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INLEIDING 

In 2010 heeft de wijkgemeente Zevenkamp haar vorige beleidsplan geschreven. Hierin 

werden op diverse terreinen van het gemeente zijn visies verwoord en doelen gesteld. 

In de loop der tijd is er regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Maar na bijna 5 jaar zijn de 

wereld om ons heen en wij zelf veranderd en is het goed om opnieuw stil te staan bij wat we 

als gemeente, in de komende jaren, willen. Hoe staan we in de wereld? Wat is onze 

opdracht en hoe/wat willen we bereiken. 

Dit beleidsplan is een weerslag van diverse bijeenkomsten van verschillende gremia. Zowel 

bijeenkomsten van de kleine als grote kerkenraad als  overlegsituaties breder dan onze 

wijkgemeente zijn voedingsbron voor de visies en doelen geweest. 

In maart 2015 zijn, tijdens een bijeenkomst van de grote kerkenraad, de visie en 

doelstellingen voor de komende 5 jaar tot stand gekomen. Deze zijn in dit stuk verwoord. 

Het gaat hierbij om onze hoofddoelstellingen. Dit betekent niet dat hetgeen wat in dit 

beleidsplan niet beschreven wordt niet gedaan zal worden of niet van belang is. Dit zullen 

met name de reguliere taken en lopende activiteiten betreffen. Dit beleidsplan richt zich met 

name op de speerpunten van de komende jaren. 

 

Het is van groot belang dat we als gemeente keuzes maken. Als we onze lat te hoog leggen 

zal er uiteindelijk van alles een beetje (en dus eigenlijk niets) tot stand komen. Het is nog 

altijd zo: 

 

NIET KIEZEN IS VERLIEZEN! 
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Samenvatting 

In 2010 heeft de wijkgemeente Zevenkamp haar vorige beleidsplan geschreven. Na bijna 5 

jaar zijn de wereld om ons heen en wij zelf veranderd en is het goed om opnieuw stil te staan 

bij wat we als gemeente, in de komende jaren, willen. Hoe staan we in de wereld? Wat is 

onze opdracht en hoe/wat willen we bereiken. 

De gemeenten van Zevenkamp wil gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en het 

Evangelie centraal.   

Binnen de kerk worden er drie vormen van roeping onderscheiden, te weten de missionaire, 
de diaconale en de pastorale roeping. Deze taken dienen zowel in onderlinge samenhang 
als in hun eigenheid behartigd te worden. 
De kerk is er niet alleen voor zichzelf, maar is een gemeenschap welke uitnodigend moet 
zijn; naar buiten gericht in getuigenis en dienst en in woord en daad. 
 
De gemeente Zevenkamp stelt zich de volgende doelen: 

1. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin alle generaties zich thuis 

voelen en betrokken zijn. 

Om dit te bereiken zal er: 

- (samen met Ommoord) een project gestart worden gericht op de 40-min groep. 

Hiervoor wordt een “specialist” ingezet.  Een predikant die in staat is innovatief te 

werken, de jongeren weer weet te bereiken en aan de geloofsgemeenschap weet 

te binden zonder de ouderen te vergeten. 

Kortom iemand met een missionair elan. 

- per jaar regelmatig activiteiten voor ouderen worden georganiseerd 

- ouderen minimaal 4x per jaar bezocht gaan worden 

 

2. Wij willen kerk in de wijk zijn 

Dit houdt in; 

- vanuit de Ontmoetingskerk willen we ons vooral door diaconale activiteiten 

inzetten voor het welzijn van groepen mensen - wereldwijd en plaatselijk. 

Daarnaast zoeken we naar manieren om beter in het  Zevenkampse 

maatschappelijk leven te integreren om een bepaalde betrokkenheid  bij de kerk 

te krijgen, we noemen dit diaconaal/missionair werk. 

- meer bekendheid en betrokkenheid met en bij kerkelijke activiteiten. 

- meer aandacht voor ouderen en alleenstaanden/alleengaanden 

- Samenwerking met andere diaconieën. 

 

3. Wij willen groeien naar een verregaande samenwerking met onze “buren” de 

wijkgemeente Ommoord. 

 

We zijn er van overtuigd dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. We 

hebben elkaar nodig. 

