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1	  Wijkgemeente	  Oosterkerk	  als	  missionaire	  gemeente	  
Wijkgemeente	  Oosterkerk	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Zoetermeer	  (ook	  aangeduid	  als	  de	  
Oosterkerkgemeente)	  weet	  zich	  geroepen	  als	  missionaire	  gemeente	  in	  Oosterheem,	  de	  
nieuwste	  nieuwbouwwijk	  van	  Zoetermeer.	  De	  Oosterkerk	  geeft	  al	  sinds	  2002	  vorm	  aan	  deze	  
missionaire	  roeping	  in	  Oosterheem	  met	  het	  missionaire	  project	  Perron	  61.	  In	  2008	  zijn	  daar	  
de	  zondagse	  Perronmeetings	  bijgekomen.	  De	  ingebruikname	  van	  de	  Oosterkerk	  vraagt	  om	  
een	  nieuwe	  bezinning	  op	  het	  missionaire	  werk.	  Bovendien	  is	  deze	  bezinning	  nodig	  vanwege	  
het	  aflopen	  van	  de	  tweede	  projectperiode	  (2012-‐2015)	  van	  het	  Projectplan	  Perron	  61	  
Zoetermeer	  op	  31	  maart	  2015.	  De	  Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  heeft	  daarom	  samen	  
met	  de	  partner	  IZB	  een	  nieuw	  projectplan	  opgesteld	  voor	  de	  periode	  2015	  –	  2018.	  In	  dit	  
projectplan	  gaat	  het	  echter	  niet	  alleen	  om	  de	  toekomst	  van	  Perron	  61.	  Het	  plan	  gaat	  uit	  van	  
een	  integrale	  benadering	  van	  het	  missionaire	  werk	  in	  Oosterheem	  vanuit	  de	  Oosterkerk	  en	  
het	  Perronwerk	  waarin	  wordt	  samengewerkt	  met	  de	  IZB.	  
	  
Onze	  roeping	  als	  missionaire	  gemeente	  is	  verwoord	  in	  de	  missie	  en	  de	  visie	  van	  de	  
Oosterkerkgemeente:	  
	  
Missie	  
Levend	  in	  dankbare	  verwondering	  om	  het	  heil	  dat	  God	  in	  Christus	  heeft	  geschonken,	  heeft	  de	  
Oosterkerkgemeente	  hart	  voor	  de	  Heer,	  hart	  voor	  elkaar	  als	  Zijn	  volgelingen	  en	  hart	  voor	  Zijn	  
bevrijdend	  werk	  in	  de	  wereld.	  
	  
Visie	  
We	  willen	  als	  gemeente	  van	  Christus	  groeien	  bij	  het	  Woord	  van	  God,	  de	  bron	  en	  de	  norm	  
voor	  ons	  geloof	  en	  leven.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  groei	  naar	  boven	  –	  in	  onze	  relatie	  met	  God;	  om	  
groei	  naar	  binnen	  –	  zodat	  we	  meer	  oog	  en	  hart	  voor	  elkaar	  zullen	  hebben;	  en	  om	  groei	  naar	  
buiten	  –	  zodat	  ook	  mensen	  buiten	  kring	  van	  de	  kerk	  zullen	  merken	  dat	  we	  hart	  voor	  hen	  
hebben.	  
	  
Met	  dit	  projectplan	  wil	  de	  Oosterkerkgemeente	  invulling	  geven	  aan	  de	  ‘groei	  naar	  buiten’	  
zoals	  dat	  in	  de	  visie	  is	  verwoord.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  wijkgemeente	  zich	  betrokken	  weet	  in	  
de	  opdracht	  van	  Jezus	  Christus	  aan	  Zijn	  discipelen	  om	  de	  volkeren	  tot	  Zijn	  discipelen	  te	  
maken,	  hen	  te	  dopen	  in	  de	  Naam	  van	  de	  Vader,	  de	  Zoon	  en	  de	  Heilige	  Geest	  en	  hen	  te	  leren	  
onderhouden	  wat	  Christus	  ons	  geboden	  heeft.	  Die	  volkeren	  zijn	  niet	  ver	  bij	  ons	  vandaan.	  Wij	  
ontmoeten	  de	  volkeren	  in	  mensen	  van	  allerlei	  kleuren,	  culturen	  en	  talen	  in	  de	  straten	  en	  op	  
het	  plein	  rond	  de	  Oosterkerk.	  
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2	  Meervormig	  kerk-‐zijn	  in	  Oosterheem	  
De	  Oosterkerkgemeente	  is	  kerk	  van	  Christus	  in	  een	  zeer	  pluriforme	  omgeving.	  Deze	  
pluriformiteit	  is	  niet	  iets	  nieuws.	  In	  Handelingen	  2	  blijkt	  de	  Geest	  alle	  talen	  te	  spreken	  en	  
mensen	  uit	  allerlei	  culturen	  aan	  te	  spreken!	  Meervormigheid	  in	  taal	  en	  cultuur	  stempelt	  het	  
missionaire	  werk	  van	  het	  begin.	  De	  pluriformiteit	  die	  we	  in	  Oosterheem	  aantreffen,	  heeft	  tot	  
het	  besef	  geleid	  dat	  we	  het	  Evangelie	  meervormig	  uit	  moeten	  dragen	  –	  niet	  alleen	  in	  
persoonlijke	  contacten,	  maar	  ook	  op	  het	  niveau	  van	  de	  samenkomsten	  van	  de	  gemeente.	  
	  
Brandpunten	  in	  Oosterheem	  
Hoe	  ziet	  het	  meervormige	  kerk-‐zijn	  er	  op	  dit	  moment	  in	  de	  praktijk	  uit?	  We	  kijken	  naar	  de	  
vormen	  die	  we	  nu	  (oktober	  2014)	  binnen	  de	  wijkgemeente	  Oosterkerk	  kunnen	  
onderscheiden.	  Deze	  vormen	  beschouwen	  we	  als	  brandpunten	  van	  het	  missionaire	  werk	  van	  
de	  Oosterkerkgemeente	  in	  Oosterheem.	  	  
	  
