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Leeswijzer
Dit beleidsstuk bestaat uit drie onderdelen:

1. Het beleidsplan van de RGU, bestaande uit vier speerpunten. Deze geven richting aan de beleidsvoornemens, het programma en de verschillende activiteiten in de periode 2020-2024.
Deze speerpunten stellen wij op basis van het beschreven traject in bijlage 1 aan de kerkenraad
voor. De kerkenraad kan deze overnemen of desgewenst aanpassen en vervolgens op de ALV
voor leden en vrienden van de RGU ter instemming inbrengen.

2. In de bijlage 1 wordt beschreven van waaruit we op weg zijn gegaan en hoe we zijn gekomen tot
de vier speerpunten van het beleidsplan.

3. Tenslotte adviseren wij in bijlage 2 een traject ter borging van de door de ALV vastgestelde
speerpunten, zodat deze blijven leven binnen alle geledingen van onze gemeente en voldoende
gefaciliteerd en ondersteund worden vanuit de beschikbare middelen en menskracht.

Als apart stuk ontvangt de kerkenraad van ons een overzicht van alle opbrengsten van de beide beleidsdagen. Dit biedt de kerkenraadsleden de mogelijkheid om dieper in bepaalde thema’s te duiken.
Daarnaast staan hierin ook concrete tips voor de verschillende werkgroepen en commissies van de
RGU

In opdracht van de kerkenraad RGU,

Arie Noordermeer, Joanneke van Aller, Peter van Dijk en Wendela Schenk.

Januari 2020
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Het beleidsplan van de RGU voor de periode 2020-2024
Open – Verbonden – Prikkelend - Betrokken
Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Utrecht in 2020-2024 kenmerkt zich door vier speerpunten. Deze speerpunten staan centraal binnen alle plannen van de diverse geledingen en commissies
binnen de RGU. Alle activiteiten van de RGU zullen aan een of meer van deze speerpunten bijdragen:

Speerpunt 1: Wij blijven werken aan ons gemeenschap-zijn.
Iedereen is bij ons onvoorwaardelijk welkom. We zien naar elkaar om. We zijn trots op onze vrijwilligers die zich inspannen voor de RGU, mede omdat zij ervoor zorgen dat veel mensen zich betrokken
voelen bij onze kerk. Je bent vrij om zelf te bepalen hoe actief of betrokken je wilt zijn; als lid of vriend,
als actieve vrijwilliger of juist als donateur die ons prachtige gebouw vooral van buitenaf kent, als lid
‘voor het leven’ of als kortstondige participant. Ongeacht de wijze waarop jij de kerk een warm hart
toedraagt voel je dat je hier telt, dat je erbij hoort en dat je hier jezelf mag zijn.
Onze gemeente kent een grote diversiteit; bijvoorbeeld qua leeftijd of kerkelijke herkomst. Juist deze
diversiteit is een van onze krachten. Het past bij de tolerantie die bij ons centraal staat en biedt de
mogelijkheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
Omdat onze gemeente zich verspreidt over geheel de stad Utrecht en de omliggende regio, zetten we
in op activiteiten waarin we elkaar leren kennen en we ons met elkaar verbonden weten. Dit doen we
zowel in en rond de kerkdiensten, waarin het een goede RGU-gewoonte is om met onbekenden om je
heen contact te leggen, als in onze andere bijeenkomsten.
Op dit moment vervullen de RGU-contactpersonen een belangrijke en waardevolle rol in het bouwen
aan de gemeenschap. Om te voorkomen dat hierbij veel werk bij één persoon terecht komt, zou dit
daarnaast op een andere manier kunnen worden vormgegeven. Bijvoorbeeld door deze taak te geven
aan kerngroepen van 6-10 RGU-leden die in een wijk of regio nieuwkomers welkom heten, wegwijs
maken en vertrouwd maken met de RGU.
Door te blijven werken aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom weet, blijft de RGU een
gemeente waar je onderdeel van uit wilt (blijven) maken.

