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Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.
Psalm 127: 1

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) voor de periode 20182022. In zekere zin een gedenkwaardig document dat de overgang markeert van het fusietraject
van ‘hervormd’ en ‘gereformeerd’ naar één gezamenlijke gemeente binnen de Protestantse Kerk
Nederland (PKN) per 1 januari 2018. In dit beleidsplan wordt beschreven waar de PGR voor staat
en gaat, wat zij de komende vijf jaar van plan is en hoe dit te bereiken. Een plan dat beoogt te
inspireren en te helpen om keuzes te maken. Uitgangspunt is de eenheid van de gemeente door
het geloof in Jezus Christus. Met tegelijkertijd oog voor de pluriformiteit binnen de gemeente,
alsook oog voor de ‘wereld om ons heen’.
Het hart van de gemeente is de relatie met God, door Jezus Christus. Hij is de bruidegom, de
gemeente is Zijn bruid. Hij is het hoofd, de gemeente is het lichaam. De gemeente dient een plaats
te zijn waar die relatie met God tot stand kan komen en kan worden gevoed. Er is behoefte aan
erediensten en prediking, omzien naar elkaar, kringwerk en onderwijs die het hart bereiken, en
het besef geven van de aanwezigheid van de ware God. De PGR streeft ernaar zo’n plaats te zijn,
waar ontmoeting centraal staat, waar geloof kan worden gedeeld en waar groei in geloof mogelijk
is. Nederigheid en een van God afhankelijke houding is hierbij gepast, getuige ook bovenstaande
tekst uit Psalm 127.
Open harten!
Als titel voor dit beleidsplan is gekozen voor ‘Open harten!’, omdat geloven en gemeente-zijn
zaken zijn van het hart. De blik is daarbij zowel op de gemeente als naar buiten gericht.
‘Open harten!’ staat voor:
➢ Gods plan met Zijn gemeente; zoals bovenstaand Woord van God van ons vraagt, dat wij
onze harten openen en richten op het kloppende hart van onze hemelse Vader, zodat Hij
de ruimte heeft om Zijn gemeente op te (laten) bouwen en dat wij de aanwezigheid van
God ook in de organisatie van de gemeente duidelijk gestalte geven;
➢ De (persoonlijke) relatie met de Heer; dat vele harten in de gemeente en daarbuiten zich
openen voor Hem. Zodat Hij met Zijn Geest in ons kan wonen, ons leven kan veranderen en
ons kan vullen met Zijn liefde en vrede; open harten voor Zijn plan met ons leven;
➢ Relaties tussen mensen; open harten naar elkaar, zodat er ruimte is voor verschillende
vormen van geloofsbeleving; open harten naar de samenleving waarin we kerk zijn;
alsmede bewogen harten voor de wereld om ons heen zodat we omzien naar mensen in
nood (financieel, geestelijk of anderszins), misstanden in de samenleving bestrijden en zorg
dragen voor Gods schepping;
➢ Jezus’ opdracht aan ons christenen om op basis van onze gaven Zijn evangelie te delen met
mensen – dichtbij en veraf – opdat zij hun harten openen, voor Hem en voor elkaar.
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Ook omtrent de (nieuwe) organisatiestructuur van de PGR komt het hart in beeld. De
taakgroepenstructuur (bij officieel besluit gekozen als organisatiestructuur, december 2014) vormt
het ‘kloppend hart’ van het omvangrijke kerkenwerk. Hier ligt een belangrijk fundament om ‘open
harten’ tot wasdom te (kunnen) laten komen. Met als verlangen een bloeiende gemeente waarbij
sprake is van ‘eenheid in verscheidenheid’.
Leeswijzer
In de hierna volgende hoofdstukken wordt allereerst de ontstaansgeschiedenis van de PGR kort
beschreven (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de missie en visie van de PGR,
respectievelijk, waar de PGR voor wil staan en voor wil gaan met kort enkele kernwaarden
uitgelicht. Uitgaande van de PGR missie en visie is in hoofdstuk 4 een zevental kaders en
randvoorwaarden uitgewerkt die in belangrijke mate de basis vormen voor het (toekomstig) beleid
van de PGR. Deze kaders en randvoorwaarden zijn in hoofdstuk 5 vertaald naar concrete
beleidsdoelen waar we als PGR de komende vijf jaar aan willen gaan werken.
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2. Waar komen we vandaan
De protestantse kerkgeschiedenis van Rijnsburg (zie Kerkgeschiedenis van Rijnsburg1) begint eind
16e eeuw, gemarkeerd door de bouw van de Grote- of Laurentiuskerk (1577/1578). In 1816
ontstaat uit de oorspronkelijke gemeente de Hervormde Gemeente Rijnsburg (HGR). Ruim 20 jaar
later vindt een afscheiding plaats, die de oorsprong vormt voor de in 1892 genoemde
Gereformeerde Kerk Rijnsburg (GKR). Beide gemeenten groeien uit tot een familiekerk met een
sterke verwevenheid tussen het dorps- en het kerkleven alsook tussen het familie- en het
kerkverband.
‘Samen op Weg’ naar een Protestantse Kerk in Nederland
In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt voorzichtig de dialoog geopend tussen ‘hervormd’ en
‘gereformeerd’ in Nederland. Theologen aan beide zijden wijzen nieuwe noties aan: over het
komende Koninkrijk van God, waar de wereld van weten moet. Dit resulteert in een missionair
elan, waarbij men elkaar niet meer als concurrenten wenst te zien maar als ‘medeburgers’ in dat
Koninkrijk. De oproep tot eenwording klinkt steeds luider en resulteert in het ‘Samen op Weg
proces’ met als doel in 1980 de vereniging tot Protestantse Kerk in Nederland. Dit duurt
uiteindelijk nog bijna 25 jaar en verloopt niet zonder slag of stoot, zowel landelijk als lokaal. Per 1
mei 2004 treedt officieel de nieuwe kerkorde in werking en gaan de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk op in de Protestantse
Kerk in Nederland (zie PKN - Samen op Weg in vogelvlucht 2).
Het fusieproces in Rijnsburg
Ook in Rijnsburg gaan de HGR en GKR ‘samen op weg’. De belangrijkste motivatie voor het zoeken
naar meer verbinding is dat in beide gemeenten het besef groeit dat er een gemeenschappelijk
fundament is in Jezus Christus als de voor onze zonden gestorven en opgestane Heer en Heiland.
Eerste concrete invullingen zijn de kanselruil en het evangelisatiewerk. In 1980 wordt daartoe
door beide gemeenten de zogenaamde ‘consensus’ ondertekend. Gaandeweg wordt steeds meer
in gezamenlijkheid opgepakt en wordt in beide gemeenten het toewerken naar eenwording
actiever onderdeel van beleid. In 2010 wordt het ‘echte’ formele fusietraject ingezet. De
werkgroep PGR wordt ingesteld om het fusieproces vorm te geven. Aansturing en bewaking van
het proces vindt plaats door de stuurgroep bestaande uit de beide moderamina. De Grote
Kerkenraden van beide gemeenten zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming. Belangrijke
onderwerpen worden voorafgaande aan definitieve besluitvorming gepresenteerd aan de
gemeente. Per 1 januari 2018 houden de HGR en de GKR op te bestaan en ontstaat de PGR.

1

2

http://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom/kerkgeschiedenis-van-rijnsburg/
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/geschiedenis/Paginas/Samen-op-Weg-in-jaartallen.aspx
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Belangrijke aandachtspunten voor de PGR vanuit het voorgaande beleid
Zowel de GKR als HGR hebben in het verleden gewerkt met beleidsplannen. De meest recente
plannen, daterend van 2006 voor de GKR (‘Geroepen tot Groei’) en van 2008 voor de HGR, zijn in
2014 geëvalueerd. Deze evaluaties hebben een aantal conclusies en aanbevelingen opgeleverd die
zijn meegenomen in dit plan. Enkele aandachtspunten die we specifiek willen noemen zijn:
➢ Beide gemeenten hebben in hun voorgaande beleid eerste stappen gezet om meer
‘missionair’ gemeente te (willen) zijn (zie ook hoofdstuk 3). Missionair zijn is echter niet
iets dat je kunt organiseren, of neerleggen bij enkelen. Het is een gerichtheid die breed
gedragen moet worden in de gemeente, en die als een rode draad door al de activiteiten
heen loopt.
➢ Er zijn positieve ervaringen met het zoeken naar nieuwe, passende en eigentijdse vormen.
Daar moeten we in PGR verband zeker mee doorgaan (ruimte voor veelkleurigheid).
➢ Daarbij zullen we moeten zorgen voor een goede samenhang tussen de verschillende
activiteiten die we aanbieden (creëren van ‘groeipaden’ en ‘leerlijnen’) en rekening
houden met de eigen draagkracht op het gebied van mensen en middelen.
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3. Wie zijn we en waar willen we naar toe – Missie en Visie PGR
In 2011 hebben de gezamenlijke kerkenraden een missie en visie voor de PGR geformuleerd. De
missie geeft de kernwaarden aan waar de PGR voor staat, terwijl de visie een toekomstbeeld
schetst waar de gemeente naar toe wil groeien. Als zodanig vormen zij de basis voor dit
beleidsplan en dienen ook als toetssteen voor concreet geformuleerde beleidsdoelen (zie
hoofdstuk 5). Tegelijkertijd is de huidige situatie van belang – immers het startpunt – zowel bij de
formulering als bij de uitvoering van beleid. Dit hoofdstuk start daarom met een beschrijving van
de identiteit van de PGR anno 2017 (alsmede de maatschappelijke context), gevolgd door de PGR
missie en visie. Enkele kernbegrippen hieruit worden kort toegelicht.
Identiteit PGR – Wie zijn we
Als PGR leven wij uit de Liefde van Jezus Christus, Gods Zoon, de voor onze zonden gekruisigde en
opgestane Heer, die ons leidt door Woord en Geest. In Hem hebben wij Gods Liefde ontmoet,
ontvangen wij Zijn Liefde elke dag van ons leven, en willen wij die Liefde doorgeven.
De onvoorwaardelijke liefde van God in Jezus Christus is het fundament waarop de gemeente is
gebouwd. Dit schept een eenheid die elke vorm van diversiteit overstijgt. Tegelijkertijd is er ook
wel degelijk (ruimte voor) diversiteit in de PGR. Gemeenteleden geven op uiteenlopende
manieren gestalte aan hun geloof. Dit uit zich in verschillende vormen van de eredienst en
andersoortige activiteiten, die beogen aan de diverse geloofsbelevingen een plek te bieden.
In welke maatschappelijke context bevinden we ons
Het is van belang dat we aandacht hebben voor wat er buiten (en ook binnen) onze kerkmuren
gebeurt. Als we als Kerk vervreemden van maatschappelijk ontwikkelingen, dan zullen we
marginaliseren. Er is veel tegenstand: zonde, de duivel, de machten en krachten. Tegelijkertijd
neemt de hang naar ‘het ware geloof’ toe. Bijlage 2 biedt een overzicht van relevante
maatschappelijke trends en ontwikkelingen, evenals kansen en bedreigingen voor de Kerk.
Een van de meeste relevante maatschappelijke trends van de afgelopen decennia (maar nog
steeds actueel) is dat veel mensen wel interesse hebben en openstaan voor ‘geloof’, maar dit los
zien van een kerk of gemeente (Verenigd in verandering, SCP 20143). Dit heeft geleid tot een
sterke terugloop in ledental (met name jonge gezinnen en jongeren) en daarmee ook in
inkomsten. Ook het aantal ‘actieve’ leden neemt af, zodat steeds meer taken op minder schouders
terechtkomen. Een belangrijke uitdaging voor de PGR in de komende periode is het zoeken naar
manieren om geloven en ‘gemeente zijn’ weer meer in verbinding te brengen en mensen te laten
zien dat het samen beleven van het geloof een meerwaarde biedt. Dit vraagt dat we als gemeente
duidelijk een eigen identiteit verwoorden, dat we uitleven wat het geloof in het dagelijks leven
betekent. Wat voor antwoorden het geloof geeft en hoe het werkt in het eigen leven en in de
gemeente. Dat we de verhalen uit de Bijbel op een eigentijdse manier (laten) horen en mensen
handvatten bieden om dat wat we leren uit de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen.
3