 

Het doel waarnaar wij, als wijkgemeente Zevenkamp, toe willen werken is: 
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Een geloofsgemeenschap met 2 vierplekken welke een organisatorische eenheid 

vormt. 

Voor deze geloofsgemeenschap zal een pastoresteam werkzaam zijn bestaande uit  

predikanten/kerkelijkwerkers die complementair zijn.. 

 

We willen kerk in de wijk zijn en de wijk in de kerk hebben. Dit houdt in dat 

a. het gebouw hiertoe uitgerust moet zijn 

b. er voldoende geld moet zijn en 

c. de organisatiestructuur aangepast moet worden 

 

 

Om plannen te maken voor een periode van 5 jaar is haast een ondoenlijke zaak. De wereld 

verandert snel. Hierop zullen we moeten anticiperen. Het is van groot belang om ons 

regelmatig af te vragen of we nog op koers liggen. En is de koers nog de juiste. 

Om bovenstaande te realiseren is draagvlak nodig in de hele gemeente. Het feit dat we met 

elkaar vinden dat dit nodig is zal z’n weerslag hebben op alle onderdelen van het gemeente 

zijn. Maar zo  creëren wij gelegenheden om geloof en waarden met elkaar te delen; erover 

met elkaar in gesprek te gaan.   
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VISIE 

De gemeenten van Zevenkamp wil gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en het 

Evangelie centraal.  De Bijbel ligt opengeslagen in de kerk. God gaat met alle mensen mee 

en heeft een plan met en voor ons. Omwille van God hebben we elkaar nodig om aan Zijn 

plan te werken. Hierbij is Jezus onze inspiratiebron. Wij willen een werkplaats zijn voor 

geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. 

In en vanuit de gemeente creëren wij gelegenheden om geloof en waarden met elkaar te 

delen; erover met elkaar in gesprek te gaan. Wat geloven we echt? We willen vanuit ons 

geloof een houding van vrede en hoop uitstralen, niet alleen binnen de kerk maar ook naar 

buiten toe. Om dat te kunnen willen we taal en zelfvertrouwen vinden om ons geloof te uiten. 

Diversiteit binnen en rond de gemeente erkennen we als een teken van Gods grootheid. 

Als kerkgemeenschap willen wij betrokken zijn bij alle generaties. Wij constateren echter dat 

het contact met de jongeren en de groep 40 –ers zwak geworden is. Dit is extra pijnlijk omdat 

1. de betrokkenheid van die groep zowel deze groepen als de rest van kerk goed doet; 

en 

2. het doorgeven van het Bijbelse Woord aan volgende generaties een van de 

belangrijkste opdrachten van de kerk is 

Binnen de kerk worden er drie vormen van roeping onderscheiden, te weten de missionaire, 
de diaconale en de pastorale roeping. Deze taken dienen zowel in onderlinge samenhang 
als in hun eigenheid behartigd te worden. 
De kerk is er niet alleen voor zichzelf, maar is een gemeenschap welke uitnodigend moet 
zijn; naar buiten gericht in getuigenis en dienst en in woord en daad. 
 

 

Wat betekent dit? 

Als wij een gemeente willen zijn zoals hier boven beschreven is er veel te doen. Wellicht wel 
te veel  voor een kleine gemeenschap als de onze. Zowel qua menskracht als financieel 
moeten er keuzes gemaakt worden. Wat heeft de komende jaren onze aandacht extra nodig, 
om onze doelen zowel in deze periode als later zo goed mogelijk te bereiken? 

De gemeente Zevenkamp stelt zich de volgende doelen: 

4. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin alle generaties zich thuis voelen en 

betrokken zijn 

5. Wij willen kerk in de wijk zijn 

6. Wij willen groeien naar een verregaande samenwerking met onze “buren” de 

wijkgemeente Ommoord. 
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ALLE GENERATIES BETROKKEN. 

De veertig-minners 

De wijkgemeente vergrijst. In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd fors gestegen. Er 

zijn relatief weinig actieve leden onder de 40 jaar. (Zie tabel, bijlage 1) 

In de komende jaren willen wij onderzoeken of onze gemeenschappen weer een “gelovige” 

plek van ontmoeting voor de hedendaagse  jongeren, twintigers en dertigers en jonge 

gezinnen kunnen worden. Een ontmoetingsplek, in de wijk, waar deze groepen kennis 

maken met een waardevolle geloofstraditie die van betekenis kan zijn voor hun eigen 

levensweg. 

