Dit beleidsplan is opgesteld door de kerkenraad in samenwerking met een aantal
werkgroepen. Een concept is aan de gemeente voorgelegd en besproken op de gemeenteavond van 28 september 2016. Na aanpassingen op voorstellen en suggesties
uit de gemeente is het beleidsplan in de kerkenraadsvergadering op 24 oktober 2016
vastgesteld.
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1. INLEIDING
1.1 Waarom een beleidsplan?
Volgens de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland (ordinanties 4-8-5) stelt
de kerkenraad van iedere gemeente een beleidsplan voor een periode van vier jaar op.
Een beleidsplan is een hulpmiddel voor de kerkenraad en de gemeente om veranderingen in de samenleving en de mogelijkheden van de gemeente te onderzoeken en
hierop beleidsmatig in te spelen. Hierdoor is het mogelijk om veranderingen te sturen
en te begeleiden.
De kerkenraad pleegt, voor het opstellen van een beleidsplan overleg met het college
van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking
komende organen van de gemeente. Elk jaar overlegt de kerkenraad eveneens met
deze organen over eventuele wijzigingen van het beleidsplan. De kerkenraad stelt het
beleidsplan vervolgens vast, nadat de leden van de gemeente hun mening over het
beleidsplan of de wijziging heeft kenbaar gemaakt.
Doordat kerkleden participeren in de discussie en besluitvorming wordt hun betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente bevorderd en worden zij gestimuleerd tot
meedenken en meewerken.
1.2 Hoe is het plan tot stand gekomen?
De Kerkenraad heeft een aantal werkgroepen uitgenodigd om het beleidsplan 20112016 te herzien, aan te passen en aan te vullen. Deze werkgroepen bestonden uit leden van de kerkenraad en leden van diverse organen binnen de gemeente. De werkgroepen hebben in onderling overleg een schriftelijke bijdrage geleverd voor dit beleidsplan. Deze bijdragen vormden de basis van het eerste werkdocument dat op 30
mei 2016 in de kerkenraad is besproken. In deze bespreking is aangedrongen op een
heldere en beknopte formulering, op een afstemming tussen de missie, de kerntaken
en de beleidsdoelen en op de herkenbaarheid van het plan voor de gemeente. Het beleidsplan is op in een gemeenteavond met de leden van de gemeente besproken. Deze
bespreking leidde tot een aantal aanvullingen en vervolgens heeft de kerkenraad het
beleidsplan vastgesteld op en zal zorg dragen voor de realisatie ervan.
1.3 Overwegingen bij het beleidsplan
De doelen van een beleidsplan moeten haalbaar zijn. Er is voor gekozen om de doelstellingen bescheiden te houden. In de eerste plaats omdat een aantal functies in de
kerkenraad recent opnieuw zijn bezet. De nieuwe functionarissen moet de tijd worden
gegund om zich in hun nieuwe functie in te werken. Ook moet hen de mogelijkheid
en de ruimte worden geboden om nieuwe inzichten en doelen voor de komende jaren
te formuleren en in het beleidsplan op te nemen. Maar bovendien spelen pragmatische redenen een rol. De gemeente Gennep is een kleine gemeente en zeer pluriform.
Dat betekent dat het aantal mensen waarop een beroep kan worden gedaan om de
handen uit de mouwen te steken beperkt is. Toch kenmerkt onze kleine gemeente
zich door een grote betrokkenheid en inzet van vele gemeenteleden en daar zijn we in
Gennep trots op en dankbaar voor.
2

In de komende jaren willen wij ons vooral bezinnen op de toekomst. De veranderingen in onze omgeving, in ons werken en in ons leven beïnvloeden ons geloof. Geloof,
werken en leven vormen een eenheid. Bezinning op geloof, werken en leven is dan
ook een belangrijk thema voor de komende jaren en vormt de grondslag voor het lange termijn beleid. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de
consequenties van het teruglopende ledenaantal en de vergrijzing van ons ledenbestand. Hierbij dwingen mede de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen tot wijziging en vernieuwing van het beleid.