http://www.scp.nl/dsresource?objectid=37668&type=org
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Missie PGR – Wie willen we zijn
De Protestantse Gemeente Rijnsburg is een veelkleurige ‘dorpskerk’. Wij geloven in God de Vader
en weten ons gemeente van Jezus Christus, die wij belijden als Heer en Verlosser. In leven en
werken willen wij ons laten leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij daarbij als het
leidende Woord van God.
De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de actualiteit van de
Reformatie.
We voelen ons nauw verbonden met de Rijnsburgse gemeenschap en weten ons geroepen om ons
hierbinnen in te zetten, om als gemeente het evangelie door te geven en een levend getuige te zijn
van onze Heer Jezus Christus. Een zelfde betrokkenheid voelt de gemeente in gebed, woord en
daad met het werk van kerken wereldwijd.
Visie PGR – Waar willen we naar toe
Vanuit deze Missie brengt de gemeente haar geloof in praktijk. Als ‘dorpskerk’ willen wij zichtbaar
aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap, door onze maatschappelijke betrokkenheid en met
een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk als materieel.
Wij streven er daarom naar een missionaire gemeente te zijn. Een kerkelijke gemeenschap waarin
niet alleen de eigen leden zich thuis voelen, maar ook mensen van buiten zich welkom weten. Wij
oefenen ons in de relatie met de Heer zodat niet alleen wijzelf maar ook mensen van buiten verrast
worden door de relevantie van het christelijk geloof.
Wij dragen zorg voor onze leden en bieden ruimte voor een veelkleurige geloofsbeleving. Wij willen
dat doen door het aanbod van diverse erediensten, jeugdwerk, cursussen en ontmoetingsplekken.
De Bijbel en de eenheid van het geloof geven de kaders voor deze variatie aan.
Toelichting kernbegrippen – ‘veelkleurig’ / ‘dorpskerk’ / ‘missionair’
Veelkleurig: De PGR is een veelkleurige gemeente, in die zin dat gemeenteleden de gedeelde basis
van het geloof in God en Jezus Christus op verschillende manieren vorm kunnen geven. Dit
zodanig dat alle leden zich blijvend betrokken weten bij de nieuwe fusiegemeente. De PGR wil
ruimte bieden aan veelkleurigheid in de vorm van diverse erediensten en andere activiteiten en
waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor
een ieder.
‘Dorpskerk’: De PGR is ‘van oudsher’ (voortbouwend op de HGR en GKR) een dorpskerk met een
sterke verwevenheid tussen het dorps- en het kerkleven alsook tussen het familie- en het
kerkverband. Dit impliceert niet dat de PGR naar ‘binnen’ gericht is, maar vanuit een sterke sociale
cohesie juist naar ‘buiten’ gericht wil zijn, met oog voor de Rijnsburgse gemeenschap, de
samenleving en wereld om ons heen, ofwel ‘missionair gemeente zijn’ (zie hieronder).
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Missionair: Elke gemeente is in wezen ‘missionair’, in die zin dat zij per definitie meewerkt aan
Gods missie: het Koninkrijk van de Hemel in deze wereld zichtbaar en ervaarbaar maken door
mensen bij Jezus te brengen. Het gaat daarbij in eerste instantie niet om ‘doen’ maar om ‘zijn’. Het
gaat ook niet direct om (extra) activiteiten, maar om een hartsgesteldheid, om een houding. Een
gunnende houding, gericht op andere gemeenteleden en op gasten, gedreven vanuit
bewogenheid met hun leven. God is het die dit ‘missionair-zijn’ in de harten van mensen schrijft,
zoals Jezus toen hij de scharen zag met ontferming bewogen werd. Een gerichtheid die breed
draagvlak behoeft in de gemeente. De vraag is hoe de PGR een plek kan zijn waar mensen worden
uitgenodigd en uitgedaagd om in Gods koninkrijk te komen en daarin te participeren. Een
document vanuit de PKN dat hierbij behulpzaam kan zijn en het missionair gemeente zijn richting
en gestalte kan geven is 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente4 (zie ook
www.pkn.nl/missionair).

4

http://www.protestantsekerk.nl/missionair/Revitaliseren/materiaal/mm30/Paginas/default.aspx

Beleidsplan PGR 2018-2022

9

Eindversie – v1.2, september 2017

4. Hoe dit bereiken – kaders / randvoorwaarden
Het vertalen van de PGR missie en visie naar concrete beleidsdoelen gebeurt binnen een aantal
kaders en randvoorwaarden. Deze zijn voor een belangrijk deel gestoeld op de Plannen van
Aanpak van de diverse geledingen (taakgroepen / colleges, pastoresteam, PGR bestuur), en zijn
richtinggevend voor het komend (en toekomstig) beleid. Bijlage 2 biedt een overzicht van de
‘vergezichten’ (zoals geformuleerd in 2014) van de taakgroepen / colleges. Onderstaand worden
de relevante kaders en randvoorwaarden beschreven. Deze zijn:
1. Taakgroepenstructuur
2. Doelgroepen – levensloopbenadering
3. Geloofsgroei in vijf fasen
4. Pastoresteam – ruimte voor bedieningen (c.q. bijzondere opdracht)
5. Pastoraat – omslag naar Buurtpastoraat
6. Beheer van financiële middelen
7. ‘Inrichting’ – gebouwen en middelen
4.1 Taakgroepenstructuur
Als organisatiestructuur hanteert de PGR het taakgroepenmodel. Zes taakgroepen (Erediensten,
Pastoraat, Jeugd & Jongeren, Vorming & Toerusting (V&T), Missionair en Communicatie) vormen
tezamen met de twee colleges Diaconie (& Zending) en Kerkrentmeesters het ‘kloppend hart’ van
het kerkenwerk. Bijlage 2 beschrijft (naast de ‘vergezichten’) de taakstelling van de verschillende
geledingen. De positie, het functioneren en onderlinge verhoudingen zijn als volgt:
➢ De colleges zijn qua positie en functioneren georganiseerd en samengesteld zoals bepaald
volgens de PKN Kerkorde (Ordinantie 11); beide zijn afgevaardigd in het moderamen;
➢ De taakgroepen (TG-en) hebben een coördinerende, aansturende en faciliterende functie;
elke TG houdt structureel contact met de ‘uitvoerende’ geledingen binnen het werkveld;
➢ Een TG bestaat uit minimaal 5-6 personen, waaronder een predikant (evt. met bediening).
➢ De TG-voorzitters zijn afgevaardigd in de Kleine Kerkenraad; zij dienen door de PGR goed
voorbereid en toegerust te worden voor hun taak/functie;
➢ De TG-en Erediensten, Pastoraat, Jeugd & Jongeren en het College van Diakenen (& Zending)
vormen de ‘pijlers’ van de kerkelijke activiteiten voor (en door) de gemeente(leden);
➢ De TG-en Missionair en V&T vervullen daarin een ondersteunende functie (‘paraplufunctie’);
V&T ten aanzien van het creëren en bewaken van samenhang en het bieden van toerusting
(op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon); Missionair ten aanzien
van de missionaire gerichtheid bij bestaande en nieuwe activiteiten.
➢ Het College van Kerkrentmeesters (CvK) draagt zorg voor beheer en ondersteuning met
betrekking tot de middelen en faciliteiten (van niet-diaconale aard);
➢ De TG Communicatie staat voor goede en eenduidige communicatie; vanuit de Kerkenraad
naar de gemeente; tussen de geledingen en vanuit de geledingen naar de gemeente;
➢ Het beleid van de TG-en wordt uitgewerkt in jaarplannen en getoetst aan het PGR
beleidsplan. Richtinggevend zijn de plannen van aanpak, vastgesteld in 2014 (zie bijlage 2).
➢ Besluitvorming ten aanzien van de plannen en beleid vindt plaats in de Grote Kerkenraad.
Beleidsplan PGR 2018-2022
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De organisatiestructuur en onderlinge verhoudingen van de zes TG-en en de twee colleges kunnen
worden weergegeven in de vorm van een hart:

✓ Het hart bestaat uit vier ruimtes (de ‘kamers’ en ‘boezems’): de TG-en Erediensten, Pastoraat,
Jeugd & Jongeren en het College van Diakenen (& Zending);
✓ Het hart heeft zuurstof en bloed nodig om te kunnen functioneren: Vorming & Toerusting kan
worden gezien als de ‘zuurstof’ om te kunnen groeien in geloof; en Missionair als het ‘bloed’
dat stroomt door de gemeente. Beide gaan door het gehele hart (alle TG-en). Het verlangen
naar (meer) ‘missionair gemeente zijn’ zoals beschreven in de PGR visie is kracht bijgezet door
de instelling van de TG Missionair (besluit december 2014);
✓ Het hart wordt ondersteund door een hartzakje: het College van Kerkrentmeesters dat zorg
draagt voor goede ondersteuning van voorzieningen en middelen;
✓ Door het hart loopt een pijl; deze staat voor Communicatie; Het belang van goede
communicatie – zowel intern als extern – is onderkend en heeft geleid tot het instellen van de
TG Communicatie (besluit december 2014).
✓ In het midden van het menselijk hart bevindt zich een zogenaamde ‘pacemaker’, die cruciaal is
voor het kloppen van het hart. In het midden van het ‘TG-hart’ staat een kruis weergegeven,
om aan te geven dat God zelf cruciaal is voor het ‘kloppen’ van het kerkenwerk. Of het nu gaat
om erediensten, pastoraat, diaconaat, of een ander aspect; we willen ons laten inspireren en
leiden door Hem.
Ten aanzien van het kerkenwerk vervullen de TG-en en colleges een sleutelrol. Zij vormen een
belangrijke verbinding tussen de bestuurlijke structuur van de PGR (zie hieronder), de uitvoerende
geledingen, het pastoresteam en de gemeente.
Beleidsplan PGR 2018-2022
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Bestuurlijke structuur van de PGR: Als bestuurlijke structuur kent de PGR de Grote Kerkenraad
(GK), de Kleine Kerkenraad (KKR) en het moderamen. De GK heeft als hoofdtaken het vaststellen
van beleid, de begrotingen en jaarrekeningen en het algemeen leiding geven aan de opbouw van
de gemeente. Hier vindt (algemene) besluitvorming plaats. De KKR heeft als hoofdtaken
beleidsvoorbereiding en -bewaking en de voorbereiding van de vergadering van de GK. Het
moderamen vormt het dagelijks bestuur van de PGR en heeft als hoofdtaak de voorbereiding van
de vergadering van de KKR. Belangrijke onderwerpen worden voorafgaand aan definitieve
besluitvorming gepresenteerd aan de gemeente.
4.2 Doelgroepen – levensloopbenadering
De PGR wil als veelkleurige, missionaire ‘dorpskerk’ voor iedereen toegankelijk zijn. Als gevolg
daarvan worden verschillende doelgroepen onderscheiden (obv van een levensloopbenadering):
Doelgroep

Motivatie

Jeugd & Jongeren

J&J zijn niet (zozeer) de toekomst; zij zijn deel van de PGR nu.
Zij willen worden gezien, betrokken worden en zich thuis
voelen in de gemeente.