 In het kader van de samenwerking met Ommoord ( zie doel 3) is dit een project dat we 

gezamenlijk gaan uitvoeren. Het project-40-minners.  

1. “Specialist” 

 

Beide gemeenten zijn al jaren bezig met het proberen aan te sluiten bij de 

geloofsbeleving van jongeren. Het is duidelijk dat dit niet is gelukt. In Ommoord 

bestaat het overgrote deel uit 65+ers en in Zevenkamp is ongeveer de helft van de  

( actieve) leden tussen de 50 en 75!  De aangroei van “onderaf” is zeer gering te 

noemen. 

Er moet een inhaalslag gemaakt worden t.a.v. de betrokkenheid van jongeren. Het 

kan niet anders zijn dan achterstallig groot onderhoud,  want ook jongeren leven met 

hun geloofsvragen en vragen t.a.v. spiritualiteit. Dit is wel onderkend  Maar geen we 

hebben geen een idee hoe dit te herstellen. Vandaar de dringende behoefte om 

samen op dit gebied een bewogen en gespecialiseerde predikant in te zetten.  Een 

predikant die in staat is innovatief te werken, de jongeren weer weet te bereiken en 

aan de geloofsgemeenschap weet te binden zonder de ouderen te vergeten. 

Kortom iemand met een missionair elan. 

Doel: In januari 2016 start een predikant, voor beide gemeenten, met deze speciale 

opdracht. 

 

2. “Zicht op” 

 

Samen met de nieuwe predikant zal onderzocht moeten worden wat de behoeften 

van de diverse leeftijdscategorieën binnen de 40-min groep zijn. Te denken valt aan ; 

kinderen, pubers en jong volwassenen. 

Er zal met deze groep kennisgemaakt moeten worden. Geluisterd moeten worden 

naar hun ideeën ,wensen en kritiek.  Wellicht is dit zelfs in een soort 

tevredenheidonderzoek toetsbaar te maken. 

 

Doel: In 2016 zal er zicht zijn op de wensen/behoeften/kritiek van de huidige en 

voormalige jonge leden en van deze leeftijdsgroep in de wijk die niet bij de kerk 

betrokken is. 

In 2018 en 2020 zal dit herhaald worden om zo handvatten voor de evaluatie en 

eventuele bijstelling te hebben 
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3. “Bemensing” 

 

We hebben niet de illusie dat de nieuwe predikant dit alles wel “even” zal klaren. Er is 

draagvlak nodig in de hele gemeente. Het feit dat we met elkaar vinden dat dit project 

nodig is zal z’n weerslag hebben op alle onderdelen van het gemeente zijn.  

Te denken  valt hierbij aan; invulling van de eredienst, activiteiten, 

organisatiestructuur etc.. 

Het zal een samenwerken moeten zijn van; 

- Pastoresteam 

- Kerkenraden (speciale ouderling) 

- Diaconieën  

- De huidige jonge leden 

Doel: 

In 2015 zal in de beide beleidsplannen van de gemeente dit project als een van de 

prioriteiten benoemd worden. Hiertoe zullen ook de gemeenteleden geïnformeerd en 

gehoord en betrokken worden. 

In 2016  zal er een groep van “enthousiastelingen” geformeerd zijn die samen met de 

pastores het project verder vorm en inhoud gaan geven. Dit onder leiding van de 

“specialist”. 

 

De “ouderen” 

Ook al zal de komende periode er veel tijd en aandacht gegeven worden aan het project 40-

minners mag dit niet betekenen dat de huidige populatie in het gedrang komt. 

Zeker in een samenleving waarin individualisme hoogtij viert en eenzaamheid een steeds 

groter probleem wordt is het onze opdracht er te zijn voor wie ons nodig heeft. 

Dit zal op diverse terreinen kunnen zijn; 

- De eredienst zal ook blijven aansluiten bij de behoeften van oudere gemeenteleden. 

 

- Er zullen gespreksgroepen zijn die gericht zijn op de vragen en de levensfase van de 

ouderen. 

 

- Er zullen activiteiten georganiseerd worden gericht op deze leeftijd. 

Dit zal wellicht ook in samenwerking met Ommoord gebeuren. 

