Kort geleden werd ter opening van een kerkenraadsvergadering gelezen uit Psalm 57. De
kerkenraadsleden werden meegenomen in dit gebed om ontferming. Het maakte ons ontvankelijk
voor een spoor van geloof. “Mijn hart, God, weet zich weer gerust: zingen mag ik, tokkelen de snaren.
Ontwaak, o mijn glorie … en het morgenrood zing ik wakker”. De dag wakker zingen. Het is een
overrompelend beeld.
Zoals de haan denkt dat hij het licht tevoorschijn kraait, zo zingt de psalm het levenslicht tevoorschijn.
Wij hebben het licht niet maar wij weten ons afhankelijk van het licht en zingen het wakker. De
gemeente neemt de psalmen in de mond en gaat daarmee de duisternis te lijf. Zij zingt zich in de
liturgie het geloof te binnen, naar een licht toe dat er anders niet zou zijn. Zij zingt de dag wakker!
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Liturgie en Kerkmuziek
1. Wat is liturgie?
In de liturgie komt de gemeente van Christus samen, om in een ‘heilig spel’ van riten en
symbolen, van taal en klank, de ontmoeting te vieren met God en met elkaar. De gemeente
houdt de lofzang gaande in het besef dat de Eeuwige troont op de lofzangen van zijn volk.
Het Griekse woord liturgie, betekent ‘dienst aan het volk’. De gemeente komt samen in de
Naam van Jezus Christus, zij is samengeroepen door haar Heer, die als gastheer present is.
De eredienst is dienst van God aan mensen, die de dienst van mensen aan God oproept,
draagt en omvat. De gemeente viert de liturgie ‘pars pro toto’ voor alle mensen, zij
bemiddelt de dienst van de Eeuwige aan mensen, door zelf dienstbaar in de wereld te staan.
Liturgie vieren is geen spirituele hobby, maar een oefening in antwoord geven op het Woord
van de Eeuwige. Liturgie vieren vraagt daarom een zorgvuldige discipline, als een
gezamenlijke zorg voor elkaar en voor de wereld, vanuit een innerlijk besef dat de Eeuwige
bevrijdend regeert.
1.1 Cirkels van verbondenheid
De kern van liturgie reflecteert dienst aan God én dienst aan mensen. Er is een ‘binnencirkel’
die de bron voedt en onderhoudt en een ‘buitencirkel’ die zich laaft aan de bron en de
binnencirkel bij de les houdt, want het gaat om het gewone leven. De binnenkring viert ‘pars
pro toto’ voor de buitenkring. De gemeente is groter dan de aanwezige kerkgangers en
groter dan de geregistreerde kerkleden. Op de vraag: ‘Waarom ga ik naar de kerk?’ Is het
antwoord: ‘Om iets voor mijzelf te halen’, onvoldoende. Je bent er ook voor een ander, om
het voor iemand anders mogelijk te maken om de liturgie mee te vieren. Binnencirkel en
buitencirkel kunnen niet zonder elkaar. Waar de Bijbel open gaat en de liturgie gevierd
wordt, komt een mens in verbinding met anderen aan het licht.
Dit impliceert dat er wekelijks eucharistie wordt gevierd, volgens een oecumenische
ordening, dat er avondgebeden zijn en er een geregelde kerkmuziekpraktijk is. Voor de
liturgie betekent deze visie dat de kerkdiensten op een aantal feestdagen een extra accent
krijgen. De hoogfeesten van Kerst en Pasen worden in de morgendienst samen met kinderen
en ouders feestelijk gevierd. Velen rond de kring van de Bergkerkgemeente vieren deze
diensten mee. Ook de gedachtenisdienst rond Allerheiligen kent een brede kring van
kerkgangers. Ook kunnen diensten rond Sint Maarten of Sint Franciscus of Sint Joris een
eigen accent krijgen.
Voor de kerkmuziek is er ‘Muziek op de Berg’, een maandelijks programma op
zondagmiddag met een breed en gevarieerd concertprogramma.
2. Analyse
2.1 Levende traditie
Liturgie en kerkmuziek kennen een lange en rijke traditie, die niet is afgesloten. Het is
wekelijks ambachtelijk en creatief handwerk van predikant en cantor om tot een zorgvuldige
samenstelling van de zondagse liturgie te komen. Enerzijds in verbondenheid met de
traditie, met wat ons bekend is, anderzijds vernieuwend en ontdekkend. Waarbij
vernieuwing en verandering om tijd en behoedzaamheid vragen. De traditie van liturgie en
kerkmuziek in de Bergkerk is allerminst vanzelfsprekend, zowel binnen het geheel van de
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protestantse kerken als binnen de samenleving. Er zal blijvend aandacht moeten zijn voor
liturgische catechese: waarom doen we zoals we doen?
Zowel voor het lerende aspect (liturgische catechese) als voor de inwijding in de spiritualiteit
van de liturgie (mystagogie) is educatie nodig. ‘Best practices’ uit andere gemeenten kunnen
ons inspireren de educatie vorm te geven.
 Start van een rubriek ‘Kerkdienst bij stukjes en beetjes’ in de nieuwsbrief
 Mogelijkheid onderzoeken om een nieuw ordinarium in gebruik te nemen
2.2 In gesprek
Liturgie en kerkmuziek roepen verschillende belevingen op, die vervolgens weer wisselend
gewaardeerd worden in een diverse gemeenschap. In 2014 uitte een aantal gemeenteleden
hun onvrede over de invulling van de kerkdiensten. Kritische opmerkingen zijn gemaakt over
de programmering van de muziek in de liturgie, de timing van de diensten en rond de
invoering van het ‘nieuwe’ liedboek. De kerkenraad neemt de opmerkingen ter harte,
afgesproken wordt, beter op timing en programmering van muziek in de diensten te letten
en met elkaar in gesprek te blijven. Op een gemeenteavond wordt het gesprek over liturgie
en kerkmuziek verbreed, er is zowel waardering als kritiek. Besloten wordt om regelmatig
(2x per jaar) een ‘nagesprek’ te organiseren, waarin de kerkdienst in een kring van
belangstellende gemeenteleden wordt besproken.
2.3 Ontmoeting en verstilling
In toenemende mate concentreert het kerkelijk leven van de gemeente zich op
zondagmorgen, in en rond de kerkdienst. Gespreksbijeenkomsten en vergaderingen worden
niet zelden na de kerkdienst gepland opdat iedereen er dan kan zijn. De ontmoeting van de
gemeenschap krijgt vooral op zondagmorgen een invulling en ook de persoonlijke
geloofsbeleving is vooral iets voor de kerkdienst. In die zin groeien ‘kerk op zondag’ en ‘kerk
op maandag’ uit elkaar. Dit vergroot de druk op de kerkdiensten, waarin al onze belevingen
een plek moeten krijgen. Vanzelfsprekend dat dit niet altijd tegelijk kan. Wij zijn een divers
samengestelde gemeente, met wisselende motivering voor de kerkgang. Er zijn
‘stiltezoekers’ en ‘eerbiedige liturgievierders’, mensen die vooral komen om te bidden of om
de eucharistie te vieren, maar ook mensen die vooral komen voor de preek. Er zijn
muziekliefhebbers en mensen die komen om elkaar te spreken en te ontmoeten. Er zijn
mensen die komen om iets te doen, om gewoon hun taak te vervullen en mensen die vooral
komen voor de warmte van de gemeenschap en het omzien naar elkaar.
De al ingezette differentiering tussen kapeldienst (9.30 u) en kerkdienst (10.30 u) wordt
gecontinueerd en verder uitgewerkt, zodat er een duidelijke keuzemogelijkheid is voor een
meer verstilde spiritualiteit met een wekelijkse eucharistieviering in de kapel en een meer
uitgewerkte viering met muziek, met speelse aandacht voor kinderen en maatschappelijke
actie in de kerkdienst van 10.30 u.
Er zal blijvende aandacht zijn voor een goede timing van de diensten, niet alles wat kán hoeft
in de liturgie een plaats te krijgen. Ook is er aandacht voor een goed evenwicht en eenheid
tussen gesproken woord en muziek in de liturgie.
Dit is niet alleen een zaak van timing maar ook van beleving. Het gesprek over onze
belevingen blijven we twee keer per jaar houden.
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Tenslotte, bij het uitgaan van de dienst komt het regelmatig voor dat de muziekliefhebber en
de liefhebber van koffie met een goed gesprek elkaar wat in de weg zitten.
 Heroriëntatie op de inrichting van de ontmoeting rond de zondagse vieringen
2.4 Van cantorij naar cantoraat
De cantorfunctie kan in wisselende samenstellingen vorm krijgen in de liturgie.
Om een levendige liturgie te kunnen vieren, zou het goed zijn om over een vast koor te
kunnen blijven beschikken. Dat is echter in deze tijd geen evidentie. De liturgische functie
van de cantor kan echter op velerlei wijze worden ingevuld. Idealiter zouden er verschillende
koorgroepen in de kerk actief kunnen zijn: een vocaal ensemble dat op een hoog niveau
kerkmuziek kan verklanken in liturgie en concert en daarnaast een of meer groepen van een
minder ambitieus niveau die vooral de liturgie dienen. Deze zijn zo mogelijk ingericht op
verschillende leeftijdsgroepen of mogelijkheden. Ook instrumentale groepen zijn daarbij
nadrukkelijk in beeld. Een kinderkoor (al dan niet in een ‘koorschool-achtige’ opzet) zou ook
een waardevolle aanvulling zijn.
 In samenspraak met de cantorijleden komen tot een toekomstplan en mogelijkheid
onderzoeken om bestaande cantorij een doorstart te geven met een iets beperktere
inzet in de diensten dan de huidige cantorij.
Het is van belang om voor de verschillende ensembles goede benamingen te vinden,
die steeds ook linken naar het geheel van de Bergkerkcantorij (dus bijvoorbeeld:
‘vocaal ensemble van de Bergkerkcantorij’, etc.)
 Via stemaudities vormen van een vocaal ensemble, dat naast de concerten van
‘Muziek op de Berg’ ook een bijdrage aan de liturgieviering kan leveren. De zangers
van dit ensemble zullen niet alleen uit eigen gemeente, maar ook buiten de
gemeente geworven kunnen worden.
 Onderzoek naar inzet van jonge instrumentalisten en vocalisten in de kerkdiensten
en daarvoor een rooster op te stellen.
 Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een koorschool in de Bergkerk.
2.5 Kerkmuziek buiten het kader van de liturgie
Het maandelijkse concertprogramma ‘Muziek op de Berg’ sluit aan bij Cirkels van
Verbondenheid. Uit de rijke schatkamer van oude en nieuwe muziek wordt (kerk)muziek
buiten het directe kader van de liturgie ten gehore gebracht. Muziek is uitermate geschikt
om mensen in ruime cirkels rond de Bergkerk te bereiken. De Stichting Cantorij Bergkerk is
inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het programma ‘Muziek op de Berg’.
Het verdient aanbeveling de concerten in het kader van ‘Muziek op de Berg’ te continueren
en te versterken. Mogelijk kunnen we daarin samenwerken met soortgelijke concertreeksen
in de regio.
 Continuering van ‘Muziek op de Berg’ en regelen van organisatie en financiën
 Organiseren van een aantal Bachcantatediensten per jaar
 Organiseren van een jaarlijks landelijk kerkmuzikaal festival
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2.6

