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Inleiding
Heil aan de lezer!
Voor u ligt het beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Echteld. Ook voor de komende jaren geldt:

Wat wil de Protestantse Gemeente Echteld zijn en
waaraan gaan we – SAMEN - werken?
Een kerk dient ook anno 2017 een kerk in beweging te zijn (eigenlijk is dat altijd al zo geweest). De Protestantse Gemeente Echteld, als onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland, is deel van de wereldwijde
gemeente van Jezus Christus. In navolging van en in gehoorzaamheid aan haar Heer, roept zij haar leden op
om onze God en Vader lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf.
Naar de haar geschonken talenten, gesteund en gestuurd door de kracht van de Heilige Geest, wil de Protestantse Gemeente Echteld proberen vrucht te dragen dit tot zegen voor deze wereld, vlakbij de deur
maar – waar mogelijk - ook in verre landen: Gods Wijngaard is de wereld en wij hebben de taak die te onderhouden.
Dit plan is tot stand gekomen met behulp van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de serie groothuisbezoeken in 2016. Tijdens een aantal goede – en vaak diepgaande – gesprekken is stil gestaan bij het heden
en de toekomst van onze gemeente, en soms was terugkijken in het verleden ook weleens even nodig.
Gelukkig kan worden geconcludeerd dat er in het algemeen gevoelens van dankbaarheid leven over de
gang van zaken in onze gemeente.
Toch zijn er ook zorgen: hoe houden we ieder, oud en vooral ook jong, betrokken bij ons kerkzijn. De werkzaamheden van onze pastoraal medewerkers en onze jeugdwerker, met allen die daarbij betrokken zijn,
zijn daarin van onschatbare waarde.
Uw Kerkenraad hoopt dan ook dat iedereen binnen de Protestantse Gemeente Echteld (en natuurlijk ook
daarbuiten) ook in de komende periode weer meewerkt aan het uitdragen van Zijn Woord: het zijn van een
lichtend licht en een zoutend zout.
We gaan in dit plan nader in op de volgende belangrijke delen van ons kerkelijk leven:
1. Eredienst;
2. Pastoraat;
3. Zendingswerk;
4. Diaconaat;
5. College van Kerkrentmeesters;
6. Jeugdwerk;
7. Toerusting;
8. Bestuur en beleid.
Dat doen we steeds aan de hand van vier punten:
a. Waar staan we voor?
b. Wat doen we?
c. Wat willen we?
d. Hoe gaan/ willen we dat doen?
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De Kerkenraad dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit nieuwe beleidsplan.
In de eerste maanden van 2017 is het besproken binnen de verschillende geledingen van onze gemeente.
Op 10 mei wordt het besproken met de totale gemeente, dit tijdens een zgn. gemeenteavond en daarna
wordt (met eventuele aanvullingen) het onze leidraad voor de komende periode.
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld.
Echteld, voorjaar 2017
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1. DE EREDIENST
1.1. Waar staan we voor?
De basis van onze wekelijkse Eredienst wordt gevormd door:
a. De omgang met God;
b. Het omzien naar elkaar;
c. Solidariteit met de samenleving.
1.2. Wat doen we?
In de eredienst zingen en bidden we met elkaar, lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar de uitleg van
Gods Woord. Uiteraard worden ook de gaven voor onze naasten niet vergeten.
Verschillende diensten hebben een bijzonder karakter: doop, belijdenis, viering van het Heilig Avondmaal;
jeugd- en kinderdiensten, diensten in het kader van het volgen van het Kerkelijk jaar, etc.
1.3. Wat willen we?
De kerkenraad wil dit alles voortzetten. Wij blijven daarbij alert op hoe wij de erediensten inhoudelijk kunnen blijven verrijken. Verder proberen we de gemeenschapszin rondom de erediensten te blijven versterken.
1.4. Hoe gaan we dit doen?
a. Elkaar begroeten in de kerk(dienst), een gesprekje met elkaar voeren, kerkenraadsleden begroeten
mensen bij binnenkomst in de kerk (tot 9.55 uur).
b. Preekbespreking onder de koffie na de dienst (om te beginnen tweemaal per jaar).
c. Jongeren actief bij de diensten betrekken, o.a. door hen taken geven in de diensten.
d. In de (inhoudelijke) kerkenraadsvergaderingen, op groothuisbezoeken en gemeenteavonden zaken aan
de orde te stellen die ons allen raken.
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2. HET PASTORAAT
2.1. Waar staan we voor?
Het pastoraat krijgt gestalte door het omzien naar elkaar en naar hen die dit behoeven. De pastorale arbeid
wordt verricht door predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers, Hervormde VrouwenDienst en ieder
gemeentelid dat zich daartoe geroepen voelt.
2.2. Wat doen we?
a. De ouderlingen zorgen samen met de predikant voor het crisispastoraat, inclusief nazorg en begeleiding. Daarnaast gaan zij ook op huisbezoek.
b. De jeugdouderling behartigt de pastorale zorg onder jongeren.
c. De pastoraal medewerkers zorgen voor de pastorale zorg onder ouderen.
d. In principe verzorgt de predikant het bezoek aan gemeenteleden in het ziekenhuis. Ook gemeenteleden
in instellingen worden bezocht.
e. De predikant bezoekt de gemeenteleden van 80 jaar en ouder na hun verjaardag.
f. Jubilerende gemeenteleden ontvangen, indien gewenst, bezoek.
g. Kraambezoek wordt gedaan door de predikant.
h. De Hervormde Vrouwendienst van onze gemeente bezoekt de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
i. Jaarlijks wordt (in het kader van omzien naar elkaar) rond de zomervakantie een kaartenactie van vakantiegangers voor thuisblijvenden georganiseerd.

