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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente De Open Hof te Oud-

Beijerland. Dit beleidsplan is het resultaat van een jaar lang bezig zijn met de 

vraag: Hoe willen wij gemeente zijn? We hebben ons als kerkenraad laten 

voeden door alles wat er in onze gemeente gebeurt en welke mogelijkheden we 

zien voor onze gemeente. We hebben gemeentevergaderingen georganiseerd en 

hebben gewerkt vanuit de Missionaire modellen die de PKN ons aanreikte. 

Het was een mooi proces, een proces van samen werken aan een toekomst voor 

onze gemeente die ons allen zo dierbaar is. 

Het was vooral een proces van hoop en verwachting, een proces waarin we 

steeds weer ons realiseerden dat we vertrouwen mogen hebben, vertrouwen in 

Gods toekomst voor Zijn kerk. Vertrouwen in elkaar als kerkenraad en 

gemeente. Maar ook loslaten, loslaten in vertrouwen op Hem die ons leidt. 

Weten dat we het met elkaar doen en met elkaar vorm zullen gaan geven. 

Iedereen op zijn of haar plaats in de gemeente.  

In de preek die ik onlangs hoorde kwam, n.a.v. een regel uit een gedicht van 

Gerard van het Reve: “Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?”, naar voren 

dat we het om kunnen draaien: “Dat koninkrijk van Mij, wordt dat nog wat”.  

Met dit beleidsplan werken we er hard aan om een nieuwe koers in te zetten 

voor onze gemeente. En volgens mij “wordt het wel wat”. 

 

Januari 2020 

Ina in ’t Veld-Rentier 

Voorzitter kerkenraad De Open Hof 
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Visie en missie 

De visie van de gemeente De Open Hof wordt gevormd door de volgende drie 

hoofddoelen;   

• Leven uit Gods liefde: verwachting, gehoorzaamheid en vreugde;   

• Eenheid in diversiteit: aanvaarding, verbondenheid en 

verantwoordelijkheid;   

• Zorgen voor elkaar en Gods schepping: bewogenheid, gastvrijheid, 

duurzaamheid en gulheid.   

 

De roeping van onze gemeente is verwoord in onze missie;   

• In vrijheid en veelkleurigheid samen zoeken naar de betekenis van het 

evangelie van Gods liefde;   

• Aan deze verbondenheid gestalte geven door elkaar te aanvaarden, naar 

elkaar om te zien en elkaar ruimte te bieden en te laten;   

• Zich geroepen weten om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te 

staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel.   

We geven op onze eigen, kleurrijke wijze, inhoud aan deze roeping.    

 

De Open Hof gemeente wil middenin de samenleving staan. De samenleving is 

aan het veranderen, dit biedt onze gemeente kansen en uitdagingen. Kansen om 

onze roeping in de praktijk te brengen; een geloofsgemeenschap zijn waarin 

mensen zorg dragen voor elkaar en voor kwetsbare mensen in de samenleving 

en wereld. Maar ook uitdagingen om mee te werken aan een samenleving die 

weer naar elkaar omziet.    

De manier waarop we gestalte geven aan onze visie en missie staat beschreven 

in de werkplannen van onze taakgroepen.   
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Inhoud geven aan de visie en missie d.m.v. het missionaire model “De 

Open Hof”. 

Voor de komende vier jaar willen we op de volgende wijze inhoud geven aan 

onze visie en missie door te werken vanuit een missionair model, te noemen “De 

Open Hof”. 

 

Kerk die graag een open hof wil zijn in de letterlijke en figuurlijke betekenis van 
het woord. Een mooie plek waar ruimte voor ontmoeting voorop staat en een 
alternatief voor mensen die het elders niet (kunnen) vinden. 

 
1. Er is een centrale plaats voor de huiskamer als ruimte voor ontmoeting en 

gesprek. Je kunt er binnenlopen voor een kopje koffie/thee en je kunt er 
terecht voor een gesprek, wel of niet georganiseerd; 

2. Het gebouw is geschikt als trouw- en rouwhuis. Als ruimte voor muzikale 

uitvoeringen in de breedste zin van het woord. Zowel tijdens de eredienst als 
daarbuiten. Je kunt er tevens stil zijn en tot rust komen. Samen met 

anderen het gebouw ten volle benutten. Daarbij rekening houdend met de 
primaire doelstellingen van onze gemeente; 

3. De Open Hof richt zich op de samenleving om ons heen. Het wil een 

ontmoetingspunt voor de buurt en het dorp zijn. Samenwerken met partijen 
die zich inzetten om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Wonen 

en welzijn koppelen; 
4. We vragen ons steeds af wat we voor de ander kunnen betekenen. We willen 

er zijn als de ander ons nodig heeft; dienende gemeente zijn. We zijn 
present bij mensen in nood. Zowel binnen als buiten onze gemeente; 

5. We zien om naar elkaar. Er zijn voor de ander; onze eigen gemeenteleden 

en daarbuiten. We richten ons op kruispunten in het leven, willen daarbij 
present zijn; 

6. We zijn een inclusieve en gastvrije gemeente. Iedereen is welkom, ongeacht 
wie je bent of wilt zijn. We hebben aandacht voor gasten, voor, tijdens en na 
de eredienst en in onze communicatie(middelen). We hebben aandacht voor 

andersoortige vieringen waarmee je een bredere groep mensen bereikt; 
7. We zijn een gemeente door de generaties heen. Willen kinderen en jongeren 

actief bij onze “open-hof-gedachte” betrekken en de generaties met elkaar 
verbinden. We willen ook voor komende generaties een pastorale gemeente 
zijn. We willen open staan voor wat de volgende generatie beweegt.; 

8. In het overdragen van onze missie hebben we een verantwoordelijkheid naar 
volgende generaties. Dit willen we doen door te blijven zoeken naar vormen 

van contact en met elkaar in gesprek te blijven. We willen een rol spelen in 
het leven van kinderen en jongeren. Zowel binnen als buiten de gemeente. 
We richten onze activiteiten op het uitbouwen van deze rol. 

9. We zijn een gemeente die open staat voor goede voorbeelden en initiatieven 
van anderen. Samen met hen willen we bouwen aan onze toekomst. 

 
Communicatie. 
We richten onze communicatie op de kernpunten uit dit model. Laten zien wie 

we zijn en wat we voor de ander willen betekenen. We gebruiken daarbij 
aansprekelijke taal voor alle generaties en mensen binnen en buiten de kerk. 

 
Uitwerking en invulling 
De verschillende taakgroepen en colleges geven elk vanuit hun eigen rol en 

opdracht invulling aan dit model. 