In onze visie moet een beleidsplan vooral worden gezien als een richtsnoer voor de
komende jaren. Het moet rijpen in de praktijk van alle dag en moet zijn waarde voor
de gemeente bewijzen in de dagelijkse gang van zaken. Wij zien het beleidsplan dan
ook niet als een statisch plan, maar als een soepele leidraad. De plannen en visie in
dit stuk worden door de kerkenraad verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Jaarlijks
zal de kerkenraad verslag uitbrengen van de voortgang en eventuele aanpassingen
voor de planning van de komende jaren voorstellen. Dit verslag en de voorgestelde
wijzigingen worden jaarlijks op een gemeenteavond besproken.
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2. WIE ZIJN WIJ EN WAT IS ONZE MISSIE?
2.1 Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken is voortgekomen uit de Nederlands
Hervormde Gemeente Gennep en de Gereformeerde Kerk Gennep.
De Hervormde Gemeente is de oudste protestantse gemeente van Nederland en stamt
uit 1571. De Gereformeerde Kerk Gennep werd op 26 mei (eerste pinksterdag) 1996
geïnstitueerd. Op deze zelfde datum werd door de beide gemeenten een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan en werd besloten tot één kerkenraad. In 2007
werden beide gemeenten formeel samengevoegd tot de „Protestantse Gemeente Gennep en omstreken‟, lid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De huidige gemeente heeft anno januari 2016 307 leden (122 belijdende leden, 122
doopleden, 57 overige protestantse leden, 20 rooms-katholieke leden). De kerkelijke
gemeente bestrijkt het gebied tussen de Maas en de Duitse grens en van noord naar
zuid tussen Middelaar en Ayen, een afstand van 22 kilometer en is de enige protestantse kerk in dit gebied.
De gemeente komt bijeen in de in 2006 gerestaureerde kerk. De kerk uit 1663 is de
eerste protestantse kerk in Nederland die met eigen middelen is gebouwd en staat onder Rijksmonumentenzorg.
De predikant is, vanwege de omvang van onze gemeente, in deeltijd werkzaam.
In de kerkenraad hebben zitting: predikant, ouderlingscriba, jeugdouderling, ouderling pastoraat, drie diakenen en drie kerkrentmeesters. De voorzitter wordt uit hun
midden gekozen. De gemeente kent de volgende werkgroepen / organen: kinderkerk,
pastorale werkgroep, open huis, partnertreffen, commissie bijzondere activiteiten,
werkgroep liturgisch bloemschikken, redactie kerkblad en website.
2.2 Wat inspireert ons?
De basis van de Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken is het Geloof in God,
onze Schepper, die zich laat kennen in Zijn woord, de Bijbel. De boodschap van het
Evangelie, de protestantse geloofstraditie en de Geloofsbelijdenis zijn onze inspiratiebronnen.
Onze gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn die:
- staat voor de boodschap van het evangelie en die deze op een aansprekende,
inspirerende en eigentijdse wijze in woord en gedrag uitdraagt (getuigende
gemeenschap)
- opkomt voor hen die dichtbij en veraf staan, waarbinnen mensen zich geborgen kunnen weten en waarin men er voor en met elkaar is (zorgzame gemeenschap)
- midden in de maatschappij staat, haar deuren voor anderen opent en actieve
bijdragen levert aan de wereld rondom (actieve en open gemeenschap)
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centrum is van leren en spiritualiteit waarin mensen, vanuit hun pluriformiteit,
samen met anderen ontdekken wat de zin van hun leven is en wat God van hen
vraagt (een lerende en zich bezinnende gemeenschap) en hen geeft.
Gods aanwezigheid viert in gebed, prediking, liederen en in de tekenen van
doop en avondmaal (vierende gemeenschap).

Het woord „missie‟ is afgeleid van het Latijnse woord „mittere‟ dat „van zich doen
uitgaan, laten horen‟ betekent. De bovenstaande formulering van “onze” missie mag
dus niet vrijblijvend zijn.
Deze missie moet daarom worden uitgedragen door ons handelen als gemeenschap en
als leden. De bij de missie behorende kerntaken zijn:
3.1 Eredienst (getuigende en vierende gemeenschap)
3.2 Diaconaat wereldwijd, landelijk en lokaal (zorgzame gemeenschap)
3.3 Pastoraat (getuigende en zich bezinnende gemeenschap)
3.4 Bijdrage aan de omgeving (actieve en open gemeenschap).
Bij het uitvoeren van de kerntaken besteden we in het bijzonder aandacht aan de categorieën “jeugd en jongeren” en “senioren" (3.5 en 3.6)
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3. WELKE ZIJN ONZE KERNTAKEN?

