Beleidsplan
2020-2025
Met plannen voor de
komende twee jaar
Nieuwegein, juli 2020

Uit Overvloed

In het beleidsplan op de website vindt u
• Aanleiding en opdracht
• Informatie over onze gemeente en financiën
• Resultaten van de enquête

Vandaag gaat het over de gekozen richting en de
plannen voor de komende twee jaar.
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Wie zijn we?
Onze missie
Geloof

We leven vanuit het geloof dat we Gods kinderen zijn en dat Hij de mensen lief heeft.

We voeden ons geloof door de Bijbel en laten ons inspireren door Gods Geest en het leven
van Jezus Christus. Zijn leven hield niet op bij de dood. Dat geeft ons vertrouwen. De
Inspiratie
wekelijkse eredienst is een belangrijk moment om ons geloof te voeden. Maar ook op
andere momenten en manieren zoeken we naar wat God met ons wil.

Ruimte

Iedereen is bij ons van harte welkom. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van
geloofsbeleving. De gemeente is meelevend met elkaar en we zien in woord en daad
naar elkaar om. De wekelijkse eredienst is een belangrijk ontmoetingsmoment. Maar
we ontmoeten elkaar ook op andere momenten in de week. We vinden het belangrijk
dat rekening gehouden kan worden met een ander. Dat praktiseren we in onze
gemeente en we hopen daarmee ook anderen buiten de gemeente te inspireren.

Wereld

Er is een grote betrokkenheid met de wereld om ons heen. Zowel plaatselijk in
Nieuwegein, in Nederland als met mensen ver weg. Het geloof is de basis voor ons
denken en doen, maar geeft ons geen status ten opzichte van niet-kerkelijken.
God sluit niemand uit en zijn liefde is er voor iedereen.
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De richting voor de komende vijf jaar
Onze visie in vijf thema’s
1. We willen actief en levendig blijven …
2. … meer delen
3. … actiever met ons geloof bezig zijn
4. … samen de goede balans bewaren in vieren van de eredienst
5. … meer aandacht hebben voor duurzaamheid
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Wat willen we?

Bloei
Actief en levendig blijven

• Blijven inzetten voor bloei van de gemeente.
• Omzien naar elkaar.
• Veel vrijwilligersinzet houden.

5

Plan voor komende 2 jaar

Bloei
Actief en levendig blijven
•
•

•
•
•
•
•

ONDERLING CONTACT EN OMZIEN NAAR ELKAAR. Onder meer door kettingtelefoon,
meeleeflijn, bezoekwerk, kaarten bij kerkelijke feestdagen (pastoraat).
PRAKTISCHE HULPVERLENING. Onder meer kerstpakketten, inzameling
voedselbank, kleding inzameling gevangenis (diaconie).
INFORMATIE OVER COLLECTE. Collectedoelen goed toelichten en gebruik
thermometer voor jaarlijks streefbedrag (KiAB).
ONDERLING CONTACT TUSSEN GENERATIES BEVORDEREN. Jongeren en ouderen
koppelen na de dienst. Activiteiten voor jonge ouders (JWK).
KWALITEIT OP HOOG NIVEAU HOUDEN van Onderweg, liturgie, website en
dergelijke (publiciteit).
BIJEENKOMSTEN ORGANISEREN voor vrijwilligers die werk vaak in stilte doen (bv
bezorgers) voor erkenning en onderling contact (publiciteit).
VRIJWILLIGERSWERK IS BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET SAMEN KERK ZIJN. Onderling
contact is soms belangrijker dan “efficiency”. Maar automatische incasso en
GIVT app maken de administratie wel eenvoudiger (CvK).
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Delen

Wat willen we?

Overvloed delen en gunnen

• We leven als gemeente vanuit ons geloof
zoals verwoord in de missie.
• Het inspireert om ons voor de medemens in
te zetten.
• Overvloed aan liefde delen. Met mensen die
kerk niet meer bezoeken of niet kennen.
• En we gunnen dat ook de jongere
generaties.
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Plan voor komende 2 jaar

Delen
Overvloed delen en gunnen
•

•
•

•
•

•

MEER SAMENWERKEN met andere kerken en maatschappelijke/politieke
organisaties om zo een rol te spelen in verhelpen van maatschappelijke
problemen (eenzaamheid, armoede, schulden) (diaconie).
VERBETEREN EXTERNE COMMUNICATIE en website up-to-date houden (KiAB).
ACTIVITEITEN OM GELOOF TE DELEN. Kerst op straat continueren. Interkerkelijke
contacten met andere jongeren. Jongeren vrienden laten meenemen naar
activiteiten. Acties voor het goede doel (JWK).
OPEN KERK. Ontmoeting met predikanten voor de kerk(pastoraat).
MEER NAAR BUITEN PUBLICEREN. Werken met een content kalender en kwaliteit van
de externe teksten verbeteren. Inzet van social media om mensen buiten
gemeente te bereiken. Buitenkant van kerkgebouw gebruiken om meer van
onszelf te laten zien (publiciteit).
ZORGEN VOOR FINANCIËLE RUIMTE om spontane initiatieven te kunnen uitvoeren
(CvK).
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Geloofsbeleving

Wat willen we?