Perron	  61	  
Als	  eerste	  brandpunt	  noemen	  we	  Perron	  61	  vanwege	  het	  feit	  dat	  Perron	  61	  de	  eerste	  vorm	  
van	  aanwezigheid	  van	  de	  tegenwoordige	  Oosterkerkgemeente	  in	  Oosterheem	  is.	  
	  
Van	  meet	  af	  aan	  is	  er	  oog	  geweest	  voor	  de	  meervormigheid	  in	  het	  missionaire	  werk.	  Het	  
besef	  is	  er	  steeds	  geweest	  dat	  mensen	  zonder	  kerkelijke	  of	  Christelijke	  achtergrond	  niet	  
altijd	  op	  dezelfde	  wijze	  benaderd	  kunnen	  worden	  als	  mensen	  die	  in	  de	  Christelijke	  traditie	  
zijn	  geworteld.	  
	  
Ook	  is	  erkend	  dat	  het	  van	  wezenlijk	  belang	  is	  om	  eerst	  maar	  gewoon	  in	  contact	  met	  mensen	  
te	  komen.	  Zodoende	  is	  het	  bouwen	  aan	  relaties	  een	  belangrijke	  pijler	  van	  het	  Perronwerk	  
geworden.	  De	  wijze	  waarop	  mensen	  tot	  geloof	  komen	  verloopt	  (ook	  voor	  kerkmensen!)	  vaak	  
via	  de	  drieslag	  ‘belonging,	  believing,	  behaving’:	  er	  bij	  horen,	  tot	  geloof	  komen,	  en	  leven	  uit	  je	  
geloof.	  
	  
In	  niet-‐identiteitsgebonden	  activiteiten	  kunnen	  mensen	  kennis	  maken	  met	  christenen	  die	  er	  
willen	  zijn	  voor	  de	  wijk.	  Hart	  voor	  de	  Heer	  leidt	  tot	  hart	  voor	  de	  mensen	  in	  de	  wijk.	  In	  niet-‐
identiteitsgebonden	  activiteiten	  worden	  de	  bezoekers	  niet	  geconfronteerd	  met	  uitingen	  van	  
het	  Christelijk	  geloof:	  er	  wordt	  niet	  gepreekt,	  niet	  gebeden,	  en	  geen	  christelijke	  boodschap	  
meegegeven.	  Wel	  komen	  ze	  in	  aanraking	  met	  christenen	  die	  zich	  ook	  in	  hun	  omgang	  met	  
anderen	  door	  hun	  geloof	  laten	  leiden.	  Ook	  bij	  een	  kop	  koffie	  of	  in	  een	  gesprek.	  Deze	  niet-‐
identiteitsgebonden	  activiteiten	  sluiten	  aan	  bij	  mensen	  die	  (nog)	  niet	  bezig	  zijn	  met	  vragen	  
rondom	  zingeving	  en	  geloof	  en	  veelal	  op	  zoek	  zijn	  naar	  relaties	  en	  invulling	  van	  hun	  vrije	  tijd	  
(kinder-‐	  en	  jeugdwerk	  van	  Perron	  61).	  
	  
In	  identiteitsgebonden	  activiteiten	  wordt	  verteld	  over	  de	  Bijbel,	  worden	  christelijke	  liederen	  
gezongen	  of	  beluisterd,	  en	  speelt	  het	  gebed	  met	  en	  voor	  elkaar	  een	  belangrijke	  rol.	  De	  
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mensen	  die	  daar	  komen	  weten	  dat	  de	  activiteiten	  er	  op	  gericht	  zijn	  om	  hen	  (of	  hun	  
kinderen)	  iets	  mee	  te	  geven	  vanuit	  het	  Christelijk	  geloof.	  Mensen	  doen	  er	  aan	  mee	  omdat	  ze	  
het	  positief	  vinden	  dat	  hun	  kinderen	  daar	  iets	  over	  meekrijgen,	  omdat	  ze	  nieuwsgierig	  zijn	  
naar	  de	  inhoud	  van	  het	  Christelijk	  geloof,	  of	  omdat	  ze	  een	  relatie	  hebben	  opgebouwd	  met	  
de	  missionair	  werkers	  of	  de	  vrijwilligers/gemeenteleden	  die	  bij	  het	  Perronwerk	  betrokken	  
zijn.	  
In	  beide	  vormen	  van	  activiteiten	  is	  de	  leiding	  van	  de	  activiteiten	  in	  handen	  is	  van	  missionair	  
werkers,	  vrijwilligers	  en	  gemeenteleden	  met	  een	  bewuste	  positiefchristelijke	  houding	  en	  
instelling.	  Wie	  zelf	  niet	  tot	  Christus	  komt,	  zal	  anderen	  immers	  niet	  tot	  Hem	  leiden.	  
	  
Veel	  gemeenteleden	  van	  de	  Oosterkerk	  hebben	  als	  vrijwilliger	  gefungeerd	  (of	  doen	  dat	  nog)	  
in	  het	  werk	  van	  Perron	  61.	  Ook	  uit	  de	  kring	  van	  de	  mensen	  die	  ooit	  naar	  de	  activiteiten	  zijn	  
gekomen,	  beginnen	  nu	  vrijwilligers	  te	  komen	  die	  het	  werk	  mede	  ondersteunen.	  
	  