Instrumentarium

Instrumenten in de kerkzaal
Het grote Van Vulpen-orgel is dringend aan groot onderhoud toe. De mechaniek is op
diverse punten versleten en onbetrouwbaar geworden. Stappen daartoe zijn reeds
genomen. Binnen een jaar zou deze renovatie moeten kunnen plaatsvinden. Het is wenselijk
een plan voor klimaatbeheersing te maken, in samenspraak met kerkrentmeesters,
beheerder, en de cantor als verantwoordelijke voor de instrumenten. Het voorzien van
zonwerende folie op de twee achterste ramen aan de orgelzijde kunnen hinderlijke
ontstemming van het pijpwerk tijdens diensten voorkomen.
Orgel in de kapel
Met de herinrichting van de kapel kwam ook de vraag boven of het huidige orgel in die kapel
nog voldoet. Gezien de liturgische functie van de cantor-organist in de avondgebeden en de
vieringen op zondagochtend, zou het beter zijn als de organist, die dan ook voorzanger is,
niet met zijn rug naar de vierende gemeente is toegekeerd. Daarom zou het goed zijn als we
het huidige orgel binnen afzienbare termijn kunnen vervangen door een kistorgel, dat
geplaatst kan worden in lijn met de stoelen, of schuin daartegenover, zodat de cantor
zichtbaar kan communiceren en met de gemeente samen kan zingen en spelen tegelijk. Dit
traject kan mogelijk spoedig in samenspraak met de Stichting Amersfoortse Bergkapel
worden ingezet.
 Groot onderhoud van het grote Van Vulpen orgel
 Plan voor klimaatbeheersing
 Aanschaf van een kistorgel voor de kapel/verkoop van het huidige orgel in kapel
Quote van de beleidsdag: “Voor mij is de Bergkerk mijn Geestelijk Huis. Vooral de vieringen zijn mij
erg dierbaar. Wat is dan ballast en wat zouden we los kunnen laten en wat voor effect kan dat
hebben op onze Gemeenschap? Ik zou het woord ‘Te’ willen loslaten. Het woord ‘Te’ van te mooi, Te
veel. Te precies, de lat te hoog. Ik mis soms de eenvoud van het gewoon samen zijn. Het woord ‘Te’
zou ik willen vervangen door ‘aandacht voor’, en er meer op willen vertrouwen dat we gedragen
worden door de liefde van God”.

