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Beleidsplan 2018-2021 

 

PRESENTIE 

 Uitnodigend en uitgesproken 

 

De wijkgemeente van de Fonteinkerk kiest er nadrukkelijk voor zichtbaar aanwezig te zijn in 

Amersfoort-Zuid. Dat komt tot uitdrukking in de titel van dit beleidsplan voor de jaren 2018 tot en 

met 2021: Presentie. De ondertitel, Uitnodigend en uitgesproken, wil laten zien dat deze zichtbare 

aanwezigheid twee kanten heeft: de Fonteinkerk staat open naar en is betrokken op de mensen in 

dit deel van de stad, en zij laat daarin ook zien waar zij als christelijke geloofsgemeenschap zelf voor 

staat. Het kerkgebouw en het Huis van Zuid, met zijn kerkelijke uitstraling, zijn daarbij van essentieel 

belang. 

In dit beleidsplan ligt het accent op (1) een herformulering van het profiel van de Fonteinkerk, en (2) 

het vaststellen van een drietal speerpunten voor beleid in de komende periode. Afsluitend wordt in 

dit beleidsplan aandacht besteed aan (3) de belangrijkste randvoorwaarden voor het beleid. 

Jaarthema’s zullen de mogelijkheid bieden om per jaar bepaalde accenten te leggen in de wijze 
waarop de Fonteinkerk dit beleidsplan uitwerkt. 

Een beleidsplan is geen werkplan: het laat zien in welke richting we als gemeente de komende vier 

jaar verder willen ontwikkelen. De kerkenraad bepaalt vervolgens van jaar tot jaar prioriteiten. 

1. Profiel Fonteinkerk  

We zijn als ‘Fonteinkerk’ een gemeenschap van meelevende, betrokken mensen. We zijn eerst en 
vooral gericht op ontmoeting, ontmoeting met God en met elkaar, en met anderen die daarvoor 

openstaan. 

Dat is ook wat wij willen uitstralen naar mensen in de wijk: openheid, echte interesse en respect voor 

allen met wie we in aanraking komen. Juist daarin kan voor mensen zichtbaar worden wat ons 

beweegt: Gods onvoorwaardelijke mensenliefde zoals we die in Jezus Christus leren kennen.  

De ontmoeting met God en met elkaar geven we allereerst gestalte in onze vieringen: samen danken 

en bidden, zingen en luisteren naar verhalen uit de bijbel om de betekenis hiervan voor ons dagelijks 

leven te (her)ontdekken. Zo willen wij een vierende gemeente zijn, die de geheimen van het geloof 

bovenal bezingt in liederen en beleeft in rituelen.  

In het verlengde daarvan willen we ook een lerende gemeente zijn, waarin we ons erin oefenen 

woorden te vinden om wat ons raakt en beweegt te delen met anderen. Een uitgesproken gemeente. 

Voor ontmoeting is ruimte nodig, ruimte om echte ontmoetingen mogelijk te maken waarin Gods 

Geest kan werken, en mensen tot hun recht komen. Ruimte bieden typeert onze houding. We willen 

ruimte maken, voor elkaar en voor elkaars verhalen, voor jong en oud, en voor de ontmoeting tussen 

generaties. Ruimte voor gebed en voor verwondering. Ruimte voor talent en creativiteit, en in het 

bijzonder voor muziek. Dat mensen met soms heel verschillende geloofsopvattingen elkaar toch 

kunnen inspireren in gesprek en ontmoeting, zien wij als een rijkdom en een uitdaging tot groei (ook 

als dat af en toe schuurt). 
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De Fonteinkerk en het Huis van Zuid vormen een prachtige ontmoetingsplek. Ruimte typeert ook 

onze faciliteiten. De keuzes die we hebben gemaakt rond stijl en inrichting van het kerkgebouw en 

ons ‘Huis van Zuid’ maken de gerichtheid op ontmoeting tastbaar en zichtbaar. Echte ruimte is niet 
exclusief. Bewust stellen we onze gebouwen én onze harten uitnodigend open voor mensen uit de 

buurt. We willen ook een dienende gemeente zijn, als wijkgemeente present in dit deel van de stad. 

