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Voorwoord 

 

 

 

 

 

Gemeenteleden en vrienden van de Ichthuskerkgemeente, 

 

 

 

De Ichthuskerk is voortdurend in beweging. Wanneer u dit voorliggende beleidsplan legt naast het 

beleidsplan 2008-2012, zult u zien dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, o.a. op diaconaal vlak 

(Fairtrade, talentenbank, beamerpresentaties), bij de jongeren (scharniermomenten, Facebook), bij 

de vieringen (beamergebruik, het nieuwe liedboek, de gedenk- en stiltehoek, het avondgebed) en bij 

het beheer (zonnecollectoren). Verder ziet u een heel nieuw hoofdstuk: “Missionaire gemeente”, 

met veel voornemens op dit gebied. 

 

De kerkenraad heeft gedurende het schrijven van dit beleidsplan veel nagedacht en gepraat over het 

huidige functioneren van de Ichthuskerkgemeente en over haar toekomst. De samenleving verandert 

in hoog tempo en dus moet ook de kerk mee veranderen, wil ze mensen blijven aanspreken, en wel 

in het bijzonder jonge mensen en jonge gezinnen. In principe staan we positief tegenover nieuwe 

ontwikkelingen, maar kijken wel of ze doordacht zijn, zinvol zijn, en inhoud en toekomst hebben. Ook 

de bijbel streeft immers voortdurend naar verandering (bekering), gericht op Gods Rijk dat komt. 

 

Er staan in het beleidsplan veel voornemens om hard aan te werken. Maar intussen kunnen er ook 

weer nieuwe plannen en voornemens opborrelen. Kortom, ondanks alles wat is vastgelegd in dit 

beleidsplan zal het denken doorgaan over hoe we op de beste manier kerk kunnen zijn in deze tijd, 

en daartoe willen we ook gemeenteleden en vrienden oproepen: denk mee, werk mee, kom met 

ideeën, opdat de Ichthuskerkgemeente ook in de tijd die komt veel voor mensen kan betekenen. 

 

 

Moge God ons daarin zegenen, 

 

 

 

 

 

Harry Klein Obbink  (voorzitter) 
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Visie op de gemeente 

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als  

vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem 

in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 

Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles 

wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam 

is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en 

de God van de vrede zal met u zijn.”                 (Filippenzen 4: 4-9) 

1. Open geloofsgemeenschap 
 

Luisterend naar de bijbel, Gods verhaal met mensen, wil onze gemeente van daaruit een open 

geloofsgemeenschap zijn, met oor voor verschillen in geloofsbeleving en oog voor specifieke 

geloofsvragen in deze tijd. 

De leden en vrienden van de Ichthuskerk zijn ruimdenkend en oecumenisch ingesteld. De 

Ichthuskerkgemeente staat midden in de “Protestantse Kerk in Nederland”. Ze houdt van ruimte, van 

breedte, hoogte en diepte (Efez 3: 18). De Ichthuskerkgemeente heeft een eigen plek in Voorthuizen, 

want ze verwoordt ons geloven op een wijze zoals dat verder in onze dorpen (denk aan Voorthuizen, 

Stroe, Garderen, Kootwijkerbroek, Terschuur, etc.) momenteel (nog) niet gebeurt. 

2. De Ichthuskerk en haar omgeving 
 

De Ichthuskerk doet mee in het pastores-overleg, 3 keer per jaar, met alle predikanten en 

voorgangers van de 9 kerkgemeenschappen van het dorp. Van daaruit werken we mee aan 

gezamenlijke activiteiten zoals de jaarlijkse openluchtdienst. 

Samen met de katholieke gemeenschap in ons dorp, Odulf, is er in de adventstijd en in de 40-

dagentijd een gezamenlijke vesper. 

Met de andere PKN-gemeenten, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is er jaarlijks 

een gezamenlijke moderaminabijeenkomst. Met de Gereformeerde Kerk is ook jaarlijks moderamina-

overleg, verder is er kanselruil, een jaarlijkse Taizé-viering en floreert er een gezamenlijke commissie 

Vorming en Toerusting. 

Naar verdergaande samenwerking wordt momenteel niet gestreefd omdat de Ichthus-

kerkgemeenschap graag haar eigen open karakter en stijl wil bewaren en uitbouwen. 

3. Voornemen 
 

Het streven is om de naam “Hervormde Gemeente Ichthuskerk Voorthuizen” te wijzigen in 

“Protestantse Gemeente Ichthuskerk Voorthuizen”. Hierover zijn we in gesprek met de andere PKN-

gemeenten van het dorp. Intussen presenteren we ons informeel al als “Protestantse 

Geloofsgemeenschap”. 
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Pastoraat 

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de 

samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, 

zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, 

die boven allen, door allen en in allen is.                     (Efeziërs 4: 2-6) 

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld 

wordt, delen alle andere in die vreugde.                (I Korintiërs 12: 26) 

1.  Algemeen 
 

De leden en vrienden van de Ichthuskerkgemeente zijn heel verschillend wat betreft hun kerkelijke 

achtergrond, hun staan in het geloof, en de mate en wijze van betrokkenheid bij de 

geloofsgemeenschap. Dit gegeven hoort bij het karakter van onze gemeente. Ook in het pastoraat 

moet daar oog en oor voor zijn. De pastorale zorg is gericht op álle mensen “die de Heer op onze weg 

brengt”. 

2.  Onderling pastoraat 
 

Belangrijk is allereerst het omzien naar elkaar van leden en vrienden van de Ichthuskerk en de 

mensen daaromheen. Belangrijk is het betrokken zijn op elkaar, het elkaar vasthouden en helpen. 

Dit omzien naar elkaar wordt gedragen door en gestimuleerd in: 

 de zondagse vieringen, in mededelingen, bloemengroeten, bijbeluitleg en gebeden, 

 de gesprekskringen, de zanggroep en de dinsdagmorgengroep, 

 de kindernevendienst, jeugdkerk, catechese en eetcafé, 

 de jaarlijkse gemeenteavond en de wijkavonden (= groothuisbezoek), 

 het kerkblad, met name in de rubriek ‘gemeentenieuws’, 

 de jaarlijkse informatiegids, met name de ‘ledenlijst’. 

3.  Consistorie-pastoraat 
 

De ouderlingen-pastoraat vormen samen met de predikanten het “consistorie-pastoraat” en zijn 

binnen de kerkenraad als eersten verantwoordelijk voor het pastoraat. 

De ouderlingen-pastoraat coördineren het bezoekwerk en begeleiden de bezoekers/bezoeksters en 

de wijkraden. Ook verzorgen zij – naast het pastoraat in bijzondere omstandigheden – het pastoraat 

aan de bezoekers/bezoeksters en hun gezinnen (in het bijzonder wat het bezoekwerk betreft). 

De predikanten verzorgen – naast het crisispastoraat – het pastoraat aan de kerkenraadleden en hun 

gezinnen (in het bijzonder wat het kerkenraadlid-zijn betreft). 
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4.  Pastoraal team 
 

De ouderlingen-pastoraat vormen samen met de predikanten en de bezoekers/bezoeksters het 

pastoraal-team, dat enkele keren per jaar bijeenkomt. Dan worden: 

 de bezoekers/bezoeksters geïnformeerd over ontwikkelingen in kerkenraad en gemeente 

 predikanten en ouderlingen geïnformeerd over het bezoekwerk, e.d. 

 de bezoekers/bezoeksters waar nodig verder toegerust tot hun taak 

Elke bezoeker/bezoekster heeft zo ongeveer 15 pastorale adressen onder zijn/haar hoede met als 

belangrijkste taak: het in contact blijven. Tenminste eens in de twee jaar wordt elk adres bezocht. Er 

is een taakomschrijving voor de bezoekers/bezoeksters.Het belangrijkste van het bezoekwerk-

namens-de-kerk is dat de mensen die bezocht zijn na het bezoek met goede gedachten aan het 

bezoek terugdenken, want dat maakt dat er t.z.t. nog eens een vervolg kan komen. 

5.  Wijkraden 
 

Per 2 á 3 wijken is er een wijkraad, die bestaat uit: 

 de bezoekers/bezoeksters in die wijken 

 de postbezorgers 

 de ouderling-pastoraat (steeds of incidenteel aanwezig) 

Er is een taakomschrijving voor de wijkraden. 