Commissie Eredienst
Specifieke taken die de Commissie Eredienst heeft uitgevoerd en/of continueert:
Continuering van de algemene taken van de commissie eredienst, bijvoorbeeld de evaluatie
van de erediensten en een vooruitblik op de komende erediensten.
Het streven is naar meer cantatediensten per jaar. Maandelijkse uitvoeringen van Muziek op
de Berg zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting Cantorij Bergkerk.
De zondagse orde van dienst is aangepast en toegankelijk voor gemeenteleden en gasten.
Aandachtspunten voor de komende jaren vanuit het dubbel denken :
-Aandacht voor de vieringen in de Bergkerk; een hernieuwde vorm van cantoraat wordt
daarin meegenomen.
-Een plaats voor gedachtenis en eventuele aanvulling van de plaats voor verstilling in de
kapel.
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Jeugd en jongeren
Het belang van kinderen en jongeren voor de kerk is groot.
Kinderen stellen ons de vraag ‘waarom we doen zoals we
doen?’ Kinderen gaan ons voor, bij het aansteken van de
kaarsen en in het ‘heilig spel’ van de liturgie. Niet lang
geleden vroeg onverwacht een van de kinderen ‘op het
kleed’ aan de voorganger ‘Geloof jij in God?’ De voorganger stamelde een antwoord, maar
hoe kostbaar is deze vraag, ons door een kind gesteld. Daarom kan de gemeente niet zonder
kinderen. Jongeren en kinderen zijn het in zichzelf waard om hen mee te nemen in de
verhalen van de Bijbel, in het leren bidden en zingen en in het vieren van de liturgie. Of zij
later ook leden van een kerkelijke gemeente zullen zijn, weten we niet, dat is aan hen.
Goede aandacht voor kinderen en jongeren is van belang voor de gezinnen, dat ouders zich
met hun kinderen welkom weten in de gemeente en dat zij gesteund en begeleid worden in
de ‘geloofsopvoeding’. Binnen het jeugdwerk zijn momenteel vier groepen actief: de crèche,
de Westhill, Rond de 15 en sinds afgelopen jaar de groep jonge gezinnen.
Richtingen voor het nieuwe jeugdteam:













Er is behoefte aan een jaarkalender/agenda waarmee activiteiten in de verschillende
groepen beter in lijn kunnen worden gebracht met de verhalen en activiteiten in de
kerk.
We willen meer aandacht en ondersteuning geven bij het leiden van de groepen van
de Westhill en ‘Rond de 15’. De nieuwe jeugdouderling zal gevraagd worden hierin
een actieve en ondersteunende rol in te vervullen.
De huidige crèche ruimte moet meer uitnodigend zijn en vertrouwen geven aan
jonge gezinnen.
We vinden het belangrijk dat jongeren hun eigen plek hebben, maar dat we ze ook
langzaam meenemen in de rituelen van de kerk door erover te praten, met hen te
vieren en hen soms aanwezig te laten zijn in de kerk.
Kerkmuziek en jongeren. Het is van belang om ook jongeren te laten kennismaken
met kerkmuziek en hen bij de uitvoering daarvan te betrekken. In de Bergkerk zijn
verschillende kinderen en jongeren die zingen of een instrument bespelen. De
verscheidenheid en de drukke agenda’s van de groep maakt een gestructureerde
inzet lastig. Dat betekent dat muzikale activiteiten door kinderen en oudere jeugd in
de Bergkerk op ad-hoc basis ook in de toekomst de meest voor de hand liggende
vorm is.
Het initiëren van het project ‘Samen vieren’, waarbij gezocht wordt naar
mogelijkheden voor ouder-kind vieringen in de Bergkerk. Voor dit project is
professionele begeleiding noodzakelijke voorwaarde.
Stimuleren van deelname aan andere kerkvieringen (rond de 15) en het organiseren
van bijv. een Taizé viering.
Vieringen met jeugd en jongeren bij Kerst, Palmpasen, Pasen, Pinksteren,
Overvliegen en bepaalde zondagen (St. Franciscus, St. Maarten) en start nieuw
schooljaar.
Ook bij Allerzielen de jeugd meer betrekken.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Basiscatechese: voor kinderen uit de groepen 6,7,8 van de basisschool is er een
aanbod basiscatechese. Het zijn kleine aantallen kinderen.

Cirkels van verbondenheid:
We willen iets bieden aan jongeren die in
Amersfoort studeren. Wat? Gaan we bespreken
met de jongeren van Rond de 15.

Westhill
Achtereenvolgens wordt ingegaan op “Wat is onze
inspiratiebron”, wat wil de Westhill bereiken en hoe maak je
deze punten praktisch.
De Westhill leiding heeft bij haar activiteiten aandacht voor
cirkels van verbondenheid. Voorbeelden zijn: van binnen naar buiten (diakonaal project en –
acties, bezoek Catharijne museum) en aandacht voor acties van buiten naar binnen (bv.
vriendjesdag bij de Westhill).
Voornemen om scherp te blijven:
-Aandacht besteden aan rituelen: met leiding opnieuw verdiepen in bestaande rituelen
-Per jaar vaste bijeenkomsten om te praten over beleidsplan

Quote van de beleidsdag: “In de BK kennen we dat ook: verhalen over vroeger, hoe succesvol het was,
hoeveel kinderen en jongeren er wel niet waren. Die verhalen over vroeger, ervaar ik als ballast. Dat
kunnen we missen”.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Ontmoeting en verbinding
Ontmoeting is een kernwoord van een kerkelijke gemeente. Ontmoeting met elkaar en het
zoeken naar ontmoeting met de Eeuwige. Ontmoeting in brede zin van een gemeenschap
die elkaar kent en het goed heeft met elkaar tot de helende ontmoeting van een individueel
gesprek. Pastoraat is één van de kerntaken van de kerkelijke gemeente. We maken tijd vrij
voor de ander en geven hem/haar ruimte door aandachtig te luisteren. In de ontmoeting
met de ander wordt de onderlinge verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige voelbaar.
De pastorale structuur van de Bergkerk is aan het begin van 2009 ingrijpend veranderd. In de
huidige opzet kan er meer ‘gaven gericht’ gewerkt worden. Er is ook meer duidelijkheid door
de werkgroepenstructuur, die elk een onderdeel van het pastorale werk invullen. De
coördinator pastoraat is aanspreekpunt voor gemeenteleden en heeft een rol in de
afstemming van de verschillende werkgroepen.
De werkgroep ‘welkom’ richt zich op kennismakingsbezoeken aan nieuwe mensen in de
Bergkerk en het 2x per jaar organiseren van welkomstbijeenkomsten van nieuwe leden en
belangstellenden na de kerkdienst.
De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ richt zich op het onderhouden van de verschillende
contactnetwerken van gemeenteleden.
De werkgroep ‘pastorale zorg’ richt zich op pastoraal bezoekwerk n.a.v. een signaal of vraag.
De taakgroep ouderen met specifieke aandacht voor 80-plus gemeenteleden.
Het pastorale bezoekwerk van de leden van deze groep vindt plaats vanuit een vraag of
signaal. Wij lopen een tijdje met iemand mee bij voorbeeld bij rouwverwerking, moeilijke
perioden in het leven van mensen, (chronische) ziekte, diverse ziekenhuisopnames etc. De
leden van de groep komen één keer per maand bij elkaar voor het bespreken van pastoralia
en voor toerusting en coaching.
Wij willen beschikbaar zijn voor allerhande mensen zowel de toegewijde leden als de
incidenteel participerende leden, als diegenen buiten de
Bergkerk die een beroep op ons doen. Het pastorale
Cirkels van verbondenheid
bezoekwerk van onze groep kenmerkt zich door gesprekken -Project Onder de Vijgenboom;
met één of twee personen. De gesprekken zijn
-Een buurtbbq, 1x per jaar
vertrouwelijk. Vanuit onze visie op pastorale zorg willen wij
de mens ruimte geven om in het contact te voorschijn te
-Spel en Spul, waar Bergkerk en
komen. De kwetsbaarheid mag aan het licht komen.
Bergbewoners elkaar ontmoeten
Respect voor elkaar is erg belangrijk in de ontmoeting naar
aanleiding van een hulpvraag.
Ontmoeting en verbinding horen bij elkaar. Horizontale en verticale lijnen die elkaar kruisen.
Verbinding ook tussen generaties, tussen mensen die actief lid zijn van de Bergkerk en een
groep van Vrienden van de Bergkerk daarbuiten. Het is onze visie om bij het maken van
beleid zowel vanuit de kring van toegewijde leden te denken als vanuit de brede kring van
incidentele deelnemers. Samen vormen zij de Bergkerkgemeente. De grenzen van de
gemeente zijn vloeiend, soms vormt zich een kleine groep geïnteresseerden, soms verzamelt
zich een grote groep belangstellenden. De uitdaging voor de komende tijd is om vorm te
geven aan de verbinding tussen groepen. Het behoren tot een gemeenschap krijgt vorm in
het concreet verbonden zijn met een aantal mensen die elkaar bekend zijn en willen weten
van elkaar. Voor nieuwkomers is het belangrijk dat zij aansluiting kunnen vinden bij een
CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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groep. Extra aandacht en actie is nodig om meer onderlinge (groeps)verbinding te
organiseren of stimuleren in de gemeenschap rond de Bergkerk.

