Beleidsplan doopsgezinde gemeente Leiden 2016-2020
Wie zijn wij?
Over doopsgezinden
De christelijke traditie kent vele gezichten en dus vele kerken, ieder met een eigen interpretatie van
het geloof en wel van heel vrij tot streng en gesloten. De doopsgezinden vormen in Nederland een
christelijke geloofsgemeenschap – beter bekend als Doopgezinde Broederschap – , een eigentijdse en
open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen ('broeders' en 'zusters')
gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten
heten naar Menno Simons, of Brethren in Christ. De doopsgezinde broederschappen van over de
hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference.

Wat beweegt ons?
Ruimte voor verschillen
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door een grote vrijheid van geloofsbeleving. Dat blijkt
onder meer als mensen lid worden van een doopsgezinde gemeente. Zij leggen dan, zoals dat heet,
belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze wat het geloof
voor hen betekent. Op grond van die belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een andere kerk
is gebeurd) en treden zij toe tot de gemeente. De ruimte voor verschil en het respect voor de ander
uit zich ook in de grote bereidheid tot samenwerking met gelovigen uit andere
geloofsgemeenschappen. De doopsgezinden zijn dan ook van harte lid van de landelijke Raad van
Kerken en de vele lokale raden. In Leiden werkt de doopsgezinde gemeente samen in een
Samenwerkingsverband met de Remonstrantse Gemeente.
Een vrije keus
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen
mensen is. Je wordt gedoopt nadat je je eigen geloofsbelijdenis hebt uitgesproken. Door de doop
verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Water is daarbij een
belangrijk symbool: het staat voor dood en chaos maar is ook bron van leven.
Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen maar wel mee te doen in de gemeente. Deze
belangstellenden kunnen actief betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeenten.
Woorden en daden
Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In
dat kader is het werken aan vrede belangrijk. Er is bijvoorbeeld een landelijk Werkverband
Geweldloos Samenleven waar naar manieren wordt gezocht om de Bijbelse boodschap van vrede op
eigentijdse wijze te vertalen en in praktijk te brengen. Zij organiseren onder meer cursussen
Mediation voor groepen binnen en buiten de kerk voor het vreedzaam oplossen van conflicten.
De Stichting Doopsgezind WereldWerk combineert werken aan vrede met hulpverlening in
noodsituaties. De doopsgezinde Zending ondersteunt opbouw – en onderwijsprojecten in binnen –
en buitenland.
Ontmoeting
Doopsgezinden zijn sterk op elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en
vergeten anderen niet. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar.
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Aan leden en belangstellenden biedt de plaatselijke geloofsgemeenschap, de gemeente, daartoe de
ruimte. Met al haar activiteiten en ontmoetingen is de gemeente een belangrijke plek waar de leden
en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Zij is zowel een plaats van geborgenheid
als van uitdaging.
Ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving
en geestelijke verdieping.
De doopsgezinde gemeente Leiden wil een plaats bieden waar ruimte is om zonder de druk van
leerstellingen, in een vrijzinnigheid na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan
spiritualiteit.
Hoe laten we ons zien in de wereld?
Organisatie
Centraal staat dat de gemeente een bezielde organisatie dient te zijn.
Een bezielde organisatie is open en in beweging. In huidige bedrijfsvoeringen raakt men steeds meer
doordrongen van de ervaring dat er ‘iets’ is waardoor ‘bezielde organisaties’ bestaan dat verder gaat
dan overleven, ledenbehoud en groeiende financiën. En daarmee baseren ze zich op de organisatie
van kloosterorden en gemeenten. Het gaat om een besef van ‘waartoe’ en van een bestaansgrond.
Het gaat om het ‘onzichtbare’ midden, een punt dat buiten het platte vlak ligt van menselijke
belangen. Een bezielde organisatie waar spiritualiteit en werk geen gescheiden werelden vormen, is
gebouwd rond dat ‘onzichtbare midden’.
Predikant en kerkenraad
Binnen de doopsgezinde gemeente Leiden werkt één predikant (80 %). Het bestuur van de
doopsgezinde gemeente Leiden berust bij de kerkenraad, die bestaat uit een voorzitter, 1e en 2e
secretaris, penningmeester, lid-diaconie, lid-jeugd- en jongerenwerk en kerkmeester.
Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen zijn tweemaal per jaar. Ieder gemeentelid heeft een stem in de
ledenvergadering en bij het kiezen van de kerkenraad en de predikanten. Hierin telt iedere stem
even zwaar.
Vieringen
Iedere zondag is er een viering en worden we door gebed en overdenkingen gevoed door onze
predikant(en) om af te stemmen op de werking van het onzichtbare midden, waardoor we van
binnenuit vernieuwd worden en herboren de wereld in gaan.
Activiteiten
Naast de kerkdiensten op zondagmorgen organiseren wij gezamenlijk met de remonstrantse
gemeente diverse activiteiten. Zo is er twee wekelijks zondagschool ( ‘Kom in de kring’ voor kinderen
tot 6 jaar en daarnaast zijn er 6 + en 9 + groepen), een maandelijkse jeugd en jongerengroep (12-17
jaar) en zijn er voor jong en oud diverse gesprekskringen en bijbelcursussen. Een jaarprogramma
commissie organiseert en verzorgt een aantal activiteiten rondom ‘zingeving en spiritualiteit’.
Diaconie
De diaconie is een gezamenlijke activiteit van de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten. Zij
behartigt de materiële en immateriële dienstverlening van de doopsgezinde en remonstrantse
gemeente aan haar leden en daarbuiten.
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Lokroep
In het blad zijn alle wetenswaardigheden over de gemeente te vinden. Ook gemeenteleden komen in
het blad aan het woord. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen het blad automatisch. Voor
niet-leden is het mogelijk een abonnement op ‘de Lokroep’ te nemen.
Jaarwerkplan c.q. jaarprogramma
Als gemeente en als kerkenraad willen we dat onze inbreng en inzet aansluit bij ontwikkelingen om
ons heen, de wereld. Jaarlijks actualiseren we – in samenwerking met de remonstrantse gemeente –
daarom ons beleid in een programmaboekje voor het winterseizoen. Dat programmaboekje geldt als
het jaarwerkplan c.q. beleidsplan van de doopsgezinde gemeente Leiden en is voor een groot deel
terug te vinden op onze website www.doreleiden.nl.
Onze toekomst
De huidige situatie
Een grove analyse van de huidige situatie in de doopgezinde gemeente Leiden laat zien dat er zowel
positieve als zorgwekkende ontwikkelingen zijn. Zorgwekkend is het teruglopende ledenaantal en de
veroudering van het ledenbestand. Deze veroudering zal in de toekomst leiden tot een nog snellere
afname van het ledenaantal. Dit heeft zowel gevolgen voor het vinden van vrijwilligers voor
allerhande taken binnen de gemeente als voor de financiële situatie. Daarnaast is een afnemend
kerkbezoek waar te nemen en zijn er in de afgelopen jaren geen nieuwe leden toegetreden nog
belangstellend lid geworden. De zichtbaarheid in de stad Leiden en omgeving is voor verbetering
vatbaar. Wat wel een positief signaal is, is de grote betrokkenheid van veel leden en hun bijdrage aan
allerlei kringen en taken.
Wat godsdienstsociologen constateren
Godsdienstsociologen constateren dat er meer gelovigen buiten de kerk zijn dan binnen de kerk. Van
de kerkleden bezoekt 9 á 10% regelmatig de kerkdiensten. Toch blijkt er een toenemende behoefte
aan spiritualiteit en zingeving. De indruk bestaat dat de kerkelijke taal niet meer door jongeren en
buitenkerkelijken begrepen wordt en soms bij ex-kerkelijken weerstand oproept. Er is een groot
verschil tussen vraag en aanbod.
Uitdaging
De grootste uitdaging voor de kerk van de toekomst is vraag en aanbod meer op elkaar aan te laten
sluiten. Kijkend naar onze identiteit van vrijzinnigheid waar ruimte is voor ondogmatisch geloven
kunnen wij als doopsgezinde gemeente een plek bieden waar een ieder zijn of haar geloof op eigen
wijze kan ontwikkelen en beleven. Juist binnen vrijzinnigheid kan spiritualiteit bloeien.
Beleidsvoornemens: waar staan wij voor in de komende jaren 2016-2020?
Op grond van de huidige situatie en onze uitdaging willen wij als gemeente de komende vier jaar
(2016-2020) een aantal speerpunten formuleren, die we per jaar in een jaarplan (eventueel in
combinatie met een jaarthema) zullen uitwerken.
---
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