6.  Doelstelling pastoraat 
 

Het pastoraat van de Ichthuskerk-gemeente beoogt: 

 dat alle leden gekend worden en ook de vrienden en eventuele anderen die contacten 

hebben/hadden met de Ichthuskerk 

 dat het geloofsgesprek in de gemeente gaande blijft 

 dat mensen-aan-de-rand waar mogelijk weer meer bij het gemeenteleven worden betrokken 

 dat ouderlingen, diakenen en predikanten weten waar er bijzondere vreugde of moeite is, en 

kunnen meeleven 

 dat gemeenteleden, vrienden e.a. bij ziekte of zorg, rouw of eenzaamheid voldoende bezocht 

worden, waarbij ook het onderling pastoraat wordt aangemoedigd 

 dat gemeenteleden, vrienden e.a. én hun kinderen geregeld attent gemaakt worden op de 

mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten van onze gemeente 

 dat de kerkenraad hoort van wensen/vragen van mensen i.v.m. wat er al dan niet gebeurt in 

de kerkgemeenschap 

 dat de Ichthuskerkgemeenschap vriendelijkheid en openheid uitstraalt 
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 dat geïnteresseerden van buiten de eigen kring voelen dat ze welkom zijn bij alles wat er 

gebeurt, en geregeld horen dat de predikanten er ook voor hen zijn (denk aan doop, 

huwelijk, ziekenbezoek, geloofsvragen, begrafenis/crematie, etc). 

7.  Voornemen 
 

Dat we het pastorale werk steeds de grote aandacht geven die het behoeft, om het gebeuren verder 

te optimaliseren. 
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Diaconaat 

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”  

                    (Lucas 10: 27-28, Barmhartige Samaritaan) 

 

“Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij 

handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;  hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt 

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde 

behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”                   (Deut 10: 17-19) 

 

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik 

zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”                 (Matt 25: 35-40) 

1.  Algemeen 
 

Het algemene doel van het diaconale werk kan worden samengevat als:  

 het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld)samenleving,  

 het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, 

 het bestrijden van armoede en onrecht, 

 het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties. 

Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de 

dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt het zich vooral in motivatie maar 

ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk waarin soortgelijke doelen worden 

nagestreefd.1 

 

Onze kerkorde spreekt over “helpen waar geen helper is”. Toegespitst op de Ichthuskerk betekent 

dat: 

 oog hebben voor de problematiek van mensen in onze eigen woonomgeving (eenzaamheid, 

sociaal isolement, armoede, …) 

 stimuleren dat we ons als kerkelijke gemeente betrokken weten bij mensen die leven in 

achterstandssituaties elders, met name in de zogeheten 3de  wereldlanden (ZWO) 

 stimuleren dat we ook onze eigen leefsituatie kritisch bekijken in het licht van een 

wereldwijde milieucrisis en de enorme verschillen tussen arm en rijk. 

 

 

                                                 
1
  Diaconale wegwijzer 2004 
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2.  Huidige taken 
 

 Het ambtelijk aanwezig zijn bij de erediensten, ook de trouwvieringen en rouwdiensten (m.n. 

afkondigingen doen en collecteren), in het bijzonder bij de avondmaalsvieringen, zowel in 

eigen kerk als in Nieuw Avondrust. Viermaal per jaar houden we daar samen met de andere 

PKN-gemeenten een avondmaalsviering. Als een gereformeerde dominee voorgaat, hebben 

een ouderling en diaken van onze gemeente dienst, en andersom. Voorlopig nemen de 

dominees van de Dorpskerk hun eigen ambtsdragers mee (dit op hun eigen verzoek). 

 Het zorgdragen voor het voorbedenboek.  

 Het zorgen voor de kaarsen voor het gedachtenismoment op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. 

 Het maken van het collecterooster i.s.m. de kerkrentmeesters. 

 Toelichten van de collectedoelen in de liturgie, d.m.v.  beamerpresentaties en gebruik van 

website. 

 Het regelen van de wekelijkse bloemengroet vanuit de kerkdienst. Een groep vrijwilligers 

verzorgt volgens rooster de bloemen in de kerk, die later door een diaken naar een 

gemeentelid worden gebracht als bemoediging bij moeite en zorg, of als felicitatie bij een 

vreugdevolle gebeurtenis. 

 Het plaatsen van een witte roos op de avondmaalstafel als er in onze gemeente een baby is 

geboren, die later als felicitatie naar de ouders wordt gebracht. 

 Het verzorgen van de paas- en kerstgroeten. 

 Het verzorgen van verjaardagsattenties voor 70-plussers.  

 Het regelen van de autodienst voor mensen die moeilijk naar de kerk komen. 

 Het organiseren van de jaarlijkse seniorentocht wordt gedaan door een team van 

vrijwilligers. De diaconie geeft een financiële bijdrage. 

 Het participeren in ZWO-activiteiten en verslag uitbrengen aan diaconie en kerkenraad. 

3.   Voornemens 
 

 Het voortzetten van de bovengenoemde taken met liefde en respect. 

 Prioriteit geven aan het proces van ‘bewustwording’. Dit kan o.a. door: 

 

1) in samenwerking met de ZWO commissie te werken aan het worden van een fairtrade 

gemeente; 

2) zich meer te richten op de behoeften van de medemens dichtbij, zodat de stap naar 

handelen/helpen gemaakt kan worden door diaconie en gemeenteleden.  

3)  effectiever gebruik te maken van moderne media zoals de website en sociale media, 

maar ook van kerkblad en krant om activiteiten van de diaconie onder de aandacht te 

brengen. 

4) beter gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen om gemeenteleden jong en 

oud te bereiken. Het streven is om de jeugd bij de uitvoering hiervan te betrekken. 
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 4.  ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 

De ZWO commissie bestaat uit gemeenteleden die zich willen inzetten voor de wereld.  

De taak van de ZWO-groep is: 

 stimuleren dat we ons als kerkelijke gemeente betrokken weten bij mensen die leven in 

achterstandsituaties elders, met name in de zogenaamde Derde Wereldlanden en 

 stimuleren dat we ook onze eigen leefsituatie kritisch bekijken in het licht van de 

wereldwijde milieucrisis en de enorme verschillen tussen arm en  rijk. 

Ongeveer eens per twee maanden is er een vergadering. Jaarlijks komt de ZWO commissie met een 

project in een ontwikkelingsland waarvan zij denken dat het bijdraagt aan de bewustwording van de 

gemeenteleden. Voor dit project wordt 6x per jaar met behulp van een deurcollecte gecollecteerd. 

Het project wordt toegelicht in het kerkblad, op de website en wanneer er een collecte gehouden 

wordt, staat er een uitleg in de liturgie en wordt de collecte toegelicht met een beamerpresentatie. 

5.  Fairtrade kerk 
 

De ZWO commissie zal zich de komende jaren bezig houden met bewustwording en activiteiten om 

als Ichthuskerk een Fairtrade kerk te worden.  

Fairtrade betekent letterlijk ‘eerlijke handel’.Fairtrade producten zijn producten uit ontwik-

kelingslanden die onder eerlijke voorwaarden geproduceerd en verhandeld worden, dus met respect 

voor mens en milieu. Dat wil zeggen: vakbonden zijn toegestaan, er is geen gedwongen arbeid of 

kinderarbeid, de boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk en er zijn 

langdurige handelsrelaties zodat boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, 

en hun gemeenschap. Bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze schenken zij extra aandacht 

aan het milieu. 

 

Om de titel ‘Fairtrade Kerk’ binnen te halen, moet de Ichthuskerk aan drie voorwaarden voldoen. Zo 

moet de kerk bij alle bijeenkomsten Fairtrade koffie en thee schenken. Daarnaast moet er beleid zijn 

voor het uitbreiden van het gebruik van Fairtrade producten. Tenslotte is het belangrijk de 

gemeenteleden te betrekken bij Fairtrade en in het vormings- en toerustingswerk hierbij stil te staan. 

6.  Diaconale projecten 
 

De diaconie kiest elk jaar verschillende projecten. Er is ten eerste een project voor de duur van een 

jaar, waarvoor gecollecteerd wordt bij avondmaalsvieringen (6x). Ten tweede zijn er projecten 

waarvoor gecollecteerd wordt door middel van (een) deurcollecte(n). De doelen kunnen zowel 

binnenlandse als buitenlandse projecten zijn. Gemeenteleden kunnen een project aandragen waarbij 

ze persoonlijk betrokken zijn of dat ze een warm hart toedragen. De intentie is om projecten te 

kiezen waarbij er zoveel als mogelijk een rechtstreeks lijntje is tussen onze gemeente en het doel. 

Een manier om de betrokkenheid te vergroten is het collecteren voor een specifiek doel, zoals bij 

eerdere doelen: matrassen voor een weeshuis in Kenia of gordijnen voor de zorgboerderij Klein 
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Essen. Terugkoppeling van wat er met het geld gebeurd is en zo mogelijk laten zien van foto’s is een 

onderdeel van betrokkenheid en bewustwording. 

