Beleidsplan 2018 – 2023
Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo

A. Visie
1. Wij zijn een gemeente die zich laat raken door de verbondenheid van
God met mensen, zoals die is opgetekend in de uiteenlopende verhalen
in de bijbel, en in het bijzonder door het verhaal van Jezus Christus.
2. Jezus inspireert ons tot een liefdevolle en belangstellende omgang met
elkaar. Wij willen actief omzien naar elkaar en aandachtig luisteren
naar ieders lotgevallen, beleving en inspiratiebronnen en zo
gemeenschap bevorderen.
3. Wij willen ruimhartig en gastvrij zijn, zodat zowel mensen die in de
christelijke traditie zijn opgegroeid als mensen die op een later moment
in hun leven belangstelling voor het christelijk geloof hebben ervaren,
zich bij ons welkom weten.
4. Wij willen een gemeente zijn die een breed scala van geloofsbelevingen
omvat en wij richten ons op allen die zich betrokken voelen bij onze
gemeente, van jong tot oud.
5. Wij willen dienstbaar zijn en ook het leven van mensen buiten onze
gemeente aangenamer maken. Daartoe willen wij enerzijds pastoraal
aanwezig zijn bij het wel en wee van de leden van onze gemeente en
met wie verder contacten ontstaan; en anderzijds willen wij
beschikbaar zijn voor het werken aan een rechtvaardigere samenleving
binnen en buiten de grenzen van ons land.