Speerpunt 2: Wij zijn in interactie met de buitenwereld.
Werken aan ons gemeenschap-zijn zijn betekent niet dat wij ons vooral naar binnen richten. Wij staan
als RGU midden in Utrecht en daarmee midden in de wereld. Dit betekent dat wij innige contacten
onderhouden met en willen leren van de partners om ons heen. Denk hierbij aan andere kerkgemeenschappen, maar ook aan bijvoorbeeld Joodse en Islamitische gemeenschappen of de universiteit en
hogeschool.
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Ook hebben wij als RGU een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze naasten. Dit betekent
bijvoorbeeld dat wij ons inzetten voor diaconale acties, betrokken zijn bij maatschappelijke thema’s
en ontwikkelingen of meeleven met slachtoffers elders in de wereld.
Onze contacten zijn interactief. Dit betekent dat we niet uitsluitend iets komen brengen of halen, maar
dat wij de ander écht willen ontmoeten, leren van de ander en nadenken en bespreken met de ander
in welk opzicht wij voor hem/haar van betekenis kunnen zijn.

Speerpunt 3: Wij benutten ons gebouw ten volle uit.
Het gebouw van de Geertekerk is zowel voor de RGU-leden als voor andere gebruikers en bezoekers
enorm belangrijk. We willen de deuren daarom verder en vaker openen, zodat mensen niet alleen voor
een dienst of verhuuractiviteit binnenkomen, maar ook op andere momenten terecht kunnen voor
een gesprek, om een kaars te branden, om een ander te ontmoeten, te mediteren of te studeren, of
om even stil en alleen te kunnen zijn. Naast een kansel en stoelen, kun je er dus ook informatietafels,
kunst, kaarsenstandaards, gesprekshoekjes, ontmoetingstafels, eettafels en nog veel meer zien. De
kracht van de Geertekerk zit niet alleen in haar grote schoonheid en mooie akoestiek, maar ook in het
feit dat bezoekers de ruimte ervaren als een plek waar je ‘thuis mag komen’ en even stil mag zijn, waar
je even uit de dagelijkse hectiek kunt stappen en waar je uitgenodigd wordt tot spiritualiteit of om
(alleen of met anderen) over zingevingsvragen na te denken. Dit betekent dat we gaan onderzoeken
hoe we andere gebruikers (bijv. huurders) hier iets van mee kunnen geven of hierin kunnen betrekken.

