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Waarom dit beleidsplan? 

We leven in een tijd van grote veranderingen in de 

samenleving en de kerk. Hoewel het in veel opzichten nog 

onduidelijk is waar al die veranderingen toe zullen leiden, is 

het duidelijk dat we niet op dezelfde manier kerk kunnen zijn 

als we dat jarenlang zijn geweest. Dat vraagt om nieuw 

beleid. Daarnaast is het een kerkorderijke plicht en een goede gewoonte om regelmatig een 

ogenblik stil te staan, en te kijken waar we staan en waar we heen willen.  

 

Visie 

Wij geloven dat de kerk van toegevoegde waarde is in ons 

deel van de stad. Onze gemeente is een plek waar mensen 

elkaar ondersteunen, op verhaal komen en elkaar ontmoeten 

in het geloof. Wij voelen ons geroepen om geloof, hoop en 

liefde te delen in de buurt. Het is onze missie om daar steeds 

opnieuw naar op zoek te gaan.  

 

 

Identiteit 

In verband met deze visie oriënteren wij ons op de volgende drie kernwaarden: 

• Open. Dat betekent dat wij met een open houding speuren naar Gods werk in de 

samenleving, en ons daarbij willen aansluiten. Ook staat de deur van onze kerk open 

voor alle mensen van goede wil.  

• Verbonden. Wij weten ons verbonden met de tradities en de theologische 

achtergrond van de Protestantse Kerk Nederland, en in gelijke mate met de buurten 

waarin onze kerkgebouwen staan (Osdorp en Sloten), en de tijdgeest van onze tijd.  

• Barmhartig. Wij zijn een sociaal betrokken gemeente, die zich richt op de zorg voor 

kwetsbare mensen in haar eigen midden (pastoraat) en voor kwetsbare mensen in de 

buurt en de hele wereld (diaconaat).  

In de volgende paragrafen werken we deze kernwaarden uit in relatie tot onze activiteiten.  

 

Open  

In een tijden van krimp in de kerk is het een uitdaging om 

te behouden wat van waarde is. We nemen ons voor om 

zowel De Opgang als De Sloterkerk te behouden voor onze 

kerkdiensten. Daarbij blijven we om en om kerken: de ene 

week in het ene, de andere week in het andere 

kerkgebouw. Op hoogtijdagen wordt er in beide 

kerkgebouwen een kerkdienst georganiseerd. We streven 

naar het vinden van een oplossing voor gemeenteleden met een geringe mobiliteit, opdat zij 

de kerkdiensten toch regelmatig fysiek kunnen bijwonen. Daarnaast zenden we onze 
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diensten uit via internet.  

 

Er is ruimte voor verschillende soorten muziek, voorgangers en kerkdiensten. De gemeente 

kan zich over het algemeen vinden in de inhoud en vormgeving van de kerkdiensten, zo 

bleek uit de gemeentescan van Nieuw Kerkelijk Peil in het najaar van 2021.  

 

In een open kerk wordt gestreefd naar het verkennen van nieuwe, passende manieren van 

communicatie met gemeenteleden en andere belangstellenden. Voorbeelden zijn de 

mogelijkheden om de eredienst te volgen via Kerkdienst gemist of digitaal bij te dragen aan 

de collecte. Wij zetten in op het behoud van kwaliteit en op het gastvrij verwelkomen van 

nieuwkomers.  

 

Onze gebouwen fungeren als herkenningspunten in de buurt, 

zowel qua uitstraling als qua activiteiten. We staan open voor 

nieuwe mogelijkheden hier inhoud aan te geven en voor nieuwe 

initiatieven. Meer hierover in de paragraaf ‘verbonden’.  

 

Zoveel mogelijk zoeken wij samenwerking met christelijke 

geloofsgemeenschappen in onze omgeving. Een voorbeeld is de 

samenwerking met de Regenbooggemeente, die we willen 

bestendigen. We werken daarnaast graag samen met de 

katholieke parochie en met niet-christelijke 

geloofsgemeenschappen, om activiteiten mee te ontplooien en elkaar als buren te leren 

kennen. We nemen ons voor om deze contacten de komende jaren een nieuwe impuls te 

geven.  

 

In een open kerk blijft ook de aandacht voor het facilitair beheer van beide kerkgebouwen 

en Vink en Boer. Mogelijkheden worden onderzocht tot verduurzaming van De Sloterkerk (in 

samenwerking met de werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Kerk Amsterdam) en 

uitbouw van De Opgang en/of Vink & Boer, om een breder scala aan activiteiten voor de 

gemeente en de buurt te faciliteren en de gebouwen te behouden voor de komende 

decennia. Het beheer van beide kerkgebouwen willen we op gelijke wijze behouden en 

continueren, met inachtneming van onze voornemens in de volgende paragraaf.  