Er zal geïnventariseerd worden aan welk soort activiteiten deze leeftijdsgroep het 

meeste behoefte heeft. 

 

Doel: Op basis van de  inventarisatie worden er jaarlijks minimaal 6 activiteiten voor 

ouderen georganiseerd. 

 

- Elke oudere wordt minimaal 4 keer per jaar bezocht door de predikant en/of een 

bezoek-medewerker.  

Om dit te bereiken zal er actief geworven dienen te worden naar gemeente leden die 
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bezoekwerk willen gaan doen. De indruk bestaat er genoeg gemeenteleden zijn die 

een of enkele gemeenteleden met enige regelmaat willen bezoeken. 

 

Doel:  

Er worden 4 bezoeken per jaar gebracht aan alle 75+-ers en hiervoor zijn voldoende 

bezoekmedewerkers. 

 

Alle generaties betrokken betekent niet per definitie dat er veel meer jongeren in de 

kerkdienst aanwezig zullen zijn. Betrokkenheid kan  ook op andere manieren en plaatsen tot 

uiting komen. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere leeftijdscategorieën.  

Wel is het toe te juichen als er ook binnen de  diverse taakgroepen meer inbreng uit de 

groep 40 min zal zijn. Er zal onderzocht moeten worden of de huidige struktuur een 

belemmering is om deel te nemen aan bepaalde gremia. Te denken valt hierbij aan het 

ambtdragerschap. 

Doel; 

In 2020 is de betrokkenheid van 40-minnersbij de diverse taakgroepen is 25% van de 

taakgroepen. 

 

 

De Tussengroep (40-75 jaar) 

Deze leeftijdscategorie is binnen onze wijkgemeente het sterkst vertegenwoordigd.  

( zie tabel, bijlage 1) 

Het spreekt voor zich dat ook voor hen diverse activiteiten op de agenda zullen staan. 

Aangezien dit geen nieuw speerpunt van beleid is worden deze in  dit beleidsplan niet verder  

uitgewerkt ( zie ook inleiding). 
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KERK IN DE WIJK 

Diaconaat omvat in de ruimste zin van het woord alle werk dat door de kerkelijke gemeente 

wordt gedaan tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die ambtelijk daartoe 

zijn geroepen als door leden van de gemeente. 

 

Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor 

mens, dier en plant. In het Nieuwe Testament vraagt Jezus een andere mentaliteit van 

mensen. Zijn aandacht en zorg ging uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig 

of niets betekenden, zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke 

gemeente geeft dan ook aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en 

armen.  

 

De twee kernwoorden van het diaconaat komen hieruit voort: gerechtigheid en 

barmhartigheid. 

 

De opdracht: Omzien naar elkaar - Kerk in de wijk 

Vanuit de Ontmoetingskerk willen we ons vooral door diaconale activiteiten inzetten voor het 

welzijn van groepen mensen - wereldwijd en plaatselijk. Daarnaast zoeken we naar 

manieren om beter in het  Zevenkampse maatschappelijk leven te integreren om een 

bepaalde betrokkenheid  bij de kerk te krijgen, we noemen dit diaconaal/missionair werk. 

Hierbij gaat het vooral om een bepaalde houding naar en om relaties met. De 

kerkgemeenschap en haar gebouw zijn daarbij een mooi vertrekpunt. Het diaconale werk 

past binnen de huidige plaatselijke ontwikkelingen.  

Missie en Visie 

Vanuit een christelijke achtergrond hulp bieden aan mensen die in de knel zitten, binnen 

onze mogelijkheden. Afkomst, achtergrond en overtuiging spelen hierbij geen rol.  

De hulp kan individueel of collectief zijn. Hulp kan bestaan uit materiële, immateriële of 

financiële ondersteuning. 

 Het Diaconaat wil werken aan een samenleving waarin verdraagzaamheid en 

gelijkwaardigheid belangrijk zijn. Dit zien we waar mensen aandacht en respect hebben voor 

elkaar. Dan is er ruimte voor zorg voor mensen die dit nodig hebben, eerlijke handel en op 

een duurzame manier omgaan met de aarde. 