2.3. Wat willen we?
a. De kerkenraad compleet houden.
b. Alert zijn op de gemeenteleden die onze aandacht nodig hebben.
c. Meer gemeenteleden actief betrekken bij het omzien naar elkaar.
d. Groothuisbezoeken organiseren (één keer per drie jaar).
2.4. Hoe gaan we dit doen?
a. De gemeente inspireren en motiveren om actief betrokken te zijn bij het wel en wee van de gemeente.
b. De ouderlingen en de pastoraal medewerkers komen in principe tweemaal per jaar bij elkaar om met
elkaar over het pastorale werk te spreken.
c. Regelmatig overleg in de kerkenraad hoe de betrokkenheid van gemeenteleden bij het gemeentewerk
vergroot kan worden en welke gemeenteleden voor bepaalde activiteiten benaderd kunnen worden.
d. Onderwerpen voor de groothuisbezoeken vaststellen. Via publiciteit (mededelingen in De Zondagsbrief,
De Kerk Roept en De Hoeksteen) maar ook door een persoonlijke uitnodiging zullen gemeenteleden
gestimuleerd worden tot deelname.
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3. HET DIACONAAT
3.1. Waar staan wij voor?
We staan voor hulp aan onze medemens in nood. Dat kan hulp zijn in onze eigen (burgerlijke) gemeente
maar ook hulp aan onze medemens ver weg. Onderdeel van het Diaconaat is het werk van de ZWO-commissie, zie hiervoor hoofdstuk 4.
3.2. Wat doen we?
a. De diakenen beleggen regelmatig een vergadering en bepalen hun diaconale beleid. Ook nemen zij
deel aan de kerkenraadsvergaderingen en spreken daar over hun beleid.
b. We geven gerichte informatie over de collectedoelen, opdat de gemeente weet waarvoor/ waaraan
gegeven wordt.
c. We verzorgen de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal en helpen bij de bediening daarvan.
d. We verzorgen de bloemen in de erediensten en bestemmen deze voor een gemeentelid.
e. We schenken aandacht aan individuele gemeenteleden en bieden waar nodig hulp bij het aanvragen
van ondersteuning door de burgerlijke gemeente. Waar nodig gebeurt dit in overleg met de pastoraal
medewerkers.
f. We zorgen voor het opstellen van een collecterooster, hierbij rekening houdend met de collecte doelen
van Kerk in Actie.
g. We beheren het diaconale geld. Jaarlijks worden de begroting en jaarrekening opgesteld. Een erkend
accountant controleert dit. Dit wordt ook nog gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
h. We maken deel uit van de Interclassicale Diaconale Commissie van de classes Tiel en Zaltbommel
(I.D.C.).
i. We ondersteunen het “F.D. Roosevelthuis” in Doorn en stimuleren gemeenteleden, die daarvoor in
aanmerking komen, om deel te nemen aan vakantieweken in dit recreatiehuis. Tevens geeft de diaconie indien noodzakelijk financiële ondersteuning bij deelname. Ook wordt geprobeerd om gemeenteleden te stimuleren in het “F.D. Roosevelthuis” als vrijwilliger mee te werken.
j. In classicaal verband bieden we ondersteuning aan diverse projecten (Woongroep “Timon” Culemborg,
Stichting Betuwe Wereldwijd Culemborg, Comité recreatie gehandicapten enz.).
3.3. Wat willen we?
a.
Een open oor en een open oog zijn voor onze medemens (in nood).
b.
Uitvoering geven aan de hierboven genoemde aspecten van het diaconale werk.
c.
Aandacht schenken aan de jeugd en het diaconaat bij hen bekend maken.
d.
Aandacht schenken aan ouderen en rouwdragenden rond Kerst/Nieuwjaar.
3.4. Hoe gaan wij dit doen?
a. Regelmatig in de kerkenraadsvergadering en bij H.V.D. informeren naar gemeenteleden, die in aanmerking komen voor een verblijf in het “F.D. Roosevelthuis”. Informeren wordt gedaan ook via De Kerk
Roept, De Zondagsbrief en De Hoeksteen.
b. Samen met de ouderlingen overleggen wie er als vrijwilliger in het in het “F.D. Roosevelthuis” mee zou
kunnen helpen en oproepen via bovenvermelde media.
c. Contact zoeken met de leiding van De Goede Herder en informatie geven over diaconale projecten,
waar de kinderkerk en de kindernevendienst aan mee zouden kunnen doen.
d. In de adventstijd wordt extra aandacht geven aan de ouderen (75jaar en ouder) en rouwdragenden in
de gemeente door middel van een kerstbakje met daarbij een kerstgroet (kaart) namens de Protestantse Gemeente Echteld.
e. Daarnaast wordt een kaart gestuurd aan mensen uit onze (burgerlijke) gemeente die in instellingen en
tehuizen elders verblijven.
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f.