Taakgroep Ouderen
De seniorendag is speciaal gericht op oudere gemeenteleden (vanaf 80-jaar) en mensen die aan huis
gebonden zijn. Zij kunnen vaak de diensten op zondag niet meer mee maken. Juist voor deze mensen is
een aparte bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en een dienst met Avondmaal mee te maken van veel
betekenis. Deze bijeenkomst onderstreept hun verbondenheid met de Bergkerk. De Lutherse Kerk werkt
met ons samen bij deze activiteit. De leden die tot de doelgroep behoren krijgen een uitnodiging en de
predikant heeft een actief aandeel in de dienst.
Alle 80+ ouderen en mensen die het nodig hebben, ontvangen een kerstattentie met kerstgroet. Zo geven
wij onze verbondenheid gestalte. Er worden meer dan 100 attenties persoonlijk bezorgd en daarnaast
ontvangen nog een 50-tal mensen een kaart met kerstgroet. Zowel leden van de Taakgroep Ouderen,
leden van Omzien naar elkaar en andere vrijwilligers zorgen hiervoor.
Beide activiteiten betreffen leden van de Bergkerk, die door leeftijd of beperkingen vaak niet meer actief
bij de Bergkerk betrokken zijn. Dit is een vorm van dubbel denken, evenals de samenwerking met de
Lutherse Kerk voor de seniorendag. Voor de volgende jaren willen wij onze activiteiten met dezelfde
intentie doorzetten.

Vragen en uitdagingen
Zichtbaar maken waar we als Bergkerk voor willen staan. Ontmoeting en verbinding maar ook ruimte
zodat nieuwe ingekomen leden of belangstellenden een eigen plek kunnen vinden binnen de Bergkerk en
zich welkom weten in onze gemeenschap. Vraag: wanneer mensen van buiten naar binnenkomen vinden
ze dan in de hal de informatie over wie we zijn en wat we doen of kunnen we nog zichtbaarder zijn?
Doelgroep verbreden naar jongeren, moeders/vaders, allochtonen. Vraag: is dit haalbaar en nodig of
wordt er aan de behoefte voldaan door andere activiteiten binnen de Bergkerk?
De tweede ouderling heeft de taak om nieuwe mensen te begroeten. Vraag: is hier in de praktijk sprake
van? Misschien zou hier in de afkondiging nog meer aandacht voor kunnen zijn.
Pagina pastoraat op de website van de Bergkerk verbeteren. De informatie over pastoraat uitbreiden. Op
de website wordt dit nu zeer beknopt weergegeven.
Meer zichtbaar zijn als Werkgroep Pastoraat. Vanaf volgend seizoen zullen er thema-avonden
georganiseerd worden, zodat we als werkgroep pastoraat ons kunnen profileren en meer zichtbaar zijn.
Eventuele thema’s kunnen zijn: Verlies ervaringen, eenzaamheid, verschillende levensfasen. De themaavonden kunnen onder de aandacht worden gebracht van een breder publiek. N.a.v. een thema-avond
kunnen mensen zich eventueel melden. Een vraag die leeft bij iemand kan kenbaar gemaakt worden.
Een punt van zorg: Op dit moment wordt zowel het bezoekwerk als de werkzaamheden vanuit de
taakgroep ouderen verzorgd door ouderen (soms zelf tachtig) uit onze Gemeente. Hoe zorg je voor
nieuwe aanwas?

