1

Jaarplannen Protestantse Kerk Tienhoven 2019-2020

Versie, februari ’20

2

Elk jaar wordt er door de diverse onderdelen binnen de kerk een jaarplan gemaakt . De scriba zorgt
voor overleg met de diverse contactpersonen en draagt in goed overleg met de voorzitter van de
Kerkenraad en de predikant zorg voor de samenstelling van het Jaarplan. Op de website is het
Jaarplan in te zien.
Voor de jaarplannen 2019-2019 blijft het Beleidsplan 2017-2022 uitgangspunt (zie bijlage).
Bestaande en nieuwe activiteiten voortzetten: zoals gelegenheidskoor, ConnAction, diensten
voorbereiden met gemeenteleden.
Jaarplan Diaconie 2019-2020
Beleving Heilig Avondmaal
In samenwerking met een “nieuw” te beroepen predikant wil de diaconie de “beleving” van de Heilig
Avondmaal viering onder de aandacht brengen bij de jeugd vanaf 12 jaar.
Dit wil de Diaconie we doen door middel van het organiseren van een “eigen” viering van het Heilig
Avondmaal alleen voor de jeugd vanaf 12 jaar.
In overleg met de JVT en de predikant wil de diaconie kijken hoe dit plan te realiseren is.
Projecten dichtbij en ver weg ondersteunen
De Diaconie is weloverwogen en continue bezig met het zo goed mogelijk beheren en besteden van
het diaconale geld. Zo ondersteunt de kerk Oikocrediet en het PDKN project Choice 4 Life door
middel van leningen.
Tevens worden de collectes aan projecten van Kerk in Actie, zoals het 40-dagentijd project,
zendingsprojecten, Werelddiaconaat en het Adventsproject, besteed die vaak buiten Nederland
vallen.
Het collecterooster is een “open” document, dit betekend dat de vaste grote projecten van Kerk in
Actie (de 40-Dagentijd project en het Advents project) worden gevolgd evenals de Zending, maar dat
de Diaconie zich openstelt voor suggesties vanuit de gemeente. De Diaconie moedigt gemeenteleden
aan om doelen aan te dragen. Aankomend jaar hoopt de Diaconie gemeenteleden mee te nemen in
de beleving van de grote projecten en om ondersteuning te vragen in de zoektocht naar geschikte
collecte doelen.
Jaarplan Commissie van Kerkrentmeesters 2019-2020
Algemeen beheer
Het beheer van de gebouwen en terreinen is in de afgelopen twee jaar behoorlijk onderhevig aan
aanpassingen, herstel, en niet te vergeten renovatie zowel in,- als extern.
Door de aanschaf van een digitaal beheersysteem voor gebouwen, kunnen wij deze nu als
onderlegger gebruiken om de komende jaren een gericht onderhoud te kunnen plegen.
In dit beheerssysteem zijn ondergebracht:




het kerkgebouw nr. 62
gezondheidscentrum nr. 60
‘het Zonnetje’ als woning ter verhuur.
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Het gaat puur om groot en klein onderhoud, wat per jaar dient uitgevoerd te worden. Henri
Hoogendoorn beheert dit.
Financiën
De begroting voor 2020 is opgesteld en zal worden toegelicht aan de kerkenraad en gemeente.
Op basis van de goedgekeurde begroting wordt de financiële administratie uitgevoerd door de
penningmeester, Cor van der Vaart. De penningmeester wordt ondersteund door de accountant
KKA van de PKN, waardoor er een professionele opzet ontstaat.
Het college en gemeente prijzen zich gelukkig dat er nog steeds een positief resultaat wordt
geboekt.
Actie Kerkbalans
Het college is bezig , zich te beraden, hoe de komende actie kerkbalans een extra impuls te
kunnen geven. Zeker zal gebruik worden gemaakt van de informatie en actie materialen die de
PKN wil en kan aanreiken. Het ledenbestand zal op voorhand gecontroleerd worden om
misverstanden bij de verspreiding van de brieven te voorkomen.
Bazaar
Een ander aspect, welke bijzondere aandacht zal krijgen, is hoe het college, gestalte gaan geven
aan de bazaar, welke zal verdwijnen, als de kerk 40/42 wordt verkocht. Intern beraden of er
andere locaties, en/of mogelijkheden zijn om de bazaar in ere te houden. De inkomsten zijn een
fantastische inkomstenbron, waarbij juist ook de gezellige uurtjes van bezoek bijdragen aan een
grote mate van saamhorigheid. Ook worden nog mogelijkheden onderzocht om een eindejaar
bazaar te houden, om overtollige ingebrachte spullen te verkopen, en daarbij mogelijk extra
inkomsten te genereren.
Verkoop Laan van Niftarlake 40/42
Er zijn de afgelopen periode veel ontwikkelingen geweest. Wegens uitblijven van de
bouwvergunning is in goede overeenstemming besloten het contract met de koper (Dutch House
Companie) te ontbinden. Hiermee is de gemeente vrij om de kerk in de verkoop te zetten. Echter
er zijn enige behoudenissen in de werkwijze van de gemeente Stichtse Vecht aanwezig, op wat
voor wijze de verkoop moet worden opgestart.
Op moment van schrijven (november 2019) wordt onderzocht op welke wijze de verkoop het
beste gestart kan worden. De gemeente Stichtse Vecht heeft enige behoudenissen aangegeven
waarover College en Kerkenraad zich momenteel beraden. Hierbij zal een makelaar worden
betrokken zodat het perceel op de meest succesvolle manier in de markt geplaatst kan worden.
Daarmee wordt gehoopt zo spoedig mogelijk de verkoop tot een succes te maken.
Onderhoud, inhoudelijk
Zoals hierboven vermeld wordt gebruik gemaakt van een professioneel digitaal beheerssysteem.
Dit geeft inzicht op het onderhoud aan de gebouwen.
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Naar aanleiding van de gegevens, welke uit dit (digitale) bestand worden weergegeven, zullen alle
onderhoud werkzaamheden (voornamelijk van kleine omvang) opgestart worden.
Dit jaar staat daartoe op de planning:
Bij het gezondheid centrum zijn enige boei delen van de dakvensters aan vervanging toe.
Verder zijn er op dit moment voor zover ons bekend, geen grote werkzaamheden noodzakelijk.
Kerkvloer
Wegens de stagnerende verkoop en de daarmee vrijkomende gelden, heeft de commissie de
bouwcommissie opdracht gegeven de vloer in de kerkzaal aan te gaan pakken. Verwachting is dat dit
in de zomermaanden plaat gaat vinden. Er wordt gezocht naar een geschikte plek waar gedurende
deze tijd de zondagse erediensten gevierd kunnen worden. In aansluiting hierop is een
interieurarchitect ingeschakeld met ervaring in kerkelijke gebouwen. Zij heeft een tweetal
ontwerpen op gezet hoe de kerkzaal ingedeeld zou kunnen worden. Hetzij traditioneel, met
ingebruikname van de preekstoel. Hetzij multifunctioneel door middel van een liturgisch centrum.
Deze twee presentaties zijn inmiddels aan de bouwcommissie getoond, en geven zeer goede
voorbeelden hoe de kerkzaal, met behoud van zijn oorspronkelijke karakter in stand gehouden
wordt.
De commissie hoopt dat deze presentaties ook met de gemeente leden te delen op ene toekomstige
gemeente avond.
AED apparatuur
Op dit moment is er een definitief, vrij toegankelijk, AED-apparaat gemonteerd op de gevel van het
gezondheidscentrum. Ook zijn er, in nauwe samenwerking met Hartslag Nu, een aantal
gemeenteleden opgeleid om met deze AED unit en de bijbehorende wijze vaan aanpak bij hartfalen
te kunnen werken. Ook voor de komende periode zijn enkele mensen bereid gevonden deze cursus
te volgen. Ook binnen de kerkelijke leden zijn er, vanuit hun dagelijkse werk, personen die met deze
AED unit kunnen handelen om levens te redden.
Jaarboek gemeente
Het jaarboekje zal in september 2020 opnieuw uitgegeven worden.
Nieuwbouw kerkelijk centrum
De bouwcommissie is in 2019 opnieuw opgestart.
Berging
Ook is het het voornemen de schuur op het parkeerterrein te slopen, en hiervoor ter vervanging, op
een geschikte plaats een multifunctionele ruimte terug te plaatsen. De bouwcommissie neemt dit
project onder zijn hoede. Mogelijk zal dit voornemen, bij goedkeuring gemeente Stichtse Vecht,
eerder worden gerealiseerd. Dit heeft dan ook tot doel om alvast over een goede opslagruimte voor
materiaal uit het te slopen kerkelijk centrum te beschikken.
Belangrijke stappen die de commissie voor de komende periode gaat opstarten:

Versie, februari ’20

5













Programma van eisen mogelijkheden toepassing ruimtelijke indeling nieuwbouw.
(dit PVE ligt ten grondslag aan de gesprekken/opmerkingen welke zijn verwoord in een rapport
(januari 2018) , waarin alle ambtsdragers hun inbreng hebben gehad met betrekking tot
inrichting nieuwbouw)
Om een juiste en risico loze wijze van bouw aanneming op te maken, zal Harry Nieman, als
bouwkundige op dit terrein , een document als uitgangspositie nieuwbouw ,opzetten, waarin de
indieners een plan weergeven hoe de nieuwbouw gerealiseerd kan worden, volgens de huidige
eisen op het gebied van materiaal/isolatie/geluid etc.
Het facilitaire gebruik van zowel deze nieuwbouw als kerkzaal zelf, zal een belangrijke spil zijn in
de wijze waarop het college, maar zeker ook de gemeente , inhoud gaan geven. Daartoe zal zeer
nadrukkelijk het gebruik door de gemeente zelf een punt van aandacht zijn, met daarnaast de
mogelijkheden die de ruimten kunnen gaan betekenen als bron van (huur) inkomsten.
Opstellen Begroting: Inmiddels is er een vrij nauwkeurige begroting opgezet , welke aangeeft hoe
op dit moment , de grootte van de bouwsom zou moeten zijn. De begroting is aangevuld met de
kosten voor inventaris ,kerkzaal en buiten terrein. Hierdoor is het mogelijk om voor de komende
jaren de uitgaven te beheersen en juist toe te passen. In de afgelopen jaren zijn helaas de bouw
materialen en andere bouwkosten hoger geworden waardoor de begroting nieuwbouw ongeveer
20 procent hoger uitvalt. Dit is een tegenvaller.
Opstellen beheers opzet: Dit verdient grote aandacht van de bouwcommissie.
Verdere punten om uit te werken:
Hoe te voorzien in tijdelijke ruimten tijdens de nieuwbouw.
Toegang begraafplaats tijdens nieuwbouw, etcetera.

Communicatie leden
Het college wilt gaan onderzoeken hoe gemakkelijker en op een snellere manier te communiceren
met de gemeenteleden. Voor urgente zaken, maar wellicht ook voor (maandelijkse) nieuwsbrieven,
liturgieën etc. is het handig een complete e-mailadressenlijst te hebben van de leden, welke AVGproof is. Er wordt een plan opgezet hoe de e-mailadressen van zoveel mogelijk gemeente leden
binnen te halen.
Website
Er is enige vertraging ontstaan in de lancering van de nieuwe website. Verwachting is dat deze in het
eerste kwartaal van 2020 gereed is.
Schermen
De kerkzaal is voorzien van een 3-tal schermen, welke boven de preekstoel bevestigd zijn. Wegens de
indeling van de kerk, en de kroonluchters zijn er plekken in de kerk die vermindert zicht geven op de
schermen. Verzoek aan mensen om daarom een plek te kiezen waarbij voldoende zicht is. Ook de
liturgische tafel is voorzien van een klein scherm zodat de spreker vanaf de tafel of de preekstoel
mee kan kijken.
De schermen worden altijd de 1e zondag van de maand gebruikt, en bij bijzondere diensten. Als er op
andere data gebruik van gemaakt wil worden, kan dit doorgegeven worden aan Anneke Hopmanvan Vulpen of Jeanette Timmer-Stekelenburg. Er is altijd iemand oproepbaar gesteld van het team.
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Jaarplan Jeugdwerk 2019-2020
Uitgangspunt
Doel van het jeugdwerk is, om kinderen/jongeren in aanraking te brengen met het geloof/Jezus
Christus. In de kerk zijn ze uitgenodigd, daar komen ze in aanraking met gebed, vertrouwen en ‘er
zijn voor elkaar’. Door de onszelf en kinderen/jongeren te houden aan spelregels, ontstaat
speelruimte.
Vanzelfsprekend is de benadering van de kinderen/jongeren bepaald door hun leeftijd.
Alles beoogt de kinderen/jongeren binnen de context van de kerk en het christelijke geloof bij elkaar
te brengen en te houden.
De Jeugdraad




