B. Uitgangspunten
Inspiratie
Wij kunnen in alle activiteiten niet zonder de inspiratie die we ontlenen
aan de bijbel; het Oude en het Nieuwe Testament. Vandaaruit krijgen
onze vieringen, ontmoetingen, onze dienstbaarheid en de verdieping in de
bronnen en belevingen van het geloof hun kleur. Het is belangrijk om
vanuit de bijbel bezig te zijn, in kerkdiensten en in groepen, voor beleving
en voor verdieping.
Saamhorigheid en Gemeenschap
Wij willen nadruk leggen op het pastoraat, het omzien naar elkaar. Wij
willen graag dat mensen zich persoonlijk en in hun geloofsbeleving gekend
en gezien weten. Wij willen hen met elkaar in verbinding brengen en
ontmoeting bevorderen.
Voor de oudere gemeenteleden is aanwezigheid bij activiteiten meer
vanzelfsprekend dan voor de jongere leeftijdsgroepen. Wij willen
mogelijkheden scheppen voor verbindingen tussen de generaties en
onderling.
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Diaconaat
Wij voelen dat het geloof in God ons aanspoort om helpend en dienend
aanwezig te zijn. Onze diaconale activiteiten ontlenen we aan het Heilig
Avondmaal. Wij zijn allen, niemand uitgezonderd, gast aan de tafel van de
Heer. Hij nodigt ons uit en in Zijn naam delen we brood en wijn. Dat geeft
ons inspiratie om binnen onze gemeente en daarbuiten waakzaam te zijn
en alert op signalen voor degenen die het moeilijk hebben.
Waar mogelijk streven we naar een rechtvaardige en vreedzame
samenleving, waar ieder mens tot zijn/haar recht komt.
Omzien naar elkaar is het motto! Jong en oud betrekken bij een zorgzame
kerk, die oog heeft voor de noden en zorgen binnen de gemeente en de
samenleving binnen en buiten de grenzen van Nederland.
Leren
Wij zijn ons ervan bewust dat er in religieuze zaken altijd meerdere
meningen, houdingen en tradities een rol spelen en dat die voor mensen
belangrijk zijn. Ook de teksten uit de bijbel kunnen op verschillende
manieren worden uitgelegd. Wij willen verschillen aan de orde laten
komen en met elkaar in gesprek zijn, waarbij wederzijds respect (ook voor
andere godsdiensten) en aanvaarding de basis is.
Betrokkenheid
Wij ervaren dat ons kerkelijk leven door de tijdgeest wordt bepaald. Die
brengt met zich mee dat mensen zich niet graag binden, maar wel op
zoek zijn naar religieuze beleving. Ook ouderen staan niet buiten deze
ontwikkeling. De meeste mensen beleven hun geloof zonder de noodzaak
van frequente aanwezigheid bij kerkelijke activiteiten als een prioriteit te
voelen. Bij de jongere generaties komt daarbij nog het drukke en volle
leven van tweeverdieners met kinderen. De kerkelijke traditie vormt voor
veel mensen geen vanzelfsprekend kader meer, men moet zelf alle dingen
in het leven optimaal inrichten. Deze afstand van de traditie wordt
enerzijds als bevrijding gevoeld en vergroot anderzijds de onzekerheid.
Continuïteit
Bij alle hier genoemde uitgangspunten merken wij de terugloop in
mogelijkheden. Het aantal vrijwilligers loopt terug, de gemiddelde leeftijd
stijgt, de financiële middelen worden minder. Wij zullen ons in de
komende jaren meer moeten richten op de basale functies van een
christelijke gemeente; toekomstige (te behouden) activiteiten zullen
gegroepeerd moeten kunnen worden rond de werkvelden bijbel –
ontmoeting – dienst. De organisatiestructuur moeten wij aan de omvang
van de gemeente aanpassen en de continuïteit zoveel mogelijk
waarborgen.
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C. Keuzes
Kerkdiensten.
Wij willen zoeken naar mogelijkheden voor participatie van
gemeenteleden in kerkdiensten en daarmee het ontmoetingskarakter
nadruk geven. Vooral op het gebied van muziek zien wij mogelijkheden.
Ook valt te denken aan vormen als "preek van de leek". Het is bovendien
goed om meer speciale kerkdiensten te hebben (met een rol voor poëzie,
cabaret ed.), dit mogelijk in samenwerking met buurgemeentes in het
bijzonder de Protestantse Gemeente Heeze.
Saamhorigheid en gemeenschap.
Saamhorigheid en Gemeenschap is erg belangrijk binnen onze kerkelijke
gemeente. Een wijkindeling d.m.v. een aantal adressen voor één
contactpersoon maakt het werk van pastorale ouderlingen overzichtelijk.
Omzien naar elkaar d.m.v. contactpersonen in de wijk in samenwerking
met de diaconie zodat eenieder gekend wordt. Het is belangrijk om
verbinding te realiseren door wijkactiviteiten die laagdrempelig werken.
Wanneer je elkaar kent en er wederzijds vertrouwen is, wordt het spreken
over geloofszaken gemakkelijker. De verantwoordelijkheid om zelf contact
op te nemen bij verdriet, ziekte, verlies of blijdschap wordt zo
laagdrempelig en meer vanzelfsprekend.
Elkaar ontmoeten in kerkdiensten en andere activiteiten blijft de komende
periode vooropstaan. Dit kan in de vorm van koffiedrinken na de dienst,
preekvoorbereiding, activiteiten door Vorming & Toerusting of initiatieven
koor, knutselen ed. Vanuit deze activiteiten ontstaat er samenhang in de
kerkelijke gemeenschap. Eens per twee jaar (oneven jaar) worden er
gemeentebreed huiskamergesprekken met een thema georganiseerd.
Continuïteit.
Om de continuïteit van een kerkgemeenschap te waarborgen in een tijd
van een krimpend aantal deelnemers is het nodig om taken en activiteiten
te realiseren.
Vacatures t.a.v. ambtelijke taken (kerkenraadsleden) moeten minimaal
ingevuld blijven om het raamwerk te behouden van waaruit activiteiten
kunnen worden ondersteund. We willen proberen deze taken te verlichten
door ze kleiner te maken bv door “plaatsvervangende ambtsdragers” in te
zetten. We gaan activiteiten die noodzakelijk zijn om als gemeente goed
te functioneren via “takenlijsten” kenbaar maken. Zoals in een schema
kleine kortdurende taken omschrijven, zodat iedereen weet wat er nodig
is. In De 2klank zou af en toe een vacature kunnen worden uitgelicht. Bij
het zoeken naar een opvolger voor een bepaalde taak kan bv de huidige
functionaris kort toelichten wat er leuk en nuttig aan de taak is om zo
mogelijk mensen te enthousiasmeren (oproep praktisch uitvoeren via
Tweeklank, Nieuwsbrief, Digibord).
Door persoonlijk in gesprek te gaan met gemeenteleden proberen hun
interesses te peilen, waaruit mogelijk weer nieuwe ideeën t.a.v. deelname

