Beleidsplan Kerk2030 voor de jaren 2021 & 2022
1. Aanleiding
Kerk2030 is een initiatief van onderaf. Aangemoedigd door het herenigingsproces van GKv en NGK zijn
we bezig met een impuls voor lokaal kerk-zijn. Christus-volgen en samen geloven in onze tijd.
Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 intensief met 12
gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Lokale kerken
leggen daarbij hun eigen accent.
De initiatiefnemers zijn volgelingen van Christus, onder de indruk van wat God geeft en heeft gegeven
door middel van kerken in Nederland. Ze zijn intensief betrokken bij deze kerken. Vanuit die
betrokkenheid vragen ze ons af hoe kerken vandaag nog meer en soms opnieuw gestalte kunnen
geven aan het leven uit liefde en genade van Jezus Christus. Ze zien nieuw enthousiasme rondom
kerkzijn vandaag en willen dat proces graag faciliteren onder de naam Kerk2030.”

2. Publieke presentatie Kerk2030 – Geloven doe je samen!
Op woensdag 16 september 2020 was de online Publiekspresentatie van Kerk2030. Tijdens deze
landelijke aftrap van Kerk2030 werd het boekje 'Geloven doe je samen' gepresenteerd. Dit boekje kun
je bekijken en downloaden op de website: www.kerk2030.nl/publicatie. Hierin wordt een model
gepresenteerd dat gaat over zes praktijkvelden van kerkzijn.

Figuur 1: Praktijkvelden, uit ‘Geloven doe je samen’ (Kerk2030)
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3. Webinars
Vanaf begin december 2020 organiseert Kerk2030
webinars over deze praktijkvelden. Tijdens elk webinar
staat één thema centraal, dat we met een hoofdspreker
verdiepen. Deze webinars zijn interactief. Zo willen we
samen op pad, samen nadenken en samen ontdekken wat
de verschillende geloofspraktijken betekenen voor kerken
anno nu en naar de toekomst.
Het eerste webinar is op 7 december, van 19:30-20:45,
met als thema ‘Christus zien en God ontmoeten’.
Hoofdspreker is Reinier Kramer, Predikant De
Hoeksteen, Bergentheim. Via www.kerk2030.nl/webinars
kun je je opgeven voor deze webinars en ze terugkijken
zodra ze geweest zijn.

4. GLOW-trajecten en handelingsonderzoek
Wil je met je gemeente aan de slag met Kerk2030 binnen
je eigen lokale omgeving? Dat kan dat ook. Kerk2030 biedt
een landelijk Geloof, Leer- en OntWikkeltraject (GLOW)
voor plaatselijke gemeenten waarin kerkzijn in de eigen
lokale context centraal staat. De startdag van het GLOWtraject is op vrijdag 5 maart 2021, 9.30 uur, Noorderkerk
Spakenburg-Bunschoten. Opgeven hiervoor kan via
www.kerk2030.nl/glow. Het tweede GLOW traject start
D.V. op 29 oktober 2021. Het derde op 4 maart 2022 en
het vierde op 28 oktober 2022.
Binnen het GLOW-traject komen circa 12 kerken bij elkaar,
vertegenwoordigd door teams van circa vier personen, op
vier (vrij)dagen, verdeeld over twee jaar. Tijdens deze
dagen worden deelnemers geïnspireerd en inspireren deelnemers elkaar door het openen van Gods
Woord, ontvankelijk te zijn voor Gods Geest en het delen van goede lokale praktijken van kerkzijn
binnen Gods Koninkrijk. Het aantrekkelijke van deze terugkerende ontmoeting is dat gedeelde
praktijken en adviezen ook later met elkaar geëvalueerd worden. Ook vindt er verdieping plaats door
middel van wetenschappelijk handelingsonderzoek door de vakgroep Praktische Theologie van de
Theologische Universiteit Kampen.
In het kort bestaat het GLOW-traject uit:
1. Geloven:
We prijzen en aanbidden God, zijn ontvankelijk voor de leiding van de Heilige Geest en luisteren
naar Gods Woord.
2. Leren:
We leren van, met en aan elkaar door het delen van goede praktijken van kerkzijn en het doen van
intervisie rondom een vraagstuk of dilemma van een van de deelnemende kerken.
3. OntWikkelen:
We ontwikkelen inzichten op kerkzijn binnen de lokale context gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en delen deze inzichten weer met de kerken door middel van publicaties, webinars en
conferenties.
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5. Governance en doelen stichting Kerk2030
Kerk2030 is een Stichting die op 29 oktober 2020 is opgericht. De bestuurders zijn Jan Los (voorzitter),
Joost Smit (secretaris), Piet Mars (Penningmeester), Janneke Burger (lid), Roel Kuiper (lid) en Hans
Schaeffer (lid). De directeur van stichting Kerk2030 is Klaas Koelewijn.
Conform artikel 3 van de oprichtingsakte zijn de doelen van de stichting:
1. De Stichting heeft ten doel kerken (gemeenteleden en predikanten) toe te rusten tot
oefenplaatsen van Gods Koninkrijk die door God geïnspireerde praktijken hun omgeving in
beweging zetten en al hetgeen dat in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het organiseren van GLOW-trajecten (praktijk-trajecten) die aansluiten bij de kerkelijke
praktijken van lokaal kerkzijn.
b. Het begeleiden van lokale kerken bij het richten, inrichten en verrichten van een
reflectieve cultuur op kerkzijn vandaag.
c. Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar kerkzijn vandaag.
d. Het (door)ontwikkelen (actueel houden) van een cursus kerkzijn vandaag.
e. Het uitgeven van brochures en verzorgen van andere (digitale) uitingen over kerkzijn
vandaag.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De stichting beoogt het algemeen belang.
6. Vermogen
Artikel 4 van de oprichtingsakte gaat over het vermogen van de stichting.
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
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