
Beleidsplan in punten. 

 Continuïteit: oog voor 50 + en 50 – 

 Gemeenschap : interne dialoog 

 Viering: dring door tot de kern en wees actueel. Geloven is en zoektocht 

 Leren 
 
Vieren op zondag: 

 Vanuit de traditie streven naar een eigentijdse invulling 

 Actuele bijbeluitleg met vertaling naar de dagelijkse praktijk 

 Gebruikmaken van moderne muzikale ontwikkelingen. Teksten en muziek uit 
moderne/popmuziek 

 Bezinning op tijd voor aanvang en rol paaskaars en stiltemomenten 

 Participatie van gemeenteleden in muziek en activiteit met evenredige verdeling over de 
jaren heen, ook op hoogtijdagen 

 Muziek van ‘buiten’ 

 Koesteren kinderoppas, kindernevendienst en 11 + 

 1 x per maand een bijzondere dienst 

 Gastpredikanten rekening houdend met gemeenteprofiel 

 Holy-in diensten voortzetten. 
 
Vieren op hoogtijdagen: 

 Een breed samengestelde projectgroep verantwoordelijk voor de organisatie 

 In stille week een gemeentemaaltijd op witte donderdag 

 Hoogtijvieringen laagdrempelig,  eigentijds en herkenbaar 

 Alle talenten uit gemeente gebruiken. 
 
Overig: 

 Onderzoek toekomstige relatie school en kerk 

 Samenwerking met andere wijkgemeenten 

 Gesprekken met predikanten en kerkelijk werkers over  ‘onopgeefbare’ elementen in het 
vieren van doop en avondmaal 

 
Vorming en toerusting: 

 Er komt een taakgroep vorming en toerusting  

 1 x per 4 jaar  kring rond geloofsoverdracht aan jonge kinderen 
 
Pastoraat: 

 Omzien naar elkaar 

 Rouwverwerkingspastoraat 

 Pastores bezoeken iedere week 1 adres 50- 

 Praat en doe avonden 

 Sociëteit 

 Acteer op spraakmakend film/boek 

 Verbeter contact met scholen 

 Onder de loep nemen van basispastoraat 

 Doelgroepenpastoraat 

 Vergroot het aantal contactmomenten  (brief, gesprek, boekje) 

 Team grensverkeer 

 Digitaal pastoraat 



Diaconie: 

 Herziening taakomschrijving, werkplan en zaken rond viering Heilig Avondmaal 

 Betrokkenheid bij viering ‘stille week’ 

 Inventarisatie en intensivering contacten vanuit de wijkgemeente 

 Inschakeling jongeren4 
 
Jeugd: 

 Continueren kindernevendienst, oppas, basiscatechese en 25+ groep 

 Opzetten gespreksavonden 16-25 

 Uitbouwen jeugdkerk 11+ 

 Investeren in contacten met doopouders 

 Jong.Kom 

 Vieringen aantrekkelijk maken 

 Format lied voor jong en oud verbeteren 

 Draaiboekje voor predikant m.b.t. kindernevendienst en moment voor de kinderen 

 Ouder-kindactiviteit in combinatie met Happie Happie 
 
Kerkrentmeesters: 

 Gebruik kerkgebouw door jeugd 

 Kerk is ontmoetingsplaats met klantvriendelijke en gebruiksvriendelijke uitstraling 

 Openstellen voor verhuur aan derden 

 Vervanging AVM 

 Verhuur intensiveren 

 Onderhoudsplan actualiseren 
 
Publiciteit: 

 Tweerichtingsverkeer tot  stand brengen 

 Publiciteit omvormen tot PR 

 Opzetten netwerken 

 Opzetten activiteitenkalender 

 Website uitbreiden: forum, links, pastorale hulp 

 Jongeren betrekken 

 Gebruik moderne media in kerkcentrum 

 Wijkbrief vernieuwen 

 Kerk in de wijk: 
o Publiciteit in huis-aan-huis bladen 
o Kerk is open 
o Informatiezuil 
o Visitekaartjes 

 
Organisatie: 

 Bezinning  c.q. aanpassing huidige structuur 

 Bezinning taakgroep publiciteit omvormen tot taakgroep communicatie 