7.  Diaconaal netwerk binnen de Ichthuskerk. 
 

De diaconie wil een netwerk opzetten met als doel dat gemeenteleden via een soort van 

talentenbank aan kunnen geven welke hulp zij kunnen en willen bieden bij een hulpvraag. Op deze 

manier wordt de gemeente er meer bewust van dat er om hulp gevraagd kan worden en hulp 

geboden kan worden. Hierbij goed in de gaten houden dat het om incidentele hulpvragen gaat die 

niet ingevuld (kunnen) worden door familieleden of buren.  
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Jeugd: kinderen en  jongeren 

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en 

met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw 

kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.”     (Deut 6: 4-7) 

 

“Deze stenen zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen 

betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid 

van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd 

afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.”             (Jozua 4: 6-7) 

 

“Hierna zei Esau: ‘Laten we verdergaan, ik zal je vergezellen.’  Maar Jakob antwoordde: ‘Mijn heer weet hoe 

zwak kinderen zijn, en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die ook maar één dag 

worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uit trekken, dan zal ik hem op 

mijn gemak naar Seïr volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de 

kinderen.’”                       (Gen. 33: 12-14) 

1.  Plaatsbepaling 
 

Voor jongeren is de betrokkenheid bij een kerkgemeenschap niet meer vanzelfsprekend. Hun levens 

zijn vol met andere – vaak dynamischer – activiteiten. De tijd is voorbij dat de kerk de enige plek is 

waar je elkaar ontmoet en waar activiteiten ter ontwikkeling en ontplooiing geboden worden. 

Jongeren komen niet meer vanzelfsprekend naar de kerk, naar catechese en andere activiteiten. Het 

vraagt veel inzet en creativiteit om jongeren bij kerkenwerk te betrekken. 

 

Wij hebben als Ichthuskerk jongeren wel iets zinvols te bieden. Want in deze streek, waar geloven 

vaak iets zwaars is, waar wetenschap en geloof nogal eens tegenover elkaar staan, waar dogma’s nog 

heel strikt zijn en geloof en twijfel elkaar uitsluiten – is het juist van belang om jongeren kennis te 

laten maken met onze wijze van geloven. In de Ichthuskerk is er ruimte voor vragen en 

onzekerheden, voor zoeken naar een eigen antwoord dat past bij onze huidige manier van leven en 

denken, en er is openheid naar wetenschap en maatschappij en andere manieren van denken en 

geloven. Die openheid, zo  kenmerkend  voor de Ichthuskerk, is er ook naar jongeren en hun 

leefwereld, hun vragen en twijfels.  

 

Het is fijn als wij als kerk iets voor jongeren kunnen betekenen. En ook omgekeerd: als jongeren iets 

voor de kerkgemeenschap kunnen betekenen. Daarvoor moeten we openstaan voor hun ideeën, hun 

inbreng en hun kracht. Jongeren hebben in de ogen van ouderen vaak nog veel te leren, maar zij 

hebben ook hun eigen kracht, een eigen bijdrage en een gevoeliger antenne naar deze eigen tijd.  

2.  Doel van het jeugdwerk 
 

 jongeren voelen zich welkom in de Ichthuskerk, ze mogen ervaren dat ze erbij horen en deel 

uitmaken van de gemeente 
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 jongeren leren elkaar kennen, ervaren een saamhorigheidsgevoel, ze hebben plezier in het 

contact met elkaar en er ontstaat groepsvorming 

  jongeren krijgen de ruimte om bezig te zijn met levensvragen en vragen over geloven, we 

willen met hen in gesprek gaan en hen aan het denken zetten, hen verdieping bieden en we 

willen als kerk ook van jongeren leren 

 

Hierbij willen we proberen actueel en creatief te zijn en aan te sluiten bij hun leefwereld, hun vragen 

en interesses. Dit is de reden dat we inmiddels een Facebookpagina hebben voor de jeugd. Via de 

sociale media leggen jongeren contacten en als kerk willen we hen op Facebook ontmoeten en hen 

een plek bieden waar zij de activiteiten van de kerk kunnen volgen. Vanuit jeugdkerk en de jeugdraad 

worden er berichten geplaatst en evenementen aangemaakt.  

3.  Aanpak 

3.1. scharniermomenten 
 

Wij proberen als Ichthuskerk aan te sluiten bij de “scharniermomenten” in de levens van 

kinderen/jongeren en hun ouders. Dit zijn bijzondere momenten voor kinderen/jongeren, waarop we 

met hen willen meeleven en als kerk proberen iets voor hen te betekenen: 

 

 

  scharniermoment aandacht in zondagse viering overig 

1 geboorte  felicitatie-roos 

 doop  

 

doopkring 

koffertjesproject 

2 4 jaar, naar de basisschool doopdruppelviering,  

start kindernevendienst 

 

koffertjesproject 

kaart van KND voor 4
e
 

verjaardag 

 

3 12 jaar, naar de middelbare school overstapviering met rugzakje 

 

cadeau van de kerk 

4 16-18 jaar, eindexamens, 

vervolgopleiding 

attentie ter bemoediging: 

lichtje van hoop 

 

kaart van predikanten 

voor en na examen; 

geslaagden genoemd  

in kerkblad 

 

5 18 plus vertrek uit ouderlijk huis,  

op kamers 

wie dat wil kan de zegen mee 

krijgen 

kaart van predikanten 

bericht in kerkblad 

 

 

ad 1. In de feestelijke doopviering is veel aandacht voor inbreng van het gezin zelf. 

 De ouders worden uitgenodigd voor de doopkring: gedurende vier jaar vier bijeenkomsten 

 per jaar over geloofsopvoeding. Dit wordt besloten met de voorbereiding van de 

 doopdruppelviering  in  het jaar dat het kind vier wordt.  
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 Via doopkring (en kindernevendienst) worden koffertjes met materiaal voor 

 ‘geloofsopvoeding thuis’ uitgeleend. 

ad 2. De doopdruppelviering is doopgedachtenis en officiële start van het meedoen aan de 

 kindernevendienst. Daarbij is er een open kindernevendienst voor de ouders van de vier-

 jarigen als kennismaking met de kindernevendienst. 

ad 3. Wanneer kinderen naar de middelbare school gaan is er voor de zomervakantie aandacht 

voor het afscheid van de basisschool en kindernevendienst en de overstap naar de 

middelbare school en jeugdkerk. In de viering is er een ritueel waarbij de ouders hun 

kinderen symbolisch wat verder loslaten en krijgen de kinderen een rugzakje met 

symbolische cadeaus voor onderweg.  

ad 4. De attenties voor de eindexamenkandidaten worden uitgereikt voor de Centraal Schriftelijke 

Examens beginnen. Hier worden gemeenteleden bij betrokken. Jongeren die examen doen 

krijgen van tevoren een kaartje ter bemoediging van de predikanten. Als de uitslagen bekend 

zijn, krijgt wie geslaagd is een felicitatiekaart van de predikanten, wie gezakt is krijgt een 

bezoekje of kaart ter bemoediging. Jongeren die geslaagd zijn worden in het kerkblad 

genoemd. 

ad 5.  Jongeren die het ouderlijk huis verlaten en naar elders verhuizen kunnen op een 

 zondagmorgen in de viering de zegen meekrijgen. 

 

Wezenlijk is dat er op al die scharniermomenten juist ook aandacht is in de zondagse viering. Want 

zo zijn jong en oud bij elkaar betrokken, zo zijn we samen gemeente. 

 

Net zoals er in tijden van ziekte en andere moeilijkheden aandacht is voor oudere gemeenteleden, 

mag er ook aandacht zijn voor kinderen/jongeren. Wanneer we horen van ziekte e.d  kan er een pot 

met snoep vanuit de viering worden aangeboden (zoals ouderen de bloemen vanuit de viering 

krijgen). 

 

Naast de scharniermomenten willen we kinderen en jongeren ook “door het jaar” activiteiten bieden 

en aandacht geven. Hiervoor zijn verschillende vormen ontwikkeld.   

3.2. activiteiten 
 

Binnen de Ichthuskerk is het jeugdwerk opgesplitst in twee doelgroepen. Jeugd in de leeftijd van 0 

tot 12 jaar (de oppas en kindernevendienst leeftijd) en jongeren vanaf 12 tot 18 jaar. Voor deze 

groepen zijn een jeugdouderling en twee jeugddiakenen aangesteld waarbij de diakenen elk een 

eigen doelgroep hebben: de 12- en 12+ doelgroep. In de uitvoering hebben de diakenen oog voor 

elkaars werk en daar waar nodig versterken zij elkaar.  

 

Bij alle activiteiten is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Bovendien 

is het van belang om rekening te houden met hun leefwereld bij het plannen van de activiteiten, het 

hoe en wanneer, zoals tijdstip en werkvormen. 
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leeftijdsgroep 12 – 
 

 

De jongste groep van de Ichthuskerk, 12- , is het makkelijkst te benaderen. Zij komen geregeld naar 

de kerk omdat ze met hun ouders mee gaan (in de advents- en 40-dagentijd gebeurt het ook wel dat 

het kindernevendienstproject zo interessant is, dat kinderen hun ouders mee naar de kerk trekken). 

In deze groep wordt de basis gelegd voor het geloof en hun verbondenheid met de Ichthuskerk. 