Speerpunt 4: Wij zetten elkaar en onszelf aan het denken.
Tolerantie staat bij ons centraal. Dit betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn of dat we
moeilijke thema’s uit de weg gaan. We zetten elkaar juist aan het denken met verhalen, vieringen en
lezingen. Hierdoor leren we, ontdekken we het gezichtspunt van de ander en komen we tot nieuwe
inzichten of krijgen we een brede kijk op zaken.
Dit gebeurt in onze diensten, waarin elk van onze predikanten op geheel eigen wijze een centrale rol
vervult, maar ook in andere activiteiten. We willen onderzoeken hoe we hierbij ook kennis van buiten
naar binnen kunnen halen en hoe we de verschillende talenten van RGU-leden en -vrienden kunnen
inzetten: bijvoorbeeld middels een preek-door-een-leek, door workshops, een spel of lezingen.
Het gaat hierbij niet om het herhalen van vaste waarheden. Als je aan het denken wordt gezet, zul je
soms uit je comfortzone worden gehaald, word je soms even boven jezelf uitgetild of word je geraakt
of geprikkeld door het persoonlijke en betekenisvolle verhaal dat de ander je vertelt.
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Bijlage 1: hoe kwam het beleidsplan tot stand?
1.1. Voorwoord
De Remonstrantse Gemeente Utrecht is een levendige gemeente met veel betrokken leden en vrienden die samen continu bezig zijn te ontdekken wat gemeente zijn betekent.
Mensen die kennismaken met de RGU zijn onder de indruk van het prachtige kerkgebouw en de mooie
en boeiende vieringen. Buiten de vieringen in de Geertekerk om vinden er ook kerkdiensten plaats in
Geldermalsen en is er een keur aan activiteiten waarmee we ons gemeente zijn vorm geven. Denk
bijvoorbeeld aan de wijk- en regiobijeenkomsten, activiteiten speciaal voor kinderen, jongeren en studenten, lezingen, de jaarlijkse Arminiusmaaltijd, kringen en cursussen en onze cantorij en kamerkoor.
Daarnaast richt de Geertekerk zich ook op de wereld om zich heen; bijvoorbeeld via onze diaconale
activiteiten, via de contacten met andere gebedshuizen in Utrecht of onze partnergemeente in Roemenië.
Dit betekent dat de RGU veel heeft om dankbaar voor te zijn en om te koesteren. Vanuit dit uitgangspunt zijn we op weg gegaan naar een nieuw beleidsplan voor de toekomst.
1.2. Wie is de RGU?
De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) is een geloofsgemeenschap van mensen die zich aangesproken voelen door een geest van openheid, gelijkheid en vrijmoedigheid. Vanuit die geest houden
we ons bezig met de diepere vragen rond zingeving, spiritualiteit, leven en dood.
Vier kernbegrippen van de RGU zijn: persoonlijk, betrokken, diversiteit en vrijheid.
Persoonlijk: De RGU is geworteld in de christelijke traditie. We gaan in vrijheid en verdraagzaamheid
om met deze traditie. Dit biedt eenieder de mogelijkheid om vorm te geven aan zijn eigen weg. Binnen
de RGU kunnen mensen hun eigen geloofsbelijdenis schrijven. In 2006 heeft een aantal remonstrantse
predikanten hun gedeelde geloof onder woorden proberen te brengen1.
Betrokken: De monumentale Geertekerk biedt ruimte aan inspirerende vieringen, activiteiten en ontmoetingen. Vanuit de geborgenheid van dit prachtige gebouw in het centrum van Utrecht willen we
betrokken zijn bij mensen, dichtbij en ver weg. Wij worden opgeroepen het niet bij woorden te laten,
maar te handelen in de weerbarstige praktijk van alledag voor het unieke van ieder mens.
Diversiteit: Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing spelen een belangrijke rol
binnen de RGU. Dit uit zich in het rijke cursusaanbod, de veelkleurige zondagse vieringen en de diaconale activiteiten. We zijn nieuwsgierig naar iedereen die samen met ons wil nadenken over zingeving,
de samenleving en spiritualiteit. Als we bijvoorbeeld het Avondmaal vieren is iedereen uitgenodigd om
mee te doen. En we proberen nadrukkelijk een gastvrije gemeenschap te zijn voor LHBTI’ers.
Vrijheid: Net als de andere remonstrantse gemeenten in Nederland kennen we geen leefregels of
dogma’s; we leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan de ander voorschrijven hoe zij
of hij moet denken over God en wat hij of zij moet of mag geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen
worden getoetst.