3.1 Eredienst
Het doel van de eredienst is de verkondiging en viering tot bemoediging en toerusting
van de gemeente en is gericht op alle leeftijden. De gemeente komt in de eredienst
samen rondom woord en sacramenten. De liturgie in de eredienst en in de kinderkerk
is gebaseerd op het oecumenische leesrooster. In de liturgie is een vaste plaats voor
de kinderen tot 12 jaar ingeruimd. Zes maal per jaar wordt het open avondmaal
gevierd waar ook kinderen, onder begeleiding van een volwassene, toegang hebben.
Tijdens de dienst zingen wij voornamelijk uit het Nieuwe Liedboek. In 2008 is in eigen beheer de bundel “Voor elk wat wils” verschenen, waarin bijzondere liederen en
verzoeknummers van diverse gemeenteleden zijn opgenomen. Voor de kinderen is in
2010 een eigen kinderliedboek “Samen zingen” ontworpen, dat in 2016 is aangevuld.
Tijdens de dienst is er kinderkerk en kinderoppas (zie 3.5 Jeugd en jongeren).
Het aantal kerkgangers is 45-50 door alle jaren heen, bij bijzondere diensten 70-90.
In de kerk staan wekelijks bloemen die aan iemand uit de gemeente die aandacht behoeft worden gegeven. Bijzondere diensten zoals op hoogtijdagen worden opgeluisterd door een liturgisch bloemstuk.
Op de 1e en 3e zondag van de maand ontmoeten we elkaar na afloop van de dienst
met een kop koffie in het gemeentecentrum de Regenboog.
Bijzondere diensten
Op hoogtijdagen (doop, belijdenis, gezinsdiensten, feestdagen) worden verschillende
groepen en de leiding van de Kinderkerk betrokken bij de voorbereiding. De werkgroep Liturgisch Bloemschikken verzorgt een liturgisch bloemstuk. De Stuurgroep
Bijzondere Activiteiten organiseert activiteiten rond bijzondere diensten (paasontbijt,
startzondag).
Huidige prioriteiten
- vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden door hen actief bij de eredienst in te schakelen
- stimuleren van gezinsdiensten
- samenzang van de gemeente als een belangrijk onderdeel van de dienst
- gastvrije ontvangst van bezoekers door één van de gemeenteleden
- regelmatige evaluatie en bezinning van de kerkenraad over elementen in de
eredienst
- aandacht in de voorbeden voor zieken en de wereld.
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- vasthouden en versterken van de huidige activiteiten en prioriteiten
- stimuleren van kerkbezoek door jeugd en hun ouders
- actueel houden van een noodliturgie
- betrekken van jeugd bij onderdelen van de eredienst
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3.2 Diaconaat
Doel van het diaconaat is de naaste in daad en woord bij te staan door hulp te bieden
aan leden van de gemeente en anderen die dichtbij en veraf onder armoede en verdrukking leven.
Het College van Diakenen draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de diaconale taken. Het college stelt hiertoe jaarlijks de collectedoelen vast, signaleert
hulpvragen in en buiten de gemeente, stelt de prioriteiten vast en onderneemt actie
om deze uit te voeren. 100% van de collecte-inkomsten, aangevuld met 15-25% uit
de reserve en 100 % van de giften komen rechtstreeks ten goede aan de projecten
waarvoor ze zijn bedoeld.
Bovendien is het College het contactpunt voor “Kerk in actie” en betrekt ze gemeenteleden bij diaconale projecten en acties.
Het College van Diakenen telt drie leden en vergadert ongeveer acht maal per jaar.
Huidige prioriteiten
- accent op plaatselijk en wereldwijd diaconaal werk
- lokale hulp aan mensen onder de armoedegrens
- wereldwijde projecten: projecten van “Kerk in actie”, Dorcas, Edukans, Oikocredit, Wilde Ganzen en het Christelijk Noodhulpcluster.
