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Uitgangspunt: 

De kerk vormt een gemeenschap van mensen. 

Mensen leven en bestaan in relaties. 

Als kerkgemeenschap hebben we een relatie met: 

  

. God 

. elkaar 

. de wereld om ons heen 

  

Met andere woorden: 

Ons fundament  is gegrond in de onvoorwaardelijke liefde van God 

Deze liefde is geopenbaard in Jezus Christus, in zijn leven en sterven en opstanding 

Hem willen we navolgen in zijn liefde voor mens en wereld, dichtbij en ver weg 

  

Daarom willen we ons blijvend oefenen in 

- onze gelovige omgang met God, 

- onze aandacht voor elkaar 

- onze betrokkenheid bij de dienst in de wereld 

  

Doelstellingen:  

In onze kerk draait het dus om relaties met God, met elkaar en met de wereld. Tussen deze relaties is 

een samenhang en die moet in alle onderdelen van de organisatiestructuur terug te zien zijn. 

Vanuit onze uitgangspunten zijn de volgende drie doelstellingen omschreven: 

 

1. De omgang met God 

Het Woord staat in onze gemeenschap centraal. 

De bijbelse boodschap is voor ons samenbindend en richtinggevend. 

Als kern van ons geloof zien wij de liefde die God ons heeft laten zien in Jezus Christus. 

Nader geduid als 'het sterven en opstaan van Jezus Christus' en 'de verzoenende offerende liefde van 

Christus'. 

Wij erkennen een pluraliteit in geloven. 

Dat wil zeggen dat wij er waarde aan hechten mensen de ruimte te laten de bijbelse boodschap op 

eigen wijze te verstaan en na te leven. 

  

2. Aandacht voor elkaar 

Wij willen nadrukkelijk een gemeenschap zijn en willen dat vorm geven door middel van:  

a. Omzien naar elkaar. 

In onze gemeente voert de liefde de boventoon en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet 

gemaakt in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar. 

b. Ruimte voor pluraliteit. 

We erkennen een verscheidenheid in geloofsbeleving in onze gemeente en willen het onderlinge 

gesprek stimuleren om te komen tot geloofsverdieping. 

c. We willen een open gemeente zijn. 



Toegankelijk en laagdrempelig voor anderen en bereid tot samenwerking met anderen in en buiten 

de gemeente. 

 

3. Dienst aan de wereld  

Wij zijn ons er van bewust kerk ín en voor de samenleving te zijn en willen dat vorm geven door 

middel van: 

a. In gesprek met samenleving en cultuur. 

Dit houdt in dat we oog hebben voor wat anderen in het dorp en de wijde samenleving bezig houdt 

en in gesprek zijn met de cultuur van vandaag. 

b. Dienst aan de medemens. 

In de samenleving willen wij als kerk dienstbaar zijn en solidair zijn met wie het niet redden. 

   

Beleidsplan uitvoering  

Voor het jaar 2014 zijn door de kerkenraad prioriteitstellingen en/of aandachtspunten vastgesteld 

voor de kerkenraad en voor de werkgroepen en opgenomen in haar vergaderplan 2014. Jaarlijks zal 

in de kerkenraadsvergadering van oktober een toetsing plaats vinden van de voortgang van het 

beleidsplan. Bij de jaarlijkse bespreking van het werkplan van de werkgroepen wordt getoetst of de 

werkplannen in lijn zijn met het beleidsplan. De kerkenraad heeft het voornemen om na 2 jaar een 

soortgelijke bezoekronde te doen als nu via mmE is gedaan. 

  

De prioriteitstellingen en/of aandachtspunten zijn: 

Omzien naar elkaar. 

Omzien naar elkaar kan bijvoorbeeld door verschillende bijeenkomsten te organiseren waar je elkaar 

kan ontmoeten; door een kaartje te sturen als iemand ziek is of iets te vieren heeft; een bezoek te 

brengen bij een gemeentelid; enz 

 

Communicatie verbeteren 

Voor alle geledingen in de kerk geldt dat we meer en beter met elkaar willen gaan communiceren. 

Via kerkblad, beamer, website. Informatie vanuit verschillende werkgroepen met elkaar delen via de 

verschillende media. Het in het leven roepen van een werkgroep communicatie. Die werkgroep kan 

ondersteuning leveren aan de verschillende werkgroepen om goed gebruik te maken van 

verschillende communicatiemiddelen. 

 

Inspiratie 

Kerkenraad en werkgroepen gaan zoeken naar mogelijkheden om te inspireren. 

B.v. door bijzondere diensten te organiseren met toneel, dans en muziek. Ook buitenkerkelijken 

kunnen daarvoor uitgenodigd worden via een verhaal over de actie in de smildiger neiskrant op te 

laten nemen. Door b.v. na de kerkdienst via een briefje in de kerk op te schrijven wat je in die dienst 

geraakt heeft, wat je inspireerde. 

  

We willen een open gemeente zijn. 

Toegankelijk en laagdrempelig voor anderen en bereid tot samenwerking met anderen in en buiten 

de gemeente. Samen met de plaatselijke organisaties op het gebied van kunst en cultuur activiteiten 

organiseren in onze kerk b.v. lezingen of dans en muziek 

 



Pastoraat /vormgeving. 

Binnen de gemeente leeft de wens om het pastoraat anders in te richten. 

Naast de huidige vormen van pastoraat gaan we actief zoeken naar anderen vormen zoals 

doelgroepenpastoraat. 

Jeugd en jongeren pastoraat: via landelijke informatie ideeën op doen en van daaruit een plan van 

aanpak maken. 

Persoonlijke nood pastoraat: dit is een prioriteit van de predikanten. Misschien zijn er ook 

gemeenteleden die de gave hebben om de predikanten daar in te ondersteunen. 

Ik ben nieuw pastoraat: nieuwe gemeenteleden moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen 

onze gemeente en goed worden geïntroduceerd. 

Contact pastoraat: de pastoraal medewerkers hebben contact met verschillende gezinnen. 

Het is ook denkbaar dat kleine groepen gezinnen met elkaar contact onderhouden. 

  

Continuering. 

Doorgaan met de voorgenomen activiteiten. De werkgroepen geven een kort overzicht van wat zij 

het afgelopen jaar hebben gedaan en wat zij nog verder gaan ontwikkelen. 

Alle werkgroepen moet nog een eigen invulling geven van hun werkplannen. 