Wanneer de kinderen geraakt worden, zullen zij na het verlaten van de kindernevendienst hun weg 

weten te vinden naar de Ichthuskerk en naar het programma beschreven bij 12+. 

 

Ook voor de 12-  groep geldt dat de kerk een vertrouwde plek mag zijn waar ruimte is om jezelf te 

zijn en waar kinderen met elkaar bezig kunnen zijn en kunnen leren over God, vriendschap, hun 

medemens en medemenselijkheid. 

 

 doopkring 

 De doopkring is een activiteit voor de ouders van kinderen van 0-4 jaar waarvoor zij worden 

uitgenodigd wanneer hun kind gedoopt is (als ouders hun kinderen niet laten dopen wordt er 

contact met hen gezocht en zijn ze ook van harte welkom). De doopkring bestaat uit vier 

avonden per jaar waarin informatie wordt aangeboden en ruimte is voor discussie en 

gesprek. Voor jonge ouders is de doopkring een duidelijk lijntje naar de kerkgemeenschap en 

het biedt de kans elkaar te leren kennen. Wanneer een kind vier jaar is krijgt het de 

doopdruppel uitgereikt in een feestelijke viering waarin het start met kindernevendienst.  

 

Voor ouders die de vier jaar van de doopkring doorlopen hebben, maar nog een kind onder 

de vier  hebben of graag verder willen praten over opvoeden en geloven, zijn we een 

vervolgactiviteit aan het ontwikkelen. We denken daarbij aan gespreksavonden bij ouders 

thuis, voorbereid en geleid door de ouders en leden van de jeugdraad n.a.v. materiaal van de 

PKN, het blad ‘Moments’. 

 

 Ichthuskoffertjes 

 De Ichthuskoffertjes zijn ontwikkeld voor de geloofsopvoeding van kinderen van 0-4 en 4-8 

jaar. Zij  zitten vol materiaal om me te spelen, uit te lezen, over te praten e.d. Ze bieden 

ouders handvaten om thuis met hun kinderen bezig te zijn met de dingen van het geloof. 

Deze koffertjes worden via de doopkring en de kindernevendienst uitgeleend. Het blijft zaak 

steeds te zoeken naar manieren om de  koffertjes onder de aandacht te brengen. Jaarlijks 

evalueren we het project en kijken we of de koffertjes (deels) vernieuwd moeten worden. 

 

 kinderoppas 

Tijdens de viering is er kinderoppas in een van de nevenzalen. De kinderen kunnen tijdens de 

collecte en voor het slotlied opgehaald worden om het laatste stukje van de viering bij te 

wonen en met hun ouders de zegen te ontvangen. Zo kunnen zij langzaam thuis raken en 

wennen aan de kerkzaal en de viering. 
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 kindernevendienst (zie ook bij vieringen) 

 De kernactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd is de kindernevendienst tijdens elke 

viering. Met veel aandacht voor de kinderen en hun leefwereld wordt aangesloten bij de 

lezingen en thema’s van de zondagse vieringen. Tijdens advent en de 40-dagentijd wordt er 

op projectbasis gewerkt en wordt er steeds iets opgebouwd, zowel inhoudelijk als praktisch. 

 

 diaconaal project 

Eén keer per jaar wil de diaconie een project verzorgen voor de kindernevendienst. De 

ervaring leert  dat projecten de kinderen aanspreken. Gedurende langere tijd zijn kinderen 

verbonden met de kerk, de KND en het project. Om ze betrokken te houden willen we de 

periode tussen Pasen en Kerst vullen met een project met een diaconale grondslag. Kinderen 

bewust maken van hun omgeving, leren om te  zien naar elkaar dichtbij of ver weg. Voor-

beeld is het schoenmaatjes project van Edukans.  

 

 kindernevendienst-uitstapje 

Kinderen van de Ichthuskerk zitten vaak niet bij elkaar op school. Dit komt doordat ouders 

zich vrij voelen in de keuze van een school en zich niet gebonden voelen aan een bepaalde 

richting of omdat ze in Stroe wonen of Barneveld. Middels een ochtend/middag programma, 

eens per twee jaar, willen we de kinderen nader tot elkaar brengen. Het kan een excursie 

naar bijvoorbeeld een openluchtmuseum zijn maar ook een spelmiddag. Wanneer kinderen 

goed met elkaar overweg kunnen, voelen zij zich meer verbonden met elkaar en met de 

(Ichthus)kerk. 

 

 idee: zondagskind 

 We willen de betrokkenheid van de kinderen vergroten bij de organisatie rondom een 

zondagse viering. Kinderen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer ze 

open staan voor verantwoordelijkheid kunnen we hier gebruik van maken. Wij zouden 

kinderen willen laten helpen bij het uitdelen van liturgieën, het luiden van de klok, bij het 

collecteren en bij het geld tellen in de kerkenraadskamer. Zo zou er ’s zondags niet alleen een 

ouderling van dienst en een diaken van dienst zijn, maar ook een ‘zondagskind’.  

 

 idee: kindercafé 

Het is belangrijk dat de kinderen van de kindernevendienst elkaar leren kennen en er 

groepsvorming  ontstaat. Zij zien elkaar soms alleen tijdens de kindernevendienst, en daarom 

zou het goed zijn om af en toe een activiteit te plannen waarbij er in ontspannen sfeer 

gezellig samen gespeeld en samen iets  gedaan kan worden. Het zou een jonge variant van 

het eetcafé kunnen zijn. 
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leeftijdsgroep 12 + 
 

 jeugdkerk 

 Tijdens de vieringen is er eens per maand jeugdkerk: een viering voor jongeren van 

middelbareschool leeftijd. Aansluiting bij hun leefwereld en muziek is daarbij kenmerkend, 

en ruimte voor gesprek en activiteit. We proberen de jongeren ook te betrekken bij de 

rituelen van de kerk door hen hierbij in te schakelen en hen een taak te geven. Zo worden er 

wel kaarsjes aangestoken als gebed waarbij ieder een eigen bede mag formuleren. 

 

 catechese 

We willen proberen voor alle leeftijden van jongeren op het voortgezet onderwijs catechese 

aan te bieden. Dit is met name gericht op discussie en gesprek. Afhankelijk van het aantal 

jongeren bieden we catechese aan in een of twee groepen, alleen in de pastorie of ook als 

huiskamercatechese. 

 

 eetcafé  

 Omdat de meeste jongeren door de week druk zijn, op vrijdagavond werken of sporten en op 

zaterdag uit gaan, vindt het eetcafé momenteel plaats op zondagmorgen na de 

viering/jeugdkerk. Er moet steeds gekeken worden welk tijdstip het beste past bij de 

leefwereld van de jongeren maar voorlopig is dit de beste oplossing. Eetcafe is er voor 

jongeren van 12 jaar en ouder en de nadruk ligt op gezelligheid en onderling contact. Dit 

door samen te koken/eten en een activiteit. Een keer per jaar proberen we een activiteit 

elders te plannen, bijv. bowlen of zeilen. 

 

 goede-doelen-maaltijd 

Samen met de jongeren gemeente zijn willen we tot uiting laten komen door één keer per 

jaar een maaltijd ten bate van een goed doel te organiseren. De maaltijd is bedoeld om jong 

en ouder samen te brengen en tevens een goed doel aan geld te helpen.  

 

 diaconale activiteiten 

Wij denken over andere diaconale activiteiten met jongeren. Veel jongeren willen liever niet 

alleen  praten, maar ook graag iets concreets doen. Diaconaat is een belangrijke kant van de 

kerk, en werken aan gerechtigheid een belangrijk aspect van geloven. Zo was er de afgelopen 

periode contact met het straatpastoraat en het daklozenkoor ‘De straatklinkers’ uit 

Amsterdam. We zouden dit contact kunnen aanhouden en vaker met de jongeren naar 

Amsterdam kunnen gaan om actief mee te helpen e.d. 

 

 Sirkelslag 

 Met de jongeren hebben we meegedaan aan Sirkelslag, een landelijk spel voor jongeren. We 

willen dit blijven doen en hopen dat het enthousiasme groeit. 

 

 idee: activiteit voor 12+ en 70+ 

Om het contact tussen jong en oud te bevorderen, zou er een vorm gezocht kunnen worden 

waarbij er (bijvoorbeeld tijdens een eetcafé) eens een activiteit is voor jong samen met oud. 
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Zo leren jongeren en ouderen elkaar kennen en waarderen. Een mogelijkheid is om jongeren 

uitleg te laten geven over moderne techniek. 

 

 paasnacht 

 De jeugdraad wil in de paasnacht (eens per 2 jaar) de gehele nacht opblijven en gedurende 

die nacht allerlei activiteiten organiseren. Dit was oorspronkelijk alleen een activiteit voor 

jongeren, maar we willen het breder trekken. Wel blijft het belangrijk om deze nacht tot een 

bijzondere ervaring te maken voor jongeren en in de activiteiten aansluiting te zoeken bij wat 

jongeren bezig houdt en aanspreekt. 

