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Plantagekerk 2022 - "Aanzet tot visie” 
 

Inleiding 
In de lente van 2020 is er een werkgroep aangesteld om in een half jaar tijd na te denken over de vraag waar we als 
Plantagekerk in 2022 zouden willen staan. 
De werkgroep is gaan luisteren: naar gemeenteleden, naar clustervertegenwoordigers, naar vertegenwoordigers van 
andere gemeentes, naar elkaar en naar God. Want ook al doen we dit voor onze gemeente, het is Zijn gemeente. 
Wij willen toegroeien naar Christus en Hem volgen in wat Hij zegt over en tegen ons. 
Elk groepslid heeft persoonlijk aan God de vraag gesteld wat Zijn plan is voor de Plantagekerk. Daaruit kwamen 
diverse woorden en beelden naar voren: 

  Een lofprijzende gemeente en ook sterk de opvatting dat we onze financiën aan moeten wenden voor een 
mooie muzikale begeleiding van de zang (obv Openbaring 4). De kerk hoeft dus niks anders te doen dan zich 
voegen in het koor (laat de koorleider wel Jezus zijn, die de boekrol mag openen, zodat je inzicht krijgt in Gods 
plannen in deze tijd) 
  N.a.v. Joh. 17, waar Jezus Zijn en onze Vader o.a. vraagt Zijn grootheid te tonen, ons te beschermen tegen 
het kwaad, of wij God mogen kennen en of wij één mogen zijn (dat vraagt Hij zelfs drie keer!). Het gaat hier 
om één zijn in ons verlangen de Vader te kennen en te volgen. 
In Marc. 16:17,18 en Mat. 28:19,20 beschrijft Jezus ons en geeft Hij ons mee: Wees Discipelen en maak 
discipelen. 
  Durven we, als in Rembrandts schilderij, ons als zoon in de Liefdevolle armen van de Vader te storten? Zijn 
LIEFDE is oneindig groot! Ervaren we de Liefde voor onszelf? Dan kunnen we ook liefdevol zijn naar ieder 
ander. Gods huis staat voor ieder open. Laten we God, Vader-Jezus-Geest, daarom aanbidden, prijs de Heer! 
Laten we samen onder de indruk zijn van Zijn liefde, zijn wonderen, zijn schepping. 
  Lofprijs en aanbid de koning. Hou het simpel en stop met het georganiseerde gedrag. God aanschouwt 
vanuit de hemel ons veel te harde werken om het goede te doen. God geniet daarvan, maar vraagt zich ook 
af waarom we zo ingewikkeld doen. 
  Niet spiritueel maar ontzettend concreet en praktisch... Afval! 
  Onze gemeente is slechts een gebrekkige schaduw van hetgeen de schaduw werpt; Gods eeuwige Koninkrijk. 
Besef dat het niet perfect is en wees daar open over. Probeer en maak fouten. 
  Vijver (allemaal verschillende vogels in de vijver, het water verbindt); God wil zich aan ons allemaal 
verbinden. 
  Net als bij wind zien we God zelf niet, wel de gevolgen/aanwezigheid. Laten we ervaringen en verhalen 
delen, laat de wind waaien om elkaar te inspireren. 
  'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op ons pad', net een accent anders dan psalm 139, mijn 
pad. Ik geloof sterk dat dit gaat over het geestelijk niveau, de relatie met God. Mijn relatie met God en van 
ieder gemeentelid. 
  Ik kreeg sterk het gevoel dat God inzicht gaf dat het document en de richting simpel en kort moet zijn. Zo 
moeten we naar het document blijven kijken zodat we niet te detaillistisch worden en de "rode draad" 
hierdoor vervaagt. 
  Jac. 1:27: ‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: Weduwen en wezen bijstaan in hun 
nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.’ Kol. 3 vers 12 tot 17 over hoe we moeten 
leven omdat God ons heeft uitgekozen, omdat we zijn heiligen zijn en Hij ons liefheeft.  

 
 
Veel leesplezier! 
 
 

Reinier Tijssen Anneke Pullen Bob de Jong Erik Niezen 
Hendri Jonker Jan Jaap Boersma Marjan Bosma Rombout Boetje 
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Uitleg document 
Dit is een document met een eerste aanzet tot visie, dat tot stand is gekomen door alle vergaarde informatie samen 
te voegen en daar structuur aan te geven.  
De opbouw is als volgt: 

- Korte schets van wat de Plantagekerk typeert. 
- Een schematisch overzicht van hoe we als werkgroep, alle informatie beschouwend, naar onze gemeente 

kijken. 
- Uitwerking van het schema, waar we wijzen op aandachtspunten en aangeven waar wij denken als 

Plantagekerk mee aan de gang te moeten, om zo verder samen naar Christus toe te kunnen groeien. 
 