Het	  werk	  rond	  Perron	  61	  heeft	  tot	  een	  goede	  relatie	  met	  vele	  kinderen,	  tieners,	  jongeren	  en	  
oudere	  buurtbewoners	  geleid.	  Het	  is	  verblijdend	  dat	  een	  aantal	  jongeren	  die	  ooit	  aan	  het	  
kinderwerk	  zijn	  gaan	  meedoen,	  nu	  actief	  zijn	  in	  het	  tiener-‐	  of	  jongerenwerk.	  Perron	  61	  is	  
voor	  hen	  van	  een	  huis	  tot	  een	  thuis	  geworden.	  Deze	  doorgroei	  ervaren	  we	  als	  een	  zegen.	  
	  
De	  goede	  naam	  die	  Perron	  61	  heeft	  opgebouwd	  in	  de	  wijk,	  bij	  de	  burgerlijke	  overheid,	  bij	  
scholen	  en	  bij	  diverse	  welzijnsorganisaties	  onderstreept	  dat	  er	  goede	  relaties	  zijn	  
opgebouwd	  met	  diverse	  personen,	  organisaties	  en	  groepen.	  
Dit	  vertaalt	  zich	  onder	  meer	  in	  subsidiegelden	  die	  de	  burgerlijke	  Gemeente	  Zoetermeer	  aan	  
een	  aantal	  activiteiten	  van	  Perron	  61	  toekent.	  
	  
Perron	  Centrum	  
Met	  de	  opening	  van	  de	  Oosterkerk	  is	  er	  een	  nieuw	  brandpunt	  voor	  missionair	  werk	  
bijgekomen	  in	  het	  hart	  van	  Oosterheem:	  Perron	  Centrum.	  De	  naam	  Perron	  Centrum	  geeft	  
aan	  dat	  er	  een	  sterke	  relatie	  is	  met	  Perron	  61.	  Vanuit	  Perron	  Centrum	  worden	  activiteiten	  
opgestart	  volgens	  dezelfde	  missionaire	  principes	  als	  bij	  Perron	  61:	  het	  aangaan	  van	  relaties	  
en	  het	  aanbieden	  van	  identiteitsgebonden	  en	  niet-‐identiteitsgebonden	  activiteiten.	  
	  
Perronmeetings	  
Het	  derde	  belangrijke	  brandpunt	  van	  het	  missionaire	  werk	  in	  Oosterheem	  zijn	  de	  zondagse	  
Perronmeetings.	  Deze	  meetings	  zijn	  met	  ingang	  van	  Pasen	  2008	  begonnen	  als	  
bijeenkomsten	  voor	  zoekers	  en	  belangstellenden.	  Van	  meet	  af	  aan	  is	  gekozen	  voor	  een	  
opzet	  die	  weinig	  traditioneel	  kerkelijke	  vormen	  heeft.	  Het	  eigene	  is	  dus	  dat	  het	  een	  vorm	  
van	  “anders	  kerk-‐zijn”	  is.	  
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Hoewel	  de	  Perronmeetings	  en	  de	  
activiteiten	  van	  Perron	  61	  een	  eigen	  
functie	  hebben,	  zijn	  deze	  tegelijk	  aan	  
elkaar	  verbonden.	  Zo	  spelen	  veel	  
activiteiten	  van	  Perron	  61	  een	  rol	  in	  het	  
missionair	  traject.	  In	  alle	  activiteiten	  zijn	  
we	  gericht	  op	  het	  aangaan	  van	  relaties	  en	  
om	  mensen	  in	  gemeenschap	  te	  brengen.	  
De	  Perronmeetings	  zijn	  de	  zondagse	  
samenkomsten	  van	  de	  
Perrongemeenschap.	  Alles	  wat	  in	  en	  
rondom	  Perron	  61	  gebeurt,	  kunnen	  als	  
doordeweekse	  activiteiten	  gezien	  worden	  
van	  de	  Perrongemeenschap.	  
	  
De	  bezoekers	  van	  de	  Perronmeetings	  komen	  hierdoor	  voor	  een	  deel	  uit	  de	  kring	  van	  
bezoekers	  van	  Perron	  61	  en	  Perron	  281.	  Een	  ander	  deel	  komt	  uit	  de	  wijk	  (of	  van	  buiten	  de	  
wijk)	  en	  wordt	  kennelijk	  aangetrokken	  door	  het	  eigene	  van	  de	  Perronmeetings:	  
bijeenkomsten	  die	  niet	  op	  traditionele	  kerkdiensten	  lijken.	  Tot	  dusverre	  vinden	  deze	  
bijeenkomsten	  plaats	  in	  de	  Oranjerie	  en	  niet	  in	  de	  Oosterkerk.	  Er	  is	  sprake	  van	  
gemeenschapsvorming	  met	  een	  kern	  van	  vaste	  bezoekers	  en	  een	  aantal	  mensen	  die	  de	  
bijeenkomsten	  wat	  minder	  frequent	  bezoeken.	  	  
In	  deze	  bijeenkomsten	  wordt	  altijd	  het	  Evangelie	  (uit	  het	  Oude-‐	  en	  het	  Nieuwe	  Testament)	  
aan	  de	  orde	  gesteld.	  De	  sprekers	  nemen	  hun	  uitgangspunt	  in	  het	  Woord	  van	  God,	  de	  bron	  
en	  de	  norm	  voor	  ons	  geloof	  en	  leven.	  Onderdeel	  van	  de	  Perronmeetings	  zijn	  ook	  de	  
activiteiten	  voor	  kinderen	  en	  jongeren,	  die	  tegelijkertijd	  in	  de	  Oranjerie	  plaats	  vinden.	  
	  
Naast	  de	  missionair	  werkers	  zijn	  een	  aantal	  gemeenteleden	  van	  de	  Oosterkerkgemeente	  bij	  
de	  leiding	  van	  de	  Perronmeetings	  betrokken.	  Ook	  christenen	  uit	  andere	  
kerkgenootschappen	  werken	  aan	  de	  Perronmeetings	  mee.	  
	  