- eigen projecten: Family Care (adoptie van gezinnen in Oost Europa via Dorcas), Albert Schweitzerhuis in Boedapest ( rusthuis voor predikanten en kerkelijk werkers in Hongarije).steun aan landelijke en internationale organisaties
met accent op hulp aan kansarme kinderen, jonge mensen en kansarme gezinnen
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- uitvoering van bovengenoemde prioriteiten
- gemeenteleden meer betrekken bij het werk van de diaconie
- verbetering van de communicatie tussen de werkgroepen in de gemeente
- meer feedback vanuit de gemeente
jeugd betrekken bij projecten zoals de wereldwijde actie schoenendoos (kinderkerk), actie voor Family Care Roemenië, Moldavië en Oekraïne (vakantiewerkweek voor hulp aan gezinnen).
3.3 Pastoraat
Pastoraat is "omzien naar elkaar". Pastoraat komt tot uiting in de ontmoeting en het
bijstaan van mensen in de naam van Christus.
Samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen; luisteren is daarbij de grootste
opgave.
De predikant, de ouderling pastoraat, en de pastorale medewerkers zorgen voor de
uitvoering van de pastorale taken. De predikant zorgt voor de geestelijke vorming van
gemeenteleden bijvoorbeeld door catechese, Bijbelstudie, gespreksgroepen e.d. Ook
heeft de predikant een taak bij het begeleiden en toerusten van de pastorale medewerkers.
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De Pastorale Werkgroep geeft pastorale aandacht aan mensen die daaraan behoefte
hebben. Dit betekent er zijn voor de ander in voor- en tegenspoed.
De pastorale medewerkers zijn het oog en oor van de gemeente. Een goede samenwerking en communicatie met de kerkenraadsleden is daarin van groot belang. De
ouderling Pastoraat fungeert als contactpersoon tussen Kerkenraad en Pastorale
Werkgroep.
Eén van de pastorale medewerkers verzorgt de coördinatie bij het indelen van de
adressen en de administratie, in samenwerking met de ledenadministratie.
Huidige doelstellingen
- trachten alle pastorale eenheden eens per jaar bezoek aanbieden, dan wel navragen of bezoek gewenst is
- extra bezoek bij rouw en trouw: ziekenhuisopname, overlijden, problemen in
het gezin, scheiding maar ook blijde gebeurtenissen als geboorte, doop, huwelijk e.d.
- welkomstbezoek van nieuwe leden met bloemetje en welkomstflyer
- gastvrouw/heer voor aanvang kerkdienst gastvrij welkom heten, speciale aandacht voor gasten en uitdelen liturgie of liedboek(en)
- wanneer er een voorbede is ingeleverd het „voorbede‟ bakje bij de dominee op
tafel zetten
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- voortzetten van het huidige beleid
- nieuwe pastorale medewerkers werven om de achterstand van niet ingedeelde
adressen van gemeenteleden in te halen
- rekening houden met de vergevorderde leeftijd van een aantal medewerkers
ook dit betekent het aantrekken van nieuwe medewerkers
3.4 Bijdrage aan de omgeving
De Protestantse Gemeente Gennep e.o. wil een actieve en open gemeenschap zijn die
midden in de maatschappij staat door haar deuren open te stellen voor anderen en
door goede contacten te onderhouden met andere kerken (oecumene), omliggende
protestantse gemeenten en met onze zustergemeente in Goch. Onze gemeente wil
transparant en uitnodigend zijn door openheid en een actieve externe voorlichting.
3.4.1 Oecumene
Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen wordt gezien als noodzakelijk en
een positieve bijdrage aan de gemeenschap. De protestantse gemeente beslaat 1.5%
van de totale bevolking in deze streek, die overwegend rooms-katholiek is. Diverse
gemeenteleden hebben een rooms-katholieke partner. Er is regelmatig contact met de
Evangelische Molukse Gemeente.
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Huidige activiteiten
- oecumenische diensten bij doop, huwelijk en begrafenis
- gezamenlijke herdenkingsdienst op 4 mei
- oecumenische Bijbelkring
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- huidige activiteiten handhaven
- contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen uitbreiden zoals Molukse kerk, rooms-katholieke kerk en andere geloofsgemeenschappen.
3.4.2 Samenwerking met omliggende protestantse gemeenten
In de classis Noord-Brabant, waarvan Gennep lid is, wordt regelmatig concreet over
samenwerking met andere kleine gemeenten gesproken. In het algemeen wordt samengaan niet als optie gezien, vooral vanwege de uitgestrektheid van onze gemeente.