Het document heeft als doel de kerkenraad Bestuur & Beleid concrete en gefundeerde informatie te verschaffen, 
waarmee concrete visie gecreëerd kan worden voor de komende jaren. Het document wordt begeleid door een 
mogelijke, praktische uitwerking van hoe wij als werkgroep aankijken tegen “Christen-zijn” in de Plantagekerk in 
2022. 
 
 

Wat typeert de Plantagekerk? 
Plantagekerk: Samen toegroeien naar Christus   (obv Ef 4:11-13) 
 
Wij zijn… 
…divers: veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen in achtergrond, behoeften, kerkelijke cultuur, 
consumentisme, verloop 
…jong: 75% is jonger dan 40 jaar, 30% is kind/jongere (jonger dan 19) 
…energiek: veel energie, maar vooral voor kortdurend trajecten (projectmatig) 
 
Wij hebben behoefte aan… 
…duidelijkheid: keuzes maken en er voor gaan staan (als gemeente) 
…ontmoeting met God: Hem beter leren kennen en dichter bij Hem leven 
…ontmoeting met onszelf en elkaar: jezelf en je naaste beter leren kennen om gezamenlijk te groeien 
…verbinding met Gods liefde en vinden dit belangrijker dan tradities 
…eigentijdse samenkomst: samenkomst met heldere taal en eigentijdse muziek 
…bijbels fundament voor de kerk: we willen God meer aan het woord laten! Hier is meer Bijbelstudie voor nodig. 
…onze eigen wensen: wat heb ík aan de preek, de liederen, … ? 
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Thuis Kerk Kring 

 

Schematisch overzicht 
 

Samen toegroeien naar Christus 
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Persoonlijke relatie  
met God 

 
 

Aanbidding  
en onderwijs 
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Persoonlijk geestelijk leven 

- Kinderen en jongeren 
- Duidelijkheid 
- Zondagse samenkomst 
(organisatie en inhoud)  
- Keuzes Mission 
- Discipel zijn, discipelen 
maken 

- Kinderen en jongeren 
- Kringconcept 
- Toerusting tbv onderlinge 
zorg 
- Nieuwe leden 
- “Zwakken en minderheden” 
 

 
 

Discipel zijn  
in mijn omgeving 
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Uitleg schema 
God wil ons ontmoeten en de behoefte van de gemeente om “God en elkaar te ontmoeten” sluit hier naadloos op 
aan. Hierom hebben we dit centraal in het schema neergezet. 
De ontmoetingen zijn weliswaar gebaseerd op menselijke behoeften, maar beginnen bij Gods Liefde voor ons. Alles 
begint bij die Hemelse Liefde: ieder kind van God moet doordrongen zijn van Gods oneindig grote liefde voor hem of 
haar. Dat kunnen we niet vaak genoeg horen. Pas als je vanuit die liefde leeft, kan Zijn koninkrijk komen, door jou 
heen. 
Andersom is zonder die liefde het handelen van gemeenteleden ‘slechts’ religieuze en menselijke inspanning. Die 
Hemelse Liefde maakt ons één: we zijn één gezin, door Zijn Liefde samengebracht (Joh. 17). 
Wij geloven dat we Gods gemeente zijn en vanuit Zijn Liefde elkaar kunnen ontmoeten en groeien. 
Liefde werkt op deze manier door in ons gemeente-zijn, waarin we 3 aspecten onderscheiden: Thuis, Kerk en Kring. 
Thuis gaat over je persoonlijke relatie met God, Kring gaat vooral over hoe we zorg dragen voor elkaar en elkaar 
helpen om te groeien in discipel zijn. De verbinding tussen de 2 aspecten is kerk, de plek waar we als gemeente God 
ontmoeten en we samen groeien in kennis en dienstbaarheid. 
 