 

 idee: kerkdienst voorbereiden met jongeren 

 Doordat  jongeren de kerkdienst vaak als saai beschouwen en ze vaak liever andere dingen 

doen, blijven ze vaak weg. Maar de jeugd is wel de toekomst van onze Ichthuskerk en 

daarom is er de intentie om samen met de jongeren een kerkdienst in te vullen voor jong en 

oud. Dus niet een jeugddienst want dan komen er misschien minder ouderen, maar een 

“gewone” kerkdienst ingevuld door de jongeren. Dit in samenwerking met de predikant(en). 

Mocht dit aanslaan dan kunnen we dit misschien 2x per jaar organiseren. 

 

 idee: studentenreünie 

Wanneer jongeren op kamers gaan, blijven zij veelal lid van onze kerk, maar zij komen er niet 

veel meer. Wij willen voor hen iets organiseren, zoals een bijeenkomst op zondagmiddag, 

waarin zij elkaar spreken en waarbij zij betrokken kunnen worden bij de Ichthuskerk. Dit idee 

moet in de komende tijd verder uitgewerkt worden. 
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Vieringen 

“Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God 

zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.”  

           (Genesis 2: 2-3) 

 

“Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.”                (Psalm 89: 2) 

 

“Volgens zijn gewoonte ging Jezus op sabbat naar de synagoge.”                        (Lucas 4: 16) 

1.  Algemeen 
 

Fijne kerkdiensten stimuleren en dragen al wat er verder gebeurt in de kerkgemeenschap. 

Belangrijke aspecten van onze vieringen zijn: 

 het samen zingen tot Gods eer, in vreugde om Gods liefde 

 het lezen uit de bijbel, uitleg en verkondiging, dat God mensen roept en bevrijdt 

 de wereld waarin we leven staat centraal: krant en journaal, de vragen uit het dagelijks leven 

en het in geloof zoeken naar antwoorden en wegen om te gaan 

 de gebeden en gaven, waarin we omzien naar wie het moeilijk heeft, dichtbij en ver 

 de gastvrijheid, het elkaar groeten, gesprekken voor en na, koffie, kortom in het elkaar leren 

kennen en de gemeenteopbouw. 

In elke kerkenraadvergadering worden de vieringen van de laatste zondagen besproken en waar 

nodig ook die van de komende weken. 

 

“Geloof is de vrolijkheid die van God komt”.  

We zingen veel en goed, sinds 15-9-13 uit het “Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk”, ook wel 

uit andere bundels; in de gebeden hebben we regelmatig gezongen responsies. De zanggroep is een 

tiental keer/jaar betrokken bij een viering om de gemeentezang te ondersteunen, om ons nieuwe 

liederen te leren en de vieringen extra feestelijk te maken. Incidenteel geven anderen (solisten, 

instrumentalisten) een muzikaal accent. Eens per jaar vragen we een koor bij een viering. 

 

De bijbellezingen zijn in de regel volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster en uit de Nieuwe 

Bijbelvertaling. De ouderling-van-dienst doet één van de bijbellezingen. Hoogkerkelijk taalgebruik 

wordt vermeden. We proberen dicht bij mensen te blijven, en zo zijn de vieringen mede afgestemd 

op jongeren en op nieuwe kerkgangers die niet met kerk en geloof zijn opgegroeid. Het is belangrijk 

dat ook zij de grote lijn begrijpen. We zoeken naar wegen om met name jongeren meer bij de 

vieringen te betrekken. 

 

Een orde-van-dienst (liturgie) vertelt de kerkgangers wat er komt en laat de structuur van de viering 

zien en begrijpen. Er kan een lied van buiten het Liedboek worden opgenomen, responsies kunnen 

meegezegd of meegezongen. Zo nodig is ook het bijbelgedeelte afgedrukt of een gedicht. Thuis kan 

men het bijbelgedeelte, het gedicht, de liederen nog eens lezen en/of doorgeven aan anderen. 
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Mededelingen van de kerkenraad, berichten over zieken, etc kan men thuis rustig bekijken en b.v. 

een kaartje sturen. 

 

In de gebeden worden vreugden en noden voor God gebracht. Geregeld worden mensen met name 

genoemd. Voorafgaand aan de viering kunnen mensen gebedsintenties in een schrift schrijven. De 

ambtsdrager die de afkondigingen verzorgt, legt dit schrift op de tafel, de dominee noemt de 

intenties in de voorbeden.  

Achter in de kerkzaal is een stiltehoek, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken als een 

persoonlijk gebed, als een lichtje voor iemand die het moeilijk heeft, of uit dankbaarheid. 

 

Elke eerste zondag van de maand is er na de viering koffie/thee/limonade. Het is goed in het 

bijzonder alleenstaanden en nieuwingekomenen aan te moedigen mee te doen en hen bij de 

gesprekken te betrekken. 

 

Gastvrijheid is heel belangrijk! Kerkenraadsleden verwelkomen de kerkgangers, geven hen de orde-

van-dienst, zo nodig een liedboek. Gasten en nieuwe kerkgangers worden op hun gemak gesteld. Bij 

de uitgang geeft de dominee iedereen een hand. De ouderling-van-dienst staat dan in de hal voor als 

er vragen of opmerkingen zijn. 

 

Zo nu en dan is er in het kerkblad, of bij speciale thema-avonden uitleg en gesprek over de opbouw 

en de inhoud van de zondagse vieringen. Bij het bezoekwerk proberen predikanten, ouderlingen en 

bezoekers ook in gesprek te komen over de kerkdiensten, om te horen hoe de vieringen worden 

ervaren, en ervan te leren. 

2.  Kinderen en jongeren 

Kinderen tot en met de basisschool 
 

Voor de jongsten, tot 4 jaar, is er elke zondagmorgen kinderoppas, zodat de ouders naar de kerk 

kunnen. Tijdens de collecte halen de (groot)ouders deze kinderen in de kerk, zodat ze erbij zijn als de 

zegenwoorden klinken. 

 

Voor basisschoolkinderen is er kindernevendienst. Kindernevendienstleiding en predikant 

vergaderen regelmatig over het kindernevendienstprogramma en bijzondere projecten; wekelijks 

wordt de aanstaande zondagse viering besproken.  

 

De doelstelling van de kindernevendienst is om de kerkdienst toegankelijk te  maken voor kinderen. 

Ze moeten er plezier in krijgen om naar de kerk te gaan. De leiding wil het voor hen zo fijn mogelijk 

maken en verband leggen tussen het leven van nu en de bijbel, door het lezen van een sleutel- of 

spiegelverhaal, door een verwerking e.d. Ieder doet dat op haar/zijn eigen wijze, vanuit eigen geloof, 

maar vooral ook open naar de kinderen en naar hun vragen en behoeften. Tijdens de KND is er een 

collecte, waarmee een diaconaal project wordt gesteund, zodat de kinderen leren beseffen dat niet 

iedereen het zo goed heeft.  
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De KND probeert kinderen bij de vieringen te betrekken door ze te vragen om mee te helpen in de 

kerkdiensten (iets uitdelen, lezen, uitspelen), met name rond de projecten in advent en de 40-

dagentijd. Zo willen we de kinderen betrokken houden, ook bij de “grote-mensen-kerk”.  

 

Eén keer per jaar geven we alle kinderen die in dat kalenderjaar 4 jaar werden/worden bijzondere 

aandacht door aan hen hun doopdruppel uit te reiken. Daarbij kunnen zij (en hun ouders) 

kennismaken met de KND. Voor 12-jarigen wordt een feestelijke overstapviering (van basisschool 

naar middelbare school, van KND naar jeugdkerk en eetcafé) gehouden met aandacht voor deze 

nieuwe fase in hun leven d.m.v. rituelen en symbolen, waarbij ook hun ouders betrokken worden. 

Jongeren van 12-18 jaar: jeugdkerk 
 

Jeugdkerk is bedoeld voor scholieren van 12 tot ± 18 jaar. We bieden ze een viering aan waar ruimte 

is voor eigen inbreng en eigentijdse muziek, toegespitst op vragen in hun levensfase. De 

jeugdkerkviering is in de kerkenraadkamer tijdens de gewone viering op zondag. De leiding bereidt 

samen met de predikant de dienst voor. Ze kunnen ideeën halen uit Kind op Zondag. 