(0-12 / 12-25 jaar)
Jonge gezinnen (25-40 jaar)

Deze groep vertoont afnemende betrokkenheid en laat het
steeds meer afweten; nodig is betere aansluiting bij behoeften
en levensvragen van deze doelgroep (bijv. geloofsopvoeding;
werk; druk bezet zijn; schulden; relatie; wereldproblematiek;).

Gezinnen (40-55 jaar)

Idem; hebben vragen die in belangrijke mate betrekking
hebben op geloofsopvoeding en -ondersteuning van tieners /
jong volwassenen

Alleenstaanden / echtparen
zonder kinderen (25+)

Deze groep vraagt een eigen benadering t.a.v. thematiek /
activiteiten

Senioren (55+)

Veelal nog vitale mensen die veel (kunnen) betekenen voor
kerk en samenleving; ruim vertegenwoordigd binnen de PGR;
dragen in belangrijke mate bij aan inkomsten van de PGR

Ouderen (70+) / zieken /
kwetsbaren

Stellen prijs op persoonlijke aandacht en ‘traditioneel’
pastoraat; ouderenpastor tot dusver succesvol gebleken

Er zijn ook andere kenmerken (zoals bijv. mate van betrokkenheid) waarop doelgroepen kunnen
worden onderscheiden, en/of waar rekening mee gehouden moet worden wanneer beleid voor de
doelgroepen in de levensloopbenadering wordt geformuleerd. Zo is dé doelgroep uit oogpunt van
missionair gemeente zijn de groep randleden en niet-leden. Zij kunnen zich bevinden binnen elke
groep in de levensloopbenadering en vormen voor de PGR zoals beschreven in de missie en visie
een belangrijke groep van aandacht (zie hieronder).
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Doelgroepen die PGR-breed prioriteit behoeven:
➢ Jeugd en jongeren: Indien er niet wordt geïnvesteerd in vooral deze groep, raken we ze kwijt
en ziet de kerk er over 10-20 jaar heel anders uit. Voor het vasthouden van (oudere) jongeren
is het ‘katalyseren’ van sociale netwerken die zich vormen binnen de gemeente van groot
belang. Inzet van sociale media zou minstens zo vanzelfsprekend moeten zijn als het
organiseren van fysieke contacten. Hierbij is het goed om na te denken over de vraag: wat is
de balans tussen onze fysieke en virtuele aanwezigheid als lichaam van Christus in deze tijd?
Welke andere wegen zijn er om jongeren (en mensen) te brengen bij God?
➢ (Jonge) gezinnen / jonge mensen (25-55 jaar): Vooral voor deze leeftijdsgroep lijkt het soms of
we als kerk het antwoord hebben op vragen die niet gesteld worden en geen antwoorden
hebben op vragen die wel gesteld worden. (Jonge) Gezinnen en jonge mensen hebben eigen
levensvragen. De PGR dient hier aandacht aan te schenken, met pastoraat, maar ook discussie,
forums, etc. Dit kan/zal mensen trekken, mits er vrijheid van discussie mogelijk is. Daarnaast is
het zaak dat (jonge) gezinnen en jonge mensen zich (weer) afvragen wat zij voor de gemeente
kunnen doen in plaats van af te wachten wat de gemeente voor hen doet. Een belangrijke
ingang om deze doelgroepen te bereiken is de jeugd. Maar ook pastoraat en het missionaire
werk spelen hierbij een rol.
➢ Randleden / niet-leden: Eén van de belangrijkste principes bij missionair gemeente zijn, is de
'rand'. Zonder een rand is evangelisatie vrijwel onmogelijk. Er zijn twee soorten 'randen':
• de institutionele 'rand': mensen die op de een of andere manier in contact staan met de
kerk als instituut, d.w.z. met haar organisatie en diensten. Hier gaat het om dorpsgenoten
die wellicht geen formele band (meer) met de kerk hebben, maar zich wel thuis voelen bij
een veelkleurige dorpskerk; mensen die alleen met feestdagen in de kerk komen, met wie
contacten zijn gelegd via doopgesprekken, uitvaarten, huwelijken, mensen die het kerkblad
of de nieuwsbrief lezen, mensen van wie de kinderen naar de club komen enz.
• de persoonlijke 'rand': dit zijn de persoonlijke vrienden, collega's en buren van
gemeenteleden. Het gaat hier om mensen met wie gemeenteleden over het geloof praten
en die (voorzichtig) positief daarop reageren. Mensen dus, die enigszins open staan voor
geloof en (misschien wat minder) voor 'iets van de kerk';
Een dorpsgemeente als de PGR heeft doorgaans een grote institutionele rand en (mogelijk
ook) een behoorlijke persoonlijke rand. Vraag is hoe we als PGR een band met deze
doelgroep(en) kunnen opbouwen?
4.3 Geloofsgroei in vijf fasen
Jezus leerde Zijn discipelen hoe een volgeling van Hem te worden en te zijn. Hij roept ook ons om
te (leren) leven als Zijn volgeling. Het volgen van Jezus kan worden vertaald naar vijf fasen in
geloofsontwikkeling, gebaseerd op het 5-fasenmodel van Henk Stoorvogel (De Leerling, 2007).
Deze fasen zijn hieronder weergegeven (zie bijlage 3 voor aanvullende toelichting):
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Elke fase wordt gekenmerkt door een bepaalde leerstijl en een aantal levenslessen. In het kort:
gebroken en kapot leven, zonde belijden, keuze voor Jezus, volgen en gehoorzamen. Het 5-fasen
model biedt een goede basis om invulling te (kunnen) geven aan de missie en visie van de PGR.
Specifiek wordt deze fasering in geloofsontwikkeling door de PGR gebruikt voor de structuur en
organisatie van het kerkenwerk. Dit kent de volgende beweegredenen (zie ook fusieplan
taakgroep Vorming &Toerusting, 2014):
➢ Het creëert samenhang in activiteiten en de daaraan gerelateerde doelgroepen (i.e.
geloofsgroei langs ‘groeipaden’ en ‘leerlijnen’); zie onderstaande toelichting
➢ waardoor er niet alleen opbouw (mogelijk) is voor de ‘eigen’ leden; maar ook aantrekking
van mensen aan de rand en van buiten de gemeente (i.e. missionair gemeente zijn);
➢ op basis van een benadering die voor een ieder passend is ongeacht geloofsbeleving,
leeftijd of achtergrond (i.e. er is ruimte voor veelkleurigheid).
Toelichting – Geloofsgroei langs groeipaden en leerlijnen
Door activiteiten af te (gaan) stemmen op de verschillende fasen van geloofsontwikkeling kan
geloofsgroei (gaan) plaats vinden langs groeipaden en leerlijnen. Groeipaden en leerlijnen zullen
variëren per doelgroep. Elk werkveld (c.q. taakgroep) dient het complete spectrum aan fasen en
doelgroepen te bedienen, voor zover relevant. Een eerste stap is het in kaart brengen van
(huidige) activiteiten, en voor wie deze bedoeld zijn. Dit geeft zicht op concentratie / overlap van
activiteiten dan wel ‘witte vlekken’. Bijlage 4 biedt hiertoe een eerste overzicht, waarbij de
doelgroepen zijn uitgezet tegen de vijf geloofsfasen, zodat de mogelijke groeipaden en leerlijnen
worden geschetst. Het gedachtegoed achter het 5-fasenmodel wordt binnen de verschillende
geledingen steeds meer omarmd en onder de TG-en is een begin gemaakt om van hieruit te gaan
werken.
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4.4 Pastoresteam – ruimte voor bedieningen
Het pastoresteam werkt – in samenspraak met de kerkenraden – toe naar een pastoresmodel
waarin naast de gebruikelijke pastorestaken ruimte is voor ‘bedieningen’, ook wel bijzondere
opdrachten. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
➢ Het inzetten op een specifieke bediening (of: bijzondere opdracht) kan gedreven zijn door
zowel vraag als aanbod (en idealiter door beide): het kan een aspect zijn waaraan in de
gemeente duidelijk en dringend behoefte is (met een signalerende rol voor ambtsdragers
en wijkraden), maar het kan ook een aspect zijn dat aansluit bij de talenten en gaven van
de pastores;
➢ Een bediening kent een zekere mate van vrijheid; tegelijkertijd zal verantwoording dienen
te worden afgelegd naar de Kerkenraad;
➢ Een bediening wordt meegedragen door een taakgroep/commissie; hierin ligt de borging
van een bediening; de desbetreffende pastor neemt zitting in de taakgroep/commissie;
➢ Een bediening wordt niet per definitie door een predikant opgepakt. Dit kan ook door een
kerkelijk werker;
➢ In geval van een predikant vult een bediening gemiddeld 1 werkdag per week (ca. 20%);
➢ Een bediening is (in eerste instantie) voor een afgebakende periode van 2-4 jaar.
Enerzijds kan een bediening gericht zijn op een specifieke doelgroep binnen de PGR. Zoals eerder
gesteld wordt voor de komende periode prioriteit gegeven aan o.a. de doelgroepen jeugd &
jongeren. Het aanstellen van een kerkelijk werker met specifieke focus op jongeren zou een goede
mogelijkheid zijn om dit echt van de grond te krijgen en concreet vorm te geven. Anderzijds kan
een bediening ook betrekking hebben op een aspect dat ‘gemeentebreed’ is. ‘Persoonlijke
geloofsgroei’ is een concreet voorbeeld. In het rapport ‘Samen – Hang naar Groei’ (2011) kwam
naar voren dat een aanzienlijke groep mensen wel komt tot ‘radicale keuzes’ (fase 3 van het 5fasen model), maar daarin vervolgens blijft ‘hangen’ of zelfs afhaakt. Het verlangen (maar ook
soms de mogelijkheid) om door te groeien naar de fasen van ‘leren’ en ‘vrucht dragen’ vraagt
binnen de PGR meer aandacht. Een pastor zou via een bediening juist vanuit zijn/haar professie
(dienaar des Woord, maar ook als leraar, theoloog, toeruster,…) extra verdieping en stimulans
kunnen geven aan de (persoonlijke) geloofsgroei en opbouw van de gemeente(leden).
De samenstelling van het pastoresteam binnen de PGR ziet er als volgt uit:
➢ 5 predikanten (gekoppeld aan de keuze voor een wijkindeling met 5 wijken (ipv 6 vóór de
fusie; principebesluit september 2015), waardoor (financiële) ruimte is gecreëerd om voor
specifieke taken kerkelijk werkers in te huren (zie hieronder));
➢ 1 FTE ouderenpastor
➢ 1,75 – 2 FTE voor het aantrekken van extra kerkelijk werkers: Deze kunnen breed worden
ingezet: voor doelgroepen met prioriteit (jongeren, gezinnen, de rand), voor gemeentebrede aandachtsgebieden (zoals het vormgeven van buurtpastoraat (zie hieronder)), of om
het mogelijk te maken voor een predikant binnen een deel van de hem/haar beschikbare
tijd in de gemeente een bijzondere opdracht (bediening) in te vullen. Mede gezien (en
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afhankelijk van) hun taken is de aanstelling van kerkelijk werkers voor een specifieke,
afgebakende periode van (bijvoorbeeld) 2 of 4 jaar. Voor de periode 2018-2022 zijn dit:
• Jongerenwerker
• Kerkelijk werker ten behoeve van buurtpastoraat (zie hieronder)
• Ondersteuning predikanten (met bediening); wel met duidelijk takenpakket
4.5 Pastoraat – omslag naar Buurtpastoraat
Het pastoraat in de PGR is gestoeld op het centrale idee dat elk gemeentelid de opdracht heeft tot
pastoraal werk in zijn eigen omgeving. Het dient vanzelfsprekend te zijn dat je oog hebt voor wat
er speelt bij je naasten in je eigen buurt, of deze nu lid zijn van onze gemeente of niet. De eigen
buurt is daarmee de meest nabije plek voor pastoraat: dit wordt geduid als ‘buurtpastoraat’.
Buurtpastoraat sluit goed aan met de visie die de TG Pastoraat in haar Plan van Aanpak (2014)
rond pastoraat heeft verwoord (i.e. zonnebloemmodel). Buurtpastoraat vraagt een omslag in
denken ten opzichte van voor de fusie:
➢ Pastoraat is een opdracht aan de gemeente als geheel en niet (meer) alleen van de formele
vertegenwoordigers van de kerk (predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen);
➢ Buurtpastoraat betekent kiezen voor pastoraat dat de gemeente opbouwt in plaats van in
stand houdt (veelal crisispastoraat);
➢ Buurtpastoraat vraagt van de gemeente naast elkaar te gaan staan; belangstelling en
bewogenheid in de straat zichtbaar te laten worden; vanuit een groter bewustzijn dat dit
gemeente-zijn is;
➢ In het vormgeven van het buurtpastoraat zullen de ambtsdragers en kerkelijke werkers een
stimulerende en ondersteunende rol spelen. Het traditionele pastoraat blijft beschikbaar
naar behoefte en noodzaak.
4.6 Beheer van financiële middelen
Binnen de PGR zijn er ruwweg drie geldstromen waarover jaarlijks aan de gemeente wordt
gerapporteerd. Deze geldstromen vallen respectievelijk onder de verantwoordelijkheid van het
College van Kerkrentmeesters (CvK), de diaconie en de zending.
College van Kerkrentmeesters
Het CvK ‘bewaakt’ de begroting van de PGR. Aan de uitgavenkant valt deze uiteen in drie
categorieën:
➢ Pastoraat, met name salarissen predikanten en kerkelijk werkers;
➢ Gebouwen, met name onderhoud kerkgebouwen en pastorieën;
➢ Activiteiten, met name kerkdiensten, catechese, kringwerk (zoals alpha en groeigroepen),
wijkwerk, gemeenteavonden en jeugdwerk.
Belangrijkste inkomstenbron is zogenaamd ‘levend geld’, in de vorm van vrijwillige bijdragen en
collecten in kerkdiensten. De fusiedatum is vastgesteld op 1 januari 2018. Ingezet wordt op een
meerjarenbegroting 2018-2022.
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Uitgangspunt voor de PGR is een sluitende meerjarenbegroting. De baten dienen dus minimaal
gelijk te zijn aan de lasten. Daarnaast moet er een zodanige voorziening worden getroffen voor