Wanneer we kijken naar het niveau Geestelijk leven / discipel zijn verwachten we van gemeenteleden: 
Thuis: in gebed zijn, Bijbellezen, leven uit Zijn Geest. Daar waar iemand specifieke (diaconale of pastorale) zorg nodig 
heeft, zijn ouderlingen of diakenen verantwoordelijk voor die zorg. 
Kerk: als vaste plaats op zondag om te aanbidden / lofprijzen, samen te bidden, onderwijs te ontvangen (en oefening 
hoort daarbij) en elkaar te ontmoeten. 
Kring: waar een ieder bij is aangesloten. Die kring hoeft niet geografisch samengesteld te zijn, leden kunnen ook een 
kring vormen o.b.v. bijvoorbeeld interesse. De kring is dé plek waar we ontmoeten en samen groeien, door o.a. 
Bijbelstudie, gesprekken, samen bidden en samen praktisch dienstbaar zijn. Onderling pastoraat en diaconaat wordt 
hierin aangemoedigd. 
 
Wanneer we kijken naar het praktisch / sociaal niveau Verbinden (Lezen, Delen, Eten), dan gaat het over hoe we 
aanstekelijk christen zijn; hoe we discipel zijn: 
Thuis: Hoe ben ik aanstekelijk christen? Voor mijn partner, kinderen, buren, vrienden, collega’s, … 
Kerk: Hoe zijn we een gastvrije kerk? Dit gaat niet alleen om de zondag, maar ook om andere momenten (zoals De 
Aanloop). Aanstekelijke, eigentijdse samenkomsten op zondag dragen bij aan deze gastvrijheid. In Zwolle zijn veel 
mensen die God niet (echt) kennen. Wij willen open staan voor iedere Zwollenaar, in geestelijk opzicht maar ook in 
andere (praktische) zorg. 
Kring: daar ontmoeten we God en elkaar, leren we elkaar kennen en kunnen daardoor voor elkaar zorgen. We lezen 
samen uit de bijbel, we delen onze verhalen, zorgen en plezier. We zijn er voor elkaar. We helpen en stimuleren 
elkaar te groeien in het zijn van een aanstekelijk christen.  
 

Aandachtspunten: 
Tussen wie we zijn en hoe we willen zijn zit ruimte. Het verkleinen van die ruimte wordt bereikt door met de 
volgende aandachtspunten aan de gang te gaan. 
De aandachtspunten worden genoemd met een korte uitleg en enkele aanbevelingen. Op sommige punten heel 
concreet, op andere punten minder. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden. 
 
Thuis: 
Er dient gebouwd te worden aan persoonlijk, geestelijk leven. Een deel van de gemeenteleden heeft een levende 
relatie met God. Er is echter een grote groep gemeenteleden waar de relatie sterke groei nodig heeft: er wordt 
nauwelijks meer in de Bijbel gelezen en persoonlijk gebed is zeer beperkt. Groei is écht noodzakelijk en zeker 
mogelijk. Hier moet aan gewerkt worden aangezien we als gemeente niet toekomen aan Discipelen maken, als we 
niet geen Discipel zijn. Hamvraag bij dit aandachtspunt: hoe geestelijk volwassen is de Plantagekerk eigenlijk? 
 
Kerk: 
Door dit document en de plannen die daaruit volgen willen we duidelijkheid scheppen. Duidelijkheid kan eng zijn. 
Het geeft spanning, het gaat schuren. Toch hebben we gehoord dat er een sterk verlangen is naar duidelijkheid. 
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Zolang er echter vanuit Gods behoefte duidelijkheid gecreëerd wordt, verwachten we dat deze duidelijkheid zal 
zorgen voor geestelijke groei en rust. 
Duidelijkheid gaat bijvoorbeeld over de invulling van de zondagse samenkomst, hoe we met elkaar omgaan, hoe wij 
tegen de kinderen en de jeugd aankijken, wat wij zien als onze taak in deze wereld etc. Voorstel is om goed de tijd te 
nemen om deze duidelijkheid (kaders) in nauwe verbinding met God te vormen. 
 

In de voorbereiding en uitvoering van onze zondagse samenkomst speelt de voorganger een grote rol, met name als 
het om de prediking en de gebeden gaat. Tegelijk zijn er ook veel anderen die een actieve rol vervullen in de 
samenkomsten (de musici, de ouderling van dienst, de schriftlezers, de werkers van het kindermoment, mensen die 
een 1-minuutpraatje houden enz). Het zou goed zijn een samenkomst-voorbereidingsteam of klankbordgroep te 
hebben, voor de eigen predikant maar zeker ook voor gast-predikanten. Hierdoor wordt kleur, inhoud en organisatie 
een meer herkenbaar en breder gedragen inspanning. Dit draagt bij aan een samenkomst die meer aansluit bij een 
breder gedeelte van de kerkleden. De praktische invulling van de samenkomst zou mogelijk breder kunnen worden: 
God ontmoeten kan ook in andere uitingsvormen en onderwijs kan ook middels gesprek. 
 