Geloof is de kernwaarde; actiever met geloof bezig zijn

• Zoeken naar vormen waarmee we over
eigen geloofsbeleving kunnen spreken.
• Want: we nemen enthousiast deel, maar
hebben weinig woorden bij overtuiging.
• Geloof wordt individueel beleefd.
• Verlegenheid zit vaak in de weg.
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Geloofsbeleving

Plan voor komende 2 jaar

Geloof is de kernwaarde; actiever met geloof bezig zijn
•

•
•

•

GELOOFSGESPREK STIMULEREN. Bijvoorbeeld doordat gesprek te
bevorderen na de dienst (bv dmv kaartjes met woord van de week) of
koffiegesprekken. Publiciteit rondom kerkdiensten versterken. Meer
acties in de tuin van de kerk. Gezamenlijke maaltijd na de dienst.
(eredienst)
ACTIVITEITEN RONDOM DE GELOOFSBELEVING. Gespreksgroep voor 18+
opstarten en maken van een Taizé-reis (JWK).
INSPELEN OP DE ACTUALITEIT. Minder lang vooruit plannen en meer inspelen
met evenementen op de actualiteit om geloofsbeleving en duurzaamheid
te behandelen (ontmoeten en bezinnen).
ERVARING DELEN. Mensen vragen hun gedachten en ervaringen te delen en
op te nemen in Onderweg en Weekinfo (pastoraat)
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Geloofsbeleving

Plan voor komende 2 jaar

Geloof is de kernwaarde; actiever met geloof bezig zijn
•

•

MEER AANDACHT VOOR ZINGEVING. Bijvoorbeeld nieuwe Onderweg rubriek
“Zingeving & Hoopverlening”. Meer aandacht geven aan de
gespreksgroepen (publiciteit).
ONDERSTEUNEN VAN DE GEMEENTE bij invulling van diaconale roeping.
Bijvoorbeeld door diaconale thema avonden en aandacht tijdens de
eredienst (diaconie).
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Eredienst

Wat willen we?

Samen de goede balans houden

• Veel verschillende behoeften.
• Verschillen in inhoud en vorm worden
elkaar gegund.
• Ook op gebied muziek en zang lopen
wensen uiteen.
• Aanpassingen zijn nodig om te groeien
met de tijd mee – maar wel met
voorzichtige aanpak.
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Eredienst

Plan voor komende 2 jaar

Samen de goede balans houden
•
•

EVENWICHT TUSSEN VARIATIE EN CONTINUÏTEIT.
NIEUWE INITIATIEVEN om variatie vorm te geven:
•Eén keer per jaar een dienst met een jongerenkoor zoals Hatikwa.
•Eén keer per jaar een dienst (bij voorkeur in de zomer) met oude gezangen
en liturgie (zonder responsies, met geloofsbelijdenis, oude psalmen).
•Een muziekgroep oprichten met amateurmuzikanten die een bijdrage
kunnen leveren aan de liturgie.
•Eén keer per jaar een Top 2000 dienst.
•Twee maal per jaar een dienst waarin ruimte wordt gegeven aan het
onderlinge geloofsgesprek.
•… NAAST DE GEBRUIKELIJKE VARIATIE van onder meer oogstdienst,
dichterbijdiensten en basiscathesedienst.
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Eredienst

Plan voor komende 2 jaar

Samen de goede balans houden
•

•
•

GOEDE BALANS TUSSEN STANDAARD DIENST EN VARIATIES DAAROP. Regelmatig
andere vormen van muziek. Gebruik van audiovisuele middelen.
Geleidelijk andere aanpakken proberen en evalueren. Ontdekken wat bij
ons past (JWK).
VIEREN OP AFSTAND (BEELD EN GELUID) MOGELIJK MAKEN (CvK). Deze vorm
aantrekkelijker maken met meer interactie (eredienst).
ACTIEVE ROL BIJ VOORBEREIDING VAN DIENSTEN. Actieve rol om diaconale
taak dichtbij en veraf onder de aandacht te brengen (diaconie).
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Duurzaamheid

Wat willen we?

Aandacht voor de schepping

• We zijn Groene Kerk, maar doen daar te
weinig mee.
• Voor velen – en zeker voor jongeren een belangrijk onderwerp.
• Zowel bewustwording en gesprek …
• … als bewuste keuzes voor onze eigen
gemeente.
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Duurzaamheid

Plan voor komende 2 jaar

Aandacht voor de Schepping
•
•

•
•

•

KERKGEBOUW EN GEINLICHT VERDER VERDUURZAMEN. Volgende stap is
plaatsen van zonnepanelen op het Geinlicht (CvK).
BIJ AANKOPEN DE DUURZAME KEUZE TE MAKEN. Geld op een
bankrekening met criteria voor milieu, vrede en mensenrechten.
Bewustwording over het maken van duurzame keuze stimuleren
(diaconie).
VERSTERKEN VAN BEWUSTZIJN. Praktische voorbeelden aanreiken.
Kerktuin vergroenen (JWK).
MEER ACTIVITEITEN zoals “God in de supermarkt”. Meer inspelen
met activiteiten op de actualiteit om geloofsbeleving en
duurzaamheid te behandelen (Ontmoeten en bezinnen).
APARTE TAAKGROEP. Meer aandacht in eredienst voor
duurzaamheid. Zonnepanelen en afval (KiAB).
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Organisatie en financiën
•
•
•
•

Alle taakgroepen en de colleges hebben actieplannen gemaakt.
Het stellen van de juiste prioriteiten bij het doen van uitgaven met
geld van de gemeente blijft belangrijk.
Daarom gaan taakgroepen actieve rol spelen door het maken van
jaarplannen met bijbehorende begroting.
College van Kerkrentmeesters ziet er op toe dat de middelen
besteed worden binnen de door kerkenraad geaccordeerde
begroting.
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Vragen of suggesties
Naar de scriba
via scriba@pgnn.nl
Telefoonnummer en adres in de Wegwijzer

Alle vragen zullen in één document worden
voorzien van antwoorden. Dit komt beschikbaar op
website en wordt meegestuurd met de Weekinfo.
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