De opzet van de dienst is geïnspireerd op de Young Thomas vieringen. Deze hebben de volgende 

uitgangspunten (zie: Heilig spel, Jan Willem Drost): 

 de eigen geloofsbeleving van jonge mensen staat centraal, 

 door middel van creatieve vormen wordt geprobeerd jongeren over hun eigen meningen en 

ervaringen te laten nadenken, 

 het gaat in de vieringen vooral om het aanreiken van ervaringen, die aansluiten bij het leven 

van jonge mensen, 

 de vieringen willen jonge mensen ervaringen laten opdoen met “samen vieren”, 

 laagdrempeligheid staat voorop; ook een jongere die niet bekend is met kerkelijke taal en 

kerkelijke gebruiken, moet begrijpen wat er gebeurt, 

 elementen in de viering: er wordt een kaars aangestoken waarbij een tekst wordt gezegd, er 

wordt een bijbelgedeelte gelezen, vaak in een creatieve vorm zoals een dialoog of het 

verhaal in een modern jasje en artikelen uit kranten worden besproken. Er is aandacht voor 

de nood in de wereld maar ook de nood in het leven van de jongeren zelf. Denk hierbij bijv. 

aan een dierbare zieke. 

 op de tafel waarop ook de paaskaars brandt, staan bloemen. Deze bloemen worden gebracht 

naar iemand van wie de jongeren vinden dat die ze nodig heeft ter bemoediging. In overleg 

met de jongeren wordt er een collectedoel gekozen.  

 we proberen jeugdkerk en gemeente op elkaar te betrekken. Op zondagen dat er jeugdkerk 

is, staat de jeugdkerkkandelaar in de hal en wordt de jeugdkerk in de viering in de kerk 

genoemd. 

We kiezen er niet voor om “jeugddiensten” - speciale vieringen vóór de jeugd - aan te bieden, maar 

we zoeken steeds naar mogelijkheden om jongeren bij vieringen te betrekken, bv door met jongeren 

samen eens een viering voor te bereiden, hen een taak te geven, etc. 
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3.  Doop en avondmaal 
 

De doop van een kind is een feestelijk gebeuren waarbij ook familie, buren en vrienden naar de kerk 

worden genodigd. Het boekje “Kleinen komen in de kring”  moedigt doopouders aan om na te 

denken over de betekenis van de doop en bezig te zijn met de voorbereiding van de doopviering. Er 

zijn twee doopgesprekken, één met de predikant en één met predikant en ouderling-van-dienst over 

de betekenis van de doop, de motivatie van de doopouders en hoe zij in het geloof staan, over 

geloofsopvoeding en over de invulling van de doopviering. De doopvragen komen na de doop. Na het 

“ja” van de doopouders klinkt de opdracht aan de gemeente: ontvang deze kinderen in uw midden, 

bewaar hen bij de verhalen van licht en hoop en ga met hen de weg van het Koninkrijk, waarop de 

gemeente de dopelingen een welkom toeroept. De dopeling krijgt een doopkaars en een cadeautje 

van de kindernevendienst, de ouders krijgen een doopkaart en éénmaal een kinderbijbel. 

 

Zesmaal per jaar vieren we het avondmaal (lopend, op Witte Donderdag zittend rond tafels) met 

zelfgebakken brood (op Witte Donderdag matzes) en wijn en druivensap. Genodigd worden allen die 

bij Jezus willen horen en hem hartelijk liefhebben, ook kinderen, jongeren en ouderen die nog geen 

belijdenis hebben gedaan. We bidden het tafelgebed, afgesloten met het hand-in-hand gebeden 

Onze Vader, of het elkaar brengen van de vredegroet. Bij de uitdeelpunten staat een kind met een 

kaars. 

Na de viering in de kerk kan er ook een korte avondmaalsviering aan huis zijn bij iemand die moeilijk 

naar de kerk kan. Soms (op verzoek) wordt het avondmaal gevierd bij een zieke of stervende 

temidden van gezin (en familie) van de zieke. Dit kan veel voor mensen betekenen. 

 

Belijdenis (en doop) van een volwassene geeft in de gemeente vreugde en dankbaarheid. De viering 

is in de regel de zondag na Pasen of met Pinksteren. Na het “ja” van wie belijdenis doen, klinkt ook 

het “ja, van harte” van de gemeente op de vraag: wilt u deze nieuwe lidmaten opnemen in uw 

midden, met hen delen in de blijdschap van het geloof en samen werken aan Gods visioen van vrede? 

4.  Bijzondere diensten 
 

Bij een trouwviering in de kerk krijgt het bruidspaar een huwelijksbijbel en een trouwkaars. Bruid en 

bruidegom worden aangemoedigd (a.h.v. een boek met keuzeteksten en –liederen) samen na te 

denken over de betekenis van het (kerkelijk) huwelijk, en actief bezig te zijn met de voorbereiding 

van de trouwviering. Er zijn gesprekken met de predikant, en een gesprek met predikant en 

ouderling-van-dienst over de betekenis van het kerkelijk huwelijk, de motivatie van het bruidspaar, 

hoe zij in het geloof staan en over de invulling van de trouwviering. Ook voor andere duurzame 

relaties van liefde en trouw is een trouwviering of zegenviering in onze kerk (of op een andere plek) 

mogelijk. 

 

Op verzoek kan er een bijzondere gebedsdienst of dankviering (bijv bij een huwelijksjubileum) in de 

kerk of thuis of elders gehouden worden. Bij een markant punt in iemands leven kan er een zegen 

worden gevraagd in een viering (bijv een jongere die op kamers gaat, een gezin dat verhuist). 
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De bevestiging van ambtsdragers gebeurt met handoplegging en zegen. Na het “ja” van het 

kerkenraadlid klinkt ook het “amen” van de gemeente op de opdracht  … met de ambtsdragers de 

hand aan de ploeg te slaan en het oog gevestigd te houden op de toekomst van de Heer!  

Ambtsdragers krijgen het handboek: “In de kerkenraad”.  

 

Bij het afscheid van een overledene kan het steun geven als het afscheid plaatsvindt in de kerk. 

Vanuit het getuigenis van leven en geloof van de gestorven geliefde, gespiegeld aan visioen en regels 

van het Evangelie, klinken er woorden van troost en bemoediging, vaak ook van dankbaarheid. Om 

mensen te helpen het afscheid persoonlijker te maken en passend bij hun beleving, krijgen ze het 

boekje “Afscheid nemen, suggesties en ideeën om het afscheid van een geliefde vorm te geven.” 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van hen die zijn heengegaan. 

Het eerste jaar na het overlijden kunnen de naaste verwanten een kaars aansteken, deze kaars 

krijgen ze na de dienst mee naar huis. Het tweede jaar krijgen de naaste verwanten de vlinder met 

de naam van de overledene mee naar huis. 

  

Het is goed om zo mogelijk ook aandacht te geven aan landelijke themazondagen, zoals Israëlzondag, 

vredesweek, werelddiaconaat, oogstdienst, bijbelweek, etc. 

5.  De gedenk- en stiltehoek 
 

Achter in de kerk is een gedenkwand met druppels onder een regenboog en vlinders onder een zon.  

Wordt er een kind gedoopt dan komt er een doopdruppel te hangen met naam en doopdatum van 

het kind. Deze doopdruppel wordt aan het kind uitgereikt bij de speciale doopdruppelviering in het 

jaar dat het kind vier jaar wordt. 

Wordt er een volwassene gedoopt dan komt er ook een doopdruppel te hangen met naam en 

doopdatum van de volwassene. Deze doopdruppel wordt een jaar later in de paasnacht, bij het 

gedenken van de doop, uitgereikt. 

Na het overlijden van een gemeentelid of vriend komt er vlinder met naam en geboorte- en 

sterfdatum te hangen. Deze vlinder wordt meegegeven aan de naaste verwanten, als het voor de 

tweede keer de laatste zondag van het kerkelijk jaar is. 

Voor of na elke viering kunnen kerkgangers in de stiltehoek een kaarsje aansteken als een gebed om 

kracht of een gebed voor iemand die het moeilijk heeft, of als dankgebed. 

6.  Het avondgebed 
 

Elke dinsdagavond (behalve in juli en augustus) is er een kort avondgebed achter in de kerkzaal in de 

stiltehoek. Een moment van verstilling en gebed, met enkele liederen, een Psalm, gebed en zegen. Er 

is ook ruimte voor persoonlijke gebedsintenties, en het aansteken van een waxinelichtje. Er is voor of 

na het avondgebed ruimte om een persoonlijk gesprek te hebben met de predikant. 

Elke eerste dinsdag van de maand is er aansluitend een meditatief avondprogramma. 
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Vorming & Toerusting 

“Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte,  

zoeter dan honing voor mijn mond.  

Uw regels geven mij inzicht … 

Uw woord is een lamp voor mijn voet,  

een licht op mijn pad.”            (Psalm 119: 103-105)  

 1.  Algemeen 
 

Geloven = blijven leren, leerling-zijn, gevormd worden.  

Met vormings- en toerustingswerk willen we bevorderen dat leden en vrienden als mondige 

christenen leren omgaan met vragen van geloof en leven. Daarom is er ook een ouderling speciaal 

voor dít kerkenwerk. Deze ouderling zit in de werkgroep V&T. Verder denkt deze ouderling mee over 

aanbod en uitvoering van alle V&T-activiteiten van de Ichthuskerk. 