Binnen deze ruimte willen we bezig zijn met datgene waar het in de gemeente van Jezus Christus 

altijd weer om gaat: de lofprijzing van de Heer (met name in de eredienst, maar ook bijvoorbeeld de 

wekelijkse stilte- en meditatiekring op zondagavond), de oefening in het leven als zijn leerlingen 

(jeugdwerk, vorming en toerusting), het vormgeven aan de gemeenschap (onder meer in het 

pastorale werk), het dienstbaar zijn aan de samenleving, dichtbij en verder weg (vooral in het 

diaconale werk in al zijn facetten), en het trouwe beheer over alles wat ons als wijkgemeente is 

toevertrouwd. 

 

2. Speerpunten 

Voor het beleid in de jaren 2018-2021 zijn drie speerpunten vastgesteld: 

a. Presentie in de wijk 

b. Dertigers en veertigers 

c. Geloven in beweging  

 

2.1. Presentie in de wijk 

‘Bewust stellen we onze gebouwen én onze harten uitnodigend open voor mensen uit de buurt. We 

willen ook een dienende gemeente zijn, als wijkgemeente present in dit deel van de stad (profiel). 

Uitnodigend en uitgesproken, ruimte openhoudend voor ontmoeting, met elkaar, met ons; daarmee 

willen we ook ruimte scheppen voor anderen om God te ontmoeten. ‘Inspirerend dichtbij’ (motto 
van de PGA). In dat alles willen we laten zien ‘dat geloven nog zo gek niet is’, zonder anderen iets op 
te dringen of in verlegenheid te brengen. Muziek en Ontmoeting, de maandelijkse maaltijden en de 

door VDO georganiseerde ontmoetingen staan nadrukkelijk open voor wie maar belangstelling heeft. 

Beleidsvoornemens 

We willen leren van de ‘presentietheorie’, in het besef dat die in een ‘gewone’ wijkgemeente niet 
zonder meer van toepassing is. Het is in elk geval nodig een beter beeld te krijgen van enerzijds de 

behoeften die leven in deze wijk, en anderzijds de mogelijkheden die wij zelf in huis hebben, onder 

meer qua beschikbare menskracht: wat hebben we te bieden, waar zijn we goed in? Dat gaan we 

eerst verder verkennen in nauw overleg met onder meer de andere wijkgemeenten en kerken in 

Zuid, het sociaal wijkteam, Indebuurt033 en instellingen als Amaris. Uiterlijk tegen einde 2018 zal 

deze verkenning worden afgerond waarna de kerkenraad, gehoord de gemeente, prioriteiten zal 

stellen en verantwoordelijkheden zal vastleggen.  

Vanaf 2019 worden rond de tentoonstellingen incidenteel samen met de betrokken kunstenaars 

activiteiten georganiseerd met als doel het gesprek over kunst en geloof te stimuleren. Daarnaast 

wordt zo mogelijk aangesloten bij manifestaties als ‘Gluren bij de buren’ of ‘Struinen in de tuinen’. 

De Fonteinkerk wil de komende jaren mee verantwoordelijkheid nemen voor de dialoogtafels die de 

plaatselijke Raad van Kerken organiseert in de ‘Stadsontmoetingen’. Opnieuw wordt verkend of het 
mogelijk is contact op te bouwen en te onderhouden met de nabijgelegen moskee. 

2.2. Dertigers en veertigers 

‘We willen ruimte maken, voor elkaar en voor elkaars verhalen, voor jong en oud, en voor de 

ontmoeting tussen generaties’ (profiel). De Fonteinkerk heeft, overeenkomstig de samenstelling van 
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de wijk Amersfoort-Zuid, een relatief hoge gemiddelde leeftijd van de actieve gemeenteleden. Maar 

er is ook een actieve en aanspreekbare groep gemeenteleden tussen de 30 en de 45 jaar. Deze groep 

voelt zich veelal minder thuis in de institutionele structuren van een kerk en heeft vaak een druk 

bestaan dat hen dwingt tot het stellen van prioriteiten. Tegelijk worden zij geconfronteerd met grote 

uitdagingen in het (geloofs)leven: dikwijls zijn zij zich zeker niet minder bewust van de vragen 

waarvoor de gemeente van Christus in deze samenleving en cultuur staat dan de oudere generatie. 