Jaarlijks worden kerstpakketten bezorgd op adressen, die worden aangereikt door de Burgerlijke gemeente Neder-Betuwe binnen de kerkelijke gemeente Echteld.
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4. Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
4.1. Waar staan we voor?
De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Echteld geeft sturing aan het zendingswerk van de Protestantse Gemeente Echteld en roept de gemeente op om een helpende hand te zijn, dichtbij en in verre
landen. De commissie wil gemeenteleden bewust maken van de menselijke nood in de wereld en informeren over diaconaal en missionair werk van de kerk wereldwijd.
4.2. Wat doen we?
a. De gemeente stimuleren postzegels, oude ansichtkaarten, mobiele telefoons en oude brillen te bewaren en af te geven. Deze worden doorgestuurd naar het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse
Kerk in Nederland in Utrecht. De opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie.
Verder zamelen we (hand-)gereedschap, fietsen, handnaaimachines, enz. in voor de Stichting Betuwe
Wereldwijd te Culemborg. Alles wordt gereviseerd voor hergebruik in ontwikkelingslanden.
b. We informeren de gemeente over ons project (Kinderen in de Knel, onderdeel van Kerk in Actie). Met
een stand op de bazaar van de handwerkclub vragen we aandacht voor het project en houden we een
verkoping voor het project.
c. We informeren over en stimuleren de verkoop van Fairtrade producten. Op bid- en dankdag houden
we een verkoping van Fairtrade producten.
d. Met de organisatie van de Actie Schoenmaatjes in onze gemeente proberen we de gemeente bewust te
maken van de nood in de wereld, m.n. onder kinderen.
4.3. Wat willen we?
a. Waar mogelijk en/of nodig aan de gemeente informatie geven over het werk van de Z.W.O.-commissie.
b. De uitnodigende uitstraling van de gemeente versterken door aandacht voor gemeenteopbouw en
evangelisatie.
4.4. Hoe gaan we dit doen?
a. Aanwezig zijn daar waar het kan en helpen daar waar het moet.
b. Met enige regelmaat informatie via Hoeksteen en Kerk Roept plaatsen.

Beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Echteld

9

5. HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
5.1. Waar staan we voor?
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de materiële en financiële aspecten van het kerk zijn, zoals
bepaald in ordinantie 11-1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van Kerkrentmeesters, dat zich laat bijstaan door de Commissie van Beheer, bestaat uit minimaal drie leden, waarvan de meerderheid Ouderling – Kerkrentmeester dient te zijn.
Het College van Kerkrentmeesters legt uiteraard regelmatig verantwoording af aan de Kerkenraad.
Dat gebeurt tijdens de bespreking van de begroting en de jaarrekening. Bovendien rapporteren de ouderling – kerkrentmeesters in de vergaderingen van beide colleges.
2. Wat doen we, hoe doen we dat en wat willen we gaan doen?
Het werk van het College van Kerkrentmeesters omvat verschillende aandachtsvelden. Deze zijn in het
schema hieronder beschreven.
Deze staan hieronder vermeld in de tweede kolom. In de derde kolom staan deelaspecten omschreven en
in de vierde kolom staat aangegeven op welke wijze die werkzaamheden door het College worden uitgevoerd. Kolom vijf geeft eventuele werkzaamheden en aandachtspunten voor de toekomst aan.
Nr.

Aandachtsveld

Bijzonderheden/ deelaspecten

Wijze van uitvoeren
en door wie

Aandachtspunten voor
de komende jaren

1.

Het onderhoud van de
gebouwen van de Protestantse Gemeente
Echteld (t.w. de kerk en
de pastorie).

Het kerkgebouw is vanuit
de Monumentenwet aangewezen als Rijksmonument.

Aan de hand van dat onderhoudsplan stelt het
college jaarlijks vast
welke onderhoudswerkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd

Plannen voor groot onderhoud en schilderwerk.

Op basis van een periodiek door de Monumentenwacht opgesteld onderhoudsplan worden financiële middelen gereserveerd voor jaarlijks
onderhoud.
2.

Het onderhoud en het
beheer van de begraafplaats.

Het beheer en het onderhoud van de begraafplaats vindt plaats aan de
hand van een plaatselijk
reglement.

3.

Het onderhoud van het
orgel.

Het orgel wordt regelmatig gestemd en gecontroleerd.

4.

Het beheer van het kerkrechtelijk grondbezit.

Hierin wordt geen actief
beleid gevoerd.
Gestreefd wordt naar
consolidatie van de huidige situatie.

Tevens is er (door een
plaatselijk schildersbedrijf) een meerjarenonderhoudsplan voor het
schilderwerk (kerk én
pastorie) opgesteld.
Eén van de leden van het
College is belast met de
zorg voor de begraafplaats.
Hij rapporteert/ overlegt
in voorkomende gevallen
aan/ met de overige collegeleden.
Het onderhoud van het
orgel vindt plaats in overleg met de organist en
orgelstemmer.
Voor het beheer is een
contract gesloten met
het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG). Eén
van de commissieleden is

•

Het restaureren van
de kerkhofmuur;
• Het ruimen van oude
en vervallen graven;
• Het beheren van de
begraafplaats m.b.t.
het begraven.
• Het oprichten van
een urnenmuur.
Voor zover bekend is er
geen groot onderhoud te
verwachten.
Naar aanleiding van de
verkoop van enkele percelen in 2016 zal in de
komende tijd worden ge-

Beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Echteld

10

Nr.

5.

6.

7.

Aandachtsveld

Personele zaken.

Financiële zaken (incl. de
geldwerving o.m. voor
het behoud van de predikantsplaats).

Ledenadministratie

Bijzonderheden/ deelaspecten

Anno 2017 heeft de Protestantse Gemeente Echteld de volgende mensen
in dienst:
• Een predikant, taakomvang 50%;
• Een jeugd- en jongerenwerker (12 uur
per week);
• Drie organisten;
• Een schoonmaker.
“Financiën” kent de volgende deelaspecten:
a. Verwerken van de
collecten;
b. Opstellen van de begroting en de jaarrekening;
c. Organiseren van de
actie Kerkbalans.
Inclusief:
• Doopboek;
• Belijdenisboek;
• Trouwboek.

Wijze van uitvoeren
en door wie

Aandachtspunten voor
de komende jaren

belast met de zorg voor
deze zaken.

tracht de ontvangen gelden te herbeleggen in
nieuwe aankopen.
Het contract met de met
de Jeugd- en jongerenwerker loopt in mei 2018
af.

De beloning van predikant en jeugd- en jongerenwerker zijn cao-conform.
De werkzaamheden van
organisten en schoonmaker vinden plaats tegen
een onkostenvergoeding.

We dienen ons te bezinnen op het vervolg.

Enkele collegeleden zijn
belast met het verzorgen
van de in de linker kolom
genoemde zaken.

•

Zij rapporteren aan de
overige leden van het
College.
•

•

•

•

8.