Maakt het voor de werkers/vrijwilligers in het jeugdwerk van Tienhoven mogelijk om een
jongeren coaching dag bij te wonen, georganiseerd door een externe partij.
Heeft aandacht voor de website van onze gemeente en dan specifiek voor het onderdeel
jeugdwerk. De site sluit aan bij de doelgroep (jeugd - tiener). Attendeert tevens de ouder(s)
van de jongeren op deze site.
Maakt gebruik van social media en informeert de jongeren via de app groepen.
Neemt het initiatief om met ouder(s) en/of jongeren/Kerkenraad in gesprek te gaan over
geloof en de rol van de kerk daarin.
Geeft samen met de jeugdouderling en pastoraal medewerkers jeugd uitvoering aan de
activiteit(en) die volgen uit de gesprekken met jongeren, ouders en/of Kerkenraad.
Heeft minimaal 2x per jaar een vergadering met elkaar (pastoraal medewerkers jeugd en
jeugdouderlingen) waarbij het beleid van het komende seizoen wordt besproken en welke
plannen er gemaakt worden voor de jongeren.
Organiseert jaarlijks een kinderactiviteit voor de kinderen vanuit de kerk, én voor alle
kinderen uit het dorp (vanaf basisschoolleeftijd).
Organiseert jaarlijks een ‘Kerst met kinderen’ dienst, eventueel binnen een reguliere dienst
of in samenwerking met de basisschool “De Klaroen” als dit aansluit bij het programma van
school.
Verzorgt voor alle aanwezige kinderen van 0-12 jaar een boek op 1e Kerstdag.
Neemt het initiatief voor de kerstboom in de kerk.
Organiseert jaarlijks een kerk- en schooldienst in samenwerking met de basisschool “De
Klaroen”. Hieraan gekoppeld is een bezoek van de dominee aan alle klassen van de Klaroen.
Organiseert (twee)jaarlijks een rondleiding door de kerk voor de kinderen van groep 6/7/8
van de basisschool “de Klaroen”.
Is alert en reageert op signalen wat er met de kinderen speelt (ziekte, overlijden van bijv.
grootouders, examen enz.) en stuurt een kaartje/brengt een bezoek.
Probeert (jongere) gemeenteleden/dorpsbewoners te enthousiasmeren om vrijwilliger te
worden binnen het jeugdwerk, voor zowel clubwerk alsmede losstaande activiteiten.
Brengt een bezoek aan een kind dat 4 jaar wordt en zijn/ haar ouders, door de pastoraal
medewerker jeugd, om het bootje te brengen dat het kind ontvangen heeft tijdens de doop.
Daarbij ontvangt het kind een uitnodigingskaart voor de Kindernevendienst.
Verzorgt elk jaar de verkoop van speculaasbrokken in onze gemeente, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het jeugdwerk.
Verzorgt de Paasbloemengroet.

De Oppasdienst
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Verzorgt iedere zondagochtend, tijdens de kerkdienst, een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4
jaar, met uitzondering van 1 januari en Hemelvaart.
De Kindernevendienst







Verzorgt wekelijks een kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar (twee
leeftijdsgroepen) met uitzondering van de kerk-schooldienst en 1 januari.
Tijdens de zomerperiode is er geen kindernevendienst, maar wordt bij de ingangen van de
kerk een boekje neergelegd om te tekenen/kleuren/puzzelen, zodat de kinderen zich tijdens
de dienst kunnen bezighouden.
Werkt met ‘Kind op zondag’.
Met Kerst (adventtijd) en met Pasen (40-dagentijd) wordt een project gevolgd.
Op Goede Vrijdag komen de kinderen bijeen voor broodmaaltijd en verdieping.

KND-XL (groep 5 tot en met 8 van de basisschool, bovenbouw)





Verzorgt 5 keer per jaar een lange KND tijdens de gehele kerkdienst.
Is een vorm van basiscathechese.
Wordt verteld over basiselementen van het geloof zoals Doop, Heilig Avondmaal, Tien
geboden, e.d.
Werkt met o.a. JOP materialen welke passend zijn gemaakt voor onze gemeente.