o.a. het onderhoud van de gebouwen, dat we de komende jaren op een verantwoorde manier
onderhoud kunnen uitvoeren. Het CvK omvat drie werkgroepen: P&O, Financiën en Gebouwen.
De taken van het CvK zijn verankerd in ordinantie 11 van de PKN Kerkorde.
College van Diakenen
In de PKN, en daarmee ook in de PGR, krijgt het diaconale werk vorm en inhoud via het College
van Diakenen (CvD). Het doel van diaconaal werk is het bestrijden van armoede en onrecht en het
dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties, dichtbij en veraf. Zoals ook
omschreven in de PKN Kerkorde heeft de hele kerkelijke gemeente een ‘diaconale roeping’ door
‘te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt’.
Financieel gezien kan diaconaat op twee manieren worden georganiseerd: 1) volgens het
diaconale principe waarbij inkomsten direct (in praktijk: binnen een jaar) worden gespendeerd en
2) met een ‘eigen vermogen’ dat dient als buffer om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Het
CvD is ten tijde van de fusie een ‘hybride vorm’, in die zin dat de voormalige GKR diaconie het
diaconale principe hanteerde terwijl de voormalige HGR diaconie beschikt over een eigen
vermogen. Dit vermogen is groter dan volgens de landelijke PKN regels toegestaan. Afgesproken is
om dit vermogen over 15 jaar af te bouwen naar een niveau dat overeenkomt met de PKN norm.
Zending
De zendingscommissie vormt met het college van Diakenen de ‘taakgroep’ (Wereld)diaconaat &
Zending. In taakstelling verschilt de zending duidelijk van de diaconie en dient het werk (en dan
met name het ‘loket’) van deze organen strikt gescheiden te blijven. Wel dient goede afstemming
plaats te vinden daar waar raakvlakken zijn. Dit is geborgd doordat een diaken zitting heeft in de
zendingscommissie (niet andersom vanwege het diaconale ambtsgeheim). De werkzaamheden
van de zendingscommissie richten zich op zending van de PKN en betreffen fondsenwerving
(jaarlijkse inkomsten ca. 70.000 euro), fondsenbesteding, publiciteit, en verslaggeving. De
zendingscommissie kan voorstellen tot (fundamentele) beleidswijziging doen aan de kerkenraad.
4.7 ‘Inrichting’: gebouwen en middelen
Wat betreft de inrichting zijn er drie ‘preekplaatsen’: Grote Kerk, Immanuëlkerk en De Voorhof. De
PGR dient te blijven nadenken over de wijze waarop we ons gemeente-zijn kunnen aanpassen aan
de steeds veranderende wereld waarin wij Gods liefde (mede) zichtbaar mogen maken. Dit geldt
zeker ook voor onze gebouwen. Op welke wijze dienen deze te worden aangepast dat zij kunnen
functioneren als bruisend onderdeel van de PGR? Een eerste belangrijke stap is (zou kunnen zijn)
de instelling van een denktank die gericht is op visie- en planvorming en die op permanente basis
de Kerkenraad adviseert. Daarbij zal zij in eerste instantie wat breder moeten brainstormen over
planvorming dan wel vernieuwing in het algemeen. Ook is afstemming met het CvK en de
verschillende TG-en in deze belangrijk.
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Met betrekking tot beheer en inrichting van de gebouwen mag (c.q. moet) ook ‘duurzaamheid’
een rol spelen. God heeft de aarde aan ons toevertrouwd. Wij mogen voor de aarde zorgen.
Sterker nog, wij moeten voor de aarde zorgen, want deze geschapen wereld is van God en
weerspiegelt de glorie en goedheid van de Maker. Dit ‘rentmeesterschap’ kan in de gemeente op
verschillende manieren invulling worden gegeven – de website http://www.groenekerken.nl/
biedt een schat aan informatie en inspiratie. Bij de gebouwen ligt het voor de hand om aandacht
te geven aan het energieverbruik: Is het mogelijk om het energieverbruik te verminderen?
Gebruiken we ‘groen’ gas en elektriciteit? Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op de
daken van de Immanuëlkerk en de Voorhof? Daarnaast kan er bij verbouwingen gestreefd worden
naar duurzame oplossingen en gebruik van milieuvriendelijke producten.
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5. Waar gaan we aan werken – concrete beleidsdoelen
Op basis van het voorgaande worden in dit hoofdstuk de beleidsdoelen geformuleerd voor de
periode 2018-2022. De beleidsdoelen dienen in overeenstemming te zijn met de Kerkorde van de
PKN, evenals de (nieuwe) plaatselijke regelingen. Per beleidsdoel wordt aangegeven waar we op
willen inzetten. De concrete doelen worden gepresenteerd in een overzicht (zie pag. 27) met
daarbij aangegeven welke taakgroepen c.q. geledingen betrokken zijn alsmede de beoogde
‘trekker’. Het is aan de ‘trekker’ om het beleidsdoel SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden) uit te werken in een jaarplan. De jaarplannen worden getoetst aan
voorliggend beleidsplan.
Uitgangspunten bij de formulering en uitvoering van de beleidsdoelen zijn:
• Open harten, voor onze Hemelse Vader, voor elkaar en voor de wereld om ons heen;
• Goede balans tussen ‘geloof ‘ en ‘bestuur’, dat wil zeggen: aandacht voor ‘de mens’
(zorgvuldige omgang met de gemeente(leden)) en voor ‘de zaak’ (neerzetten van een
stevige, in toenemende mate professionele (lees: vooral gavengerichte) organisatie);
• ‘Bottom-up’ benadering: i.e. planvorming op basis van vragen en behoeften die in de
gemeente alsook daarbuiten leven; centrale rol voor de TG-en / colleges en pastoresteam;
• PGR-breed (blijven) zoeken naar nieuwe, passende en eigentijdse vormen die aanspreken,
die voorzien in behoeften en waarbij mensen hun gaven kunnen inzetten. Dit vraagt een
‘antenne’ voor dat wat leeft in de gemeente en daarbuiten (in het bijzonder ook de
drempels die onze kinderen zien), alsmede aandacht voor de onderlinge ‘verbinding’
binnen de gemeente;
• ‘Kerk zijn we samen’; d.w.z. betrokkenheid van iedereen. Uitgangspunt is dat ieder lid van
de gemeente op zijn/haar unieke manier iets bijdraagt aan de gemeente van Christus;
• Ambitie tot groei, relatief gezien, vooral inzetten op ‘kwaliteit’, meer dan op ‘kwantiteit’;
• Na 1-2 jaar de ‘thermometer’ hanteren en evalueren of het ingezette beleid goed is dan
wel om bijsturing vraagt.
In Trouw (16/10/2015) verwoordde predikant en theoloog Willem Maarten Dekker het zo, dat
‘Kerk zijn een kwestie is van lange adem…’. ‘Het lijkt of het roer om moet en dat nu het moment is.
We leven in een gebroken wereld met zonden en ongeloof. De gebrokenheid en het ongeloof heeft
de Kerk door alle eeuwen heen proberen te overwinnen door het Woord. Dat is wat de Kerk te doen
heeft en wat haar bestaan rechtvaardigt’. Als PGR willen we ‘missionaire gemeente zijn’. Dat
betekent dat we naast mensen willen gaan staan en aanwezig willen zijn, maar ook dat we een
boodschap hebben. En dat we kerk zijn in het vertrouwen dat God die lange adem heeft.
Beleidsdoelen 2018-2022
Bij het formuleren van de beleidsdoelen wordt de koppeling gelegd met de kernwaarden zoals
verwoord in de missie en visie: 1) veelkleurige gemeente zijn, 2) missionaire gemeente zijn, 3)
oefenen in de relatie met de Heer, 4) zorg voor onze leden en 5) betrokkenheid bij de wereld.
Daarnaast worden enkele beleidsdoelen geformuleerd o.b.v. de kaders en randvoorwaarden.
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1. De PGR wil een veelkleurige gemeente zijn
De PGR wil ruimte bieden aan veelkleurigheid zodanig dat gemeenteleden de gedeelde basis van
het geloof in God en Jezus Christus op verschillende manieren vorm kunnen geven en zich
(daarmee) blijvend betrokken weten bij de nieuwe fusiegemeente. Dit vraagt binnen de Bijbelse
kaders om ruimte en respect van en voor een ieder zowel binnen alsook buiten de gemeente.
Concreet betekent dit:
1.1 We zetten in op een gevarieerd aanbod van erediensten
De erediensten zijn verbonden aan de samenkomsten in de kerkgebouwen van de PGR. Dit zijn
de Grote Kerk, Immanuëlkerk en De Voorhof. Met de fusie is er sprake van een nieuwe situatie
wat betreft indeling van de erediensten die zo goed mogelijk aansluit en recht doet aan de
behoeften en wensen van de gemeente. Voor de periode 2018-2022 wordt ten aanzien van de
erediensten ingezet op het bestendigen en zorg dragen voor ‘rust’ en minder op (nog meer)
vernieuwing. Wel dient ruimte te worden geboden aan planvorming omtrent:
➢ Aanpassing(en) ten aanzien van indeling en/of vormgeving van erediensten indien
ontwikkelingen daar om vragen;
➢ De geprioriteerde doelgroepen Jeugd & Jongeren, (jonge) gezinnen en de ‘rand’; dat
erediensten (blijven dan wel meer gaan) aansluiten bij de behoeften en wensen van deze
doelgroepen;
➢ Preekrooster, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de (aangegeven)
wensen vanuit het gezamenlijk predikanten overleg (bijv. zichtbaarheid / ‘eigen honk’ t.a.v.
de ‘eigen’ wijk);
➢ Thematiek binnen de erediensten, waarbij de TG Erediensten in samenspraak met de
predikanten een sturende rol zou kunnen vervullen (bijvoorbeeld op basis van wat uit
pastoraat aan thematiek dan wel (levens)vragen naar voren komt);
➢ Zoveel mogelijk rekening houden met het 5-fasen model;
➢ Planvorming rond de gebouwen in overleg met het CvK en vernieuwingscommissie.
1.2 We zetten PGR breed in op passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen
Dit betekent een gevarieerd aanbod niet alleen van erediensten, maar ook van
jeugdactiviteiten, pastoraat (jeugd, gezin, ouderen), diaconaat, zending, cursussen en
ontmoetingsplekken. Het aanbod dient daarbij in overeenstemming te zijn met de eigen
identiteit. Bovendien zal vernieuwing niet alle kanten op kunnen gaan. Ons kruis opnemen en
Jezus volgen staat boven de ‘cultuurwensen’ van de moderne tijd. Niet alles kan!
2. De PGR zet in op (verdere groei naar) missionair gemeente zijn
De PGR wil een plek zijn waar mensen worden uitgenodigd en uitgedaagd om in Gods koninkrijk te
komen en daarin mee te doen. Dit vraagt bewustwording hoe we als gemeente(leden) zichtbaar
(willen) zijn voor de samenleving, ofwel ‘kerk naar buiten’. Het gaat niet direct om activiteiten,
maar om een houding, gericht op gemeenteleden en op gasten, gedreven vanuit bewogenheid
met hun leven. Daarnaast is het van belang duidelijk te krijgen welk type missionair gemeente de
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PGR is dan wel wil zijn alsmede vast te stellen wie ‘onze rand’ is. Op basis daarvan dient het
missionair beleid vorm en invulling gegeven te worden. Concreet betekent dit:
2.1 Stimuleren en faciliteren van de TG-en ten aanzien van ‘missionair’ zijn
De TG Missionair maakt (een) ‘consultatieronde(s)’ langs de TG-en en colleges. Daarbij wordt
ingezet op:
➢ Bewustwording ten aanzien van gemeente-zijn, geloven en ‘kerk naar buiten’;
➢ In kaart brengen in hoeverre hun huidige activiteiten ‘missionair’ zijn; bepalen op basis
daarvan hoe/waar activiteiten te versterken dan wel nieuw te ontwikkelen zijn;
➢ Verbindingen tussen de TG-en, wat zij onderling voor elkaar kunnen betekenen.
2.2 Duidelijkheid creëren omtrent ‘type missionaire gemeente’ en onze ‘rand’
De TG Missionair buigt/beraadt zich over de aspecten ‘type missionaire gemeente’ en ‘onze
rand’ en komt binnen een jaar met een onderbouwd advies richting de Kerkenraad.
3. We willen ons oefenen in de relatie met de Heer
Het 5-fasenmodel weerspiegelt de fasen in geloofsontwikkeling zoals Jezus dit voorhield aan Zijn
discipelen. Het 5-fasenmodel biedt een basis voor het creëren van samenhang in activiteiten,
zodanig dat geloofsgroei mogelijk is langs groeipaden en leerlijnen voor de verschillende
doelgroepen (mede gestoeld op de levensloopbenadering). Daarnaast kan via een bediening extra
verdieping en stimulans gegeven worden aan de (persoonlijke) geloofsgroei en opbouw van de
gemeente(leden). Concreet betekent dit:
3.1 Creëren van (verder) draagvlak voor het 5-fasenmodel
Dat wil zeggen draagvlak binnen de geledingen (TG-en, pastoresteam, kerkenraden en
gemeente) voor het model en het ontwikkelen van groeipaden en leerlijnen. Benadrukt wordt
dat het model daarbij niet wordt gezien als doel op zich of om mensen in een ‘vakje’ te
plaatsen (zie ook bijlage 3), maar als een soort van referentiekader om (bestaande en nieuwe)
activiteiten aan te spiegelen. Hieraan gekoppeld:
➢ Overzicht hebben en houden (c.q. bewaken) van activiteiten; hiermee is er zicht op overlap
en/of witte vlekken; en waar (eventuele) bedieningen op gericht zouden moeten zijn;
➢ Juiste toerusting; op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste persoon; prioriteit
dient uit te gaan naar toerusting binnen het Jeugdwerk maar ook onder de ambtsdragers.
3.2 We zetten in op bedieningen (of: bijzondere opdracht)
We zetten in op bedieningen (of: bijzondere opdracht) gericht op (persoonlijke) geloofsgroei;
starten met gebed/gebedspastoraat en gemeenteopbouw als pilot voor (bijvoorbeeld) 2 jaar.