Het verzorgen van de archieven.

Een aandachtsveld dat
verder dient te worden
ontwikkeld.
Er is inmiddels een bescheiden begin gemaakt
met de digitalisering van
oude notulen.
Bovendien is een deel
overgedragen aan het
Regionaal Archief Rivierenland.

•

Regelmatige informatie aan de gemeente.
Ter inzagelegging
van jaarrekening en
begroting.

Twee gemeenteleden verzorgen de ledenadministratie via
het LRP van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het doopboek wordt
door de ouders tijdens de doopdienst
ingevuld.
Het trouwboek
wordt bijgehouden
door een vrijwilliger.
Het belijdenisboek
wordt bijgehouden
door de predikant.
Er moeten afspraken
worden gemaakt over archivering van de archieven van de Kerkenraad,
de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.
Hierbij moet ook aandacht worden besteed
aan afspraken over toegankelijkheid voor derden.
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6. HET JEUGDWERK
6.1. Waar staan we voor?
Het jeugdwerk is van belang voor de gemeente. Want “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Basis voor
dit werk is hetgeen Jezus gezegd heeft: “Laat de kinderen tot Mij komen” (Lucas 8: 15-17).
Vanuit dit Evangelie ligt er voor de gemeente de opdracht naar de jongeren te luisteren en hen ruimte te
bieden de eigen vragen en ervaringen in te brengen, zodat zij hun leefwereld met het Evangelie in verband
kunnen brengen. Daarbij is het belangrijk dat gemeenteleden de kinderen en jongeren opnemen in de gemeente, hen een plek geven, de ontmoeting met elkaar opzoeken. Gemeente ben je immers samen, iedereen maakt daar deel van uit.
6.2. Wat willen we bereiken?
a. Alle kinderen en jongeren weten zich geliefd door God en hun naaste.
b. De jongeren vinden hun (al dan niet actieve) plek binnen de gemeente, waar ze gezien en gehoord worden.
Hierbij is verbinding een sleutelwoord. Verbinding tussen de jeugd en God, tussen de jeugd onderling en
tussen de jeugd en de andere gemeenteleden. We willen die verbinding bereiken door de inzet van vijf belangrijke kernwaarden:
• Ontmoeting: Ontmoeting tussen de jeugd en de andere gemeenteleden.
• Gemeenschap: Samen één gemeenschap vormen, omzien naar elkaar.
• Duurzaamheid: Het opbouwen van duurzame relaties met de kinderen en jongeren uit de gemeente.
• Vertrouwen: Jongeren vertrouwen en meer verantwoordelijkheid geven.
• Uitdaging: Wellicht is dit alles een uitdaging die we eerder uit de weg gingen, maar door van jongs af
aan met de kinderen mee te lopen en hen meer te laten zien van Gods liefde, gaan we die verbinding
aan. Samen met de jeugd kunnen we de gemeente tot bloei laten komen.
6.3. Hoe gaan we dit bereiken?
In de Protestantse Gemeente Echteld worden diverse activiteiten aangeboden voor de jeugd. Al deze activiteiten staan hieronder vermeld in het schema, met daarbij de bijzonderheden, wijze van uitvoering en aandachtspunten omschreven.
Nr.

Aandachtsveld

1.

Toerusting binnen de
vaste activiteiten in het
kerkelijk jeugdwerk.

Bijzonderheden/ deelaspecten
• Kinderkerk/ kindernevendienst (De
Goede Herder)
• Catechese 4U2 (1214jaar) en Pioniers
(15-17jaar).
• Groeigroep (1830jaar)
• Belijdeniscatechese

Wijze van uitvoeren en
door wie
Aan de hand van een
zelf opgestelde methode wordt de kinderen bij de kinderkerk
en kindernevendienst
meer verteld over het
geloof.
Bij de catechese en
groeigroep zal de
jeugdouderling hierin
de verantwoordelijkheid hebben en zal het
gesprek met de jongeren het gesprek over
het geloof worden aangegaan.

Aandachtspunten voor
de komende jaren
Het is goed om in de gaten te houden of de
methode bij De Goede
Herder blijft werken.
Dat geldt ook voor de
catechese en de groeigroep. Dit kunnen we
meten door regelmatig
met elkaar het gesprek
aan te gaan en te evalueren.
Daarnaast is het belangrijk om voldoende leiding te vinden voor
deze verschillende activiteiten binnen het
jeugdwerk.
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Nr.