De Kinderclub (groep 5 t/m 8 van de basisschool, bovenbouw)





Verzorgt wekelijks een, aan hun leeftijd aangepaste, ontspanningsavond.
Begint de avond met een gebed/gedicht.
Maakt van elke bijeenkomst een verslag en leest deze voor aan de groep.
Verzorgd 1 keer per jaar de kaartjes bestemd voor de Paasbloemen groet.

Catechese







Eén keer per maand (periode september - mei) wordt op de donderdagavond catechese
gegeven in een groep voor de 12, 13,14 en 15 jarigen en vanaf 19.30 tot 20.45 uur. De
catechese werkt onder andere met materialen van JOP, jongerenwerk van de PKN.
Verzorgt 1 keer per jaar een kerkdienst, door de CAT voorbereid.
Vier keer per jaar een catechese voor de 17+ jongeren; tijdens een maaltijd wordt met de
jongeren gesproken over wat hen bezig houdt in relatie tot het geloof.
Organiseert een high tea om het seizoen af te sluiten, waarvan de opbrengst bedoeld is voor
een doel, bepaald door de jeugd (alle groepen)
Verzorgt een filmavond dorps breed, waarbij de organisatie en presentatie in handen ligt van
de jeugd.
Start het seizoen met een gezamenlijke activiteit.

Youth United



De jeugdouderlingen hebben samen met diverse kerken in Maarssen een samenwerking
gestart in de vorm van Youth United.
Team van Youth United organiseren gezamenlijke activiteiten voor jongeren van 12- 16 jaar.
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Heeft tot doel om leeftijdsgenoten te ontmoeten en te leren kennen met (misschien) een
andere geloofsachtergrond / -beleving.
Activiteiten zijn van een sportief karakter zoals schaatsen, klimbos, zwemmen, kamp enz.
Terugkerende activiteiten zijn: The Passion, Sirkelslag.

Jaarplan ConnAction 2019-2020
ConnAction verzorgt missionaire activiteiten. ConnAction bestaat uit vier personen, te weten:
Anneke Hopman, Wilma Roelvink, Christiaan Deij en Nienke IJtsma.
Activiteit: Puzzel- en kleurwedstrijd, Kerstkerkraam
Wat: In het Kerstkerkraam verschijnt een puzzel- en kleurwedstrijd, beide dorpsgericht (kleurplaat
door Heinie de Kruijff-Verkroost en dorpspuzzel). Omdat het Kerstkerkraam dorpsbreed wordt
uitgebracht wordt dit een actie voor het hele dorp.
Hoe: Anneke maakt een puzzel en Heinie de Kruiff maakt een kleurplaat.
Wie: ConnAction, allen.
Activiteit: Missonaire Dienst (15 maart 2020)
Wat: Een laagdrempelige dienst voor.
Hoe: Een spreker en passende muziek. Voorbereiding samen met de spreker. Voorbereiding gestart
in november.
Wie: ConnAction.
Activiteit: Concert Sela
Wat: Bezoek aan concert van Sela.
Hoe: Streven is om met ongeveer 50 mensen een Paasconcert van Sela te bezoeken. Zodra data
duidelijk zijn zullen hier 50 kaarten voor gereserveerd worden. Indien de kosten het toelaten, zal ook
een bus geregeld worden.
Wie: ConnAction.
Activiteit: Zomertijdschriftenactie
Wat: Zomeractie tijdschriften.
Hoe: Voor de laatste dienst voor de zomervakantie weer tijdschriften uitreiken aan mensen in de
gemeente, als leesvoer voor in de vakantie.
Wie: ConnAction.
Activiteit: Startweekend
Wat: Kick Off Seizoensstart
Hoe: Samen met andere commissies voorbereiden van het startweekend 2020. Voorbereiden vanaf
mei 2020 (ConnAction + werkgroep eredienst + voorheen startzaterdagcommissie).
Jaarplan Werkgroep Eredienst 2019-2020
De werkgroep eredienst houd zich bezig met “aankleding” van de erediensten op zondagen en
bijzondere diensten, bv op de kerkelijke feestdagen en in de Stille Week of op een zondag
tussendoor. Voor zover dit niet door andere werkgroepen geregeld wordt of in samenwerking met
andere werkgroepen.