Beleidsplan PGR 2018-2022

21

Eindversie – v1.2, september 2017

Bediening: Gebed / gebedspastoraat
Gebed is de bron van de dagelijkse wandel met God. Door gebed leren mensen de stem van God te
verstaan. Jezus bracht lange tijd door in gebed met Zijn hemelse Vader (Mat 14: 23 o.a.). Hij vertelt dat
mensen behoren te bidden in geest en in waarheid (Joh 4: 24). Dat is de ware manier van aanbidden.
Gebed is meer dan alleen een rijtje wensen en verlangens benoemen voor God.
Gebed is ook de krachtbron voor een levende gemeente. In de Handelingen van de apostelen zie je dat
gebed de basis is van de uitstorting van de Heilige Geest. Je ziet dat gebed zowel individueel als in
groepen plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin Petrus gevangen zit en de gemeente ‘vol
vuur’ ofwel ‘voortdurend’ voor hem in gebed is. Gebed is onmisbaar in de opkomst en de groei van de
kerk: het is de motor. De eeuwen door zijn kerken opnieuw tot leven gekomen vanuit een vernieuwd
gebedsleven. Ook ten behoeve van erediensten, vergaderingen, maar ook in pastorale relaties kan
gebed een sleutel tot eenheid, herkenning en herstel zijn.
Gebed is echter niet vanzelfsprekend meer. Het zit niet meer in onze ‘natuur’, maar wel in onze geest.
Er is enorme schroom ontstaan, vooral bij de oudere generaties, waardoor ook de jongere generaties
niet bekend zijn met gebed en tijd voor God nemen. Daarom is het nodig om hen te leren bidden, zoals
Jezus’ Zijn volgelingen leerde bidden (Lukas 11: 1vv). Daar is onderwijs, praktijkoefening, tijd en
menskracht voor nodig.
In de afgelopen drie jaar is binnen de PGR de vraag om te leren bidden, om Gods stem (opnieuw) te
verstaan, maar ook om pastoraal gebed te ontvangen (gebedspastoraat) al enorm toegenomen. Er
heeft in die periode een sterke groei plaatsgevonden van ‘gebeds-activiteiten’, variërend van
bidstonden, ministrycursussen, gebedswandelingen tot gebedspastoraat. Al deze activiteiten vragen
om enige coördinatie en begeleiding, maar ook stimulans en visie voor de toekomst.
Bediening: Gemeenteopbouw
Bij gemeenteopbouw gaat het om een vorm van organiseren, leidinggeven en het aanbrengen van
samenhang, waarbij de (geestelijke) groei en de vitaliteit van de gemeente voor ogen wordt gehouden.
De kerk is geen organisatie, maar een organisme. De gemeente is het levende lichaam van Christus. Dit
heeft grote consequenties voor de manier waarop de gemeente georganiseerd en geleid dient te
worden. Binnen de PGR is een duidelijk besef aanwezig dat de gemeente niet van ons is, maar van God;
Hij moet de gemeente bouwen en laten groeien (1 Kor. 3). Tegelijkertijd lijken we te worstelen met de
vertaalslag naar de praktijk. We belijden de aanwezigheid van de Geest, maar we weten niet goed hoe
dit doorwerkt in het beleid.
In de komende periode is aandacht voor gemeenteopbouw meer dan ooit van cruciaal belang. Na de
fusie zal de gemeente in een nieuwe situatie terechtkomen, waarin we blijven zoeken naar onze
gezamenlijke identiteit en nog meer naar elkaar toe hopen te groeien. Om ervoor te waken dat het
proces niet teveel wordt bepaald door bestuurlijke en organisatorische zaken is het belangrijk dit alles
vanuit theologisch perspectief te coachen en te doordenken. Zodat bestuur, organisatie en
beleidsvoering sterker in dienst van God en tot opbouw van de gemeente komen te staan, in plaats van
dat ze de gang van zaken gaan domineren.
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4. De PGR wil zorg dragen voor haar leden
4.1 Doelgroep Jeugd & Jongeren heeft prioriteit
Dit betekent concreet:
➢ Starten met het ontwikkelen van groeipaden / leerlijnen voor deze doelgroep (met een
regisseursrol voor de TG-en V&T en J&J). Door in de eerste plaats in te zetten op verbinding
en aansluiting tussen jeugdactiviteiten, te beginnen met de lijn: kindernevendienst /
zondagsschool / clubs  huiscatechese ( jeugdalpha / connect)  belijdeniscatechisatie;
➢ Aanstellen van een jongerenwerker.5 Professional die:
• zich ‘fulltime’ richt op jongerenwerk, binnen duidelijke en haalbare kaders;
• aanspreekpunt is voor jongeren, die inspeelt op hun belevingswereld (mentorrol);
• met oog voor verschillen in geloofsbeleving/-opvoeding;
• coördineert / verbindingen legt tussen activiteiten, maar ook tussen jongeren zelf
(sleutelrol voor groepsdynamiek; sociale media);
• zicht heeft op jongeren die buiten boot (dreigen te) vallen;
• anderen betrekt indien nodig (zoals ook ouderenpastor doet);
• goede toerusting biedt aan jeugdwerkers.
4.2 Doelgroep (jonge) gezinnen / jonge mensen (25-55 jaar) heeft prioriteit.
Dit betekent concreet:
➢ Prioriteit aan deze doelgroep vorm geven middels een bediening.5 Specifieke
aandachtspunten binnen de bediening zijn:
• Hoe de doelgroep bereikt kan worden via buurtpastoraat (zie 4.3); de rol van
gemeentegroeigroepen kan hierbij worden versterkt als een van de basisplekken (als
plek voor geestelijke groei en pastoraat);
• Hoe in de erediensten relevante thema’s en levensvragen van deze doelgroep ruimte
en invulling kan krijgen;
• Hoe de doelgroep jeugd en jongeren als ingang gebruikt kan worden.
4.3 Omslag naar buurtpastoraat
Het pastoraat in de PGR is gestoeld op het centrale idee dat elk gemeentelid de opdracht heeft
tot pastoraal werk in zijn eigen omgeving. Het dient vanzelfsprekend te zijn dat je oog hebt
voor wat er speelt bij je naasten in je eigen buurt, of deze nu lid zijn van onze gemeente of
niet. Dit vraagt een omslag in denken. Concreet betekent dit:
➢ Ontwikkelen van het concept (bijvoorbeeld door een werkgroep); met aandacht voor het
bewustwordingsproces (waarbij sterk raakvlakken zijn met ‘missionair gemeente zijn’), de
rol van de wijkraden, groeigroepen, wijkindeling en de rol en toerusting van ambtsdragers;
➢ Aanstellen kerkelijk werker ten behoeve van buurtpastoraat;5 met als belangrijkste taak
het verder ontwikkelen van het concept en het toerusten van mensen; Starten met een
pilot, bijvoorbeeld in de Bloem. Deze kerkelijk werker dient tijdelijk aangesteld te worden
(bijvoorbeeld voor een periode van twee jaar), waarna de gemeente in staat moet zijn om
buurtpastoraat op zelf verder te kunnen trekken.
5