1

https://utrecht.remonstranten.nl/wiki/geloof/belijdenis/
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1.3. Op weg naar een nieuw beleidsplan
Vanwege de grote betrokkenheid en diversiteit binnen de RGU hebben we gekozen voor een traject
naar een nieuw beleidsplan waarin zoveel mogelijk vrienden en leden uitgenodigd worden om mee te
dromen, mee te inventariseren, mee te denken en mee te praten over de toekomst van de RGU.
Ook hebben wij een andere vorm voor een beleidsplan voor de RGU voor ogen. Ons doel is niet een
stand van zaken weer te geven (cijfers, aantallen leden, geld, enz.) of een overzicht van wat in de voorliggende periode wel of niet behaald is, waar zorgen voor de toekomst liggen en waar mogelijkheden.
Ons doel is een plan te maken dat mensen energie geeft en inspireert. Dat uitnodigt om enthousiast
met elkaar aan de slag te gaan; door te praten of door iets te organiseren. Het geeft geen concreet
beschreven doelen die gehaald moeten worden, maar een richting die uitnodigt om op weg te gaan,
stappen te zetten naar gezamenlijke dromen en vanuit een gezamenlijk (h)erkende kracht en visie.
Een dergelijk beleidsplan vergt ook een andere aanpak. De aanpak die wij gekozen hebben, is die van
het ‘waarderend onderzoeken’ (appreciative inquiry), waarin we op zoek gaan naar onze kracht(en) en
van daaruit stappen richting de toekomst gaan maken. De richting die we op willen gaan wordt hierin
niet bepaald door datgene wat zorgelijk is of door dat aspect dat nu onvoldoende functioneert of onvoldoende aandacht krijgt. Bij deze aanpak gaat de aandacht uit naar onze krachten, die maken dat
bepaalde zaken juist heel goed gaan binnen de RGU en die we kunnen inzetten om hier nog beter in
te worden. Daarnaast willen we in onze aanpak tijd inbouwen om te dromen over hoe de toekomst
van de RGU er (idealiter) uit zou kunnen zien. Of hoe onze toekomst zou kunnen zijn als onze knelpunten of zorgen opgelost zijn.
Hiervoor hebben we twee keer een bijeenkomst georganiseerd. De eerste keer in juni 2019 met een
klein gezelschap (12 personen) en daarna een bijeenkomst in december 2019, waarvoor iedereen die
de RGU een warm hart toedraagt werd uitgenodigd. Voor deze tweede bijeenkomst hebben zich 60
vrienden en leden opgegeven.
Beide keren zijn we als RGU eerst op zoek gegaan naar onze eigen krachten. Aan de hand van activiteiten waar we trots op zijn of bijeenkomsten die grote indruk maakten, hebben we onderzocht waar
wij als RGU sterk in zijn. Deze zogenoemde ‘succesfactoren’ zijn die elementen die kenmerkend zijn
voor de RGU en die maken dat bepaalde aspecten of momenten succesvol zijn en/of van grote betekenis. Deze succesfactoren willen we niet alleen koesteren, maar zij vormen tevens de groeikrachten
en bouwstenen voor de toekomst, omdat we weten dat we hierin sterk zijn en dat we deze effectief
kunnen (blijven) inzetten.
Het was op beide dagen voor de aanwezigen een bijzonder moment om het totale overzicht van alle
RGU-succesfactoren te aanschouwen.
Vervolgens zijn we vrijuit gaan dromen over de toekomst van de RGU; Hoe ziet onze gedroomde gemeente eruit? Zien we dan nog een gebouw en predikanten? En hoe ziet het eruit als alle zorgen en
problemen opgelost zijn? Hierover zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben we de uitkomsten
van de verschillende groepen aan elkaar gepresenteerd. Deze dromen en onze succesfactoren vormden de basis voor onze speerpunten.
Tenslotte zijn de verschillende commissies/werkgroepen met de succesfactoren en dromen aan de
slag gegaan. Binnen deze commissies/werkgroepen is verkend wat de concretisering hiervan zou kunnen betekenen: in welke richting kan elke commissie/werkgroep zich verder ontwikkelen en wat zou
een ‘weerstandsloze’ eerste stap kunnen zijn? Deze oefening vormde een opmaat voor het jaarplan
dat jaarlijks op basis van het beleidsplan gemaakt zal worden. Zie bijlage 2.
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1.4. Succesfactoren van de RGU
De grote hoeveelheid aan succesfactoren hebben we gebundeld in vijf categorieën:
1. Het prachtige gebouw van de Geertekerk: Mensen roemen de sfeer, de inrichting, de lichtinval en
de warme uitstraling. “Het er ZIJN is al fijn”.
2. Het tolerante gedachtengoed. Vrijheid van geloof, openheid voor en verdraagzaamheid naar elkaar staan centraal. We hebben geen dogma’s, maar gaan uit van zoeken en het niet-weten. “Geloof begint bij jou” wordt vaak genoemd, evenals het veelvoud aan bronnen. Concreet betekent
dit dat iedereen welkom is aan het avondmaal, dat je je eigen doopvragen mag maken en dat je