Versie, februari ’20

9

Activiteiten:
- Muzikale invulling organiseren tijdens de diensten, buiten de vaste organisten, bv een koor of
muzikant.
- Gastheren/vrouwen regelen tijdens bijzondere diensten.
- Andere passende activiteiten organiseren.
- In contact blijven met andere werkgroepen en de kerkenraad.
De werkgroepleden, Corrie Verhoeff- van Noort, Marieke de Graaf- Hopman, Jose Verkroost- van
Hesteren, Elly van Vulpen- Odijk en Diedy Sterkenburg- van der Wilt. Omdat voorheen nauw
samengewerkt werd met de voorganger, en nu geen vaste voorganger / contactpersoon is, zal vanuit
de kerkenraad een vast aanspreekpunt aangewezen worden voor de werkgroep, ook in het
ontvangen van feedback en input vanuit de kerkenraad (onder meer tbv afstemming met andere
commissies en activiteiten).
Jaarplan Pastoraat 2019-2020
Naast reguliere pastorale werkzaamheden, zal begin 2020 gestart worden met Welkom Thuis avonden. Na evaluatie zal bekeken worden of hier een (permanent) vervolg aan gegeven zal worden
vanaf het najaar van 2020.
Welkom Thuis (toelichting)
Jarenlang was het in Tienhoven gebruikelijk om een Groothuisbezoek te organiseren. Dit was een
ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met een klein aantal gemeenteleden bij iemand thuis. Tijdens
een groothuisbezoek werd er over geloof en bijbel en God gepraat in de informele/huiselijke sfeer.
De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. De afgelopen jaren werd
dit niet meer georganiseerd vanwege allerlei redenen.
In juni 2016 kwam vanuit het Pastoraal Beraad de suggestie naar voren om het Groothuisbezoek
nieuw leven in te blazen. In het kader van het beleidsplan 2017-2022 met als titel ‘Verbinden’ is het
Groothuisbezoek toen in een nieuw jasje gestoken.
Binnen de kerk willen we graag meer met elkaar praten over wat ons bindt. Daarnaast zijn we als
kerk ook op zoek naar de verbinding met ons dorp (aldus ons beleidsplan).
Daarom is Welkom Thuis bedacht.
Welkom Thuis is een mooie kans om buiten de kerk het geloofsgesprek te voeren, niet alleen met
gemeenteleden, maar ook met mensen die geen lid zijn van de kerk. Op een avond kom je samen
met jouw buren om te praten over wat jouw leven zin geeft. Wat bindt ons meer dan elkaar mogen
inspireren door te praten over wat werkelijk van belang is?
Welkom Thuis bestaat uit een Handleiding waarin het doel, thema, en programma wordt
uiteengezet. Verder staan er organisatorische en praktische tip bij en spelregels. Daarbij is er een
handleiding gemaakt met teksten die gebruikt kunnen worden. Met deze Handleiding en bijlage
kunnen gemeenteleden vrij gemakkelijk zelf aan de slag als gespreksleider. Naast de gespreksleiders
heb je ook organisators nodig, die de mensen bij hen thuis willen ontvangen. Een aantal mensen zijn
al bereid gevonden om als gespreksleider of organisator op te treden (nog niet genoeg).
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BIJLAGE : BELEIDSPLAN 2017-2020
Beleidsplan Protestantse Gemeente Tienhoven
Met als trekkers de voorzitter van de Kerkenraad, de predikant en de beide scriba’s is een
Beleidsplan 2017-2020 geschreven in nauwe samenwerking met alle betrokken organisaties in de
kerk. Op basis van dit beleidsplan wordt door elke geleding binnen de kerk jaarlijks een eigen
jaarplan opgesteld.
Begeleiding van een goede uitvoering van (en sturing op) dit beleidsplan en haar jaarplannen is een
belangrijke taak van de scriba.
1. Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Tienhoven is een gemeenschap die elkaar en God ontmoet rondom de
woorden van God (de Bijbel) en de goede boodschap van Jezus Christus in en om De Kerk van
Tienhoven. Wij hechten er waarde aan dat we in de kerk rust en bezinning kunnen vinden (op adem
kunnen komen), geïnspireerd worden en iets kunnen leren, om ons zo in dankbaarheid dichterbij
God te weten en open te staan voor zijn Heilige Geest. En dat dit alles zijn uitwerking heeft in ons