Samenwerking met buurgemeenten is wel aan de orde. In onze regio wordt sinds enkele jaren een gezamenlijke Hemelvaartsviering georganiseerd, waaraan Gennep actief deelneemt. Samenwerking met de gemeente Boxmeer is actueel. In 2014 hebben
de twee kerkenraden geïnventariseerd waarin beide gemeenten elkaar konden versterken. Sindsdien zijn er zangavonden georganiseerd in Gennep en Boxmeer, is er
regelmatig contact over activiteiten in en rond de kinderkerk en vervangen beide predikanten elkaar tijdens vakantieperioden.
Huidige activiteiten
- uitwisseling van ideeën over de Kinderkerk
- planning van gezamenlijke zangavonden
- vervanging door elkaars predikanten
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- contact met Boxmeer verder uitwerken op onderdelen
3.4.3 Partnertreffen met de buurgemeente in Goch
Met onze zustergemeente, de Evangelische Gemeinde Goch in het net over de grens
met Duitsland gelegen stadje Goch bestaan al ruim 440 jaar nauwe banden. De protestantse gemeente Gennep en de Evangelische Gemeinde Goch delen een bijzondere
geschiedenis.
Tot op de dag van vandaag bestaan die goede contacten en worden tegenwoordig
vorm gegeven in het zogenoemde Partnertreffen. Dit vindt gemiddeld eens per drie
maanden afwisselend plaats in Gennep en Goch. De ontmoeting is het belangrijkste
uitgangspunt van dit treffen waarbij in een informele setting met elkaar sociaal maatschappelijke/ culturele en kerkelijke thema´s besproken worden.
Het elkaar ontmoeten en samen delen van ervaringen, uitwisselen van kennis en elkaar bijstaan blijft ook in de toekomst een belangrijk uitgangspunt. Daarbij speelt de
grens geen rol, maar vinden we elkaar in het samen beleven van ons geloof en dat
willen we ook met elkaar tot uiting brengen. Dat kan door het bezoeken van elkaars
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diensten, dienstdoen als gastpredikant bij elkaar en op projectbasis samen zingen bij
bijzondere gelegenheden.
Huidige activiteiten
- 3-maandelijkse bijeenkomst afwisselend in Gennep en Goch
- uitwisseling van kerkbladen en nieuws
- enkele Gennepse gemeenteleden zijn vrijwilligers in de “Go fair winkel" in
Goch
- deelname aan muzikale projecten in Goch
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- het huidige beleid voorzetten
- participatie in elkaars diensten
3.4.4 Open kerk voor iedereen
Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis
voelt. Regelmatig bezoeken gasten onze kerkdiensten. Tevens zijn we trots op ons
mooie kerkgebouw met haar rijke geschiedenis en de rol daarvan in de geschiedenis
van de gehele streek. Dat betekent dat onze kerk als cultuurmonument ook toegankelijk is voor ieder die daarin geïnteresseerd is.
Huidige activiteiten
- openstellen van deuren: gastvrije ontvangst van gasten in de eredienst
- open Kerk in voorjaar en zomer op zaterdag (gids aanwezig)
- openstelling als onderdeel van de stadswandelingen VVV, voor concerten en
culturele activiteiten (waaronder manifestaties van kunstenaars in en rond de
kerk), voor de organisatie van Kaarsjesavond (samenzang op met kaarsjes verlichte marktplein voor de kerk)
- verhuur Gemeentecentrum de Regenboog aan derden
- externe voorlichting en informatie: kranten, TV en Website
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- voortzetten huidige activiteiten
- open Eredienst: meer werving (toeristen en inwoners Gennep e.o., in bijzonder
jeugd) door publiciteit (VVV, lokale omroep en TV, regionale pers, specifieke
acties en projecten)
- open Kerk: huidig beleid intensiveren meer benutten van het kerkgebouw voor
culturele en sociale activiteiten in Gennep brede inzet van leden o.a. bij kaarsjesavond
- externe voorlichting en publicatie: links naar en van andere websites meer actieve presentatie in regionale pers en TV
3.5 Jeugd en jongeren
Doel van de activiteiten binnen het aandachtsgebied „jeugd en jongeren‟ is de vorming en toerusting van jongeren, hen bewust maken van hun verantwoordelijkheden
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in de samenleving en hen zich thuis te laten voelen in de Eredienst en bij andere activiteiten van de gemeente.