 

Ontwikkelingen: 

Vanaf de fusie Noordrand breed is er steeds gewerkt vanuit het uitgangspunt: “Decentraal 

wat decentraal kan; centraal wat centraal moet “.  Het College van Diakenen treedt op als 

rechtspersoon, faciliteert en coördineert alleen op verzoek van de wijkdiaconieën. De 

werkelijkheid leert ons dat we meer moeten gaan nadenken over vormen van samenwerking.  

Stedelijk heeft de  Diaconaal Missionaire Stuurgroep een beleidsplan geschreven. Voor de 

periode 2015-2018 is, door hen, als thema/doelgroep gekozen voor alle mensen in een 

kwetsbare positie en in het bijzonder voor mensen met een verblijfstatus, zorg voor ouderen en 
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het bestrijden van eenzaamheid. Het College van Diakenen en ook de wijkdiaconie Zevenkamp,  

heeft haar beleidsplan daar op afgestemd. 

Het kerkgebouw als inzet om de "zorgzame kerk" duurzaam in de lokale samenleving handen 
en voeten te geven is het landelijke thema van de PKN. Kerk als schakel, als knooppunt, als 
zorgmaatje, als lokale lobby, als zorgzame kerk, met een kerkeigen aanwezigheid. 
 
Al deze ontwikkelingen passen heel goed in de  programma 's bestrijding Eenzaamheid "Voor 
Mekaar" en Langer Thuis van de gemeente Rotterdam. In deze programma 's is onder andere 
sprake van het "Huis van de Wijk". Voor Zevenkamp is gekozen voor de Aarhof als Huis van de 
Wijk. De kerk kan, hoewel met beperkte mogelijkheden, als satelliet met eigen activiteiten een 
aanvulling zijn op het Huis van de Wijk.   
 
Er zal ook een netwerk opgebouwd moeten worden met andere organisaties in de wijk. Ook 

hier is samenwerken noodzakelijk om zo complementair aan elkaar te kunnen zijn en niet 

overal het wiel uit te vinden of activiteiten dubbel te organiseren. 

 

Doelen: 

1.Er is meer bekendheid en betrokkenheid met en bij kerkelijke activiteiten: 
a. De gemeenteleden weten wat het Diaconaat doet en met welke projecten ze bezig 

zijn.  
b. Meer gemeenteleden, met name de groep 40 min, is betrokken bij het diaconale 

werk;  
c. Ook mensen buiten de kerk,  te beginnen met de Buskesschool,  raken meer bekend 

met kerkelijke/diaconale activiteiten; 
d. Er is een systeem waardoor het voor diakenen en gemeenteleden helder is waarom, 

welke doelen wel of niet een bijdrage kunnen verwachten. We hanteren een 
verdeelsleutel 15% stedelijk/landelijk, 45 % plaatselijk en 40% buitenland.  

e.  Elke diaken heeft vaste taken zodat voor het Diaconaat en de gemeenteleden  
helder is wie waarvoor aanspreekbaar is. 

 
 

2. Aandacht voor ouderen en alleenstaanden/alleen gaanden: 
a. We hebben als pastoraal/diaconale werkgroep "Omzien naar elkaar" een bezoekplan 

voor ouderen 75+. Deze groep wordt in kaart gebracht en tenminste 4  x per jaar een 
bezoekmedewerker bezocht. (zie ook bij “ouderen”) 

b. We gaan het aantal alleen gaanden/alleenstaanden in kaart brengen en hen 
maandelijks, na een behoefte onderzoek, een activiteit aanbieden. 

c. We zoeken naar een vorm van samenwerking met identiteitsgebonden organisaties om 
gezamenlijk activiteiten van en voor ouderen te organiseren.  

 
3. Samenwerking met andere diaconieën: 

a. De Diaconie is doeltreffender door samenwerking, in eerste instantie, met onze 
buurgemeente Ommoord.  

b. We richten een diaconaal platform Ommoord/Zevenkamp op met de werknaam 
"Buurtbron", waarin we gaan samenwerken met andere kerkgenootschappen.  

c. We gaan daarbij een aantal maatschappelijke activiteiten benoemen die we 
gezamenlijk uitvoeren. 
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4. Duurzaamheid 
God heeft de aarde geschapen en ons in bewaring gegeven. We moeten zorgvuldig met de 
schepping omgaan. Om dit besef levend te houden doen we dit in hele kleine stapjes. We 
gaan in 2016 beginnen met het gebruik van biologische avondmaalswijn/sap tijdens de 
avondmaalsdiensten. 
 