Beleidsdoel omvat nieuwe ontwikkeling waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden.
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5. De PGR wil maatschappelijk betrokken zijn bij (de noden van) de wereld
5.1 Diaconie – inzetten voor wie lijden en hen bijstaan in het zoeken naar vertroosting en
gerechtigheid.
Concreet betekent dit:
➢ Aansluiting zoeken bij buurtpastoraat
Diaconaat, als in omzien naar de ander en op heel praktische manieren de ander helpen en
bijstaan, kan ook een goede en belangrijke ingang zijn om in contact te komen, met
buurtgenoten die niets met kerk en geloof hebben. Het CvD streeft daarom naar een
actieve rol in de ontwikkeling van het buurtpastoraat en zoekt naar mogelijkheden om
diaconaal werk daarin een duidelijke plek te geven;
➢ Inzetten op jongerendiaconaat
Diaconaal werk geniet veel draagvlak en ondersteuning in de PGR, maar met name onder
ouderen. Onder jongere leden is dit veel minder het geval, of is zelfs niet duidelijk wat ‘de
diaconie’ nu eigenlijk doet (c.q. beoogt te doen). Samen met de TG-en J&J en V&T
ontwikkelt het CvD een plan van aanpak m.b.t. ‘jongerendiaconaat’, om meer bekendheid
bij en betrokkenheid van jongeren te genereren.
➢ Toerusting diakenen: Micha-cursus
Het ambt van diaken is veelzijdig en uitdagend. Op een goede manier omgaan met mensen
in een moeilijke situatie die hen noodzaakt om hulp te vragen bij ‘de kerk’ is niet iets wat
iedereen van nature kan. Er komt meer aandacht voor training en toerusting van (nieuwe
en zittende) leden van het CvD, bijvoorbeeld in de vorm van de Micha-cursus (zie
http://www.michanederland.nl/cursus/).
5.2 Zending – het Evangelie doorgeven, zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven
➢ Fondsenbesteding
De besteding van fondsen blijft binnen het bestaande speelveld; verschuiving in accenten
is daarbij mogelijk (bijvoorbeeld in het licht van toenemende vervolging van christenen
wereldwijd). Gelet op de verwerving en het behoud van draagvlak binnen de kerkenraad
verdient vaststelling van een verdeelsleutel door de kerkenraad de voorkeur;
➢ (Mogelijke verbreding) fondsenwerving
Ook in de komende periode blijft fondsenwerving, gedreven vanuit Gods woord, onder
bestaande kerkleden dominant; wel biedt fondsenwerving breder dan de bestaande
doelgroep kansen, maar blijft behoedzaamheid geboden bij het formuleren van de
ambities ten aanzien van fondsenwerving;
➢ Inzetten van sociale media
Inzetten van sociale media in de communicatie over zending.
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6. Beleidsdoelen ter ondersteuning van de realisatie van beleidsdoelen 1-5
Om de beleidsdoelen 1-5 zo optimaal mogelijk te realiseren wordt ter ondersteuning ingezet op:
6.1 Versterken rol (van) en samenwerking tussen de taakgroepen.
Dit betekent concreet:
➢ Opzetten van een goede overlegstructuur voor het ontwikkelen en verbeteren van
samenhang in activiteiten:
• 3-4 keer per seizoen gezamenlijk overleg tussen de TG voorzitters
• Naar behoefte en indien relevant tussen TG-en onderling, waarbij meerdere leden per
TG aanwezig (kunnen) zijn;
➢ Continueren jaarplannen op basis van een duidelijk en werkbaar format.
6.2 Communicatie
Op basis van het communicatie-adviesplan (november 2014) gaat de TG Communicatie aan de
slag met uitwerking en implementatie van drie aspecten van communicatie binnen de PGR:
➢ Van de kerkenraad naar gemeenteleden. Belangrijkste doelstelling is om deze
communicatie opener, begrijpelijker en tijdiger te maken. Voor het creëren van
betrokkenheid en draagvlak is het cruciaal dat de gemeente niet alleen (en pas achteraf)
wordt geïnformeerd over besluiten die door de kerkenraad worden genomen, maar juist
ook over (en idealiter tijdens) het proces dat tot die besluiten leidt.
➢ Van taakgroepen met geledingen (commissies, werkgroepen, etc) en tussen geledingen
onderling. De verschillende geledingen worden gestimuleerd om meer betrokken zijn bij
elkaars activiteiten en behoeftes. Alleen op die manier kunnen we aan elkaar
doorverwijzen en kunnen we ervoor zorgen dat ieder gemeentelid die activiteiten kan
kiezen waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. Dat bevordert de geestelijke groei
en doorstroom van gemeenteleden.
➢ Van geledingen naar gemeenteleden en daarbuiten. De eigen media (o.a. website, Licht,
Contact) worden meer doelgroepgericht ingezet. Verder gaan we inzetten op meer crossmediale communicatie: dezelfde boodschap anders verpakt aanbieden via verschillende
media.
6.3 Beheer en inzet van financiële middelen
In aanvulling op haar reguliere taken zal het CvK zich concreet richten op:
➢ Een verkenning naar mogelijke nieuwe bronnen van inkomsten; met name gericht om ook
jongere gemeenteleden te bewegen tot het leveren van (financiële) bijdragen;
➢ Het opstellen van een advies(plan) met betrekking tot (toekomstig) beleid ten aanzien van
de pastorieën;
➢ Opstellen van een mandaatregeling omtrent financiële grenzen in geval van onvoorziene
uitgaven; tot waar ligt het mandaat (bij voorkeur uitgedrukt in % van ‘levend geld’) bij het
CvK / KKR / Kerkenraad / gemeente;
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➢ Opstellen van een adviesplan met betrekking tot zaken als TG-budgetten; inzet algemene
reserve (voorstel: ten behoeve van ‘pastoraat’, en niet in stenen); continuïteitsreserve;
begrotingsevenwicht/-tekort; vermogenspositie en risicobeleid;
➢ Het CvK legt overschotten in de exploitatie aan de KKR voor i.v.m. besluitvorming rond de
bestemming.
6.4 Op weg naar een toekomstbestendige PGR5
De PGR dient te blijven nadenken over de wijze waarop we ons gemeente-zijn kunnen
aanpassen aan de steeds veranderende wereld waarin wij Gods liefde (mede) zichtbaar mogen
maken. Dit geldt ten aanzien van de gebouwen, maar ook in brede zin (een ‘droom’ die
bijvoorbeeld leeft in de gemeente is het creëren van een plek in het midden van de
Rijnsburgse samenleving waar ontmoeting centraal staat en waar ruimte is voor bezinning en
ontspanning al de dagen van de week…). Concreet betekent dit:
➢ Instellen van een denktank die gericht is op visie- en planvorming en die op permanente
basis de Kerkenraad adviseert. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met de
verschillende TG-en en colleges. Een beleidsouderling zou hierin het voortouw kunnen
nemen.
➢ Na 1-2 jaar de ‘thermometer’ hanteren en evalueren of het ingezette beleid goed is dan
wel om bijsturing vraagt.
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Overzicht beleidsdoelen: betrokkenheid geledingen – uitvoerende rol dan wel trekkersrol
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BIJLAGE 1
Overzicht relevante trends en ontwikkelingen – kansen en bedreigingen
Deze bijlage biedt een overzicht van trends en ontwikkelingen, evenals kansen en bedreigingen (voor een
belangrijk deel gebaseerd op het rapport Samen-Hang naar Groei, 2011) die van belang worden geacht voor
de context waarin de PGR zich anno 2017 bevindt (zonder uitputtend te willen zijn).
Trends en ontwikkelingen
Geloven kan prima zonder kerk (zie ook SCP rapport Verenigd in Verandering, 2014)
- Nederland ontzuilt. Kennis komt steeds gemakkelijk ter beschikking voor steeds meer mensen, en
andere zienswijzen komen via de media tot in de huiskamer. Ook door toegenomen mobiliteit komen
mensen fysiek in andere omgevingen met andere mores. Als gevolg gaan mensen kritisch nadenken en
eigen bewuste keuzen maken; de kerk wordt niet langer als vanzelfsprekende plek gezien voor
antwoorden op levens- en geloofsvragen;
- Eigenbelang, afnemende solidariteit en de ‘teloorgang’ van het gezin als hoeksteen van de samenleving
zijn gevolgen van de individualisering. Zelfontplooiing en versterking van individuele rechten en plichten
zijn positieve uitingen hiervan. Het individu is meer en meer de basiseenheid;
- Zingeving en beleving worden belangrijke waarden. Consumentisme en beleveniscultuur maken dat veel
te koop is, niet alleen in materiële, maar ook in sociale en emotionele zin. Hierbij wordt ingespeeld op
behoefte aan avontuur, saamhorigheid, vriendschap en liefde;
- Nieuwe vormen van communicatie en nieuwe media maken dat mensen continu met elkaar in contact
zijn. Vooral de jeugd groeit hier mee op en speelt hier moeiteloos op in, terwijl volwassenen en ouderen
het lastig vinden om ‘bij te blijven’. De kerk zal op de ontwikkelingen moeten mee bewegen, zeker
wanneer zij de jeugd wil blijven aanspreken en bij ‘de club’ houden.
Flexibele, maar vooral ook (over)volle agenda’s
- Het Nieuwe Werken doet steeds meer zijn intrede, dit is een andere manier van werken en
samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en
organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger en
kunnen zij werk en privé beter combineren. Ook de PGR heeft met een dergelijke insteek (en houding)
van (haar) mensen te maken;
- 24-uurs economie: hoewel de definitie hieromtrent niet eenduidig is, begrijpen we wat ermee bedoeld
wordt. In een 24-uurs economie gaan bedrijvigheden (als het ware) dag en nacht door. Mensen willen en
kunnen in toenemende mate 24/7 gebruik maken van diensten. Als gevolg hiervan staat de zondagsrust
onder druk. Daarnaast hebben mensen volle(re) agenda’s en hebben ze (althans zo wordt het ervaren)
minder tijd voor taken in de kerk.
Toenemende vraag naar pastorale zorg en financiële hulp
- Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren toe. Daarnaast stijgt het aantal mensen dat een zeer
hoge leeftijd (80+) bereikt (dubbele vergrijzing). Met de vergrijzing (maar ook door een ongezondere
leefstijl) stijgt het aantal mensen met een (chronische) aandoening en/of ziekte. Dit alles brengt een
grotere vraag naar pastorale en informele (mantel)zorg met zich mee.
- Uitgaande van een (bescheiden) economische groei, maar ook afnemende solidariteit in de
samenleving, zal de inkomensongelijkheid in de komende jaren waarschijnlijk toenemen. De
verzorgingsstaat staat onder druk. Financiële bijstand als recht voor iedereen, waardoor men minder
afhankelijk is van ondersteuning vanuit de eigen zuil (kerk, vakbond etc.) is geen vanzelfsprekendheid.
Verwacht wordt dat de vraag naar hulp van binnen, maar ook van buiten de PGR toeneemt.
Kansen
Toenemend verlangen naar persoonlijk en levend geloof
- Er is toenemende behoefte aan groei in geloof: persoonlijk in de relatie tot God, als gemeente en naar
de samenleving (kerk-zijn in de maatschappij);
- Er is toenemend verlangen naar levend geloof, waarbij het hart centraal staat; er is verlangen naar
echtheid en om geloof in praktijk te brengen;
- In aansluiting op voorgaande punten toont een groeiende groep mensen, die voor het eerst dan wel
opnieuw een persoonlijk en levend geloof ‘ontdekken’, een toenemende mate van betrokkenheid.
Mensen zijn bereid hun steentje bij te dragen, zeker als taken niet teveel omvattend zijn;
- Men wil in toenemende mate toegerust zijn voor de taken die men doet.
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Geloof in praktijk brengen
- Gavengerichtheid wordt steeds meer uitgangspunt: iets willen doen (in dienstbaarheid aan God) wat bij
je past; openstaan voor Gods stem/plan in je leven. Dit leidt tot ‘grensverleggende’ en ‘wonderlijke’
wegen die mensen bewandelen c.q. activiteiten waarvoor zij zich willen inzetten;
- Meer jongeren stellen hun leven in dienst van God en brengen hun geloof in praktijk (veelal d.m.v.
hulpprojecten in ontwikkelingslanden); tegelijkertijd vraagt dit vaker ondersteuning vanuit het thuisfront;
- Met de vergrijzing neemt het aantal gepensioneerden toe. Zij zijn veelal nog vitaal en kunnen en willen
nog steeds veel betekenen voor kerk en maatschappij.
Veel initiatief in het zoeken naar nieuwe, passende en eigentijdse vormen
- Er is veel initiatief vanuit de gemeente om nieuwe activiteiten op te zetten. De uitdaging is om hier als
PGR goed op in te spelen. Enerzijds ruimte voor creativiteit bieden, anderzijds hieraan grenzen stellen;
- Opkomst van kerkelijk medewerkers (zoals dienstleiders, groeigroepenleiders, pastoraal medewerkers);
zij zijn veelal niet als zodanig professioneel opgeleid; onderwijs vindt niet meer alleen vanuit het
professionele team plaats;
- Met name het alpha-werk evenals de ontmoetings- en boeketdiensten brengen veel (geloofs)beweging
in gang en dragen bij aan het missionair kerk (willen) zijn, onder jongeren, onder randleden en nietleden, maar ook onder actieve en passieve leden die het geloof opnieuw ‘ontdekken’.
- Ministry en gebedspastoraat zijn aansprekende vormen die in opkomst zijn: het verlangen om voor
elkaar bidden vanuit de kracht van de Heilige Geest. Dit versterkt en verdiept het ‘omzien naar elkaar’ en
het vinden van de persoonlijke ‘bestemming’;
- In toenemende mate is er ‘vanuit huis kerk zijn’; voor ouderen betekent dit dat zij zich verbonden
(kunnen blijven) weten met de plaatselijke erediensten; ook jongere generaties volgen vanuit huis
diensten die via (nieuwe) media de huiskamer binnenkomen. Zogenaamde huiskerken zijn in opkomst.
Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor pastoraat;
- Nieuwe media bieden met name voor jongeren mogelijkheden tot nieuwe, aansprekende vormen voor
activiteiten;
- Kerkgrenzen vallen weg; de nadruk komt te liggen op ‘wat ons bindt’ en niet op ‘wat ons scheidt’.
Hierdoor kunnen (nieuwe) bruggen worden geslagen;
Bedreigingen
Naast kansen zijn er ook bedreigingen. Door deze te benoemen en de implicaties ervan te onderzoeken zijn
we beter in staat (de juiste) maatregelen te treffen en bedreigingen zo veel mogelijk af te wenden:
- Ontkerkelijking; met name onder jongeren en jonge gezinnen. Indien er nu niet wordt geïnvesteerd in
vooral deze doelgroepen raken we ze kwijt en zal de kerk er over 10-20 jaar er heel anders uitzien;
- Veel inzet levert soms maar zo weinig op; dit komt de motivatie en drijfveren niet ten goede: initiatieven
dreigen te stranden en/of mensen haken af;
- Er is sprake van een relatief kleine ‘visvijver’ versus een (toenemende) veelheid aan activiteiten: dit
maakt het vinden van (voldoende dan wel geschikte) mensen voor een bepaalde taak lastig;
- Het missionaire werk mist (nog) draagvlak; hier zijn we niet zo goed in; het wekt bij een grote groep
mensen de nodige ‘koudwatervrees’ op; een relatief klein deel van het budget wordt bovendien besteed
aan de ‘externe’ doelgroep;
- Er is een beweging gaande van traditiegetrouw (meer vanuit plichtsbesef) naar gavengericht (iets doen
dat past); dit resulteert (paradoxaal genoeg) in het steeds moeizamer vinden van ambtsdragers; er dreigt
een chronisch tekort aan deze functiebekleders (met name ouderlingen);
- Het ‘vanuit huis kerk zijn’ heeft ook een keerzijde; mensen lijken de kerk, de predikant dan wel ‘het
gemeente zijn’ niet zozeer meer nodig te hebben voor de eigen zingeving en geloofsbeleving; mensen
zien de eredienst niet meer als vanzelfsprekend; dit draagt bij aan de terugloop van het aantal
kerkgangers;
- De acceptatie van ‘anders zijn’ wordt door mensen die ‘buiten de boot’ (dreigen te) vallen soms in
maatschappij als meer positief ervaren dan in de kerk; de kerk dient principe te hebben, maar niet te
oordelen (hoe deed Jezus het?);
- Het vermanende / confrontatie wordt verwaarloosd. Men durft elkaar niet zo snel op dingen aan te
spreken (daarbij luisterend naar Gods stem); waarden en normen waar de PGR voor staat dreigen te
vervagen;
- Waarden en normen worden (inderdaad) in toenemende mate losgelaten; dit zet het lid zijn van de PGR
op een wankele basis.
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BIJLAGE 2
Korte beschrijving taakgroepen inclusief fase OOIT (uit Plannen van Aanpak, 2014)
Taakgroep

