Presentatie gemeentezondag 21 januari 2018 (beleidsplan 2019-2022)
Inleiding en aanleiding:
Van harte welkom bij deze gemeentevergadering.
Wij willen u als gemeenteleden informeren over ons voornemen om te komen tot een nieuw
beleidsplan en u meenemen in ons denken over een dergelijk plan.
Iedereen maakt plannen in zijn leven. Of het nu gaat om vakantieplannen, loopbaanplannen of
verhuisplannen. Het is bijna dagelijkse kost voor ons.
Het begint altijd met goede voornemens.
Desondanks kan het best lastig zijn om goede voornemens om te zetten in concrete plannen en een
bijkomend probleem is vaak: Wat gaat het allemaal wel niet kosten en wie of wat hebben we
allemaal nodig om onze plannen te realiseren.
Zo hebben wij als Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten ook goede
voornemens en willen wij nieuwe plannen maken voor de komende jaren. Dit willen we vastleggen in
een beleidsplan 2019-2022. Deze presentatie is een eerste aanzet voor het bepalen van de
contouren van een dergelijk plan.
Wat is de reden, dat wij dit juist nu met jullie willen bespreken.
Er zijn verschillende redenen:
1. Het huidige beleidsplan loopt na dit kalenderjaar af.
2. Er is meer ruimte voor een eigen beleidsplan door wijzigingen binnen de PKN hoofstructuur.
3. Een commissie, die zich in 2017 heeft bezig gehouden met een nieuwe structuur, liep tegen
de grenzen aan van het huidige beleidsplan? De afgelopen jaren is telkens weer gebleken,
dat het steeds meer moeite kost om voldoende ambtsdragers te vinden.
4. En de belangrijkste redenen zijn antwoorden op de volgende vragen:
Wat voor gemeente willen wij eigenlijk zijn?
Welke activiteiten horen hier bij?
Hoe gaan we dit organiseren?
Hoe gaan wij dit bemensen?
Hoe gaan we dit bekostigen?
Voorgestelde inhoud en uitgangspunten voor het beleidsplan.
Wat voor soort gemeente willen we zijn of anders gezegd:
Wat is die kern van ons gemeente-zijn?
Vaak wordt de trits vieren - leren - dienen – delen genoemd (naar aanleiding van Marcus 3:13-14)
Wij als Kerkenraad vinden, dat de volgende 4 dimensies of noem het windstreken cruciaal zijn in het
denken van en over onze gemeente en dus richtinggevend zijn voor een nieuw beleidsplan.
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Als we de dimensies wat verder invullen, zou dit het volgende betekenen:
1. De omgang met God.
Die ons geroepen heeft, persoonlijk (in de spiritualiteit) en gezamenlijk (in de
liturgie), tegenover de secularisatie.
2. Gemeenschap met elkaar.
Een relatie waarin we naar elkaar omzien en elkaar van dienst zijn tegenover individualisme
en onverschilligheid.
3. Dienst aan de samenleving in woord en daad, tegenover de verleiding om alle energie te
steken in het eigen overleven.
4. Delen in immateriële - en materiële zaken, tegenover de economie van nooit genoeg.
Wij vinden als Kerkenraad dat deze kern ondeelbaar is. Als één van deze vier dimensies uitvalt, is de
gemeente geen gemeente meer. Iedere activiteit, groep enz. in de gemeente moet op één of andere
manier 1 of meer van de vier dimensies vertonen.
Deze lijn doortrekkend zou de missie van onze gemeente als volgt beschreven kunnen worden.
Missie van onze gemeente:
We bouwen aan een duurzame toekomst van onze Protestantse Gemeente en doen dit aan de
hand van de elementen leren, vieren, dienen en delen, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden
zijn en elkaar beïnvloeden.
Uitgewerkt zou dit voor de dimensies betekenen:

doel

Leren
We leren wat het
betekent gemeente
van Christus te zijn

Soort
activiteiten

Hap Snap
BG&O

Waar en hoe
uitgewerkt

Werkgroepen
werkplannen

Vieren
We vieren als
gemeente de
relatie tussen God
en de mens,
tussen de mens
en zichzelf, de
ander, de wereld
en het grotere
leven
Vieringen
Kindernevendiens
ten
KIC
Pastoraat,
predikanten
werkplan

Dienen
We dienen
elkaar als
gemeente maar
ook de mensen
om ons heen

Delen
We geven om elkaar
en om de wereld

Pastoraat
CvK

Diaconaat
Eekschuurmaaltijden

CvK werkplan

CvD werkplan

Tot zo ver onze eerste aanzet om te komen tot een nieuw beleidsplan.
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Belangrijke vragen:
Belangrijke vragen aan de gemeenteleden, die wij als Kerkenraad nu hebben zijn:
1. Wat vindt u van dat gene wat wij op dit moment aan u hebben voorgelegd?
2. Heeft u suggesties over overbodige, ontbrekende, vervangende of vernieuwende elementen?
3. Mocht u ideeën hebben, die goed passen in het nieuwe beleidsplan, dan ontvangen wij deze
graag van u?
Hoe nu verder.
Vragen, suggesties en voorstellen kunnen ook later per email naar onze scriba Corien Ruijsink:
cruijsinkpknwarnsveld@gmail.com worden gemaild.
De Kerkenraad zal na deze gemeentevergadering alle vragen, suggesties en voorstellen bespreken en
bespreken welke aanpassingen en aanvullingen van belang zijn bij het opstellen van het beleidsplan.
Bij het verder uitwerken van het beleidsplan willen wij uitgaan van een basisdocument van niet meer
dan 4 A4-tjes.
Na het vaststellen van het beleidsplan zal de gemeente nader geïnformeerd worden over de inhoud.
Daarna kunnen de activiteiten en actieplannen verder worden uitgewerkt.
Belangrijk is, dat bij iedere activiteit er duidelijk sprake is van een zogenaamde “eigenaar”.
Nog enkele kanttekeningen:
Cruciaal bij dit alles zijn 2 voorwaarden:
1. Hebben wij voldoende bemensing om alle activiteiten en actieplannen uit te voeren.
2. Mochten de plannen gepaard gaan met extra kosten, zijn hier dan voldoende financiële
middelen voor.
Mochten wij als gemeente wel mooie plannen hebben, maar er niet in slagen om voldoende
bemensing en middelen beschikbaar te hebben, dan zijn de activiteiten gedoemd om te mislukken.
Ik wil u namens de gehele Kerkenraad bedanken voor uw aandacht en inbreng.
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