We gaan de doelstellingen voor de komende 5 jaar uitwerken in een activiteiten jaarplan, 

waarbij we rekening houden met onze mogelijkheden en onmogelijkheden. 
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SAMENWERKEN MET OMMOORD 

Om drie redenen willen we de ontluikende samenwerking met Ommoord prominent in ons 
beleidsplan noemen. 

Ten eerste als stip op de horizon. Het zou mooi zijn als twee wijkgemeentes die zo dicht bij 
elkaar liggen veel meer met elkaar kunnen delen dan in de afgelopen jaren het geval was. 
Delen van bijv. hele praktische zaken zoals diaconale inzet en het aanbieden van 
gesprekskringen verrijkt ons allen. 

Ten tweede, omdat Zevenkamp (evenals Ommoord) de ambitie heeft om ook op langere 
termijn als gemeente in de wijk aanwezig te zijn. Dat vraagt zowel tijd, van vrijwilligers en 
predikant, als geld. Als wijkgemeente Zevenkamp zijn we ons er al jaren bewust van dat 
beiden in onze wijk steeds schaarser zijn. Ommoord kent dezelfde problemen. We geloven 
dat samenwerking een goede kans biedt om op langere termijn tijd en geld vrij te spelen om 
onze gemeente vorm te geven in de wijk. 

Ten derde, verdient de samenwerking met Ommoord aandacht in ons beleidsplan omdat 
zo’n samenwerking niet vanzelf komt. Het is een investering in onze toekomst die veel 
beleidsmatige aandacht waard is en ook zal opeisen.  

 

Het doel waarnaar wij, als wijkgemeente Zevenkamp, toe willen werken is: 

1. een geloofsgemeenschap met 2 vierplekken welke een organisatorische eenheid vormt. 

2.  voor deze geloofsgemeenschap zal een pastoresteam werkzaam zijn bestaande uit  

    predikanten/kerkelijkwerkers die complementair zijn.. 

 

De wens om te komen tot een geloofsgemeenschap betekent dat we elkaar in de komende 

jaren beter moeten keren kennen. Elke gemeente heeft haar eigen cultuur,geschiedenis en 

werkwijzen. We moeten elkaar gaan waarderen op waar we goed in zijn en daar gebruik van 

maken. 

We zijn ons er van bewust dat we elkaar nodig hebben. 

Dit zal in voortschrijdende mate gevolgen hebben voor (bijna?) alles waar we als gemeente 

mee bezig zijn; 

- Er zal samengewerkt worden op bestuurlijk vlak ( gezamenlijke 

kerkenraadsvergaderingen) toegroeiend naar een geheel 

- Diaconaal zullen de projecten verdeeld worden of gezamenlijk uitgevoerd. 

Niet op alle plaatsen hetzelfde doen. 

- Pastoraal zullen er activiteiten zijn voor beide wijken gezamenlijk 

- Er kunnen gezamenlijke erediensten, met een speciaal karakter,  georganiseerd 

worden. 
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RANDVOORWAARDEN 

We willen kerk in de wijk zijn en de wijk in de kerk hebben. Dit houdt in dat 

 

a. het gebouw hiertoe uitgerust moet zijn: 

 

Voor Zevenkamp geldt dat de Ontmoetingskerk en de Buskesschool  in één 

gebouw zijn gelokaliseerd. Dit heeft als voordeel dat zo veel mogelijk van elkaars 

ruimtes gebruik kan worden gemaakt,  maar geeft tijdens de schooluren 

beperkingen aan het organiseren van activiteiten in de kerkruimtes.  

Er moet geïnvesteerd worden in de hal en bar keuken om, bijvoorbeeld, als 

satelliet van het Huis van de Wijk en/of ontmoetingsplaats in de wijk te kunnen 

dienen.  

     Doel:     

          In 2015 wordt er een plan gemaakt om de Ontmoetingskerk beter geschikt te  

          maken voor wijkactiviteiten. Er wordt financiering gevonden. 

          In 2016 wordt het plan uitgevoerd. 