Korte omschrijving taakstelling

Fase OOIT op hoofdlijnen

Missionair

centraal gepositioneerd; broedplaats van
nieuwe activiteiten en initiatieven; geeft
adviezen en verleend bijstand aan de
overige (taak)groepen op het gebied van
missionair zijn.

➢
➢

missionair gemeente zijn in alle facetten;
zodat een ieder zich thuis voelt

Vorming en
Toerusting

Centraal gepositioneerd; geeft adviezen en
verleend bijstand aan de overige
(taak)groepen op het gebied van toerusting
en het creëren van verbinding en
samenhang tussen activiteiten en daaraan
gerelateerde doelgroepen.

➢
➢

Geloofsontwikkeling langs groeipaden en leerlijnen
Vorming en toerusting op juiste moment en juiste
plek (door juiste persoon)
V&T draagt evenwichtig bij aan het zijn van
missionaire gemeente:
Aandacht voor eigen leden vs rand-/niet-leden
Vervulling behoeften vs inzet gaven

Levert bijdrage aan de inhoud en beleving
van de erediensten; rekening houdend met
de verscheidenheid van onze gemeente en
diversiteit in vieringmogelijkheden; om
mensen betrokken te laten zijn en om een
wervende werking uit te doen gaan om meer
mensen bekend te maken met het geloof.

➢

Pastoraat

Bevordert en stimuleert de pastorale zorg en
het omzien naar elkaar. In toenemende mate
gebeurt dit vanuit een bredere basis (pastor,
ouderling, pastoraal werker,…) en in
verschillende vormen (keuzemodel).

➢

Pastoraat obv ‘zonnebloem’-model, d.w.z.:
Omzien op maat (gericht op individu / gezin /
groep)
Geven en ontvangen; van leden en niet-leden
naar elkaar
Inzet op zichtbaarheid

Jeugd &
Jongeren

Levert een bijdrage aan de geloofsopvoeding
van de jeugd en jongeren, zodat ze de weg
gaan van het evangelie van Jezus Christus;
jeugd toerusten en begeleiden tot
volwaardige actieve leden van de PGR; door
het bieden van een gevarieerd, breed en
aantrekkelijk aanbod van activiteiten en het
betrekken van de jongeren hierbij.

➢
➢

Geloofsontwikkeling langs groeipaden en leerlijnen
Samenhang / aansluiting tussen activiteiten;
‘gaten’ invullen
Goede toerusting van jeugdwerkers
Nieuwe / aansprekende vormen
Communicatie
Meer passende / aansprekende faciliteiten

Geeft gestalte aan de diaconale opdracht om
zich in te zetten voor wie lijden en hen bij te
staan in het zoeken naar vertroosting en
gerechtigheid; omvat zowel de eigen
gemeente, NL als de wereld; er is samenwerking met kerken en gemeentelijke en
verwante instanties.

➢

Zending

Richt zich op zending van de Protestantse
Kerk in Nederland; werkzaamheden
betreffen fondsenbesteding, fondsenwerving,
publiciteit, en verslaggeving.

➢
➢
➢
➢

Duidelijke positionering binnen de PGR
Bredere fondsenwerving / -besteding
Verdeelsleutel via Kerkenraad; 1 rekeningnummer
Nieuwe communicatie (o.a. social media)

College van
Kerkrentmeesters

Verantwoordelijk voor het financiële beheer
en op een juiste wijze omgaan met het
personeel en faciliteiten (gebouwen e.d.)

➢

Sluitende begroting (tav inzet P&O;
gebouwen/voorzieningen; activiteiten)

Communicatie

Adviseert en ondersteunt bij communicatie:
van de Kerkenraad naar gemeenteleden
tussen geledingen onderling
van geledingen naar gemeenteleden en
de buitenwereld

➢
➢

Eenduidig(er) communicatiebeleid
Uitgaande van: Kerkenraad – TG’en – geledingen
– gemeente – extern

Erediensten

Diaconaat
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➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

Inzetten op pluriform aanbod; deze uitbouwen en
bewaken
Delen in veelkleurigheid
Inzetten op gastvrijheid en toegankelijkheid (obv 6
‘basis ingrediënten’+ checklist)

Hulp aan mensen in nood, dichtbij en ver, in
veranderende samenleving, i.e.:
Bestrijden van armoede en onrecht, het dragen
van zorg voor personen en groepen in
noodsituaties, het leveren van een bijdrage aan
het welzijn van onze samenleving, evenals zorg
dragen voor Gods schepping
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BIJLAGE 3
Aanvullende toelichting bij 5-fasenmodel
Henk Stoorvogel heeft in zijn boek De Leerling (2007) de geloofsontwikkeling in kaart gebracht.
Uitgangspunt was hoe Jezus Zijn discipelen leerde volgeling van Hem te zijn. Er blijken vijf fasen te
onderscheiden te zijn, elk gekenmerkt door een bepaalde leerstijl en een aantal levenslessen. Deze zijn:
Fase

Gekenmerkt door:

1.