Als we aansluiting zoeken bij de wereld van de dertigers en veertigers, gaat het er dus niet alleen om 

hén te ‘raken’, te ‘binden’ en te ‘boeien’! Het is voor de hele gemeente van belang dat hun vragen en 

verwachtingen werkelijk aan bod komen.  

Daarbij willen we, waar nodig en/of gewenst, afwijken van de ‘gebaande wegen’, vernieuwen en 
pionieren en zo veel mogelijk aansluiten bij de leef- en belevingswereld van deze groep en bij dat wat 

al in beweging is binnen onze gemeente. De algemene kerkenraad heeft deze bedoelingen 

gehonoreerd door voor de jaren tot en met 2019 middelen beschikbaar te stellen voor wat het 

‘jeugdwerkproject’ is gaan heten, bedoeld om gericht te experimenteren met nieuwe en 
aansprekende vormen van jeugdwerk én van werk met dertigers en veertigers. Dat heeft in de vorige 

beleidsplanperiode geleid tot een nieuwe opzet van de kindernevendienst, in KIEM (Kerk In Elke 

Maat) en tot een nieuwe invulling van het werken met jongeren tussen 12 en 18 jaar, in de TOZ 

(Tieners op Zondag). Daarin is contact met gemeenteleden uit andere generaties een van de 

uitgangspunten. Aandacht voor kinderen en jongeren in de kerk beperkt zich niet tot KIEM en TOZ. 

De bestaande kinderdiensten, en de jaarlijkse ‘Kerst voor jong en oud’ worden gecontinueerd.  

Beleidsvoornemens 

Nu verschuift het accent naar de 30- tot 45-jarigen. Velen hebben jonge gezinnen. In de komende 

jaren wordt opnieuw onderzocht hoe de Fonteinkerk een adequaat aanbod voor gesprekken over 

geloofsopvoeding kan ontwikkelen. Indien uit die gesprekken naar voren komt dat er behoefte is aan 

en mogelijkheden zijn voor een intensiever contact tussen kerk en school over dit thema, worden in 

die richting nieuwe initiatieven genomen. Ook in andere opzichten wordt de leefwereld van dertigers 

en veertigers samen met hen verkend en geduid, onder meer door middel van de filosofenlezingen.  

Nu de omvang van de formatie van de wijkpredikant met 20% is afgenomen, wordt in elk geval voor 

de jaren 2018 en 2019 gestreefd naar professionele ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van 

het ‘jeugdwerkproject’ in deze richting. In 2019 vindt een evaluatie plaats, om op basis daarvan het 
beleid voor de daaropvolgende jaren vast te stellen. 

2.3. Geloven in beweging  

We willen ‘een lerende gemeente zijn, waarin we ons erin oefenen woorden te vinden om wat ons 

raakt en beweegt te delen met anderen. Een uitgesproken gemeente’ (profiel). Er is een blijvende 

behoefte om elkaar te ontmoeten rond de vraag: wat belijden wij, waar staan wij voor? Dat betreft 

zowel de wijze waarop wij de gemeenschap vormgeven als de manier waarop we naar buiten treden. 

Wie gelooft in Gods Geest, mag ook geloven dat wat of wie vast lijkt te zitten, in beweging kan 

komen. Daar willen we woorden aan geven, dat delen met elkaar, daarover in gesprek gaan en 

blijven met elkaar. Om dit te concretiseren, kiezen we per jaar een thema. Voor 2018 kiezen we als 

jaarthema: ‘Ontvankelijkheid’. Dit krijgt in het bijzonder gestalte in activiteiten rond leren en vieren. 

Beleidsvoornemens 

Jaarlijks worden activiteiten ontwikkeld die erop gericht zijn de kennis van de bronnen waaruit wij 

leven in geloof, hoop en liefde, te verbreden en te verdiepen. Kringen waarin dit nu al plaatsvindt 

zijn, naast KIEM en TOZ, de basiscatechese en de zogenaamde ‘plusgroepen’, een 40-plus- en een 60-

plusgroep, en twee 50-plusgroepen. ‘Vrouwen in beweging’ is een vergelijkbare groep. We zetten de 

komende jaren in op het vormen van meer dergelijke plus-groepen, waarvoor iedereen zal worden 

