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Beleidsplan 2023-2027 De Lichtbron ‘Geloven in de gemeenschap’ 
Protestantse gemeente Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld   
Zoals voorlopig vastgesteld in de grote kerkenraad op 8 september 2022 
 
H1 Inleiding 
De Protestantse Kerk vraagt van gemeenten om eens per vier jaar goed na te denken over 
de plannen voor de komende vier jaren. Door een lange vacante periode en door de 
coronatijd liggen er zes jaren tussen dit beleidsplan en het vorige.  
In die zes jaren is het ledental van De Lichtbron met zo’n 25% gedaald tot 379 leden begin 
2022. Dit betreft 220 belijdende leden en 159 doopleden in 276 pastorale eenheden.  
 
Dit beleidsplan is opgesteld, in de tijd dat De Lichtbron de mogelijkheden onderzoekt van 
een fusie met de Hervormde gemeente (Pleinkerk) in Wateringen. Conclusies uit dit 
onderzoeksproces kunnen leiden tot aanpassingen van dit beleidsplan. 
 
In dit beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal: 
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door  
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met  
3) een gezicht in de samenleving.  
In hoofdstukken 2, 3 en 4 geven we per invalshoek een toelichting, onze ambitie en enkele 
plannen om die ambitie dichterbij te brengen.  
Bij dit beleidsplan horen drie bijlagen. Bijlage 1 beschrijft onze huidige situatie.  
Bijlage 2 geeft een toelichting op een aantal plannen. 
Bijlage 3 bevat de evaluatie van het beleidsplan 2016-2020 ‘Opstandig en opgewekt!’. 
 
Elk plan heeft of krijgt een contactpersoon, die aanspreekpunt is voor de kerkenraad.  
De contactpersoon zoekt vrijwilligers om het plan concreet uit te werken. Hierbij denken we 
ook aan gemeenteleden, die we niet (regelmatig) in de kerk zien.  
Als de kerkenraad niet voor eind 2022 een contactpersoon voor één van de tien specifieke 
plannen heeft gevonden, dan heroverweegt de kerkenraad het betreffende plan. Dat geldt 
ook als de contactpersoon onvoldoende mensen kan vinden om een specifiek plan goed uit te 
voeren. Voor het uitvoeren van de plannen is vier jaar beschikbaar. Een plan kan dus ook in 
bijvoorbeeld 2025 opgepakt worden. 
Jaarlijks bespreekt de kerkenraad de voortgang van dit beleidsplan. Hiervoor krijgen alle 
contactpersonen een uitnodiging. 
 
De gemeente van De Lichtbron moet over dit beleidsplan geïnformeerd worden en haar 
mening kunnen geven. Pas nadat de gemeente gekend en gehoord is, kan de kerkenraad het 
plan definitief vaststellen. Omdat er recent twee gemeenteavonden zijn gehouden, heeft de 
kerkenraad ervoor gekozen om voor het beleidsplan op korte termijn geen aparte 
gemeenteavond te organiseren. Wel wordt deze versie van het beleidsplan openbaar 
gemaakt via de website en op aanvraag op papier. Gemeenteleden worden van harte 
uitgenodigd om op dit beleidsplan te reageren. Die reacties zullen worden verwerkt in de 
versie voor de gemeenteavond, die waarschijnlijk begin 2023 wordt gehouden. 
 
H2 Invalshoek ‘Geloof’ 
Van de drie bovengenoemde invalshoeken – geloof, gemeenschap en gezicht in de 
samenleving – vinden we ‘geloof’ nu de belangrijkste.  
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De traditionele geloofsopvoeding via de drie lijnen gezin, kerk en school, is in Nederland 
sterk verminderd. Net als op veel andere plaatsen, daalt in De Lichtbron het aantal 
bezoekers van de zondagse eredienst. Het aantal kinderen dat naar de kerk komt is zeer 
beperkt en slechts enkele tieners doen catechisatie.  
Gebed zien we als een belangrijk onderdeel van het geloofsleven. Dat kan het dagelijks 
bidden zijn voor de maaltijd of het slapen gaan en het gebed bij ingrijpende ervaringen.  
Bidden kan hardop en in stilte. Bidden is God de eer geven, dankzegging, vragen, voorbeden 
doen voor elkaar en anderen en afhankelijk weten van genade. Bidden kan samen in de 
eredienst of alleen, thuis en onderweg.   
Geloven is ook het delen van ervaringen van het Koninkrijk van God. 
 
Ambitie ‘Geloof’ 
We willen onze gemeenteleden stimuleren en steunen in hun geloofsontwikkeling en de 
vertaling daarvan in hun dagelijks leven door de Bijbel te vertalen naar de tijd van nu.   
Per (leeftijd)groep vraagt dit om een specifieke combinatie van kennen, ervaren en doen 
(hoofd, hart en handen). 
 