In de kerkenraad zit een jeugdouderling die contactpersoon is voor kerkenraad en
Kinderkerk. De leidsters van de kinderkerk incl. jeugdouderling komen regelmatig
bijeen om de activiteiten van de kinderkerk te organiseren en te coördineren.
Huidige activiteiten
- kinderkerk en kinderoppas voor kinderen tussen 2 en 12 jaar waarin een verhaal uit de Bijbel wordt verteld, gerelateerd aan het verhaal uit de kerkdienst
en op en rond kerkelijke feestdagen speciale projecten worden uitgevoerd
- betrekken van kinderen bij de gezinsdiensten
- betrekken van jongeren bij de eredienst o.a. door het bijwonen van het begin
van een dienst en deelname (onder begeleiding van een ouder) van het open
Avondmaal
- catechesegroepen voor kinderen < 12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar
- jongeren vanaf 12 jaar laten collecteren en Bijbel lezen tijdens de dienst
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- het huidige beleid voortzetten
- jongeren meer bij de eredienst te betrekken door hen een plaats te geven als
collectant en hen in te schakelen bij muzikale begeleiding of uitvoering
- opstellen in 2017 van een plan van aanpak "Jongeren en Jonge Gezinnen" gericht op het meer betrekken van jongeren (ook van buiten de gemeente) bij de
kerk en het intensiveren van de contacten met jonge gezinnen
- onderzoeken en stimuleren van de catechese
- betrekken van de jeugd bij diaconale projecten zoals: de wereldwijde actie
schoenendoos (kinderkerk) actie voor Family Care (vakantiewerkweek voor
hulp aan gezinnen)
3.6 Senioren
Senioren (60+) maken een belangrijk deel uit van het ledenbestand. Deze categorie
heeft specifieke mogelijkheden (ervaring, flexibele vrije tijd), maar ook beperkingen.
Doel van de activiteiten is hen actief te blijven betrekken bij alle activiteiten in de
gemeente, ruimte te geven voor eigen initiatieven en voor ontmoetingen met jongeren. In 2016 is gestart met het project "Open Huis", waarbij de bijeenkomsten van de
senioren opengesteld zijn voor jong en oud om zo de communicatie binnen de gemeente te stimuleren. Daarbij worden gezamenlijke maaltijden bereid.
Huidige activiteiten
- maandelijkse bijeenkomsten waarbij uiteenlopende onderwerpen worden besproken
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- voortzetting van de huidige activiteiten
- "Open Huis" uitbouwen
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4. VOORWAARDENSCHEPPENDE AANDACHTSGEBIEDEN
4.1 Beheer
Het College van Kerkrentmeesters is belast met het verwerven en het beheren van de
geldmiddelen en stelt zich tot doel de volgende taken, met inachtneming van goed
rentmeesterschap, uit te voeren:
- opstellen van de begroting en de jaarrekening en bewaken van de begroting
- verwerving en inning van inkomsten door kerkelijke bijdragen, collecten en
andere baten
- beheer en exploitatie van kerkgebouw, gemeentecentrum de Regenboog en
begraafplaats
- personeelsbeheer en personele honoraria en vergoedingen predikanten en organisten
- zorg voor een effectieve en efficiënte organisatie
- bewaking van de kosten in algemene zin
- beheer van ledenadministratie en archief
Huidige activiteiten
- uitvoering van de bovenstaande taken.
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- exploitatie van kerk (o.a. concerten) en gemeentecentrum de Regenboog
- ervoor zorgen het meerjarig onderhoudsplan ten uitvoer te brengen
- actueel houden van de taakverdeling en organisatie, evenals de taakbeschrijvingen
- besparing op kosten in algemene zin
- jongere gemeenteleden stimuleren meer financieel bij te dragen omdat het
leeuwendeel van de inkomsten uit de actie kerkbalans wordt opgebracht door
de oudere leden
- ingeschreven leden die niet financieel bijdragen aan de actie kerkbalans benaderen en motiveren tot het geven van bijdragen
- voorlichting aan leden betreffende fiscale voordelen van giften
4.2 Interne communicatie
Het doel van de interne communicatie is om de leden te informeren over de agenda,
actualiteiten en thema‟s en daarmee de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee
van de gemeente te vergroten en deelname aan de activiteiten te bevorderen.