persoonlijke leven.
Als gemeente willen we graag naar elkaar omzien, in contact met elkaar komen en het geloof met
elkaar delen tot opbouw van de gemeente en ook tot opbouw van het geloof van elke individueel
gemeentelid, zowel voor de jongeren als de ouderen binnen onze gemeente. Wij zoeken harmonie
met elkaar, met God en met de natuur. We vinden het belangrijk dat onze christelijke traditie
vertaald wordt naar deze tijd, en dat ons geloof uitgedragen wordt naar de jongere generatie en naar
de mensen buiten de kerk.
2. Waar willen we naar toe? (uitgangspunten van het beleid)
Op het niveau van geloven:
Wij willen ruimte maken voor onbevangen en ontvankelijk geloof: door meer spontaniteit, elkaar
meer de ruimte te geven, samen ideeën uit te werken en ook te doen, meer te bidden,
gemeenteleden een grotere inbreng in de kerkdiensten te geven, en dit alles in het volste
vertrouwen dat veranderingen goed kunnen zijn. We willen veranderen in een rustige beweging, en
daarbij de Heilige Geest de ruimte geven en onze tradities koesteren.
We willen met de traditionele kerk openstaan voor en bouwen aan nieuwe gemeenschappen en
netwerken: door open te staan voor andere geloofsgemeenschappen, onderzoek doen naar welke
geloofsgemeenschappen een samenwerking willen aangaan, door te kijken naar de mogelijkheden
tot vernieuwing van onze eigen kerkdiensten.
Wij willen ons geloof en christelijke/kerkelijk erfenis overdragen naar de nieuwe generatie: door met
grote regelmaat diverse activiteiten te organiseren, en door gezinnen toe te rusten en te
ondersteunen willen wij onze christelijke bagage, waarden en normen en Bijbelkennis overdragen.
We willen graag aan de jongere generatie het geloof voorleven, ze bewust maken van wie ze zijn en
dat ze uniek zijn. We willen ook hierin onbevangen en ontvankelijk zijn.
Op het niveau van organisatiestructuur en bestuur:
We willen gaan nadenken over de toekomst van onze kerk en met name op bestuurlijk en
organisatorisch niveau. Door ons af te vragen wat noodzakelijk is en wat niet, door te kijken of er
veranderingen mogelijk zijn in het dagelijks bestuur (mogelijkheden tot het ontwikkelen van een MT),
door de inzet van moderne communicatie, door een eventuele reorganisatie van de geledingen.
Bestuurlijk gezien wensen we de volgende attitude vast te houden: we komen afspraken na, we
hebben vertrouwen in elkaar en we zijn transparant in wat we doen. We streven naar een sfeer van
veiligheid.
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Hierop aansluitend: ook gaan we kijken naar de mogelijkheden om samen te werken en eventueel
zelfs te federeren met andere gemeentes in de buurt. We brengen in kaart wat we onze zwakke en
sterke punten zijn en wat voor ons bedreigingen en kansen zijn, om zo te zien op welke punten
samenwerking met andere gemeentes gewenst is.
3. Realisatie van het beleid
Hoe gaan we ervoor zorgen dat we:
• ruimte maken voor onbevangen en ontvankelijk geloof
• met onze traditionele kerk openstaan voor en bouwen aan nieuwe gemeenschappen en netwerken
(bijvoorbeeld door contact met de lokale school aan te scherpen en 55+ activiteiten buiten onze
eigen gemeente te bezoeken en daar contacten te leggen.)
• ons geloof en christelijke/kerkelijk erfenis overdragen naar de nieuwe generatie
• gaan nadenken over de toekomst van onze kerk/gemeente, met name op bestuurlijk en
organisatorisch niveau.
• gaan kijken naar de mogelijkheden om samen te werken en eventueel zelfs te federeren met
andere gemeentes in de buurt
Dit wordt bekeken per geleding en er worden acties geformuleerd.
Aan elke actie wordt een tijdspad gekoppeld.
4. Middelen tot realisatie van het beleid
Wat hebben we nodig om bovenstaande activiteiten te ontplooien en op gang te brengen?
Per geleding en per actie wordt dit verder goed uitgewerkt.
Dit alles wordt met regelmaat op de kerkenraad gerapporteerd.
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