uitgenodigd. De bedoeling is dat het aantal deelnemers aan dergelijke groepen in 2021, vergeleken 

bij de stand van zaken in 2017, verdubbeld is.  
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De plusgroepen vormen tegelijk waardevolle plaatsen voor onderling pastoraat. De beraadsgroep 

pastoraat ontwikkelt in 2018, gebruikmakend van externe deskundigheid, een visie op pastoraat 

waarin deze waarde van de plusgroepen wordt meegenomen. Voorts wordt doordacht hoe we de 

betrokkenheid kunnen versterken op gemeenteleden die behoefte hebben aan een zekere afstand 

ten opzichte van het ‘gewone’ kerkelijke leven. Voor de zomer van 2019 formuleert de kerkenraad 

zijn visie op pastoraat. 

Het is de bedoeling plannen te ontwikkelen voor vormen van catechese voor volwassenen, en voor 

Bijbelstudie. 

De wekelijkse vieringen blijven de spil waar het gemeenteleven omheen draait. Met ingang van 2018 

wordt enkele malen per jaar een dienst voorbereid in en met een van de plusgroepen, samen met de 

betrokken predikant. Zo worden de deelnemers uitgenodigd om mee te denken en te praten over de 

betekenis die de lezing van het leesrooster heeft voor ons persoonlijk leven, en voor de samenleving. 

Viermaal per jaar wordt een themadienst gehouden, met ruimte voor persoonlijke verhalen van 

gemeenteleden rondom het gekozen thema, en/of met aansluitend een geloofsgesprek in een kring 

van belangstellenden.  

Muziek speelt een grote rol in de Fonteinkerk. Het is van belang verder vertrouwd te raken met de 

vele rijkdommen in het Liedboek 2013, met een licht accent op de liederen van Oosterhuis c.s. Er 

wordt naar gestreefd dat in 2021 in de helft van de kerkdiensten sprake is van een bijzondere vorm 

van muzikale ondersteuning. 

 

3. Randvoorwaarden 

Om het voorgenomen beleid te kunnen realiseren is een in alle opzichten vitale gemeente een 

voorwaarde. De door de algemene kerkenraad opgezette regelmatige vitaliteitsscan biedt daarbij 

een belangrijke maatstaf. De volgende aspecten zullen blijvend onze aandacht vragen: 

a. Het kerkgebouw en het Huis van Zuid zijn essentieel, voor de eigen activiteiten, als 

ontmoetingsplek voor de wijk, en als bron van inkomsten via verhuur. 

b. De financiële situatie heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, maar nieuwe 

mogelijkheden van fondswerving dienen te worden onderzocht. 

c. De omvang van de predikantsformatie – per september 2017 0.8 fte. – zal naar het zich laat 

aanzien de komende zeven jaar worden gehandhaafd. 

d. De verhuur van het Huis van Zuid vraagt om een grotere pool van gemeenteleden die bereid 

zijn regelmatig een rol te spelen als gastheer of -vrouw. Ook niet-gemeenteleden die dit als 

vrijwilliger willen doen, zijn in beginsel welkom. 

e. Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt voor de kerkelijke huishouding. Er wordt 

een werkgroepje gevormd dat de kerkenraad en de gemeente hierin adviseert. 

f. Voor de presentie in de wijk zijn internet (zowel de eigen website als bv. ‘indebuurt033’) en 
social media van groot belang. In het communicatiebeleid wordt ernaar gestreefd dat 

komende activiteiten steeds tijdig en zo breed mogelijk worden bekend gemaakt. 

g. In de afgelopen jaren is samenwerking gegroeid tussen de vier wijken van het ‘kwartet’ 
(naast de Fonteinkerk De Bron, de Emmaüskerk en De Hoeksteen). Primair gaat het hierbij 

om samenwerking tussen de betrokken predikanten, wat leidt tot een efficiency-voordeel. 

Maar we werken in de richting van een predikantenteam dat zich als geheel verantwoordelijk 

weet voor het predikantswerk in de vier wijken van het kwartet, met behoud van helderheid 

over de verbinding van elke predikant afzonderlijk aan een of meer van de wijken. Daarnaast 

informeren de wijken elkaar in de sfeer van vorming en toerusting over wat voor andere 

wijken van belang kan zijn. 

15 februari 2018 