Vanuit	  de	  Perronmeetings	  zijn	  verdiepingsmeetings	  gestart.	  Zoals	  de	  naam	  aangeeft,	  zoeken	  
de	  deelnemers	  in	  deze	  meetings	  naar	  verdere	  verdieping	  van	  hun	  geloof.	  
	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Perron 28 is net als Perron 61 een plaats van ontmoeting in Oosterheem in een gewoon woonhuis. Perron 28 is 
opgezet vanuit de gemeente De Lichtzijde.  
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3	  Doelstellingen	  missionair	  beleid	  voor	  2015-‐2018	  
De	  Oosterkerkgemeente	  kiest	  voor	  een	  gedifferentieerde,	  meervormige	  aanpak	  in	  het	  
missionaire	  werk.	  Voor	  de	  komende	  projectperiode	  zijn	  de	  onderstaande	  doelstellingen	  
geformuleerd.	  
	  
Doelstellingen:	  

• Het	  leiden	  van	  mensen	  tot	  Jezus.	  
• Het	  betrekken	  van	  mensen	  bij	  de	  christelijke	  gemeenschap/gemeenschappen	  in	  

Oosterheem.	  
• Present	  zijn	  in	  de	  samenleving	  en	  wijk	  in	  Woord	  en	  daad.	  
• Het	  toerusten	  tot	  en	  stimuleren	  en	  assisteren	  in	  het	  vervullen	  van	  de	  missionaire	  

roeping	  van	  de	  gemeente	  in	  al	  haar	  geledingen.	  
	  
De	  activiteiten	  in	  Perron	  61,	  Perron	  Centrum	  en	  de	  Perronmeetings	  fungeren	  als	  belangrijke	  
middelen	  om	  invulling	  te	  geven	  aan	  deze	  doelen.	  
	  	  
Strategie	  
Om	  de	  hiervoor	  genoemde	  doelen	  te	  bereiken	  hanteert	  de	  Oosterkerkgemeente	  de	  
volgende	  strategie:	  
	  	  
Het	  leiden	  van	  mensen	  tot	  Jezus	  

• We	  maken	  mensen	  bekend	  met	  het	  evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  door	  te	  getuigen	  
van	  Zijn	  reddende	  liefde.	  

• We	  bieden	  een	  traject	  aan	  waar	  mensen	  kennis	  kunnen	  maken	  met	  het	  Christelijke	  
geloof	  (bijv.	  Alpha	  cursus)	  en	  verder	  kunnen	  groeien	  richting	  discipelschap.	  

• We	  organiseren	  Perronmeetings	  en	  Verdiepingsmeetings	  waarin	  de	  boodschap	  is	  
gericht	  op	  discipelschap	  en	  navolging	  van	  Christus.	  

	  
Het	  betrekken	  van	  mensen	  bij	  de	  christelijke	  gemeenschap/gemeenschappen	  in	  Oosterheem	  

• Via	  Perron	  61	  en	  Perron	  Centrum	  bouwen	  we	  aan	  relaties	  om	  mensen	  bekend	  te	  
maken	  met	  Jezus.	  

• We	  werken	  vanuit	  meerdere	  brandpunten	  om	  zo	  meerdere	  groepen	  mensen	  te	  
bereiken	  

• We	  organiseren	  activiteiten	  gericht	  op	  nieuwe	  doelgroepen	  en	  geven	  ruimte	  aan	  
andere	  vormen	  van	  samenkomsten	  om	  hiermee	  mensen	  te	  bereiken	  die	  zich	  niet	  
aangesproken	  weten	  of	  thuis	  voelen	  in	  de	  bestaande	  vormen.	  

	  
Present	  zijn	  in	  de	  samenleving	  en	  wijk	  in	  Woord	  en	  daad	  

• We	  verdiepen	  ons	  in	  de	  leefwereld	  van	  de	  bewoners	  in	  Oosterheem	  en	  geven	  
bijstand	  in	  de	  vragen	  en	  noden	  die	  leven.	  

• We	  zijn	  diaconaal	  actief	  in	  de	  wijk.	  	  
• We	  bieden	  (fysiek)	  ruimte	  aan	  activiteiten	  in	  Oosterheem	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  

welzijn	  van	  mensen.	  
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Het	  toerusten	  tot	  en	  stimuleren	  en	  assisteren	  in	  het	  vervullen	  van	  de	  missionaire	  roeping	  van	  
de	  gemeente	  in	  al	  haar	  geledingen.	  

• We	  maken	  de	  gemeente	  bewust	  van	  haar	  missionaire	  roeping	  door	  hier	  in	  de	  
samenkomsten	  aandacht	  aan	  te	  besteden.	  

• We	  organiseren	  tenminste	  1	  x	  per	  jaar	  een	  activiteit/cursus	  gericht	  op	  toerusting	  van	  
gemeenteleden	  over	  missionair	  gemeente	  zijn.	  

• We	  spreken	  tijdens	  de	  huisbezoeken	  met	  gemeenteleden	  over	  onze	  missionaire	  
roeping	  en	  wat	  discipelschap	  voor	  hen	  persoonlijk	  betekent.	  

• We	  bieden	  gemeenteleden	  de	  mogelijkheid	  om	  samen	  met	  andere	  gemeenteleden	  
actief	  te	  zijn	  in	  het	  Perronwerk	  en	  zodoende	  te	  oefenen	  in	  het	  aangaan	  van	  
contacten	  met	  nieuwe	  mensen	  en	  te	  getuigen	  van	  Jezus.	  

	  
	   	  



8	  
	  

4	  Missionair	  beleid	  in	  vijf	  speerpunten	  
1. Missionaire	  toerusting	  

§ In	  de	  samenkomsten	  en	  het	  kringwerk	  wordt	  gericht	  aandacht	  besteed	  aan	  onze	  
missionaire	  roeping.	  

§ Vrijwilligers	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  activiteiten	  binnen	  het	  Perronwerk	  ontvangen	  
toerusting	  gericht	  op	  het	  uitvoeren	  van	  hun	  taak.	  