Aandachtsveld

Bijzonderheden/ deelaspecten

Wijze van uitvoeren en
door wie
De belijdeniscatechese
wordt gegeven door de
dominee.

2.

Missionair

•

De taken binnen het
missionaire jeugdwerk
worden uitgevoerd
door vrijwilligersteams.
Zij worden aangestuurd
door de jeugdwerker of
dominee.
Al deze activiteiten zijn
erop gericht kinderen
en jongeren meer te laten zien van Gods liefde
voor ons. Daarnaast
staat ontmoeting centraal tussen de kinderen
uit het dorp.

•

•

3.

4.

Verdieping buiten de
vaste activiteiten binnen het kerkelijk jeugdwerk.

Verbinding

•
•

•
•

Jeugdhonk De Ontmoeting voor kinderen uit Echteld
en omgeving van 812 jaar;
Teens@Ontmoeting voor tieners
van 12-17 jaar uit
Echteld en omgeving;
Kerk op Schoot diensten
voor 0-4-jarigen.

Jeugddienst;
Gespreksavond ouders.

Gemeentebrede
activiteiten;
Startzondag;

De jeugdouderling is
ook betrokken bij deze
activiteiten om voor
een goede doorstroom
te zorgen van de ontmoeting naar de catechese.
Zowel de jeugddienst
als de gespreksavond
voor de ouders wordt
voorbereid door vrijwilligers en de jeugdwerker/ jeugdouderling of
dominee.
De jeugddienst is er om
de jongeren meer verdieping te bieden in het
geloof, door middel van
een dienst die helemaal
op hen ingericht is.
Met de gespreksavond
voor ouders willen we
ouders toerusten op diverse gebieden en de
mogelijkheid bieden om
contacten te leggen.
Al deze activiteiten
worden uitgevoerd
door vrijwilligers samen

Aandachtspunten voor
de komende jaren
Bij de catechese 4U2 en
Pioniers zal ook worden
ingestoken op ontmoeting en het opbouwen
van duurzame contacten met gemeenteleden
door middel van een activiteit.
Vertelling die past bij de
doelgroep en aansprekend is voor de doelgroep.
De kinderen en jongeren bewust maken van
deze activiteiten (PR)
Ouders betrekken bij
deze activiteiten en vragen hun kinderen aan
te moedigen om te komen.
Een goede doorstroom
vanuit het missionaire
werk naar de jeugdactiviteiten binnen het aandachtsveld “toerusting”.

We moeten blijven letten op de gebieden
waar de behoeftes liggen en op welke gebieden verdieping wordt
gezocht.
Bij beide activiteiten
kan op deze behoeftes
worden ingegaan.

De insteek is ontmoeting en verbinding. We
zullen elkaar moeten
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Nr.

5.

Aandachtsveld

De allerkleinsten

Bijzonderheden/ deelaspecten
• Ontmoetingsdiensten;
• Samenwerking met
de PWA school.

•
•

Doopgesprekken;
Oppas “de Benjaminclub” (0-4 jaar).

Wijze van uitvoeren en
door wie
met de jeugdwerker,
dominee.
Deze activiteiten zijn
gericht op ontmoeting,
verbinding tussen alle
gemeenteleden en worden uitgevoegd door
vrijwilligers en de
jeugdwerker.
De samenwerking met
de PWA wordt opgezet
door de jeugdwerker.
Doopgesprekken worden uitgevoerd door de
dominee.
De oppas wordt aangestuurd door een vrijwilliger. De vrijwilliger
maakt een rooster
waarin gemeenteleden
worden ingedeeld om
oppasdienst te draaien.

Aandachtspunten voor
de komende jaren
begrijpen om samen gemeente te zijn. Dit
vraagt van iedereen in
de gemeente aandacht
en ruimte voor vernieuwing.