geen lid hoeft te worden maar ook gewoon vriend mag zijn. Het is echter niet vrijblijvend: “Ik word
steeds weer uitgedaagd iets van een andere kant te bekijken” en “Mijn godsbeeld blijft in beweging”. Elkaar ont-moeten, ook in de letterlijke betekenis.
3. De warme gemeenschap van mensen. Iedereen roemt het warme welkom. “Hier ben je onvoorwaardelijk welkom”. Je wordt echt welkom geheten en dat voelen mensen ook. Vooral de wijze
waarop naar nieuwelingen wordt omgezien, de oprechte belangstelling voor de ander en het feit
dat je hier jezelf mag zijn, worden genoemd. “Gemeenschap is belangrijker dan vorm” en daarom
worden vooral de ontmoetingen (na de dienst) gewaardeerd. We zijn trots op het grote aantal
betrokken vrijwilligers, dat voor de goede organisatie zorgt. Een ieders potentie wordt benut. Gelukkig hoeft het niet perfect te gebeuren. Nieuwe mensen worden uitgenodigd mee te doen en
blijven daardoor betrokken. De contactpersonen vervullen hierin een belangrijke rol.
4. De mooie diensten: muziek, liturgie en preek: Ruimte voor stilte, mooie preken en een mooie basisliturgie worden gewaardeerd. “Je voelt je gedragen omdat je iets wezenlijks deelt met elkaar.”,
“De preken zijn persoonlijk en ik voel me aangesproken”, “Ik voel me uitgedaagd om na te denken
hoe ik in het leven sta en wil staan.” Specifiek worden de diversiteit van de drie predikanten en de
innovatieve en inspirerende cantor geroemd. Andere gebruikte woorden zijn: humor, creativiteit,
avontuur, prikkelend en aanstekelijk.
5. Er gebeurt veel moois buiten de kerk: Het brede aanbod in het jaarprogramma, de kwaliteit van de
Geertebrief, samenwerking met andere gebedshuizen, de lezingen en cursussen worden gewaardeerd. Daarnaast is men er trots op dat we maatschappelijk betrokken zijn en van betekenis willen
zijn voor de samenleving. We zijn naar buiten gericht, o.a. via diaconaal werk.
1.5. Toekomstdromen binnen de RGU
Binnen de verschillende toekomstdromen die op de twee beleidsdagen werden gedeeld bleken veel
overeenkomsten te vinden:
Veel mensen (ook jonge mensen) zijn aanwezig. Niet alleen meer op zondag, maar ze lopen alle dagen
in en uit. De samenstelling is divers, jong en oud. De warme sfeer en de cohesie zijn nog steeds sterk.
Verbinding staat nog steeds centraal en ook in 2025 is nog steeds iedereen welkom. Eén droomgroep
noemt specifiek de aandacht voor kortdurende belangstellenden.
Het kerkgebouw vervult ook in 2025 een centrale rol, maar is nu continu open. De rol van het gebouw
is breder geworden. Naast de vieringen is er ook (24/7) ruimte voor leestafels, samen eten, rondrennende kinderen, troost, gesprekken met elkaar, luisteren, kaarsje branden, stilte, rust, dromen, bezinning, meditatie, muziek, zingen, koffie/bar of een gesprek.
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Enkele keren wordt ook de relatie met andere gebruikers genoemd: De kerk is open voor bezoekers
die op het mooie gebouw afkomen en er zijn geen gescheiden werelden van verhuur aan ‘externen’
en gebruik door ‘internen’, maar een fluïde overgang: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat
betekent het om als kerkgemeenschap je gebouw te verhuren? Hoe houd je ook hierin het vuur brandende?
Interactie met de buitenwereld: zowel in onze maatschappelijke betrokkenheid en bewogenheid, in
het feit dat de deur altijd open staat, als in de ruimte voor andere bronnen en contact met andere
religies zijn we in contact met de wereld om ons heen.
Nog steeds staan liturgie en predikanten centraal: de liturgie kent klassieke elementen (votum en zegen) maar is ook speelser. Er worden nog steeds verhalen verteld die je ‘optillen’.
Vaak viel het woord ‘dynamisch’: zowel in het continue gebruik van het gebouw en in de diensten.
1.6. Tenslotte
Dit beleidsplan is niet bedoeld als een weergave van de stand-van-zaken maar als een richtinggevend
document, dat als leidraad dient voor alle geledingen binnen de kerk om te onderzoeken hoe we de
komende vier jaar samen verder op weg willen gaan vanuit ons geloof dat geworteld is in het evangelie
van Jezus Christus.
Hoe dit traject vormgegeven gaat worden, staat beschreven in bijlage 2.
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Bijlage 2: Aan de slag
De vier speerpunten uit het beleidsplan vormen de basis voor ons beleid en voor onze jaarlijkse beleidsplannen. Om te realiseren dat deze speerpunten levend blijven en mensen blijven inspireren om
met elkaar verder op weg te gaan, stellen wij de volgende vervolgstappen aan de kerkenraad voor:
•