Leven zonder God

Zoeken naar zin, doel en vrede
Mensen ‘lekken’ emotionele energie, kracht en vreugde
Satan verdeelt en fragmenteert
Gebroken en kapot leven
Verlangen om Jezus te leren kennen

2.

Vreugdevolle kennismaking

Jezus leren kennen: feest en verbazing
Bezinning op Gods genade (wat een kado!)
Durven over te geven in (uiteindelijk) alle facetten van je leven
Bedenken: indien keuze niet voor Jezus, wat is dan alternatief

3.

Radicale keuzes

Keuze om Jezus te willen volgen en gehoorzamen
Zonde belijden, genezing en bevrijding ontvangen
Oefenen in denken aan God
Bijbelstudie, gebed
Eenvoud: (hang naar) materiële zaken wegdoen
Stilte (God laten spreken tot je hart)
Stoppen met ‘slechte’ gewoonten

4.

Leren (en ontdekken; met
vallen en opstaan)

Aanbidding – om wie God is
Bewogenheid – God opent je ogen voor het leven van anderen
Creativiteit – iemand verrassen, Gods liefde laten zien
Vertrouwen – Jezus is er altijd, ook in moeilijke momenten
Moed / lef – iets doen wat je eng vindt
Genade – het hang niet van jouw inzet af, maar van Zijn genade

5.

Vruchtdragen

Het geleerde in praktijk brengen
Het begint klein
Wandelen met God
Je hart volgen; moedig zijn
Jezus volgen; leven als Zijn leerling

In praktijk blijkt dat een individu zich niet in één bepaalde fase bevindt. Het geloof kent meerdere facetten
(zoals kerkgang, gebed, Bijbelstudie, omzien,...). Deze worden binnen de PKN ingedeeld in 5 categorieën:
Vieren, Gemeenschap, Leren, Getuigen en Dienen. Niet alle facetten zijn voor iemand vaak even ver
ontwikkeld. Waar je bijvoorbeeld in bepaalde facetten al aan het leren of vruchtdragen bent (fase 4, 5), moet
je in andere soms nog radicale keuzes maken (fase 3). Iemands geloofsleven bevindt zich dus over het
algemeen in meerdere fasen tegelijk en vertoont de nodige dynamiek. Soms is er groei naar een volgende
fase, maar soms zal (zullen) er (perioden van) terugval zijn. Het krachtige van bovenstaand 5-fasen model is
dat iedereen, ongeacht geloofsbeleving, leeftijd of achtergrond, er in past. Niemand valt buiten de boot.
Activiteiten dienen te worden afgestemd op de verschillende fasen van geloofsontwikkeling en als het ware
‘mee te groeien’, zodat de stap naar een volgende fase kan worden gemaakt. Elke fase kent daarmee min of
meer zijn eigen doelgroep(en) en daarbij behorende activiteiten. Tijdens de eerste drie fasen van
geloofsgroei ligt de nadruk vooral op vorming en gaat het met name om activiteiten die tegemoet komen aan
de vraag en behoeften van mensen. In fase 4 (leren) en 5 (vruchtdragen) komt de nadruk meer op toerusting
te liggen om het geleerde in praktijk te gaan brengen. Van fase 3 naar fase 4 is er dus in zekere zin een
‘overgang’ van behoeftegericht (vraag) naar gavengericht (aanbod). Er vindt een omslag plaats van interne
naar meer externe gerichtheid, van theorie naar praktijk; van ‘missionair worden’ naar ‘missionair zijn’.
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BIJLAGE 4

Overzicht (huidige) activiteiten6 op basis van het 5-fasen model voor de verschillende doelgroepen

Doelgroep
Fase
1 – Leven zonder
God

2 – Vreugdevolle
kennismaking

3 – Radicale
Keuzes

Jeugd & Jongeren
(0-12 / 12-25 jaar)

Alleenstaanden /
Echtparen zonder
kinderen (25+ jaar)

Senioren
(55+ jaar)

Ouderen (70+) /
zieken / kwetsbaren

Uitnodiging jeugddienst
Uitnodiging jeugdalpha
Sport evenement oid

Rand- / niet-leden
(25-70 jaar)
Uitnodiging boeketontmoetingsdienst
Uitnodiging alphacursus
Kerk op de braderie
Echo (evang. blad)
Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten
School-/evang. diensten
Bijzondere diensten

Oppasdienst
Kindernevendienst
Kinderdienst
Schooldienst
Jeugddienst
Kids Mission
Kinderdag
Jeugdclubs
Royal Rock
Jeugdhonk
Connect
Contact/Licht/Website
Huiscatechese

Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten
School-/evang. diensten
Bijzondere diensten

Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten
School-/evang. diensten
Bijzondere diensten

Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten

Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten

(Bijzonder) pastoraat

(Bijzonder) pastoraat
Gehandicaptenpastoraat
Dovenpastoraat

(Bijzonder) pastoraat
Bezoeken ouderen
Inloopochtend / Open kerk

(Bijzonder) pastoraat
Bezoeken ouderen
Inloopochtend / Open kerk

(Bijzonder) pastoraat ?
Inloopochtend / Open kerk

Contact/Licht/Website
(Groot)huisbezoek

Contact/Licht/Website
(Groot)huisbezoek

Alphacursus

Senioren alphacursus

Contact/Licht/Website
(Groot)huisbezoek
Aangepaste catechisatie
Senioren alphacursus

Contact/Licht/Website
(Groot)huisbezoek ?

Kinderkoor ZEP
Jeugdalpha

Contact/Licht/Website
(Groot)huisbezoek
Aangepaste catechisatie
Alphacursus

Jeugddienst
Boeket- ontmoetingsdienst

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst
Praise- en ZG diensten
Gebedsgroepen
Ontmoetingsochtenden
Mannendagen
Mannen-/vrouwenverenig.
Contact/Licht/Website
Gemeentegroeigroep
(Groot)huisbezoek
Bijbelstudiegroepen
Contact/Licht/Website
Alphacursus

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst
Praise- en ZG diensten
Ontmoetingsochtenden
Mannendagen
Mannen-/vrouwenverenig.

Erediensten

Erediensten

Zingendgeloven dienst.
Ouderenpastoraat
Seniorenmiddag

Zingendgeloven dienst.
Ouderenpastoraat
Seniorenmiddag

Ontmoetingsochtenden
Mannendagen

Contact/Licht/Website
Gemeentegroeigroep
(Groot)huisbezoek

Contact/Licht/Website
Gemeentegroeigroep
(Groot)huisbezoek

Contact/Licht/Website
Gemeentegroeigroep
(Groot)huisbezoek

Contact/Licht/Website
Gemeentegroeigroep
(Groot)huisbezoek

Contact/Licht/Website
Alphacursus

Contact/Licht/Website
Senioren alphacursus

Contact/Licht/Website
Senioren alphacursus

Contact/Licht/Website
Alphacursus

Royal Rock
Connect
KAZZ
Jeugdhonk
Contact/Licht/Website
Jongerengroeigroep
Belijdeniscatechisatie
Contact/Licht/Website
Jeugdalpha

6

(Jonge) gezinnen

Alphacursus

Boeket- ontmoetingsdienst

Activiteiten per fase ingedeeld naar de verschillende geloofsaspecten: vieren (groen), gemeenschap (oranje), leren (blauw), getuigen (rood), dienen (roze)
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4 – Leren

Jeugddienst
Boeket- ontmoetingsdienst
Royal Rock
Connect
KAZZ
Jeugdhonk
Jongerengroeigroep
Toerusting leiding Royal
Rock / Connect
Cursus Ready to Marry

Ontwikkelingsprojecten
(kamp Oekroe, vanuit
landelijke organisaties)
Medewerking jeugddienst
Touched

5 – Vruchtdragen

Erediensten
Jeugddiensten
Boeket- ontmoetingsdienst

Royal Rock
Connect
KAZZ
Jeugdhonk
Jongerengroeigroep

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst
Leerdiensten
Cursus rouwverwerking

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst

Erediensten
Leerdiensten

Erediensten
Leerdiensten

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst

Cursus rouwverwerking

Ouderenpastoraat
Cursus rouwverwerking

Ouderenpastoraat
Cursus rouwverwerking

Cursus rouwverwerking

Gemeentegroeigroep
Ambtsdragercursus
Ministrycursus

Gemeentegroeigroep
Ambtsdragercursus
Ministrycursus

Gemeentegroeigroep
Ambtsdragercursus
Ministrycursus

Gemeentegroeigroep
Ambtsdragercursus
Ministrycursus

Gemeentegroeigroep

Erediensten

Erediensten

Alphateam
Alphavervolgcursus
Psalmodie
Cursus geloofsopvoeding
Marriage course
Cursus Leren Getuigen
Getuigen in erediensten
Leider GGG
40-dagen project
Groetgroep
Medewerking diensten
(beamer, muziek, liturgie)
Inloopochtend / Open kerk
Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst
Openluchtdiensten
School-/evang. diensten
Bijzondere diensten
(Gebeds)pastoraat

Toerustingactiviteiten

Groetgroep
Bloemengroet

Erediensten
Boeket- ontmoetingsdienst

Boeket- ontmoetingsdienst

(Ouderen)pastoraat

(Ouderen)pastoraat

Gemeentegroeigroep

Gemeentegroeigroep

Alphateam
Getuigen in erediensten
Andere evang. activiteiten
Ontwikkelingsprojecten
(kamp Oekroe, vanuit
landelijke organisaties)
Bijdrage in jeugddienst
Leiding Rock Solid / Solid
Friends
Touched
…

Beleidsplan PGR 2018-2022

Leider GGG
Ouderling / diaken
Zending
Ministry
40-dagen project
Groetgroep
Dienstleider boeketdienst
Zangkoren / muzikanten
…

Leider GGG
Ouderling / diaken
Zending
Ministry
40-dagen project
Groetgroep
Dienstleider boeketdienst
Zangkoren / muzikanten
…

Leider GGG
Ouderling / diaken
Zending
Ministry
40-dagen project
Groetgroep
Dienstleider boeketdienst
Zangkoren / muzikanten
…
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Leider GGG
Ouderling / diaken
Zending
Ministry
40-dagen project
Groetgroep
Dienstleider boeketdienst
Zangkoren / muzikanten
…

BIJLAGE 5

Verantwoording totstandkoming beleidsplan

Totstandkoming beleidsplan op basis van verschillende bronnen:
- Relevante documenten (o.a. Handboek / SCP-rapporten / artikelen…)
- Plannen van aanpak / jaarplannen Taakgroepen
- Raadpleging geledingen binnen gemeente; wie wanneer bij welk onderdeel betrekken:
Wie

Onderdeel

Wanneer en hoe

Stuurgroep PGR
Vz’s / scriba’s
moderamina

Voortgang / afstemming

Maandelijks:
Rapportage mbt voortgang (per mail)
Indien nodig/relevant afstemming face to face

Taakgroepen

beleidsdoelen / afstemming /
overlegstructuur

September / oktober 2015:
Concrete beleidsdoelen bespreken;
(pastoraat, diaconaat, missionair, erediensten, CvK)

Pastoresteam

Pastoresmodel / taakstelling

Medio oktober 2015:
Gesprek / input pastoresteam

Kerkenraden /
moderamen
(gezamenlijk)

Beleidsplan / besluitvorming

Juni / september / oktober 2015
Plan + concrete beleidsdoelen bespreken;
besluitvorming

Gemeenteleden

Wat zijn behoeften / gaven
‘Gouden tip’ voor PGR
Gemeenteavond

Doorlopend
‘Keukentafelgesprekken’, in de wandelgangen
November 2015
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