Dat ouders zich thuis
voelen in de gemeente
en dat er de ruimte en
openheid is voor doopgesprekken.
Dat er op alle zondagen
en bij alle bijzondere
diensten (zoals kerst)
oppas aanwezig is,
waardoor we ouders de
mogelijkheid geven om
met het gehele gezin
naar de kerk te gaan.
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7. Toerusting
7.1. Waar staan we voor?
We willen de gemeente (in de meest brede zin van het woord) toerusten om als volgers van Hem in de wereld te staan.
7.2. Wat doen we?
Toerusting vindt plaats:
a. In de erediensten;
b. In de activiteiten van en voor de jeugd (zie hoofdstuk 6);
c. In gespreksgroepen (o.a. bijbelkringen, maandelijks);
d. Tijdens groothuisbezoeken;
e. Tijdens gemeenteavonden.
7.3. Wat willen we?
Aan de basis van ons toerustingswerk ligt de gedachte dat het goed en verstandig is om ons geloof ons gehele leven door te blijven voeden. Daarom proberen we voor iedere leeftijdscategorie een toerustingsmogelijkheid aan te bieden. Hierbij werken we voor een deel ook “vraag-gestuurd”.
7.4. Hoe gaan we dit doen?
De opening van ieder seizoen vindt plaats tijdens de zgn. startzondag (eind september). Rond die zondag
wordt de gemeente geïnformeerd over activiteiten in het komende seizoen. De jongeren worden zoveel als
mogelijk persoonlijk benaderd (brief, mail, social media) over de activiteiten die er voor hen gepland staan.
Dat geldt ook voor de gemeenteleden die in aanmerking zouden kunnen komen voor het volgen van belijdeniscatechese.
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8. Bestuur en beleid
8.1. Waar staan we voor?
De ambtelijke vergaderingen, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verrichten hun werk (gezamenlijk dan wel afzonderlijk, luisterend naar de Heilige Schrift en naar elkaar.
8.2. Wat doen we?
De werkzaamheden van de verschillende geledingen zijn als volgt te omschrijven:
I. Kerkenraad
De kerkenraad komt gewoonlijk tienmaal per jaar bijeen. De scriba stelt de agenda op na overleg met de
voorzitter en de predikant.
Op de vergadering worden lopende zaken besproken en worden beleidslijnen uitgezet.
Volgens een vastgelegd rooster is er een afvaardiging naar de classis Tiel, die verslag doet aan de kerkenraad.
II. Ouderlingen
De ouderlingen komen gewoonlijk twee keer per jaar bijeen in het zgn. ouderlingenberaad. Hieraan nemen
ook de pastoraal medewerkers deel.
Gespreksonderwerpen:
a. Bespreking van pastorale zaken;
b. Prioriteitenlijst van af te leggen bezoeken
Het ouderlingenberaad doet verslag aan de kerkenraadsvergadering.
III. Diakenen
De diakenen hebben de taken onderling verdeeld (voorzitter, secretaris, penningmeester).
Zie verder hoofdstuk 3.
8.3. Wat willen we?
We willen de huidige structuur voortzetten d.m.v.:
a. Het onderhouden van contacten met de verschillende geledingen in de gemeente.
b. Het inschakelen van zoveel mogelijk gemeenteleden.
8.4. Hoe gaan we dit doen?
a. De verschillende geledingen worden jaarlijks uitgenodigd om tijdens (een deel van) een kerkenraadsvergadering aanwezig te zijn tijdens een zgn. Bijpraatavond.
b. Telkens opnieuw zal overwogen dienen te worden of een bepaalde activiteit door een ambtsdrager gedaan moet worden of dat de mogelijkheid bestaat om te delegeren.
c. Waar nodig wordt de gemeente geïnformeerd. Media hiervoor zijn:
• De website www.kerkechteld.nl.
• De kerkbode “De Kerk Roept”.
• De Zondagsbrief (een informatieblad dat iedere zondag in de kerk wordt uitgereikt alsmede aan
een aantal digitale abonnees wordt toegezonden).
• De Hoeksteen (het informatieblad van de Protestantse Gemeente Echteld dat twee maal per jaar in
geheel Echteld wordt bezorgd).
• Afkondigingen, aan het begin van iedere kerkdienst (dit voor zover niet opgenomen in De Zondagsbrief).
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9. Tot slot
Op het moment dat dit plan wordt geschreven (voorjaar 2017) is er al het volgende gebeurd:
a. Dit plan, gebaseerd op het vorige plan en de ontwikkelingen in de Protestantse Gemeente Echteld
wordt voorgelegd aan de verschillende geledingen.
b. Het plan wordt besproken tijdens een gemeenteavond (gepland op 10 mei 2017).
c. Na verwerking van alle opmerkingen wordt het vervolgens vastgesteld door de Kerkenraad en opnieuw
bekend gemaakt aan de gemeente.

0-0-0-0-0-0-0-0
0-0-0-0-0-0
0-0-0-0
0-0
0

Beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Echteld

17