Jaarlijks wordt een bijeenkomst voor of door elke commissie/werkgroep georganiseerd waarin aan
de hand van de speerpunten plannen voor het komende jaar worden gemaakt. Er wordt teruggekeken op wat het voorgaande jaar is bereikt, wat wel of niet goed ging en wat de speerpunten
betekenen voor de vervolgstappen in het nieuwe jaar. Deze vervolgstappen worden geconcretiseerd, van een begroting (conform budget) voorzien en beschreven in het jaarplan voor het nieuwe
jaar.

•

Middels de jaarplannen van de verschillende commissies/werkgroepen bewaakt de kerkenraad
zowel de voortgang van het totale beleid van de RGU als de inzet van (financiële) middelen. De
kerkenraad kan tevens desgewenst beslissen een (tijdelijke of projectmatige) nieuwe commissie/werkgroep in het leven te roepen als bepaalde speerpunten niet goed uit de verf dreigen te
komen.

•

Om deze beslissingen vanuit de kerkenraad goed en zorgvuldig te kunnen nemen is het wenselijk
dat de kerkenraad een- of tweejaarlijks een data-overzicht laat opstellen over de stand van zaken
binnen de RGU. Hierdoor blijft zowel goed in beeld hoe de gemeente opgebouwd is en ervoor staat
(denk bijvoorbeeld aan cijfers over ontwikkeling in ledenaantal, leeftijdsopbouw, duur van verbonden zijn, verschillen in financiële bijdrage, enz.) als de mate waarin de doelstellingen van de speerpunten worden bereikt (denk hiervoor bijvoorbeeld aan een enquête onder leden en vrienden).

•

Ons viel op dat RGU’ers enorm betrokken zijn bij de koers van de kerk. In de voor iedereen zeer
drukke maand december maakten zestig RGU-vrienden en -leden een volle dag tijd om mee te
bouwen aan het nieuwe beleidsplan. Er zijn naast de in dit stuk beschreven opbrengsten door hen
heel veel zinvolle ideeën en suggesties geopperd (zie bijlage). Het zou zonde zijn om deze denkkracht niet optimaal te benutten. Zodoende adviseren wij de kerkenraad om jaarlijks op een ALV
een moment in te bouwen waarop aanwezigen kunnen meedenken met de commissies en werkgroepen en ideeën kunnen inbrengen voor de verdere uitwerking van de speerpunten.
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