WERKPLAN 2014

Ter inleiding
De “bouwstenen” voor ons eerste werkplan zijn in belangrijke mate te vinden in de resultaten
van onze laatste kerkenraadsdag op 14 september 2013.
Bij het maken van dit concept werkplan 2014 is uiteraard ook de aansluiting gezocht bij ons
nieuwe Beleidsplan 2014 – 2018. (vastgesteld door KR op 12 februari 2014)
Het concept werkplan is besproken in de kerkenraadsvergaderingen van 11 december 2013
en 12 februari 2014. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal aanvullingen/wijzigingen
aangebracht. Deze zijn in deze definitieve versie verwerkt.
De bijlage bij dit concept Werkplan dient als achtergrondinformatie, waaruit is te zien hoe
verbinding is gemaakt met de resultaten van de laatste kerkenraadsdag.

Te ondernemen activiteiten in 2014
Hierbij zijn uiteraard keuzes gemaakt van de onderwerpen op grond van de meestal hoogste
scores van de kerkenraadsdag.
De start van de omschreven activiteiten is veelal een zoektocht naar de antwoorden op
vragen. Hieronder zijn deze genoemd in volgorde van prioriteit, gevolgd door een korte
omschrijving van de voorgestelde werkwijze, besluitvorming en uitvoering.
Er zal per activiteit nog een strakke planning gemaakt worden, zodat we onze gestelde
doelen ook zullen halen.
1. Kerk – zijn in de samenleving, in onze woonomgeving
1. Hoe kunnen wij ons als kerkgemeenschap uitnodigender opstellen naar Warnsveld
en Leesten/de samenleving ? Hoe kunnen wij onze communicatie verbeteren ?
Welke communicatiemiddelen te gebruiken ?
De gevonden antwoorden vervolgens vertalen in concrete voorstellen om tot actie
over te gaan.
Werkwijze
Een groep gemeenteleden vormen,(dat kunnen zowel kerkenraadsleden als nietkerkenraadsleden zijn) die samen op zoektocht willen gaan en concrete voorstellen
formuleren. Deze worden voorgelegd aan de kerkenraad die daarover besluiten
neemt.
Na besluitvorming worden deze uitgevoerd.
2. Wat vragen de inwoners van Warnsveld/Leesten en wat vraagt de samenleving van
ons ? Hoe verbeteren wij onze communicatie naar hen ? Met welke middelen ?
De gevonden antwoorden vertalen in voorstellen voor activiteiten.
Werkwijze
Dezelfde groep als hierboven genoemd gaat aan de slag met deze vraag.
Het resultaat daarvan eveneens voorleggen aan de kerkenraad die besluit neemt.
Na besluitvorming uitvoering van de gedane voorstellen.
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2. Kerk – zijn voor en met onze jeugd
1. Hoe kunnen wij onze kerk(diensten) aansprekender maken voor de jeugd ?
Mogelijkheden onderzoeken voor frequentere jongerendiensten en/of jeugddiensten.
Hoe kunnen wij onze communicatie naar de jeugd verbeteren ? Welke
communicatiemiddelen te gebruiken ?
De gevonden antwoorden vertalen in concrete voorstellen.
Werkwijze
Een groep bestaande uit de Jeugdraad (o.a. jeugdouderling, leiding van
jeugdactiviteiten) èn jongeren vormen die op zoektocht gaan en met concrete
voorstellen komt naar de kerkenraad.
Na besluitvorming door de kerkenraad worden de voorstellen uitgevoerd.
3. Kerk – zijn: de organisatie
1. Nagaan hoe we onze organisatie kunnen verbeteren ( eenvoudiger maken) en deze
meer af te stemmen op de beschikbare menskracht.
2. Hoe kunnen wij onze communicatie (zowel intern als extern) verbeteren ?
Welke communicatiemiddelen te gebruiken ?
Werkwijze
Een groepje Kerkenraadsleden vormen die met voorstellen komt naar de kerkenraad.
De kerkenraad neemt besluiten.
Na besluitvorming wordt tot realisering overgegaan.
4. Kerk – zijn met andere kerken, te beginnen met PG Zutphen
1. Samenwerking met de PG Zutphen verder uitbouwen. Contact en overleg op
moderamen-niveau vergroten.
Hoe de communicatie met PG Zutphen te verbeteren ?
Gezamenlijk zoeken naar wat we meer kunnen doen dan we tot op heden gedaan
hebben.
Werkwijze
Door het moderamen worden hiertoe initiatieven genomen en concrete stappen
gezet.
Geformuleerde voorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de kerkenraad.
Na besluitvorming uitvoering van de voorstellen.

Bijlage:
- De Bouwstenen voor ons eerste Werkplan

Dit werkplan is vastgesteld door de kerkenraad op 12 februari 2014

2