 

Vanuit haar recente geschiedenis heeft onze gemeente een bijzondere band met de lokale 

LHBTIQ+-gemeenschap. Op andere plekken in de stad worden er regelmatig Roze Vieringen 

georganiseerd. We nemen ons voor om dat de komende jaren ook eens bij ons te doen.  
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Verbonden 

We ontplooien in onze beide kerkgebouwen 

activiteiten,  gericht op kerkleden en buurtbewoners 

met respect voor de verschillen in culturen. Onze 

gemeente heeft van oudsher een bijzondere band met 

de lokale Nederlands-Indische gemeenschap, die we 

willen koesteren. We nemen ons voor om de komende 

jaren contact te zoeken met lokale kerken van 

Nederlands-Indische of Molukse afkomst, en te 

onderzoeken of we iets samen kunnen organiseren (zoals een gezamenlijke kerkdienst).  

 

In 2023 wordt een voorstel ontwikkeld voor een nieuw te realiseren pioniersplek in de 

Sloterkerk, gericht op kerkmuziek, kunst en cultuur. Hierbij wordt voortgeborduurd op de 

Evensongs, de cantatediensten en de concerten van Vrienden van de Sloterkerk. De 

pioniersplek wordt gerealiseerd in samenwerking met de PKA, de PKN en de Vrienden van de 

Sloterkerk.  

 

De koffie-ochtenden, cantorij, gemeentemaaltijden en soortgelijke groepsbijeenkomsten 

kennen een diverse groep deelnemers. Deze activiteiten willen wij behouden omdat ze de 

kwaliteit van onze gemeenschap versterken. We denken daarbij onder meer aan de 

Ontmoetingscommissie van De Opgang, die een aantal van dit soort activiteiten organiseert. 

Wij gaan actief op zoek naar vrijwilligers in dit segment.  

 

Er is bij een betrekkelijk vaste groep deelnemers grote waardering voor de gespreksgroepen 

en cursussen die worden georganiseerd door de kerkgemeente. Het streven is deze groepen 

zo lang mogelijk te behouden. 

 

Het is onze intentie om in verbinding te blijven met kinderen en jongeren. Tegelijkertijd 

voelen jongeren zich in steeds mindere mate verbonden met de kerk, en heeft ons 

kinderwerk het anno 2023 moeilijk. De bestaande activiteit van Westside Teens blijft, in 

samenwerking met de Regenbooggemeente, bestaan en blijven wij faciliteren en 

ondersteunen. 

 

De uitdagingen waar onze gemeente voor staat zijn groot. Het aantal vrijwilligers en 

deelnemers krimpt. We kunnen daarom niet alle doelgroepen op maat bedienen met 

flitsende activiteiten. Om die reden, en omdat onze gemeenschap vooral uit 50-plussers 

bestaat, richten wij ons vooral op 50-plussers. Evengoed houden we de deur open voor 

andere leeftijdsgroepen, en nemen wij ons voor om kansen te grijpen wanneer die zich 

voordoen.  
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Barmhartig 

De kernwaarde ‘barmhartigheid’ vullen wij in met twee andere, 

klassieke woorden uit de kerk: pastoraat en diaconaat. Hieronder 

vullen we deze termen nader in, met het oog op het werk van 

onze gemeente.  

 

Pastoraat 

Pastoraat is een ander woord voor omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Dit aspect van 

kerk-zijn is al vele jaren belangrijk voor ons, en zal dat de komende jaren ook blijven. We 

werken daar op verschillende manieren aan. Ten eerste stimuleren we mensen uit onze 

gemeente om zelf naar elkaar om te zien. Dat doen we door hen bij elkaar te brengen bij 

activiteiten als koffie-ochtenden, kerkdiensten (en koffie-momenten na afloop daarvan), de 

cantorij en gespreksgroepen. Op zulke plekken worden onderlinge contacten onderhouden 

en versterkt. Daarom stimuleren we dergelijke activiteiten, die bij voorkeur (mede) door 

vrijwilligers worden georganiseerd.  

 

Ten tweede hebben we een bezoekteam van vrijwilligers die het contact onderhouden met 

de meest kwetsbare mensen uit het netwerk van onze gemeente. Door vergrijzing is de 

omvang van dit bezoekteam de afgelopen jaren kleiner geworden. We nemen ons voor om 

het aantal bezoekers de komende jaren op peil te houden. De vrijwilligers ontvangen 

toerusting van de predikant, en komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar voor onderling 

contact en uitwisseling.  

 

In de derde plaats is er het pastoraat van de predikant. De predikant richt zich in zijn 

pastorale arbeid vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals zieken, hoogbejaarden en 

rouwpastoraat. Daarnaast is er aandacht voor mensen die worstelen met levensvragen en/of 

psychische problemen. Ook bezoekt de predikant regelmatig nieuw ingekomenen en andere 

mensen aan de rand of net buiten de gemeenschap van de kerk. Lidmaatschap van de kerk is 

geen voorwaarde voor het ontvangen van bezoek.  