Beleidsplan 2018-2023 Protestantse Gemeente Geldrop -Mierlo

mei 2018

Pag. 3/6

aan activiteiten kunnen voortvloeien. We gaan in de toekomst alleen
activiteiten doen, waarvoor er animo is en die “bemenst” kunnen worden.
Het voortzetten van de samenwerking met buurtkerkelijke gemeenten
maakt het mogelijk om activiteiten en evenementen te delen en uit te
breiden.
Jeugd.
Wij willen ons de komende jaren richten op het doorgeven van de meer
elementaire kennis rond bijbel en geloofspraktijk, en ontmoetingsmomenten realiseren zodat de jongeren elkaar kennen. We zullen niet
naar zoveel mogelijk ontmoetingen streven, maar eerder kiezen voor
minder frequentie en werkbare groepsomvang. Bij de kindernevendienst
houdt dat in dat we de lijn van eens per maand XL-nevendienst zullen
vervolgen. Voor de jeugdkerk betekent dat dat er bij gebrek aan
belangstelling een tijdlang wellicht geen jeugdkerk zal zijn. Voor de
basiscatechese betekent dat dat er in jaren waarin er een te kleine groep
tot stand komt, er een jaar zonder basiscatechese zal zijn, in de hoop het
daaropvolgende jaar een groep van werkbare omvang te zullen hebben.
We proberen momenten te creëren waarin jongeren elkaar ontmoeten
(Sirkelslag, Samen naar het Levend Kerstverhaal in Nuenen, ed.).
Persoonlijke initiatieven die tot doel hebben dat jongeren elkaar
ontmoeten zullen we zoveel mogelijk ondersteunen. Tijdens de zondagse
kerkdiensten proberen wij wekelijks oppas te regelen, want wij willen een
gastvrije gemeente zijn.
Diaconaat.
Het diaconaat is een opdracht voor de hele gemeente. Wij verwachten dat
ieder gemeentelid de signalen uit de gemeente met ons deelt. Alleen zo
kan het werk goed gedaan worden.
De voornaamste taken die de diaconie wil blijven vervullen zijn:
• Dienst doen in de zondagse kerkdienst, zorgen voor collecte en
avondmaal.
• Financieel faciliteren van de bloemengroep om elke zondag bloemen
in de kerkdienst te hebben en deze te bestemmen voor zieken,
alleenstaanden en rouwenden.
• Persoonlijke ondersteuning, geldelijke hulp aan mensen die dat
nodig hebben.
• Samenwerking met anderen zoals de diaconie in Heeze, de
Vincentiusvereniging (project schuldhulpmaatje), de burgerlijke
gemeente en de voedselbank.
• Ouderenbeleid. Zorgen voor bezoek, het houden van koffiemiddagen
en uitjes en daardoor het contact tussen oudere gemeenteleden
bevorderen.
• Het mede in stand houden van het Diaconaal inloophuis ’t Hemeltje
dat door Eindhoven en de randgemeenten is opgericht.
• Financiële ondersteuning van diverse diaconale instellingen in de
regio of landelijk.
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•

Werelddiaconaat; bijdragen aan instellingen in binnen en buitenland,
bijvoorbeeld Kerk in Actie.