Het Mission-programma van de Plantagekerk wordt door een kleine club uitgevoerd. Hier moet kritisch naar 
gekeken worden. Wat willen we? En gaan we hier dan ook als Plantagekerk achter staan? 
 

Discipel zijn, discipelen maken. Dat heeft Jezus met ons voor ogen (Marc. 16:17,18 en Mat. 28:19,20). Zijn Geest in 
ons wil dat uitwerken. Vanuit een persoonlijke relatie brengt Hij ons samen met een verlangen tot groei. Onze 
samenkomst moet erop gericht zijn (meer) discipel te zijn. Als we als Plantagekerk groeien in dat verlangen, gaat God 
ons ook richten op het maken van discipelen.  
Op de gemeenteavond waren de behoeftes veelal gericht op ‘persoonlijke behoefte’. We hebben als Plantagekerk 
geestelijk groei nodig om dit te bezien vanuit de behoefte van God en de ander (Matt 22:37-39) om zo mensen 
buiten de Plantagekerk bij God te kunnen brengen. 
 
Kring: 
Veel miniwijken functioneren niet of slecht. Een reden hiervoor is de geografisch indeling, waardoor mensen met 
verschillende behoeften met elkaar ‘opgescheept’ kunnen zitten. Voor deze mensen bevordert dit geen groei. 
Anderzijds leidt een indeling waar mensen met dezelfde behoefte bij elkaar zitten er mogelijk toe dat groepen uit 
elkaar kunnen gaan groeien, waardoor de kerk als geheel minder zal functioneren. De kunst is een tussenweg te 
vinden waarin iedereen kan toegroeien naar Christus. Ook hier begint het met een wil tot groeien en een bereidheid 
je eigen behoeften aan de kant te zetten waarin het niet primair gaat om “wat heb ik eraan?” maar om “wat hebben 
God en de ander eraan?”  
Kringleiders zullen training moeten krijgen om de kring geestelijk te stimuleren. Hiervoor zal een kringleider-training 
ingekocht of ontwikkeld moeten worden.  
Onderlinge zorg en commitment zijn sleutelwoorden in het kringconcept. Hier zullen we in moeten groeien. De rol 
van kerkleden in de miniwijk is nu heel vrijblijvend. Die vrijblijvendheid is er niet meer als we de kring als primaire 
plaats zien voor ontmoeting en het samen toegroeien naar Christus. Alle kerkleden dienen op onderlinge zorg 
toegerust te worden. 
Nieuwe leden kunnen nu een tijd “hangen in anonimiteit”. In een kringenstructuur, die niet alleen geografisch 
gedreven is, wordt het nog belangrijker nieuwe leden actief te betrekken en benaderen. Niet alleen welkom heten 
en een gebed voor een mooie plek in de gemeente, maar actief betrokken zijn bij het “onboarding”-proces. De 
nieuwe leden  moeten in zicht blijven tot ze ergens (in een kring) een plek hebben gevonden. Bij nieuwe leden zal 
tevens gekeken en besproken worden wat iemand de gemeente komt brengen. 
Er zal een groep blijven die moeite heeft met veranderende vormen, of dat nu in de samenkomst of in de 
kringstructuur is. Een pastoraal ouderlingen-team blijft verantwoordelijkheid dragen voor deze groep, zodat zij de 
zorg krijgen die ze nodig hebben. De kringleider heeft korte lijnen met dit team. 
Het kringconcept verdient meer aandacht om verder uit te denken hoe dit er precies uit gaat zien. 
 
Binnen de aspecten Kerk én Kring speelt: 
Kinderen en jongeren. Deze groep is 1/3 van de populatie van de Plantagekerk. Zij zijn degenen waar onze eerste 
verantwoordelijkheid ligt als het gaat om discipelen maken (doopbelofte, ook door gemeente). Daarom is het 
belangrijk dat kinderen van alle leeftijdsgroepen (tot een leeftijd van 20) in de Plantagekerk een plek hebben die hen 
voor Gods troon zet en hen laat ervaren dat ze geliefd zijn. Ook hier geldt dat ouders (en anderen) niet alleen in actie 
moeten komen voor de eigen behoefte, maar ook voor die van (hun) kinderen. In of tijdens de samenkomst moeten 
ze een plek krijgen en de kringen dragen zorg voor een plek voor kinderen. Hierbij kun je denken aan de kidskringen, 
jeugdkringen en huiskamergroepen. 