Quote van de beleidsdag: “Ik hoop dat we altijd weer in de ontmoeting met anderen ons laten
verrassen en oude beelden loslaten, ook binnen de Bergkerk”.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Diaconaat
De diaconie wil een leidende en stimulerende rol spelen in het opbouwen van de diaconale
gemeente. Een diaconale gemeente zien we als een gemeente waarin delen een belangrijke
plaats inneemt, zowel in de Eredienst als in de uitdagingen in de dagelijkse praktijk. We zien
het als onze belangrijkste rol om mensen voor dat doel in beweging te brengen en te
inspireren. Vanuit het “Dubbel Denken” richt de diaconie zich op ontmoeting, verbinding en
ruimte
 van binnen naar buiten: mensen buiten de kerk in beweging brengen
 van buiten naar binnen: ons laten inspireren door wat er buiten de kerk gebeurt en
op basis daarvan de gemeente in beweging brengen
 van binnen naar binnen: elkaar inspireren en ondersteunen om blijvend diaconale
actie te ondernemen.
De diaconie geeft op de volgende manieren concreet invulling aan de bovenstaande
uitgangspunten:
 De diaconie heeft haar rol binnen de Eredienst in de avondmaalsviering en het
deelnemen aan de Commissie Eredienst. Vanuit de diaconie nemen één of meer
diakenen deel aan de voorbedegroep. De diaconie heeft een actieve rol in het
toelichten van collectes en het zichtbaar maken van diaconale acties, o.a. van Rond
de 15, in de eredienst.
 De diaconie geeft actieve en concrete hulp waar hulp nodig is en signaleert en
organiseert hulp in praktische zin.
 De diaconie heeft zitting in het College van Diakenen van de PGA en het DOW met de
diaconaal opbouwwerker Joke Koolhof. Hierin wordt samengewerkt met andere
kerken in Amersfoort bij verschillende gemeente-overstijgende diaconale acties.
Tevens bezoeken we op regelmatige basis de voorlichtingsbijeenkomsten van Pact
Sam Sam, een platform tegen armoede in de stad Amersfoort.
 Door samen te werken met instanties zoals de voedselbank en de acties ‘Kerst voor
iedereen’, ‘Kerstpakketten delen’ en ‘Vakantiegeld delen’ wordt actief gestreefd naar
gerechtigheid.
 Maandelijks bezoekt een contactpersoon de wake bij detentiecentrum Zeist en
werken we mee aan de bloemengroet bestemd voor het Detentiecentrum te Zeist.
 De jongeren van Rond de 15 bezoeken jaarlijks het AZC. Tevens worden de
knutselactiviteiten op woensdagmiddag bekostigd uit de gelden van collectes in de
Bergkerk en zijn gemeenteleden actief bij het knutselen.
 Actieve contacten met andere kerken en instanties zorgen voor een actieve, soms
langdurige rol in hulp aan mensen binnen – en buiten de gemeente; laagdrempelige
schuldvragen kunnen snel worden toegekend.
 De diaconie vergroot de betrokkenheid en het draagvlak voor diaconale activiteiten
bij de gemeenteleden door doelgericht te communiceren in (e-mail)nieuwsbrieven –
wekelijks en jaarlijks. Het betrekken van en contact houden met diaconale
medewerkers en het inzetten van een ZWO-project. Social media spelen hierbij een
belangrijke rol.
De komende jaren zal de diaconie de bovenstaande taken vanuit de ‘Cirkels van
verbondenheid’ continueren. Specifieke aandacht gaat uit naar de volgende punten:
CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Ondersteunend zijn aan het vormen van rituelen voor ouder en kind rondom het
avondmaal en het vernieuwen van de werkwijze in de viering in de kapel.
Actief zijn in het mensen bewust maken van hun verantwoordelijkheid bij het
afsluiten van leningen waarbij we ook oog hebben voor de mens en de situatie achter
de hulpvraag.
Binnen het jeugddiaconaat moet, naast het actief betrekken van jongeren bij
diaconale acties, ook aandacht worden besteed aan het kennis maken met mensen in
andere levenssituaties en het bewustzijn van je eigen rol ten opzichte van anderen.
Heroverwegen van onze rol en inbreng naar de geïnteresseerden in de omgeving van
de Bergkerk en het betrekken van deze mensen bij diaconale hulpvragen.
De diaconie wil de ontwikkeling van de vluchtelingenproblematiek in Amersfoort
blijven volgen en past indien noodzakelijk haar doelstellingen en taken aan.
Het pastorale team ondersteunen in het signaleren van hulpvragen en – waar nodig het actief doorverwijzen naar hulpverleners in het diaconale netwerk.
De diaconie wil actief blijven in het betrekken van gemeenteleden bij diaconale acties
en /of vragen door het plaatsen van oproepen via de mail en het vasthouden en
werven van nieuwe diaconale medewerkers.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Jaarprogramma
De kerk binnenstebuiten, dat is het uitgangspunt van ‘dubbel denken’ in de Bergkerk. De
kwaliteiten van de kerkelijke gemeente zijn het waard om ook ten goede te komen aan de
samenleving. Er gaat in de kerk veel goeds om waar ook anderen van opknappen en hun hart
aan ophalen.
Er vormen zich allerlei cirkels van verbondenheid in en rond de Bergkerk. Vanuit de
beleidsrichting ‘dubbel denken’ stimuleren wij deze verscheidenheid. Het programmaaanbod vanuit de Bergkerk richt zich op deze verschillende doelgroepen, binnen en buiten
de kerkelijke gemeente.
Het aanbod in het huidige jaarprogramma laat zien rond welke kwaliteiten er een aanbod is.
Dit aanbod staat open voor wie maar mee wil doen. Hieronder een inventarisatie en enkele
opmerkingen voor toekomstige ontwikkelingen.
1. Rond het thema ‘ontmoeting’ is een aanbod van verschillende gesprekskringen: o.a.
gesprek in de morgen, bergkring en gesprekskringen.
 Deelname aan een gesprekskring biedt de mogelijkheid tot verbinding met de
kerkelijke gemeente. Het verdient aanbeveling om meerdere (soms tijdelijke)
kringen te starten om de onderlinge binding in de gemeente te bevorderen.
 Aanbeveling om te onderzoeken om in kringen het gesprek tussen de generaties
te stimuleren.
 De barbecue in de binnentuin van de Bergkerk ter afsluiting van de
zomerperiode is een goede vorm van informele ontmoeting gebleken.
2. Rond het thema ‘leren en lezen’ is er een aanbod van o.a. leeskring theologie, Bijbels
leerhuis, symposium avonden, jaarlijkse bergrede.
 Jaarlijkse bergrede bestaat inmiddels 10 jaar. Is gebleken een sterk format te
zijn. Aanbeveling tot continuering.
 Voor het aanbod van leeskringen, symposiumavonden etc. moet een goede
afweging gemaakt worden wat actueel en zinvol is om te bespreken. Kan hier
gezocht worden naar samenwerking met b.v. een boekhandel of een naburige
kerkelijke gemeente?
3. Rond het thema ‘cultuur’ is een aanbod van kunst, muziek en theater. Het
programma Muziek op de berg is de verantwoordelijkheid van de kerkmusicus in
samenwerking met de Stichting Cantorij Bergkerk. Er is een kleine
voorbereidingsgroep kerk en theater die jaarlijks een theatervoorstelling
programmeert. De commissie BK2 zorgt voor exposities beeldende kunst in de
Bergkerk. Het cultuuraanbod mag zich verheugen in een grote belangstelling van
wijde kringen rond de Bergkerk.
 Afstemming van de verschillende activiteiten moet zorgvuldig gebeuren
 Het blijkt goed te werken als theater-muziek-beeldende kunst rond een
bepaald project samenwerken. b.v. pelgrimage (najaar 2016)
4. Het project ‘Onder de Vijgenboom’ over zingevingvragen bij het ouder worden heeft
zich de afgelopen jaren bewezen. De jaarlijkse symposia trekken veel bezoekers uit
CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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heel het land en de kringen zijn goed bezocht. Het project wordt gefinancierd uit
bijdragen van de deelnemers en externe sponsors.
 Aanbeveling tot continuering focus op jaarlijks symposium en nieuwe vormen
van kringwerk.
5. Rond het thema ‘bezinning’ is een divers aanbod van o.a. kloosterweekend,
stiltewandeling, sobere maaltijd.
 Het verdient aanbeveling om rond het thema bezinning meer structureel een
aanbod te doen. Te denken valt aan een meditatie groep of een programma
rond beweging/dans en spiritualiteit of een poëzie groep etc.
 Kan de ‘vernieuwde kapel’ ook een rol spelen bij nieuwe op bezinning
gerichte activiteiten?
6. Het is belangrijk om de verschillende activiteiten goed op elkaar af te stemmen en te
stimuleren. Aanbeveling is om te komen tot een commissie jaarprogramma Bergkerk.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID
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Kerk en Kunst (BK2)
“In het kader van het “Dubbel Denken” is het werkterrein van BK2 bij uitstek de plaats waar
de wereld buiten de kerk in al haar expressie de wereld binnen de kerk ontmoet. ”
Bij het organiseren van exposities en daarmee verbonden activiteiten komt BK² zoveel
mogelijk tegemoet aan de doelen die in het beleidsplan van de Bergkerk zijn opgenomen:
1. Ontmoeting
2. Verbinding
3. Ruimte
1. Ontmoeting
Niet alleen tijdens vieringen, ook daarbuiten vervullen de exposities een rol. Zondags, na de
dienst, geven ze aanleiding tot nablijven of een gesprek. Projecten rond exposities, zoals in
voorgaande jaren Generaties, Ontmoeten, De Zevende scheppingsdag, leveren een bijdrage
aan de gemeenteopbouw. Voor het voorjaar van 2017 is het project “New Horizons,
uitnodiging tot bevrijding” gepland. Ook hierbij speelt ontmoeting een belangrijke rol. Niet
alleen tussen gemeenteleden van jong tot oud, maar ook ontmoeting met buurtbewoners
en anderen van buiten de Bergkerk.
Tijdens een expositie komen vaak familie en bekenden van de kunstenaar in de Bergkerk
kijken, zowel op zondagen als op dagen dat de kerk eigenlijk niet open is. BK2 stelt hen
hiertoe graag in de gelegenheid.
Voor 2017 zijn met enkele kunstenaars al afspraken gemaakt voor een feestelijke opening
van hun expositie, waarbij we ook veel mensen van buiten de kerk hopen te verwelkomen.
BK2 zorgt er altijd voor dat exposities in brede kring publiciteit krijgen:
- een persbericht in Drieluik en de lokale media
- posters op een aantal plaatsen in de omgeving van de Bergkerk en in de stad (winkels,
kerken, de bibliotheek etc.)
- een bericht op de website van de Bergkerk
2. Verbinding
Exposities moeten dienstbaar zijn aan wat in de kerk gebeurt; de zondagse vieringen, het
kerkelijk jaar. Deze verbinding is niet altijd duidelijk te leggen maar we houden het wel in
ons achterhoofd bij de keuze van werk.
Daarnaast zoeken we verbinding met wat in de samenleving gebeurt en elders in de wereld.
We kijken regelmatig naar het expositieaanbod van de Stichting Zendingserfgoed en Kerk in
Actie.
3. Ruimte
Als we kunstenaars vragen in de Bergkerk te exposeren nodigen we hen daarmee uit een
tijdje met ons ‘mee te lopen’. We merken dat kunstenaars en hun familie en vrienden zich
welkom voelen in onze kerk, ze ervaren de sfeer als prettig, open en gastvrij. Het komt
regelmatig voor dat we hen ook na de expositie in de kerk terugzien, bij vieringen of andere
bijeenkomsten.