 

Diaconie 

Ons tweede kernwoord bij barmhartigheid is diaconie. De term ‘diaconie’ is afgeleid van het 

Griekse diakonia. Dat betekent het dienen van je naasten. De Diaconie Osdorp-Sloten heeft 

dan ook als uitgangspunt in verbinding blijven met de wijkgemeente en de buurt, door in 

gesprek te blijven waar nodig om daarin te kunnen anticiperen.  

 

De diaconie organiseert activiteiten, biedt financiële ondersteuning aan projecten in binnen- 

en buitenland, en collecteert daarvoor in de kerk. Daarnaast verricht de diaconie hand- en 

spandiensten  voor kinderen en ouderen die het moeilijk hebben, organiseert zij jaarlijks een 

burendag, en maakt zij busreizen mogelijk voor ouderen. Verder is de diaconie 

verantwoordelijk voor de bloemen, de mededelingen en de collecte tijdens de eredienst. 
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De diaconie ondersteunt mensen die het financieel moeilijk hebben en daarvoor hulp en 

begeleiding willen. Dat kan een geldelijke bijdrage zijn, maar ook het begeleiden en 

verwijzen naar de juiste instanties. Dat noemen wij schuldhulpverlening. We doen dit in 

samenwerking met de Regenbooggemeente. Ook heeft de Diaconie een zeer belangrijke rol 

gespeeld in het oprichten van de voedselbank in Amsterdam Osdorp, waarvoor de 

penningmeester van de diaconie nog steeds administratieve ondersteuning verricht. 

 

De diaconie wil gericht blijven op de toekomst. Wij zijn daarom ook blij met de plannen van 

de kerkrentmeesters om binnen een paar jaar een diaconaal centrum te kunnen bouwen in 

de Opgang. Deze uitbreiding in ruimte is belangrijk om meer activiteiten en projecten te 

kunnen realiseren, bijvoorbeeld voor vluchtelingen.  

 

Een mooie stap en gericht op de toekomst was het aanstellen van een diaconaal 

opbouwwerker in 2020. Daardoor zijn er nu al meer mogelijkheden om gerichte activiteiten 

in en rondom de kerken te realiseren, en samenwerkingen in de wijk te stimuleren. Daar 

hebben wij al mooie resultaten van mogen ondervinden, waaronder het Repaircafé en de 

taalgroep. 

 

De toekomst van de kerk. waar de diaconie een onderdeel van is, gaat spannend worden 

gezien het teruglopend aantal kerkgangers. Maar wij proberen toch optimistisch gestemd te 

blijven over de toekomst. De prioriteit van de Diaconie blijft gericht op het organiseren en 

stabiliseren van de huidige projecten. Daarnaast nemen we ons voor om vaker steun te 

bieden aan kansarme kinderen in de buurt. De diaconie gaat er daarbij vanuit dat geen 

uitdaging te moeilijk is en voor alles een oplossing te vinden is. 

 

Financiële verantwoording 

Het ledenaantal en de inkomsten uit ledenbijdragen vertonen al jaren een dalende lijn. Daar 

staat tegenover dat de opbrengst van de verhuur van gebouwen tussen 2014 en 2021 fors 

gestegen is. Het is duidelijk dat er op het gebied van beheer en financiën flinke uitdagingen 

liggen. Voor de actuele cijfers verwijzen we naar de jaarcijfers.  

 

De kerkrentmeesters stellen zich voor deze beleidsperiode het volgende ten doel:  

• Het verhogen van de verhuuropbrengst van de gebouwen;  

• Een uitbouw realiseren aan de Opgang;  

• Het verhogen van de verhuurmogelijkheden van de Sloterkerk;  

• Het mogelijk maken van het sluiten van burgerlijke huwelijken in beide kerkgebouwen;  

• Een goede samenwerking met de stedelijke diaconie en de diaconaal opbouwwerker in 

onze wijk;  

• Het stabiliseren van de financiële bijdrages van leden, onder meer door periodieke acties 

en legaten;  
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• Blijvende ondersteuning van het jeugd- en tienerwerk en andere commissies en 

werkgroepen van de gemeente;  

• De implementatie van vergroeningsplannen en het vergroten van de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid van de gebouwen. 

 

Proces en verantwoording 

Dit beleidsdocument is tot stand gekomen na een 

gemeentescan (september 2021) en een zestal 

gemeentegesprekken (voorjaar 2022) waarin dieper is 

ingegaan op een aantal thema’s. Over de resultaten daarvan is 

doorgesproken in een werkgroep met gemeenteleden en 

kerkenraadsleden. Daaruit is dit beleidsplan samengesteld. Het 

beleidsplan is vervolgens in januari en februari 2023 besproken 

met de gemeente en de wijkkerkenraad, en in gezamenlijkheid vastgesteld. Op een aantal 

punten wordt er nog advisering en ondersteuning gezocht, bijvoorbeeld over de 

haalbaarheid van onze ideeën over verduurzaming en uitbouw.  

 

 