§ Minimaal	  1x	  per	  jaar	  wordt	  een	  Missionaire	  Masterclass	  georganiseerd	  waarin	  vorm	  
wordt	  gegeven	  aan	  toerusting	  in	  discipelschap,	  visieoverdracht	  en	  praktische	  
toerusting	  gericht	  op	  een	  missionaire	  levensstijl.	  Voor	  de	  inhoud	  wordt	  gebruik	  
gemaakt	  van	  lessen	  die	  geleerd	  zijn	  binnen	  het	  missionaire	  werk	  in	  Oosterheem	  en	  
andere	  plaatsen.	  

§ Discipelschap	  wordt	  op	  de	  agenda	  van	  het	  consistorie-‐overleg	  gezet	  ,	  gericht	  op	  het	  
aan	  de	  orde	  stellen	  van	  dit	  thema	  tijdens	  het	  huisbezoek.	  

§ De	  verschillende	  vormen	  van	  toerusting	  worden	  voorbereid	  en	  uitgevoerd	  door	  de	  
predikant	  en	  missionair	  werker.	  Zij	  dragen	  er	  in	  gezamenlijkheid	  zorg	  voor	  dat	  de	  
verschillende	  vormen	  van	  toerusting	  in	  alle	  verschillende	  vormen	  van	  kerk-‐zijn	  een	  
plaats	  krijgen.	  

	  
2. Perron	  61	  en	  Perron	  Centrum	  

§ We	  houden	  vast	  aan	  de	  locatie	  Perron	  61	  als	  een	  neutrale	  plaats	  en	  proeftuin	  waar	  
verschillende	  methoden	  kunnen	  worden	  uitgeprobeerd	  om	  mensen	  tot	  Christus	  te	  
brengen.	  

§ In	  de	  jaren	  dat	  er	  in	  en	  rondom	  Perron	  61	  gewerkt	  is,	  zijn	  veel	  contacten	  ontstaan.	  
In	  het	  vaststellen	  van	  het	  activiteitenprogramma	  geven	  we	  prioriteit	  aan	  het	  
behouden	  van	  de	  ontstane	  contacten.	  

§ Het	  stoppen,	  vervangen	  of	  starten	  van	  activiteiten	  vindt	  plaats	  binnen	  het	  ‘op	  peil	  
houden’	  van	  het	  bestaande	  aanbod	  en	  groeimogelijkheden	  in	  het	  missionair	  traject.	  

§ Het	  Perronwerk	  wordt	  ook	  ontwikkeld	  in	  en	  rondom	  de	  Oosterkerk	  onder	  de	  naam	  
Perron	  Centrum.	  Daarbij	  sluiten	  we	  zoveel	  mogelijk	  aan	  bij	  de	  mogelijkheden	  van	  
het	  gebouw	  (laagdrempelige	  ontmoetingsplek,	  goede	  keuken,	  multifunctionele	  
grote	  jongerenruimte,	  vergaderzalen,	  crèches	  en	  een	  kerkzaal	  die	  goed	  dienst	  kan	  
doen	  als	  expositieruimte	  of	  concertzaal).	  

§ We	  stemmen	  onze	  activiteiten	  af	  met	  Perron	  28	  en	  andere	  partijen	  die	  in	  de	  wijk	  
actief	  zijn.	  	  

§ Ook	  in	  het	  missionaire	  werk	  is	  er	  een	  grote	  drang	  tot	  organiseren.	  We	  willen	  
investeren	  in	  de	  geestelijk	  kant	  van	  het	  werk.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  gericht	  aandacht	  
vragen	  voor	  gebed	  en	  bemoediging.	  

	  
	   	  



9	  
	  

3. Perronmeetings	  
§ In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  rondom	  de	  Perronmeetings	  een	  geloofsgemeenschap	  

gegroeid.	  In	  de	  komende	  periode	  willen	  we	  de	  gemeenschap	  verder	  opbouwen.	  
§ 	  De	  Perronmeetings	  hebben	  binnen	  het	  geheel	  van	  de	  Oosterkerkgemeente	  een	  

eigen	  plaats.	  Het	  beleid	  is	  er	  op	  gericht	  dat	  de	  Perronmeetings	  kunnen	  doorgroeien	  
naar	  een	  volwaardige	  kerkplek	  zonder	  hun	  eigenheid	  te	  verliezen.	  

§ Besluitvorming	  dient	  plaats	  te	  vinden	  over	  de	  vragen	  hoe	  vorm	  kan	  worden	  gegeven	  
aan	  lidmaatschap,	  ambtelijke	  verankering,	  mogelijkheid	  om	  belijdenis	  te	  doen	  en	  
doop	  en	  avondmaal	  te	  vieren.	  

§ Binnen	  het	  geheel	  van	  de	  Oosterkerkgemeente	  profileert	  de	  Perronmeeting	  zich	  als	  
een	  niet-‐traditionele	  geloofsgemeenschap	  in	  Oosterheem	  (anders	  kerk-‐zijn).	  

§ Er	  wordt	  een	  nieuwe	  stap	  gemaakt	  naar	  toename	  van	  de	  financiële	  bijdrage	  vanuit	  de	  
Perrongemeenschap.	  	  

	  
4. Communicatie	  en	  samenwerking	  

§ De	  kerkenraad	  informeert	  de	  Oosterkerkgemeente	  over	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  
het	  Perronwerk.	  

§ De	  Taakgroep	  verzorgt	  de	  informatieverstrekking	  vanuit	  de	  kerkenraad	  richting	  het	  
Perronwerk	  en	  informeert	  de	  deelnemers	  en	  betrokkenen	  o.a.	  over	  zaken	  die	  
betrekking	  hebben	  op	  de	  Oosterkerk	  als	  geheel.	  	  