CIRKELS VAN VERBONDENHEID

17

Beleidsnotitie Bergkerk 2016-2021, def. versie mei 2017

Communicatie
Omschrijving: De Bergkerk gebruikt verschillende communicatiemiddelen om zowel
kerkleden als belangstellenden te informeren over zijn activiteiten. De omgeving vertellen
waar je mee bezig bent is van levensbelang voor de Bergkerk. De publiciteit wordt
gecoördineerd door het scribaat.
Drieluik: maandelijkse periodiek van de PGA, waarin iedere wijkgemeente actuele berichten
en informatie over interessante projecten kan plaatsen.
Wekelijkse nieuwsbrief: wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief van de Bergkerk met
informatie over activiteiten in de komende week. De papieren versie ligt elke zondag in de
hal en de digitale versie wordt per mail toegezonden aan diegenen die hebben aangegeven
deze nieuwsbrief per email te willen ontvangen.
Website: De Bergkerk beschikt over een eigen website www.bergkerk.nl met vermelding van
kerkdiensten, actuele berichten en interessante bijeenkomsten.
Informatiegids: Brochure met informatie over de Bergkerk met een overzicht van de (werk)
groepen met namen, telefoonnummers en emailadressen van contactpersonen.
Jaarprogramma. Een presentatie van de activiteiten in het komende seizoen op het terrein
van leren en lezen, ontmoeting, kunst en bezinning, muziek met vermelding van data en
plaats en een toelichting op de inhoud. Deze brochure wordt aan alle Bergkerk-adressen
toegezonden.
Folders: Over specifieke werkterreinen. Bv. folder pastoraat.
Facebook en twitteraccount: Is basaal aanwezig.
Daarnaast wordt met affiches, flyers en persberichten aandacht gevraagd voor speciale
events (verzorgd door de werkgroepen die de activiteit organiseren).
Waar gaan we mee door en wat voegen we toe?
De schriftelijke communicatie is redelijk op orde met het in 2016 opnieuw verschijnen van
de Informatiegids en brochures met het jaarprogramma. Waarschijnlijk zal gelet op de
veroudering van contactadressen in 2018 een herziene informatiegids uitkomen.
De programmafolder verschijnt jaarlijks. Met het oog op het versturen naar alle Bergkerkadressen wordt gestreefd naar één folder voor het gehele seizoen.
Wekelijkse nieuwsbrief: Tot nu toe wordt de nieuwsbrief samengesteld door de beheerder,
overwogen zal worden of hiervoor niet een vrijwilliger met redactionele vaardigheden moet
worden gezocht.
Website is tot nu toe vrij statisch. De interactieve mogelijkheden worden nog onvoldoende
benut. Onderzocht moet worden hoe een meer interactieve website kan worden opgezet.
Sociale media: Om de jongere doelgroepen te bereiken (een van de doelen uit dit
beleidsplan) zal de Bergkerk meer actief moeten zijn met de sociale media (Facebook,
YouTube, Instagram etc.). Onderzocht moet worden hoe dit kan worden ontwikkeld en
vormgegeven.
De publiciteit van speciale activiteiten wordt uitgevoerd door de werkgroepen die deze
events organiseren (bv. BK2, Muziek op de Berg).
Mogelijkheid om digitaal kaarten te bestellen voor concerten en lezingen.
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Commissie publiciteit
De komende jaren is met name aandacht nodig voor digitale communicatie, m.n. sociale
media en interactief maken van de website. Voor het ontwikkelen en vormgeven van dit
beleid is een (op)nieuw in te stellen commissie publiciteit noodzakelijk, aangevuld met
mensen die ervaring hebben en enthousiast zijn met nieuwe media.
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Kerkrentmeesters
De wijkraad van kerkrentmeesters draagt verantwoordelijkheid voor gebouw, personeel en
financiën van de kerk, een en ander met inachtneming van de geldende regels en afspraken
in PGA-verband. Vanuit dien hoofde is het de taak van de kerkrentmeesters er voor zorg te
dragen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de verschillende activiteiten van de
Bergkerk sowieso mogelijk te maken en vervolgens goed te laten verlopen. Tegen de
achtergrond van een teruglopend aantal leden en geleidelijk afnemende inkomsten vormen
deze taakopdrachten een extra uitdaging. Het kan dan ook niet anders dan dat de
kerkrentmeesters de grenzen van verantwoordelijkheid zullen aanscherpen, waarbij het
beginsel van ‘geen uitgaven, zonder inkomsten’ leidend zal zijn. Het zal ook een appèl doen
op de vele vrijwilligers op de verschillende werkvelden om weloverwogen en tijdig hun
jaarlijkse verlangens onderbouwd aan te geven. Daarbij zal het stellen van prioriteiten
onvermijdelijk zijn.
De jaren van ook de komende beleidsperiode zullen in bovenstaande context enkele
speerpunten kennen. Naast een zorgvuldige monitoring van het ledenverloop en de
inkomsten zullen zaken op de agenda staan als:
-

het verkennen van potentiële andere financieringsbronnen dan alleen die van
Kerkbalans en collecten;

-

de personele invulling van de beheersfunctie mede in het licht van het feit dat de
vaste beheerder over een aantal jaren met welverdiend pensioen gaat;

-

de invulling van de vrijwilligersorganisatie, die vanwege enerzijds de vele activiteiten
en anderzijds de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers permanente aandacht
behoeft, ook in het licht van de benodigde inkomsten uit de vele activiteiten. Het is
weliswaar een fraaie uitdaging om als uitgangspunt de inzet van vrijwilligers zoveel
mogelijk gericht te doen zijn op de wensen en talenten van onze kerkleden (en nietleden, want ook die zijn van harte welkom), maar vanwege de grote behoefte aan
vrijwilligers zal het principe ‘met z’n allen de schouders eronder zetten’ aan
betekenis moeten winnen;