Uitwerking ‘Geloof’ 
Plan 1 God ontmoeten in de eredienst door muziek 
Omdat muziek een extra dimensie toevoegt aan de eredienst, willen we elke twee maanden 
zangers of musici vragen om hun muzikale medewerking.  
Plan 2 God ontmoeten in de eredienst door identificatie met Bijbelfiguren  
De predikant legt drie keer per jaar in de overdenking het accent op één bijbelfiguur en 
probeert diens gedragingen, gevoelens en motieven naar ons dagelijks leven te vertalen.  
Plan 3 God ontmoeten in groepen  
We denken hierbij aan vormen van ontmoeting, die we nu nog niet hebben, zoals: 
Bibliodrama, Lectio Divina, Micha cursus, Alpha cursus en GemeenteGroeiGroepen (GGG). 
Dit vraagt een actieve persoonlijke benadering van mogelijk belangstellenden in plaats van 
het doen van een aanbod en afwachten of er vraag naar is. Zo nodig schakelen we voor de 
begeleiding van de groep iemand van buiten in. 
Plan 4 God ontmoeten via nieuwe communicatiekanalen 
We denken hierbij aan het digitale aanbod van bijvoorbeeld podcasts, websites, Instagram, 
email- en appgroepen. 
Plan 5 Geloof delen in de Nieuwsbrief  
Omdat de Nieuwsbrief de (digitale) brievenbus van veel gemeenteleden bereikt, willen we 
meer van de diversiteit van geloven in de Nieuwsbrief laten zien.  
 
H3 Invalshoek ‘Gemeenschap’  
Elk lid ervaart zijn verbondenheid met onze gemeente op zijn eigen wijze. De één is enorm 
betrokken. De ander heeft amper weet van het bestaan van De Lichtbron.  
De Lichtbron wil een open, warme, inclusieve, christelijke geloofsgemeenschap zijn, waar 
iedereen welkom is.  
In de gemeenschap is het aantal deelnemers aan een specifieke eredienst of activiteit 
belangrijk, maar principieel niet essentieel, want: ‘Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen 
zijn, daar ben Ik er bij’, zegt Jezus. 
We willen de onderlinge band tussen de gemeenteleden versterken, omdat God de mens 
geschapen heeft als een sociaal wezen. Wij geloven dat het lid zijn van een gemeente van 
Christus opbouwend is voor het individuele geloofsleven en voor het persoonlijke welzijn.   
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Voorwaarde daarvoor is dat elk gemeentelid zich gekend, gewaardeerd en veilig voelt in de 
geloofsgemeenschap van De Lichtbron.  
 
Ambitie ‘Gemeenschap’ 
We willen dat gemeenteleden zich in hun eigenheid gewaardeerd voelen als lid van de 
geloofsgemeenschap De Lichtbron. Die eigenheid kan liggen in de kerkgang, de 
geloofsovertuiging, de leeftijd, de samenleefvorm, de lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
de woonomgeving of welk criterium ook.  
 
Uitwerking ‘Gemeenschap’ 
Plan 6 Gezien, gehoord en gekend worden  
De predikant wil zo snel mogelijk telefonisch of persoonlijk contact leggen met alle 
ingeschreven huishoudens, die nog niet bij haar bekend zijn.  
Plan 7 Kerk-app 
Onderzoeken of de speciaal ontwikkelde ‘gemeente app groep’, de onderlinge communicatie 
binnen de gemeente kan bevorderen en daarmee het gemeenschapsgevoel versterken.  
Ook heeft de app een collecte functie en maakt daarmee het geven gemakkelijker.   
Plan 8 Samen eten 
Opzetten van een estafette systeem, zodat telkens een nieuwe groep van zes tot acht 
gemeenteleden bij iemand thuis samen komt rondom een thuis bereide maaltijd.  
 
H4 Invalshoek ‘Gezicht in de samenleving’ 
De Lichtbron heeft een roeping in de wereld, omdat God de mens in Genesis de taak heeft 

gegeven te zorgen voor de aarde en al wat daarop leeft. Om ons hiervoor toe te rusten, 
heeft Jezus ons voorgeleefd hoe God de mens bedoeld heeft. De mens is door Gods Geest 
een werktuig van God.  
Belangrijk is dat gemeenteleden deze ‘roeping in de wereld’ ervaren als ‘in vreugde dienen’ 
in plaats van ‘nog een extra taak’. Essentieel is dat het hiervoor benodigde gedrag op dat 
moment past bij de persoon. Heeft hij of zij er het benodigde talent voor?  
Kan en wil hij dat talent met hulp ontwikkelen? Heeft zij op dat moment de tijd en energie 
om gehoor te geven aan deze roep?  
 
Ambitie ‘Gezicht in de samenleving’ 
We willen dat gemeenteleden van De Lichtbron bijdragen aan meer solidariteit tussen 
mensen en meer zorg voor Gods schepping. 
 
Uitwerking ‘Gezicht in de samenleving’ 
Plan 9 Verduurzamen 
We hebben twee samenhangende doelen:  

1) systematisch onderzoeken hoe we in onze specifieke situatie ons kerkgebouw en de 
pastorie en het gebruik hiervan op een financieel verantwoorde wijze kunnen 
verduurzamen en 

2) gemeenteleden inspireren om te verduurzamen.  
Plan 10 Contact verdiepen met Pieter van der Plasschool en CBS De Gantel 
We willen samen met in elk geval de Pleinkerk, de contacten met deze twee christelijke 
basisscholen intensiveren. 