§ Een	  gedifferentieerde	  aanpak	  leidt	  er	  toe	  dat	  het	  werk	  in	  de	  verschillende	  
gemeenschappen	  niet	  altijd	  zichtbaar	  is	  voor	  elkaar.	  Om	  de	  eenheid	  en	  samenhang	  te	  
stimuleren	  wordt	  er	  minimaal	  1x	  per	  jaar	  een	  gezamenlijke	  samenkomst	  
georganiseerd.	  

§ Naast	  een	  duidelijke	  taakomschrijving	  is	  het	  van	  belang	  dat	  alle	  beroepskrachten	  een	  
rol	  hebben	  in	  alle	  gemeenschappen.	  Het	  zal	  de	  samenwerking	  verbeteren	  en	  eenheid	  
uitdragen	  naar	  de	  gehele	  gemeente.	  

	  
5. Ontwikkelen	  van	  diaconaat	  in	  Oosterheem	  

§ De	  diaconie	  ontwikkelt	  missionair	  diaconaal	  beleid	  gericht	  op	  de	  wijk	  Oosterheem.	  
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5	  Bestuurlijke	  structuur	  
In	  de	  ‘overeenkomst	  missionair	  partnerschap’	  wordt	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  drie	  
partners	  geregeld.	  Deze	  partners	  zijn	  de	  kerkenraad	  van	  de	  Oosterkerk,	  de	  IZB	  en	  het	  College	  
van	  kerkrentmeesters	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Zoetermeer.	  
De	  organisatiestructuur	  wordt	  ingericht	  via	  het	  model	  van	  ‘Toezicht-‐Bestuur-‐Uitvoering’.	  Op	  
deze	  manier	  worden	  rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  helder	  gehouden	  en	  is	  er	  ruimte	  voor	  
de	  missionair	  werker	  om	  leiding	  te	  geven	  aan	  de	  uitvoering	  van	  het	  projectplan.	  Hierdoor	  is	  
vooraf	  voorzien	  in	  draagvlak.	  
	  
Deze	  invulling	  van	  de	  bestuurlijke	  structuur	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  1	  van	  dit	  plan.	  Bijlage	  2	  
bevat	  een	  overzicht	  van	  alle	  missionaire	  partijen	  waarmee	  wordt	  samengewerkt	  in	  het	  
missionaire	  werk.	  
	  
6	  Personele	  inzet	  en	  begroting	  
Het	  missionaire	  werk	  van	  Perron	  61	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  financieel	  gedragen	  door	  
verschillende	  fondsen	  en	  organisaties.	  Een	  aantal	  van	  deze	  fondsen	  en	  organisaties	  hebben	  
om	  diverse	  redenen	  minder	  financieel	  draagvlak	  om	  de	  financiering	  op	  hetzelfde	  niveau	  te	  
continueren.	  In	  de	  nieuwe	  projectperiode	  zullen	  deze	  partijen	  minder	  bijdragen.	  Dit	  is	  
concreet	  het	  geval	  voor	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Zoetermeer	  en	  de	  stichting	  HGSBN,	  waar	  
minder	  financieel	  draagvlak	  is	  vanwege	  de	  forse	  bijdragen	  aan	  de	  nieuwbouw	  van	  de	  
Oosterkerk.	  Vanuit	  Stichting	  Perron	  61	  en	  de	  IZB	  worden	  initiatieven	  ondernomen	  om	  
afname	  (voor	  een	  deel)	  op	  te	  vangen	  	  en	  de	  financiering	  voldoende	  op	  peil	  te	  houden	  om	  
het	  missionaire	  werk	  te	  continueren.	  
	  
Voortzetting	  van	  het	  missionaire	  werk	  vanuit	  twee	  locaties	  (Perron	  Centrum	  en	  Perron	  61)	  
vereist	  een	  realistische	  en	  structureel	  sluitende	  begroting	  welke	  aansluit	  bij	  de	  nieuwe	  
financiële	  werkelijkheid.	  
	  
Binnen	  het	  perronwerk	  wordt	  het	  werk	  momenteel	  gedaan	  door	  een	  missionair	  werker	  (0,83	  
fte)	  en	  een	  missionair	  jongerenwerker	  (0,67	  fte).	  Het	  handhaven	  van	  de	  professionele	  
ondersteuning	  van	  het	  missionaire	  werk	  in	  deze	  omvang	  is	  financieel	  niet	  haalbaar.	  In	  de	  
komende	  projectperiode	  zal	  de	  betaalde	  professionele	  inzet	  in	  omvang	  worden	  
teruggebracht	  tot	  één	  professionele	  missionair	  werker	  (1,0	  fte).	  Dit	  vraagt	  om	  nog	  sterkere	  
prioritering	  van	  de	  inzet	  van	  de	  missionair	  werker.	  
Het	  missionaire	  werk	  zal	  bovendien	  meer	  gedragen	  moeten	  worden	  door	  de	  gemeente	  door	  
middel	  van	  persoonlijke	  inzet	  en	  financiële	  bijdragen.	  	  We	  beseffen	  dat	  zowel	  in	  de	  
traditionele	  gemeente	  als	  in	  het	  Perronwerk	  nu	  al	  tal	  van	  vrijwilligers	  actief	  zijn	  die	  het	  werk	  
van	  predikant,	  pastoraal	  werker	  en	  de	  missionair	  werkers	  ondersteunen.	  Deze	  vrijwilligers	  
zijn	  het	  kapitaal	  van	  de	  gemeente!	  
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Fondsenwerving	  
De	  IZB	  blijft	  in	  de	  voorliggende	  periode	  partner	  in	  het	  project.	  Dit	  zal	  worden	  vastgelegd	  in	  
een	  ‘overeenkomst	  missionair	  partnerschap’	  voor	  de	  komende	  projectperiode.	  De	  
betrokkenheid	  van	  de	  IZB	  krijgt	  onder	  meer	  vorm	  in	  professionele	  aansturing,	  begeleiding,	  
een	  financiële	  bijdrage	  en	  kennisoverdracht.	  Daarnaast	  zal	  de	  IZB	  zich	  samen	  met	  de	  
Oosterkerkgemeente	  inzetten	  voor	  fondsenwerving.	  De	  IZB	  stelt	  hiervoor	  een	  
fondsenwerver	  beschikbaar.	  
	  