-

het aanwenden van nieuwe technologieën in ICT-sfeer als faciliterend voor
doelstellingen van de Bergkerk (informatievoorziening, Kerkbalans);

-

het richten van de focus op een milieubewust beleid (bijv. een energieneutraal
kerkgebouw);

-

het onderhoud van de gebouwen;

-

de restauratie van het kerkorgel;

-

het jaarlijkse evenement van ‘Spel en spul’, uit de opbrengsten waarvan in het
verleden al mooie doelen zijn gerealiseerd.
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Facts & Figures
Bergkerk
Ledenstatistiek per 31 december 2016
Kerkelijke staat en geslacht
Man
Belijdend
lid
143

Actief
Belijdend
lid
375

Dooplid Geboortelid
171
28

Totaal Man

Vrouw

342

Belijdend lid
242

Dooplid
199

Geboortelid
42

Kerkelijke staat en actief/passief
Totaal
Actief
Passief
Dooplid Geboortelid
345
52

772

Belijdend lid
10

Dooplid
25

Geboortelid
18

Totaal
Vrouw

Eindtotaal

483

825

Totaal
Passief

Eindtotaal

53

825

Totaal
Vrouw

Eindtotaal

483

825

Totaal
Passief

Eindtotaal

53

825

Leeftijdscategorie en geslacht
Man
0-12

Totaal Man
13-19

20-64

65+

31

19

163

129

Actief
0-12

13-19

20-64

65+

58

44

358

312

342

Vrouw
0-12

13-19

20-64

65+

27

25

219

212

Leeftijdscategorie en actief/passief
Totaal
Actief
Passief
0-12
13-19
772

20-64

65+

24

29

Uitslag kerkbalans 2017:
Toegezegd
€ 182.815

Begroting
€ 180.000

Financiën
De huidige conclusie is dat de ledenaantallen weliswaar wat afnemen, maar dat de
inkomsten van de Bergkerk daar tot nu toe geen hinder van ondervinden.
Het is mogelijk om de komende jaren invulling te blijven geven aan zaken die de Bergkerk
belangrijk vindt voor haar kerkzijn. Daarbij wordt ook altijd gezocht naar aanvullende
subsidiemogelijkheden om extra initiatieven mogelijk te maken.

Quote van de beleidsdag: “Wat ik los wil laten is de krampachtigheid dat de gemeente van Christus in
aantal steeds kleiner wordt. Dat het ledental afkalft. Niet alleen focussen op aantallen, maar op ieder
mens dat ons pad kruist. In en buiten de kerk. We zijn geboren om de glorie van onze Schepper, die in
ons is, te openbaren. Die is niet in sommigen van ons; die is in iedereen. En als wij ons licht laten
stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Die overtuiging, die
hoop is een zeker weten dat wat we geloven en doen zinvol is”.
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Bijlage 1. Samenvatting Beleidsplan Dubbel Denken Bergkerk (2011-2015)
Visie “Dubbel denken”
Trefwoorden die leidend zijn voor dit beleidsplan zijn ontmoeting, verbinding en ruimte. We kiezen in de
Bergkerk als visie voor de komende jaren voor een ‘dubbel’ kerkmodel. Hierachter gaat de gedachte
schuil, dat in de kerk twee aandachtsvelden kunnen worden onderscheiden.
Enerzijds de bijzondere opdracht van de kerk om dicht bij haar Bron te blijven en de relatie met die Bron
te onderhouden. Anderzijds de algemene opdracht van de kerk t.b.v. het geheel van de samenleving. Het
is bij het ontwerpen van een geloofsgemeenschap nodig om twee keer te denken: vanuit de kring van
toegewijde leden en vanuit de brede kring van incidentele deelnemers. De keuze voor een ‘dubbel
kerkmodel’ past in de traditie van de Bergkerk. Er is altijd een actieve kerngemeente en een brede rand
van incidentele deelnemers geweest. Het geeft ruimte en het is een uitdaging om die brede rand van
deelnemers te zien als ook een kern van gemeente-zijn. Het is zaak bij toekomstig beleid ‘dubbel te
denken’.
Enerzijds denkend aan de mensen, die – ondanks alle ambivalenties – van de kerk houden en samen met
anderen hun geloof willen beleven in eredienst en vieringen, in catechese en leerhuizen. Anderzijds
denkend aan de kerk als een dienstverlenend instituut voor liefhebbers en toehoorders, voor wie maar wil
of behoefte heeft, tijdelijk of een enkele keer. In het laagdrempelige dienstverlenende aanbod staat de
ontmoeting centraal. Daarbij wordt aan een ieder ruimte geboden, mensen hoeven geen lid te worden of
aan verwachtingen en verplichtingen te voldoen. De Bergkerk wil zichtbaar en van betekenis zijn voor de
wijk, waarin de kerk staat. Ook in de tijdelijke gemeenschap die zich vormt rond een eenmalige activiteit
komt de gemeente van Christus aan het licht. Het is onze visie om bij het maken van beleid zowel vanuit
de kring van toegewijde leden te denken als vanuit de brede kring van incidentele deelnemers. Samen
vormen zij de Bergkerkgemeente. Het vraagt om ‘dubbel denken’.

Ambitie
De protestante wijkgemeente ‘de Bergkerk’ is een kerkgemeenschap waarin mensen elkaar daadwerkelijk
ontmoeten, verbonden zijn en omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerkmuren, zowel binnen
als buiten de geloofgemeenschap. Een kerkgemeenschap die ruimte biedt aan anderen en ruimte maakt
om anderen een plek te geven in de maatschappij. De jaarplannen van de werkvelden worden aan deze
ambitie getoetst.
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Bijlage 2. Verslag gemeenteavond 15 februari 2017
Deze avond staat in het teken van het bespreken van het concept beleidsplan voor de periode 2016-2021:
cirkels van verbondenheid’. Er zijn ongeveer 40 aanwezigen; circa 25 mensen hebben het beleidsplan
opgevraagd, enkelen hebben er vooraf al schriftelijk op gereageerd.
Voorzitter Anne Weiland opent vergadering met een hartelijk welkom en het lezen van een gedicht van
Huub Oosterhuis. Jan van Baardwijk geeft een toelichting op de passage ‘Ontvankelijkheid als
denkrichting Bergkerk’. Gaat het om de kerk als een plaats van ons geloof of is de kerk een plaats waar
geloof wordt gewekt? De Bergkerk is een gemeenschap van gelovige en ongelovige mensen rond Woord
en Sacrament, waar geloof niet zozeer wordt uitgedragen maar wordt gewekt. De kerk is allereerst een
plaats om ontvankelijk te worden. Niet ons geloof gaat voorop maar het Woord van de God van Mozes en
Jezus. Het beeld van kunstenaar Ernst Barlach sluit hierbij aan: een onderwijzende Christus met
uitnodigende arme en lege handen. Alsof Christus niets anders te bieden heeft dan zichzelf. In tweetallen
wisselen de aanwezigen uit wat ontvankelijkheid voor ervaringen oproept. Jan nodigt uit om enkele
reacties plenair te delen:
-

Liturgie delen als een middel om ontvankelijkheid te creëren en te stimuleren.
Jongeren die een bezoek brengen aan verpleeghuis De Lichtenberg en er spelletjes en muziek
delen met bewoners en zien dat het de jongeren ontroert. Dat maakt jezelf ontvankelijk.
Geborgenheid in gesprek met kinderen als vorm van ontvankelijkheid.
Intens beleven van zingen in cantorij is ontroerend en maakt ontvankelijk.