ZWO.
De opdracht in de Kerkorde luidt als volgt: “Gezonden in de wereld en
geroepen tot de bediening van de verzoening getuigt de kerk in
verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in
Jezus Christus”. Deze opdracht is ondergebracht bij de commissie ZWO,
maar is uiteraard de taak van heel de kerkelijke gemeente.
In 1977 heeft de kerkenraad besloten om Burkina Faso als kapstok voor
haar activiteiten in dit kader te kiezen.
Het werk van ZWO berust op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Dat wil
zeggen: leren luisteren, voordat er gesproken wordt en naast geven ook
leren te ontvangen. De eigen geloofsovertuiging is een voorwaarde voor
een goede dialoog.
Voor de komende vijf jaren willen we als ZWO deze uitgangspunten als
volgt gestalte geven:
• Zorg dragen voor continuïteit door samenwerking te zoeken met
andere groepen die in Burkina werkzaam zijn via het landelijk Burkina
Faso Platform en plaatselijk met de Stichting Samenwerking Geldrop
Burkina Faso.
• De inbreng en de verantwoordelijkheid van de bevolking in Burkina
Faso vergroten door een goede balans te vinden tussen het
verstrekken van leningen en het doen van giften.
• Niet voorsorteren naar wat wij denken dat nodig is, maar alleen
projecten uitvoeren die daar bedacht zijn.
• Proberen nieuwe en vooral jongere leden te interesseren voor ons
werk.
• De website up to date houden. Vier keer per jaar een nieuwsbulletin
uitbrengen. Een ZWO-verhaal per 2klank brengen. In voorkomende
gevallen de plaatselijke en regionale media benaderen.
• Eens per jaar de erwtensoepactie mee helpen organiseren ten behoeve
van projecten op Lombok.
• Eén keer per jaar een zendingsdienst organiseren.
• Proberen eens per seizoen een maatschappelijk getint onderwerp te
verzorgen in het kader van de centrale activiteiten van Vorming en
Toerusting.
Vorming.
Wij willen gevarieerde vormen van ontmoeting in groepen realiseren rond
de bijbelse bronnen en rond de verschillen in geloofsbeleving. De
ontwikkelingen in maatschappij en samenleving willen wij blijven volgen
en er zo mogelijk op inspelen. Het aspect van uitbreiding van kennis zal in
de toekomst minder nadruk krijgen dan het ontmoetingsaspect. De
samenwerking met onze buurgemeente Heeze zal op het gebied van
Vorming en Toerusting steeds hechter worden. Ook streven wij naar
zoveel mogelijk oecumenische samenwerking met de rooms-katholieke
parochie.
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Financiële keuzes en aandachtspunten.
De komende periode voorzien we merkbare terugloop in financiële
middelen en mogelijkheden. Het is daarom van belang om weloverwogen
keuzes te maken, zoals:
• Het in standhouden van de fulltime predikantsplaats voor de huidige
predikant.
• Blijvende aandacht om de terugloop van de vrijwillige bijdragen (VVB)
te beperken. Op dit moment is realiteit dat 50% van de toegezegde
bedragen door 10% van de bijdragende gemeenteleden wordt
toegezegd.
• Het vinden van nieuwe manieren om de opbrengsten op peil te houden,
extra acties, meer collectes voor onze gemeente, fondsen voor speciale
projecten, het onder de aandacht brengen van fiscaal vriendelijk
schenken, legaten etc.
• Inkomsten Kruispunt dekkend houden voor de loonkosten van de
beheersters. Hierbij moet ook gedacht worden aan extra aandacht voor
het kerkgebouw om deze een uitnodigende uitstraling te geven, als een
aangename plek voor activiteiten en speciale evenementen.
• Gereserveerde gelden van het opbouwwerk worden besteed aan brede
(buiten)kerkelijke opbouwactiviteiten bv. in de wijk, via een lezing of
bijzondere kerkdiensten
• Onderhoud aan roerend en onroerend goed wordt volgens
onderhoudsplan uitgevoerd, onderhoudsfonds wordt daartoe op
geplande niveau gehouden.
• Zolang er vrijwilligers zijn voor onderhoud begraafplaats, bouwen wij
reserve op om op termijn het onderhoud en de ter aardebestellingen te
kunnen uitbesteden.
Publiciteit.
Mede door de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen gaat de
nadruk in de toekomst meer liggen op het bereiken van de gemeenteleden
via o.a. digitale wegen. Naast de vieringen wordt het digibord ingezet voor
actuele informatie en oproepen. Het volgen van de kerkdienst via
kerkomroep.nl zal ongetwijfeld door de toenemende vergrijzing een
grotere plaats in gaan nemen, en nieuwe mogelijkheden krijgen de
aandacht. Via de website gaan we breed informeren, waarbij in de
toekomst ook verschillende groepen hun informatie direct, zonder
tussenkomst van de webmasters, kunnen plaatsen. De 2klank blijft de
basis voor de informatieverstrekking naar gemeenteleden (wel uitbreiden
naar meer digitaal gebruik). De 2klank wordt aangevuld met de
mogelijkheid om tussentijds informatie te verstrekken via de digitale
Nieuwsbrief (die nu meestal enkel ad-hoc wordt gebruikt), mail,
WhatsAppgroepen of Facebook. Gemeenteleden en groepen binnen de
kerk kunnen zo snel contact met elkaar maken en communiceren. In de
huis aan huiskranten zal er aandacht blijven voor kerkdiensten en
bijzondere activiteiten zullen hier worden gepubliceerd om een breder
publiek te bereiken.
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