Ook	  de	  Stichting	  Perron	  61	  gaat	  zich	  inzetten	  voor	  het	  verwerven	  van	  financiering	  van	  
activiteiten	  die	  worden	  uitgevoerd	  door	  Perron	  61	  en	  Perron	  Centrum.	  De	  kerkenraad	  van	  
de	  Oosterkerk	  is	  zich	  bewust	  dat	  de	  stichting	  Perron	  61	  Oosterheem	  autonoom	  in	  
haar	  	  optreden	  is	  waarbij	  zij	  de	  Stichting	  vraagt	  rekening	  te	  houden	  met	  het	  door	  de	  
kerkenraad	  geformuleerde	  beleid.	  	  
	  
Voor	  de	  nieuwe	  projectperiode	  is	  een	  begroting	  opgesteld	  waaraan	  de	  kerkenraad	  van	  de	  
Oosterkerk	  en	  de	  IZB	  zich	  hebben	  gecommitteerd.	  De	  IZB	  en	  de	  Oosterkerkgemeente	  
hebben	  er	  vertrouwen	  in	  dat	  de	  gezamenlijke	  inzet	  zal	  leiden	  tot	  een	  sluitende	  begroting	  en	  
dat	  dit	  projectplan	  daarmee	  ook	  kan	  worden	  gerealiseerd.	  
	  
De	  begroting	  voor	  de	  jaren	  2015	  –	  2018	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  3	  van	  dit	  plan.	  
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Bijlage	  1	  Bestuurlijke	  structuur	  
	  
•	   Toezicht	  
Het	  toezicht	  wordt	  uitgeoefend	  door	  de	  kerkenraad	  van	  de	  wijkgemeente	  Oosterkerk,	  de	  IZB	  
en	  het	  College	  van	  College	  van	  kerkrentmeesters	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  
Zoetermeer.	  Contractueel	  is	  er	  sprake	  van	  een	  gedeelde	  verantwoordelijkheid	  voor	  alle	  
facetten	  van	  het	  project.	  Deze	  verantwoordelijkheid	  is	  vastgelegd	  in	  de	  ‘overeenkomst	  
missionair	  partnerschap’	  waar	  het	  projectplan	  en	  de	  begroting	  onlosmakelijk	  deel	  van	  
uitmaken.	  
	  
Het	  toezicht	  krijgt	  concreet	  gestalte	  door	  de	  vaststelling	  van	  het	  projectplan	  Perronwerk:	  
Missionair	  werk	  in	  Oosterheem,	  de	  goedkeuring	  van	  jaarplannen	  en	  de	  evaluatie	  daarvan.	  
Dat	  betekent	  dat	  er	  op	  het	  niveau	  van	  toezicht	  twee	  maal	  per	  jaar	  een	  formele	  ontmoeting	  
tussen	  (wijk)kerkenraad	  en	  IZB	  plaatsvindt	  waarvoor	  input	  geleverd	  wordt	  door	  de	  
Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair.	  
	  
•	   Bestuur	  
Het	  bestuur	  wordt	  gevormd	  door	  de	  Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair.	  De	  Taakgroep	  stuurt	  
de	  uitvoering	  van	  het	  Perronwerk	  	  aan.	  De	  stuurgroep	  bestaat	  uit	  door	  de	  wijkkerkenraad	  
Oosterkerk	  en	  IZB	  aangestelde	  personen	  waaronder	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  IZB.	  De	  
missionair	  werker	  en	  de	  predikant	  zijn	  adviserend	  lid	  van	  de	  Taakgroep.	  De	  missionair	  
werker	  vormt	  de	  verbindende	  schakel	  tussen	  de	  Taakgroep	  en	  de	  missionaire	  werkgroep	  
Perron.	  Op	  afroep	  kunnen	  ook	  een	  of	  meer	  leden	  van	  dit	  team	  uitgenodigd	  worden	  voor	  een	  
vergadering	  van	  de	  Taakgroep.	  
	  
De	  Taakgroep	  werkt	  binnen	  een	  vastgesteld	  mandaat,	  bestaande	  uit	  het	  projectplan	  en	  
bijbehorende	  begroting.	  De	  Taakgroep	  zorgt	  voor	  de	  opstelling	  van	  jaarplannen	  en	  de	  
evaluatie	  daarvan.	  Na	  goedkeuring	  door	  de	  Taakgroep	  worden	  deze	  ter	  vaststelling	  aan	  de	  
kerkenraad	  voorgelegd.	  De	  Taakgroep	  voert	  de	  monitoring	  van	  het	  Perronwerk,	  inclusief	  die	  
van	  de	  oefenplaats,	  uit	  op	  basis	  van	  verslaglegging	  door	  de	  missionaire	  werker.	  De	  
Taakgroep	  is	  bevoegd	  om	  inhoudelijke	  beslissingen	  te	  nemen	  rond	  de	  uitvoering	  van	  het	  
project	  binnen	  de	  kaders	  van	  het	  projectplan.	  De	  Taakgroep	  komt	  minimaal	  vier	  maal	  per	  
jaar	  bijeen.	  
	  