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Huidige activiteiten
- incidentele berichtgevingen naar de gemeente bij belangrijke gebeurtenissen
- kerkblad wordt acht maal per jaar bij de leden bezorgd
- wekelijkse mededelingen tijdens de Eredienst
- eigen website met o.a. actuele informatie en agenda
- CD‟s van de Eredienst, verspreid onder ouderen en zieken die hierom verzoeken
- bestand e-mail adressen om digitale communicatie bijhouden: snelle informatie, betrokkenheid vergroten
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- verbetering van de interne informatie uitwisseling t.a.v. de behoefte aan onderlinge bijstand en de zorgbehoefte diaconie (Pastorale Werkgroep en College
van Diakenen)
- extra mailing bij bijzondere gebeurtenissen
- verschijningsfrequentie van kerkblad handhaven om actuele informatie te
kunnen blijven geven over de verschillende activiteiten in de gemeente.
- huidige website een meer centrale plaats geven in de interne communicatie
o.a. door het opnemen van actuele informatie uit het kerkblad en door leden te
stimuleren en te instrueren in het gebruik van Internet
- meer nieuws over en van leden in het kerkblad (bijvoorbeeld interview met
nieuw-ingekomenen)
- een lid van de kerkenraad belasten met de coördinatie van de interne informatievoorziening.
4.3 Ledenbeleid
Ledenadministratie
De doelstellingen in het vorige beleidsplan omvatten het opstellen van een prognose
van het verloop van het ledenbestand, de consequenties daarvan en het uitwerken van
een plan om de gesignaleerde ontwikkelingen in goede banen te leiden. In 2009 is het
toenmalige papieren ledenbestand gedigitaliseerd. Het lokale digitale ledenbestand
functioneert sinds medio 2009 als hulpmiddel voor diverse werkgroepen, de Colleges
en de kerkenraad en heeft de mogelijkheid analyses van de gemeente geven.
In april 2011 is de landelijke ledenregistratie de SMRA vervangen door een nieuw
systeem, het LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk in Nederland), dat gesynchroniseerd is met het lokale ledenbestand.
Gemeenteopbouw
Vanaf 2012 is het beleid van "actief passieve leden benaderen" voortgezet: bezoek,
aanbieden van gesprek, hulp bij in- of uitschrijving, persoonlijk verzoek om een klein
lidmaatschapsgeld te betalen. Dit resulteerde jaarlijks in enkele uitschrijvingen,
waarmee een deel van de daling van gemeenteleden is verklaard. (figuur 1). De diverse leeftijdsgroepen (figuur 2), pastorale eenheden en woongebied (figuur 3) worden
automatisch geactualiseerd en dit maakt het gemakkelijk voor de werkgroepen om
contact te maken met een doelgroep.
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Figuur 1. Aantal leden 2007-2015
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling en -verschuiving van de gemeenteleden van 2011-2015.
Huidige activiteiten
- bijhouden van het lokale ledenbestand
- synchronisatie met LRP
- aanleveren van diverse overzichten t.b.v. de pastorale werkgroep, kinderkerk,
kerkblad, kerkenraad
- mailing naar leden
Doelstellingen voor de komende vier jaar
- Verder analyse van de opbouw en verloop van de gemeente en opstellen van
een prognose van het verloop van het ledenbestand bij ongewijzigd beleid,
uitgesplitst naar categorieën en leeftijd
- Opzetten van registers van doop, huwelijk, belijdenis en overlijden
- Koppeling van de financiële administratie aan het lokale digitale bestand
- Aangeven van consequenties op langere termijn (vitaliteit van de gemeente,
voortbestaan, financiële ruimte, zorgbehoefte)
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Uitwerken van een meerjarenplan 2017-2121 met maatregelen en initiatieven om de
gesignaleerde ontwikkelingen in goede banen te leiden en de eventuele negatieve effecten van een verandering van het ledenbestand op te vangen.
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Figuur 3. Gemeenteleden naar woonplaats van 2011-2015

5. VERVOLG
5.1. Evaluatie en bijstelling
Jaarlijks, bij voorkeur in het najaar, draagt de kerkenraad zorg voor de evaluatie van
het meerjarenplan en de doelstellingen voor het afgelopen jaar in overleg met het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De kerkenraad stelt in
overleg met deze colleges en na bespreking op de gemeenteavond het eventueel bijgestelde meerjarenplan en de doelstellingen voor het komende jaar vast.
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