In samenwerking met de ZWO-commissie worden er ook leer- en bewustwordingsactiviteiten 

ingepland met het oog op de wereldwijde milieucrisis en de enorme verschillen tussen arm en rijk. 

2.  Activiteiten in en vanuit de Ichthuskerk 
 

Jaarlijks is er een breed samengesteld aanbod aan activiteiten, die staan vermeld in het jaarboekje: 

bijbelkringen, gesprekskringen, theologische leeskring, meditatieve avonden, catechesegroepen, 

alfa-cursus, enz.  

Vorming en toerusting van mensen gaat niet alleen via speciale activiteiten, er zit ook altijd een 

aspect van vorming en toerusting in de zondagse vieringen, het kerkblad, de gemeenteavond, de 

wijkavonden en in bezoeken aan gemeenteleden en het onderling pastoraat. 

3.  Activiteiten samen met de Gereformeerde Kerk 
 

Avonden en andere V&T-activiteiten die moeilijk door de Ichthuskerk alléén kunnen worden 

georganiseerd, worden verzorgd door de werkgroep V&T. Deze werkgroep doet haar werk onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Ichthuskerk, zowel wat 

betreft de inhoud als de uitvoering. Jaarlijks wordt een boekje met de activiteiten aan alle 

gemeenteleden van beide kerken verstrekt. 

4.  Voornemen: 
Meer gemeenteleden, vrienden en anderen interesseren voor het jaarlijkse aanbod van vormings- en 

toerustingsactiviteiten, in het bijzonder ook voor de bijbelkringen en de alfa-cursus. 
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Gemeenteopbouw 

“Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Er zijn verschillende gaven, maar 

er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van 

bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest 

zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van 

wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de 

Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. (…) Al deze gaven worden geschonken door een en 

dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.”                  (I Korintiërs 12: 1 + 4-11) 

1.  Doel 
 

Bij gemeenteopbouw streven we naar een sterke geloofsgemeenschap, die staat voor haar eigen 

“theologische” plek in Voorthuizen en omgeving, door: 

- te werken aan geloofsverdieping van leden en vrienden, van jong tot oud, 

- het stimuleren van het er zijn voor elkaar en voor anderen, 

- te proberen mensen aan de rand meer bij het geheel te betrekken, 

- aldoor alert te zijn op onze missionaire roeping (zie hoofdstuk missionaire gemeente). 

2.  Middelen 
 

We bouwen aan versterking van onze geloofsgemeenschap door: 

 elke eerste zondag van de maand koffiedrinken en ontmoeting na de viering 

 elk jaar in september een startzondag met allerlei activiteiten, om elkaar beter te leren 

kennen, en om het meedoen aan avonden en kringen te promoten 

 eenmaal per jaar (in de maand november) een boeiende gemeenteavond in de kerkzaal 

 in de maand februari in elk van de 11 wijken een wijkavond in een huiskamer in de eigen wijk 

als een laagdrempelig ontmoetingsmoment van leden en vrienden in die wijk, tegelijk een 

ontmoeting met de bezoekers(sters), wijkouderling en dominee 

 te stimuleren dat élk lid (en vriend) van de Ichthuskerk een of andere kleinere of grotere taak 

heeft; zo nodig een lijst met vacatures laten rondgaan  

 erop te letten dat niemand te veel taken heeft en mensen met minder of geen taken aan te 

moedigen iets (meer) te gaan doen 

 via mededelingen op de liturgie, de beamer, het kerkblad en de website iedereen goed 

informeren waar de kerkenraad aan werkt en waarom, en wat er allemaal staat te gebeuren 

 een zo divers mogelijk aanbod van avonden, kringen en groepen, waar mensen elkaar 

ontmoeten, elkaar kunnen bemoedigen, samen leren en van elkaar leren… 
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Missionaire gemeente 

“Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten 

hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.”            (Handelingen 2: 46-47) 

1.  Algemeen 
 

Wanneer we mensen die nog geen kerk hebben en mensen die zich bij hun eigen kerk niet geheel 

thuis voelen, een kerkgemeenschap kunnen bieden waar ze zich helemaal  

geaccepteerd, begrepen en gekend weten, dan bewijzen we die mensen een grote dienst. 

 

Er zijn vast veel mensen in Voorthuizen en omgeving die qua geloof en leven in onze 

Ichthuskerkgemeenschap voluit zouden kunnen gedijen, maar die nog niet met onze gemeente 

hebben kennisgemaakt, van het bestaan misschien niet eens weten…  Ons kerkgebouw staat 

verscholen in een woonwijk, en de kring van gemeenteleden is, gezien de andere kerken en 

gemeenten, klein en bescheiden. Toch kiezen veel van onze leden heel bewust en met vuur voor de 

Ichthuskerk en de wijze waarop wij samen gemeente zijn. Men is blij met de Ichthuskerkgemeente, 

maar heeft schroom om er enthousiast en vrijuit over te praten met anderen. Het missionair-zijn 

heeft helaas (nog) geen grote prioriteit onder de leden en vrienden van de Ichthuskerk. De 

kerkenraad probeert hieraan te werken. 

2. Missionair zijn 
 

 De beste wijze van missionair zijn is: de dingen die we doen heel goed doen! 

 Warmte uitstralen; meeleven met mensen binnen en buiten de kring van de gemeente op 

blije en zorgelijke dagen. 

 Ouderlingen, bezoekers, bezoeksters en predikanten proberen met alle leden en vrienden 

(en eventueel ook anderen) in contact te blijven, ook wanneer mensen kortere of langere tijd 

niet naar de kerk komen. Het in-contact-zijn maakt het voor hen gemakkelijker om weer 

aansluiting te vinden. 

 Juist op kruispunten is het belangrijk met mensen mee te leven in de gebeden, met bloemen 

uit de kerk, met een kaartje sturen, met een gesprekje of bezoek, of met praktische hulp via 

de diaconie. 

3.  Er zijn voor iedereen 
 

 Bij álle activiteiten van onze gemeente zijn ook vrienden en niet-leden hartelijk welkom! 

Denk aan de dinsdagmorgengroep, bijbelkringen, gespreksgroepen, meditatieve avonden, 

zanggroep, kindernevendienst, jeugdkerk, eetcafé, wijkavonden, alfa-cursus, enz. Het is 

belangrijk deze openheid ook uit te stralen. 
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 De dominees van de Ichthuskerk zijn er, zo gewenst, ook voor vrienden en niet-leden bij 

vragen, geloofscrisis, ziekte, sterfbed, begrafenis/crematie, rouwverwerking, vragen om 

kinderdoop, volwassendoop, zegen over huwelijk, samenwonen, scheiding, enz.  Het is heel 

belangrijk dat ook overal bekend is/wordt dat we er zijn voor mensen die een beroep op ons 

doen!! We gaan dan éérst luisteren naar de vragen van mensen die naar ons toe komen, en 

dan kijken we of we wellicht iets voor hen kunnen betekenen. 

 Tweemaal/jaar is er in de kerk en kerkenraadkamer een expositie van werk van gemeente-

leden. Zo raken we meer bekend met elkaar en genieten van elkaars talenten. En wellicht 

ontstaan er zo ook weer nieuwe contacten met geïnteresseerde dorpsgenoten. 

4.  Mensen informeren 
 

 Een folder over de Ichthuskerkgemeente ligt in de hal van de kerk en kan op allerlei plekken 

en bij allerlei gelegenheden worden uitgereikt om mensen te informeren over de Ichthuskerk 

(bv nieuwe kerkgangers).   

 Deze Ichthuskerkfolder kan door kerkenraadleden, bezoekers/sters en anderen worden 

afgegeven bij nieuwingekomenen in onze dorpen en andere geïnteresseerden. De 

kerkenraad moedigt dit voortdurend aan! 

 Bij bijzondere evenementen proberen we een artikel in de Barneveldse Krant te krijgen. 

 De Ichthuskerkgemeente houdt haar web-site actueel, inspirerend en bij de tijd. 

 Ook de face-book-pagina is belangrijk, m.n. voor de verspreiding van berichten en 

uitnodigingen aan jongeren. 

 De Ichthuskerk en wat er gebeurt zou wat meer zichtbaar moeten zijn vanaf de Tromplaan. 

 Wellicht is het mogelijk ergens in het centrum van Voorthuizen een vitrinekast of etalage te 

gebruiken voor informatie over de Ichthuskerk en haar activiteiten. Het zou dan meer 

moeten zijn dan een mededelingenbord, maar diepte moeten hebben zodat er ook 

voorwerpen in kunnen staan, dán blijven mensen eerder kijken en lezen. 

 Wijk voor wijk gaan we geleidelijk (zo in ± 3 jaar) in heel Voorthuizen en omgeving de 

Ichthuskerkfolder verspreiden en mensen uitnodigen voor bijzondere activiteiten in onze 

kerk. 

 Tenminste eenmaal per jaar is er een welkom-ochtend met na de viering koffie voor nieuwe 

leden en vrienden, en voor mensen die belangstelling voor de Ichthuskerk hebben en zich 

oriënteren. Kerkenraadleden vertellen dan over de Ichthuskerkgemeente. 