 

b. Er voldoende geld moet zijn: 

 

Als er nieuwe activiteiten ontwikkeld en vormgegeven moeten worden kost dit 

altijd geld. De kosten gaan nu eenmaal uit voor de baat. Onze gemeente is niet in 

een dusdanige positie dat zij waardevolle projecten zomaar kan bekostigen. Het 

is goed denkbaar dat er voor specifieke doelen (bijv. vervanging meubilair) 

incidenteel meer geld op te halen is. Gelet op de financiële draagkracht van onze 

wijk zal dit niet voor alle wenselijke projecten gelden, met name waar dit grote of 

structurele uitgaven betreft.  

 

Hoewel zowel het Riesmeierfonds en de overige solidariteit vanuit gemeente 

Rotterdam-Noordrand enig soelaas biedt, is het niet goed hier alleen op te 

bouwen. Daarom is het verstandig om ook naar andere geldbronnen te zoeken.  

De belangrijkste alternatieve financieringsbron wordt gevormd door fondsen die 

kerkelijk en ander goed werk willen steunen. Het grootste probleem hierbij is de 

tijdsinvestering die het kost om overzicht te krijgen welke fondsen er zijn, en 

onder welke voorwaarden zij bereid zijn wat voor projecten te steunen. Incidenteel 

ons hierin verdiepen heeft daarom weinig nut. Dit moet structureel gebeuren. 

 

Doel: 

Wijkkerkenraad en wijkraad zoeken iemand die 

1.  helpt bij de externe financiering van projecten, en  

2. overzichtelijk bijhoudt welke fondsen wat voor projecten steunen. Deze 

persoon hoeft niet wijkgebonden te opereren. Indien hier Noordrand-breed 

behoefte aan is, kan deze persoon dit in samenwerking met het kerkelijke 

kantoor doen, t.b.v. de gehele gemeente.  
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Los van de kosten voor nieuwe activiteiten kampt onze wijkgemeente al jaren 

met een financieel tekort. Het ligt niet de lijn der verwachtingen dat dit binnen 

de duur van dit beleidsplan significant zal verbeteren, integendeel. 

Gezien de krimpende wijkgemeente is er tevens sprake van een over 

capaciteit predikantsformatie. 

De wijkkerkenraad zal, in samenspraak met de Algemene kerkenraad 

Rotterdam-Noordrand, tot een oplossing hiervoor moeten komen. Deze is 

mede afhankelijk van: 

 de ideeën welke binnen de Noordrand ontwikkeld gaan worden met betrekking tot 

het wijkoverschrijdend inzetten van predikanten op basis van hun capaciteiten  

( het zgn. POED; predikanten onder een dak) 

 De samenwerking Zevenkamp/Ommoord na de projectfase van het veertigmin-

project 

 

c. de organisatiestructuur  aangepast moet worden 

              De organisatiestructuur is Zevenkamp is vrij open, helder en overzichtelijk. Er moet 

              nog wel nagedacht worden  over het nader vastleggen van verantwoordelijkheden 

              en taken en hoe we op vernieuwingen kunnen inspelen. 

 

              Er zal onderzocht moeten worden of de huidige struktuur een belemmering is om 

              deel te nemen aan bepaalde gremia. Te denken valt hierbij aan het   

              ambtdragerschap. 

             Het ook belangrijk de samenwerking Ommoord/Zevenkamp op organisatorisch 

             gebied beter vorm te geven. 

 

 Doel:  

- Het bedenken van een vorm van samenwerking in de organisatiestructuur van 

Ommoord en Zevenkamp met betrekking tot de taakgroepen pastoraat/ diaconaat)- 

- 40minners maken voor minstens 25% deel uit van de beleidsstructuur van de 

wijkgemeenten. 

 

 

EVALUATIE EN BIJSTELLING 

Om plannen te maken voor een periode van 5 jaar is haast een ondoenlijke zaak. De wereld 

verandert snel. Hierop zullen we moeten anticiperen. Het is van groot belang om ons 

regelmatig af te vragen of we nog op koers liggen. En is de koers nog de juiste. 

Doel: 

Eenmaal per jaar wordt tijden een grote wijkkerkenraad het beleidsplan geëvalueerd en 

indien nodig bijgesteld. 
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Bijlage 1 Leeftijdsopbouw Wijkgemeente Zevenkamp  mrt 2015 

Leeftijdsopbouw_februari 2015_Protestantse Wijkgemeente Zevenkamp 
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