Ontvankelijkheid als denkrichting van de Bergkerk wordt breed gedragen en gedeeld. Aansluitend wordt
in 6 groepen verder gesproken over verschillende dilemma’s:
Kerkmuziek & Liturgie. Omvorming van cantorij naar cantoraat. Het komen tot een gevarieerde kerkmuziekpraktijk in
de Bergkerk, zowel vocaal als instrumentaal, met inzet van muzikaal begaafde jongeren die meedoen aan de viering.
Ondersteuning van de liturgie met koorzang. In samenspraak met de cantorij, commissie Eredienst en Stichting Cantorij
Bergkerk worden keuzes gemaakt. Gespreksleiding Paul Rijksen.

Reactie uit groep: Rijkdom dat er in onze gemeente zoveel aandacht is voor muziek en liturgie. En ja, we
moeten opletten dat de ontmoeting na de zondagse dienst bij de koffie niet overstemd wordt door de
muziek. Muziek hoeft geen concert te zijn.
Jeugd & Jongeren. Het initiëren van het project ‘Samen vieren’, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden voor ouderkind vieringen in de Bergkerk. Het is vanuit de allerkleinsten en hun ouders het jeugdwerk een impuls geven. Voor dit
project is professionele begeleiding noodzakelijke voorwaarde. Daar willen we fondsen voor werven. Verder willen we ook
een betere crèche ruimte maken, waarmee we laten zien dat jonge ouders en kinderen erbij horen in de Bergkerk.
Gespreksleiding Jan van Baardwijk.

Reactie uit groep:
- Niet spreken over kinderen zijn de toekomst, want neigt tot activiteit en komt dwingend over
- Aantallen zijn niet leidend voor de succesfactor
- Samenvieren het jaar door: herkenbare elementen in de liturgie terug laten komen
- Halen we de kinderen in de dienst of organiseren we het er buiten?
- Ouders aan kinderen laten merken wat liturgie vieren met je doet.
- Jongeren, wat willen we hen meegeven? Is nu onduidelijk (leren vieren, rituelen, veiligheid)
- Ouders van pubers: wat hebben ze nodig?
Ontmoeting & verbinding. Nieuwe vormen van ontmoeting tussen generaties willen we exploreren. Op zoek naar
verbindingen tussen mensen, waarin we omzien naar elkaar. Onderzoeken of de ontmoeting na de viering in de
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gemeentezaal meer op z’n plek is. Een sta tafel in de hal om bij aan te schuiven om over de viering uit te wisselen of om
nieuwe leden te verwelkomen. Gespreksleiding Maria Wynia.

Reacties uit de groep:
- Ontmoeten doet ertoe. Meer zin en inhoud in het leven, verdiepende gesprekken, leren van
elkaars inzichten. Bereid zijn relaties te leggen.
- Spiritueel café met lezing, gesprek en ruimte voor ontmoeting.
- Hoe bereiken we mensen buiten de kerk? Organiseren van gesprekskringen met actuele
onderwerpen (boek, krantenartikel enz.) waar zingevingsvragen aan de orde kunnen komen.
- Niet meer spreken over ouderen en jongeren. Jongeren bevragen de ouderen rond een
onderwerp dat hen beiden raakt. Die beweging roept gesprek op.
- Ontmoeting en verbinding vraagt meer dan alleen gezelligheid, al blijkt de vorm ook belangrijk.
De zomerbarbecue leverde mooie gesprekken op.
- Betonen van maximale gastvrijheid en aandacht, ook voor en na de vieringen.
- Samen bezig zijn met de bijbel lezingen die in de vieringen plaats vinden.
- Ook bij jongeren zoals Rond de 15 is het erg belangrijk de verhalen te vertellen. Ook dat zou
tussen ouderen en jongeren kunnen plaats vinden.
- Het verlangen het koffiedrinken na de dienst in een andere ruimte te laten plaats vinden wordt
breed gedragen.
- Een wens: het in het leven roepen van een meditatiegroep.
- Aan de orde kwam dat er geen ‘smoelenboek’ is in de Bergkerk en dat er in de vieringen weinig
gedeeld wordt over privé-situaties. Ook daar waren de meningen over verdeeld.
Vrienden van de Bergkerk. Het vormen van een groep mensen die de activiteiten van de Bergkerk financieel willen
steunen via een te vormen Stichting Vrienden van de Bergkerk. En ook aan initiatieven meedoen. De Bergrede, Muziek op
de Berg, Onder de Vijgenboom, Exposities, Leeskringen. Een buitencirkel, als schil om de Bergkerk heen. Prikkelend en
voedend. Gespreksleiding Anne Weiland.

Reactie uit de groep:
-

Het aanbieden van thema’s, boekbesprekingen, een cultureel progamma, gelieerd aan waar we in
de Bergkerk voor staan, kan geïntensiveerd worden; daarbij zouden we kunnen leren van
bijvoorbeeld de opzet van anderen. Belangrijk hierbij is goede publiciteit, met name om mensen
van buiten de BK te betrekken.

-

De organisatie van de Vrienden van de BK ligt bij het bestuur Stichting Amersfoortse Berg Kapel.
Formeel zijn de Vrienden donateurs van de SABK.

Beheerder en/of event manager. Onze huidige beheerder gaat binnen afzienbare tijd met welverdiend pensioen. En
dat roept de vraag op: ”Welk type beheerder staat ons voor ogen in de toekomst”? In de Bergkerk vinden veel activiteiten
plaats, die met vrijwilligers ondersteund worden. Redden we dat ook in de komende jaren? Een gastvrije kerk is gebaat bij
een beheerder, die vrijwilligers aanstuurt en activiteiten in goede banen leidt. Gespreksleiding Sija van de Minkelis.

Reactie uit de groep:
- Betaalde functie lijkt noodzakelijk om huidige activiteiten te handhaven, de beheerder stuurt vele
vrijwilligers aan.
- Wellicht zijn delen van de huidige taak van de beheerder (bijv. leden administratie en zondagse
eredienst) wel door vrijwilligers te doen. Betaalde kracht aanstellen voor dinsdag-zaterdag.

Communicatie. Onze activiteiten en wie we zijn willen we delen, met gemeenteleden en mensen om ons heen. Dat kan
op vele manieren en vraagt afstemming. Aansluiting bij nieuwe media is hierin van belang. Vormgeven aan communicatie
vraagt beleid en mensen om dat uit te werken. Gespreksleiding Martha Beuckens.
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Reactie uit groep:
- Website: actualiseren is noodzaak
- Internet ‘kerkdienst gemist’ functioneert goed
- Nieuwsbrief: geen verouderde data vermelden. Is vermelden zieken een mogelijkheid?? (in kader
van verbondenheid)
In het laatste kwartier van de avond geeft elke groep een korte reactie op het geen naar voren gebracht is
in de discussie. De rijkdom aan suggesties en reacties worden meegenomen in de uitwerking van het
beleid in de komende jaren. In de kapel vindt de afsluiting van deze avond plaats.
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