 

5.  Missionaire toerusting 
 

In de zondagse vieringen, bij kringen, etc… worden leden en vrienden zo toegerust dat ze het gesprek 

kunnen en durven aangaan met mensen die belangstellend zijn. 
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6.  Voornemen 
 

De kerkenraad probeert bij leden en vrienden de missionaire attitude te versterken, dat men zonder 

schroom vertelt aan buren, vrienden en familie wat er zoals in de Ichthuskerk gebeurt en wat het 

voor hen betekent. 

Aangezien nieuwingekomenen in ons dorp niet meer automatisch via de ledenadministratie naar 

onze gemeente komen, zoekt de kerkenraad naar wegen om met deze mensen in contact te komen 

en hen te informeren over de Ichthuskerkgemeente. 

Tenslotte, de Ichthuskerk heeft nieuwe aanwas nodig, want het is fijn als de kerk wat voller is, als er 

wat meer mensen bij gespreksgroepen zijn, en het is wenselijk alle taken en kosten over wat meer 

adressen te kunnen spreiden. 
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Middelen van de kerk 

 “Hierop gingen de Israëlieten uiteen, en ieder die daartoe van harte bereid was, kwam bij Mozes terug met een 

geschenk voor de HEER als bijdrage voor de vervaardiging van de ontmoetingstent, de inrichting daarvan of de 

heilige kleding. Alle mannen en vrouwen die bereid waren de HEER iets van goud af te staan, kwamen 

sierspelden, neusringen, vingerringen, halssieraden en allerlei andere gouden voorwerpen brengen. Iedereen die 

in het bezit was van blauwpurperen, roodpurperen of karmozijnrode wol, fijn linnen garen, geitenhaar, rood 

geverfde ramsvellen of zeekoevellen bracht dat ook. Anderen schonken de HEER zilver of koper, en weer 

anderen brachten het acaciahout dat ze hadden en dat voor tal van voorwerpen nodig was. Vrouwen die de 

kunst van het spinnen verstonden, sponnen eigenhandig blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol 

en fijn linnen garen en stonden dat af. Andere vrouwen, die dat graag deden en er bedreven in waren, sponnen 

geitenhaar. De leiders van Israël brachten de onyxstenen voor de priesterschort en de edelstenen voor de 

borsttas, evenals de geurige specerijen en de olie voor de verlichting, de zalfolie en de reukoffers. Alle 

Israëlieten, mannen zowel als vrouwen, die bereid waren iets af te staan voor de werkzaamheden waartoe de 

HEER Mozes opdracht had laten geven, brachten de HEER vrijwillig geschenken.”           (Exodus 35: 20-29) 

1.  Toekomstverwachting 
 

In de afgelopen jaren is het ledenaantal terug gelopen van ca. 770 (in 2008) tot iets meer dan 700 

(2013). 

Onze gemeente is qua leeftijdsgroepen in te delen in de volgende percentages: 

 0 – 19 jaar    23 % 

 20 – 39 jaar  17 % 

 40 – 64 jaar  36 % 

 65 +             24 % 
 

Ruim 50% van onze leden vallen dus in de leetijdscategorie 20 – 64 jaar. 

Fysiek gezien is dat ook de leeftijdsgroep, waaruit de vrijwilligers voor het kerkenwerk moeten 

worden geworven. Als we erin slagen om die groep bij de kerk betrokken te houden, zal dat een 

positief resultaat kunnen opleveren voor diverse activiteiten, zoals rommelmarkt, oud-papier 

ophalen, klussenmarkt, oppasdienst. Hieraan dient blijvend aandacht te worden gegeven. 

2. Vrijwillige bijdragen 
 

Voor 2013 bedragen de toezeggingen ca. € 67.300,=. 

Op basis van het vorige beleidsplan had dit € 78.000,= moeten zijn om de destijds  gewenste stijging 

van 5% te realiseren. Deze stijging was gewenst vanwege de verwachting dat de kosten van het 

pastoraat ( afdracht aan landelijk orgaan)fors zouden toenemen.  De terugloop van het ledenaantal 

en de economische crisis vanaf eind 2008  maken het niet realistisch om de stijging van 5% als doel te 

handhaven. Daar de verwachte toename van de kosten van het pastoraat substantieel lager is 

geworden is de gewenste stijging van de vrijwillige bijdragen ook minder noodzakelijk.   Een gelijk 

blijvende opbrengst is waarschijnlijk voor de komende jaren het maximum haalbare. 
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3. Baten en lasten 
 

Naast de vrijwillige bijdragen heeft de gemeente inkomsten uit verhuur gebouwen, ophalen oud 

papier, rommelmarkt, bazaar, collectes, solidariteitskas, verjaardagsfonds en rente. 

 

Het onderhoud aan kerk en pastorie hebben we vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Dit 

plan geeft een zuiver beeld van wat nodig is om de gebouwen in een goede staat te houden. 

Daarnaast is er het pastoraat dat bestaat uit de traktementen van de predikanten en de kosten van 

kerkdiensten. Resteert nog de post diversen, zoals bijdrage landelijke organen, beheer, administratie 

en overige lasten. 

 

De baten en lasten geven over de afgelopen periode een stabiel beeld. 

De inzameling van oud papier wordt de komende periode centraal geregeld door de gemeente; 

verwacht wordt dat de opbrengst hiervan tenminste gelijk zal blijven. 

De verwachte trend dat rommelmarkt, bazaar etc. minder zal opbrengen, heeft zich tot nu toe niet 

ingezet. 

Het tekort op grond van de verwachtingen bij het opstellen van het vorige beleidsplan is daardoor 

aanzienlijk minder groot uitgevallen. 

Voor de komende beleidsperiode gaan we vooralsnog uit van continuering van dit beeld. 

Het onderhoudsplan zal worden geactualiseerd. 

In de afgelopen periode heeft de automatisering zijn intree gedaan (beamer, internet, etc.) 

4. Voornemens 
 

In stand houden wat we met elkaar hebben bereikt. Dat beschouwen we als waardevol en willen we 

niet kwijt. Een aantal daarvan is: 

 De fulltime predikantsplaats. Dit geeft ons de mogelijkheid om zowel de kerkdiensten, 

bezoekwerk en catechese onder professionele leiding vorm te geven. Bij het vertrek van de 

huidige predikanten zal de fulltime predikantsplaats opnieuw onderwerp van discussie zijn. 

 Het kerkgebouw met nevenruimten die ons de gelegenheid geven om diverse activiteiten 

naast de zondagse kerkdiensten te realiseren. 

 De pastorie die aan de predikant een goede huisvesting biedt direct naast het kerkgebouw. 

 Concreet betekent dit dat we het bestaande evenwicht tussen inkomsten en uitgaven willen 

handhaven; dreigt dit beeld verstoord te worden, dan zullen prioriteiten moeten worden 

gesteld. Het is niet mogelijk op dit moment aan te geven, welke die prioriteiten zullen zijn. 

 De voorzieningen voor het gebruik van internet, beamer etc. zullen verder worden 

uitgebreid. 

 Duurzaamheid en milieu zijn belangrijk, dus zijn er zonnecollectoren op het dak geplaatst, 

proberen we zuinig om te gaan met energie en gaan we afval scheiden. 
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Ledenaantallen 

aantal leden van de Ichthuskerkgemeente: 

 1-1-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

belijdende leden 218 222 223 214 202 208 218 213 

doopleden 457 456 451 444 425 400 408 403 

‘geboorteleden’ 78 72 81 78 68 66 69 76 

uit andere kerkgenootschappen 11 11 14 14 14 13 15 7 

niet bij een kerk ingeschreven 8 8 8 8 7 7 10 4 

totaal aantal mensen in onze 
kaartenbak 

772 769 777 758 716 694 720 703 

aantal adressen 305 303 311 309 303 302 334 336 

0-19 jaar 213 215 211 206 187 173 171 164 

20-39 jaar 159 142 150 125 111 111 116 113 

40-64 jaar 301 304 301 294 278 263 260 251 

65 en ouder 99 108 115 133 140 147 159 164 
 

Het aantal leden daalt heel langzaam en de gemiddelde leeftijd stijgt gestaag. 

aantal leden PKN-gemeenten Voorthuizen: 

 Dorpskerk Gereformeerde kerk Ichthuskerk 

 bel ldn dp ldn totaal bel ldn dp ldn totaal bel ldn dp ldn totaal 

1996   3957      752 

2005 1303 2221 3524 1104 803 1907 230 495 725 

2009 1222 1995 3217 1074 740 1814 214 433 647 

2011 1201 1955 3156 1073 731 1804 202 425 627 

 

Het aantal leden van de Ichthuskerk daalt in dezelfde mate of iets sneller dan dat van de andere PKN-

gemeenten  in ons dorp. 
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