•	   Uitvoering	  
De	  missionaire	  werkgroep	  Perron	  is	  voert	  het	  projectplan	  uit	  binnen	  de	  vastgestelde	  kaders	  
van	  het	  projectplan,	  jaarplan	  en	  begroting.	  De	  werkgroep	  bestaat	  uit	  een	  gecommitteerde	  
groep	  vrijwilligers	  onder	  leiding	  van	  de	  missionair	  werker.	  De	  leden	  van	  de	  missionaire	  
werkgroep	  worden	  benoemd	  door	  de	  Taakgroep,	  dan	  wel	  de	  kerkenraad.	  	  
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Bijlage	  2	  Beschrijving	  partners	  en	  missionaire	  partijen	  	  
	  
In	  deze	  bijlage	  worden	  de	  missionaire	  partijen	  benoemd,	  waarmee	  wordt	  samengewerkt	  in	  
het	  missionaire	  werk	  in	  Oosterheem	  en	  waarmee	  de	  Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  	  
contact	  heeft.	  	  	  
	  
Zending	  in	  Nederland	  	  (IZB)	  

-‐ Gezamenlijke	  partner	  (ism	  de	  Oosterkerk	  en	  het	  CvK)	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  
Zoetermeer	  

-‐ Contactpersoon	  Kees	  Koster	  (IZB)	  
Stichting	  Bram	  Nauta	  Fonds	  

-‐ Partner	  en	  donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  
-‐ Verantwoording	  via	  de	  IZB	  

Stichting	  de	  Pagter	  
-‐ Partner	  en	  donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  
-‐ Verantwoording	  via	  de	  IZB	  

HGSBN	  	  (Stichting	  nalatenschappen)	  
-‐ Donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  

Stichting	  Perron	  61	  Oosterheem	  	  
-‐ Partner	  en	  donateur	  	  van	  Perron61	  
-‐ Momenteel	  met	  name	  gericht	  op	  financieren	  van	  de	  niet-‐identiteitsgebonden	  

activiteiten	  in	  Perron61	  .	  	  
-‐ Verzorgt	  Geldwerving	  voor	  Perron61	  (oa	  subsidie	  Gemeente	  Zoetermeer)	  
-‐ Contactpersoon	  Arjen	  van	  Trigt	  

Stuurgroep	  Perronmeetings	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Perronmeetings	  
-‐ Contactpersoon	  Henk	  Boerman	  

Commissie	  tentdagen	  	  	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Tentdagen	  
-‐ Contactpersoon	  Ester	  ’t	  Jong	  &	  Erik	  Verwoerd	  

De	  Voedselbank	  Oosterheem	  	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Voedselbank	  Oosterheem	  
-‐ Contactpersoon	  Joost	  de	  Jager	  	  

Perron28	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  Perron28	  
-‐ Contactpersoon	  Sietske	  Rustenburg	  
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Bijlage	  3	  Begroting	  2015-‐2018	  

	  
	  
	  
	  
	  

2013-2015-Q1 Projectperiode	  2015	  -‐	  2018

Begroting kosten Begroting kosten
2013 2014 2015-Q1 2015 2016 2017 2018

totaal actueel actueel april t/m dec jan t/m dec jan t/m dec jan t/m mrt
Personeelskosten exclusief Perronmeeting 81.647 84.450 21.113 Personeelskosten exclusief Perronmeeting 49.158 63.554 64.765 16.688

Huisvestingskosten 14.089 14.200 3.550 Huisvestingskosten 10.400 14.182 14.367 3.638

Activiteitkosten 2.596 3.650 913 Activiteitkosten 2.738 3.723 3.797 968

Totale kosten 98.331 102.300 25.575 Totale kosten 62.296 81.459 82.929 21.295

College van Kerkrentmeesters* 23.701 13.200 3.300 College van Kerkrentmeesters* 0 0 0 0
Ontvangsten deelnemers activiteiten 35 50 13 Ontvangsten deelnemers activiteiten 38 50 50 13
Giften wijkgemeenten Oosterkerk 366 350 88 Giften wijkgemeenten Oosterkerk 913 1.020 1.040 265
Dekking vanuit Stichting Perron 61 6.136 7.000 1.750 Dekking vanuit Stichting Perron 61 5.250 8.000 9.000 2.500

Stichting Nalatenschap(HGSBN) 38.121 42.500 10.625 Stichting Nalatenschap(HGSBN) 9.375 15.000 10.000 2.500

Bram Nauta Fonds 19.800 20.000 5.000 Geldwerving ISM IZB (eventueel via st Perron 61: 17,5) 48.171 59.817 65.435 16.709

Pagterfonds 23.100 22.450 5.613 Vrienden Perron 61 5.000 5.000 5.000 1.250
Diverse acties/ collecte 1.000 250 Diverse acties/ collecte 750 1.000 1.000 250
Totaal dekking 111.260 106.550 26.638 Totaal dekking 69.496 89.887 91.525 23.487

Perronmeetings 5.587 5.500 1.042       Perronmeetings 21 1.084 1.105 282
Giften bezoekers Perronmeeting -2.658 -2.500 -625        Giften bezoekers Perronmeeting -2.375 -3.060 -3.121 -796
PM tijdsbesteding missionair werker 10.000 10.000 2.500       PM tijdsbesteding missionair werker 7.700 10.404 10.612 2.706
Begroting perron meeting 12.929 13.000 2.917 5.346 8.428 8.596 2.192

Overall Saldo 0 8.750 1.854 Overall Saldo -1.854 0 0 0

Opmerkingen:
Vanaf	  1	  april	  2015	  bezetting	  van	  1,5	  naar	  1	  fte
Geen	  additionele	  kosten	  meegenomen	  voor	  een	  eventuele	  afvloeiingsregeling	  in	  2015
Vanaf	  2015	  geen	  huur	  Oranjerie	  meer	  opgenomen
Begroting	  excl	  begroting	  stichting	  Perron61
In	  de	  wijkbegroting	  Oosterkerk	  zal	  3500	  euro	  worden	  begroot	  voor	  de	  jaarlijkse	  tentdagen.	  De	  overige	  3000	  euro	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  begroting	  	  van	  Stichting	  Perron61

Begroting en realisatie missionair project


