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1. Inleiding
Voor ons ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Dieren voor de jaren
2014 – 2019. Hoe dit beleidsplan tot stand is gekomen, leest u in hoofdstuk 2. De commissie
beleidsplan heeft zich allereerst de vraag gesteld: Wat zien we om ons heen? De uitkomsten
hiervan staan in hoofdstuk 3. We hebben ook de missie, visie en kernwaarden van onze
gemeente geformuleerd. In hoofdstuk 4 kunt u deze terugvinden. Op basis van de
omgevingsanalyse, onze missie, visie en kernwaarden hebben we drie strategische
overkoepelende beleidsdoelstellingen opgesteld (zie hoofdstuk 5). We hebben gekozen voor
drie strategische beleidsdoelstellingen om daarmee richting te geven aan de ontwikkeling
van onze gemeente gedurende de komende jaren. Deze doelstellingen hebben we in overleg
met de raden zo concreet mogelijk ingevuld en die nadere invulling vindt u terug in
hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk is ook opgenomen bij welke raad of commissie de diverse
onderdelen ‘thuishoren’ en er is aangegeven hoe de plannen te monitoren zijn.
Dromen, durven én doen. Mooie ingrediënten voor een inspirerende beleidsperiode.
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2. De totstandkoming van dit beleidsplan
Het prille begin
In het vierde kwartaal van 2012 is een voorbereidingsgroep gestart met het organiseren van
een bezinningsdag voor alle kerkenraadsleden en predikanten. Het thema van die dag was
gekoppeld aan de vraag hoe we gemeente kunnen zijn met minder predikantsplaatsen. In de
voorbereidingsgroep is het gesprek op gang gekomen over dit thema en duidelijk werd dat
de formulering van het thema niet veel energie opleverde. Het idee is ontstaan het thema
veel positiever te formuleren en gekozen is voor ‘dromen – durven – doen’. Dat stimuleerde
ons positief te denken en maakte dat we vanuit dezelfde situatie op een andere manier naar
de komende beleidsperiode konden kijken. We hebben die thema’s in beelden gevangen en
met die beelden zijn we de bezinningsdag ingegaan. (Deze beelden staan op de titelpagina
van dit beleidsplan.)
De bezinningsdag (februari 2013)
We zijn de bezinningsdag ingegaan met de afspraak dat die dag input moest opleveren voor
een nieuw beleidsplan. De bezinningsdag stond in het teken van dromen over hoe we
gemeente willen zijn in de komende jaren. Daarbij hebben we de elementen vieren, leren,
dienen en ontmoeten als uitgangspunt genomen. In het eerste gedeelte van het programma
hebben we met elkaar nagedacht over de vragen ‘waar zijn we goed in en waar willen we
goed in worden’. In het tweede gedeelte hebben we met elkaar nagedacht over hoe we die
dromen kunnen realiseren. Het was een inspirerende dag met flappen vol dromen en ideeën.
Aan de slag met de uitkomsten van de bezinningsdag
Er is een commissie gevormd met de opdracht een beleidsplan te ontwikkelen voor de jaren
2014-2019. De voorbereidingscommissie van de bezinningsdag is de klankbordgroep
geworden voor de beleidsgroep. Tweemaal heeft de beleidsgroep de ontwikkelingen
voorgelegd aan de klankbordgroep en de feedback van de klankbordgroep meegenomen in
de verdere ontwikkeling van het beleidsplan.
Verder hebben we uitvoerig gesproken over de onderstaande drie vragen:
 Wat zien we om ons heen?
 Wie zijn we en wat zijn onze kernwaarden?
 Wat is onze visie? (o.a. gebaseerd op de visienota van de PKN)
Op basis van deze vragen hebben we drie overkoepelende beleidsdoelstellingen
geformuleerd. Beleidsdoelstellingen die richting geven en ruimte bieden voor een nadere
invulling.
Presentatie aan raden en gemeenteleden
In januari hebben we een avond belegd met alle raden. Op deze avond zijn de
overkoepelende beleidsdoelstellingen gepresenteerd en aan de raden is gevraagd hun
ideeën voor de invulling van die overkoepelende doelstellingen te geven. Er zijn enkele
tientallen ‘geeltjes’ met ideeën geproduceerd en op basis daarvan heeft de beleidscommissie
de overkoepelende doelstellingen nader ingevuld, gekoppeld aan de thema’s vieren, leren,
dienen en ontmoeten.
Op 3 april is er een gemeenteavond gehouden over het beleidsplan. De overkoepelende
beleidsdoelstellingen zijn gepresenteerd. Ook zijn al enkele subdoelstellingen aan de orde
geweest, zodat de aanwezigen een concreter beeld hebben van de keuzes die gemaakt zijn.
Deze avond is positief verlopen.
In de aprilvergaderingen van alle raden is het conceptbeleidsplan aan de orde, waarna de
kerkenraad het in mei kan goedkeuren.
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3. Omgevingsanalyse
Om te komen tot verantwoorde keuzes in het beleid, hebben we allereerst de ontwikkelingen
in kaart gebracht die van invloed zijn op onze gemeente. Dit zijn voor een deel
ontwikkelingen die specifiek zijn voor de Protestantse Gemeente Dieren en voor een deel
van algemenere aard. In de onderstaande powerpointafdruk hebben we de antwoorden
verzameld op de vraag: Wat zien we om ons heen?
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De antwoorden op de vraag wat we om ons heen zien gebeuren bepalen niet alleen de
keuzes in het beleid. De missie, visie en kernwaarden van onze gemeente spelen daarin ook
een grote rol. In het volgende hoofdstuk hebben we die beschreven.
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4. Missie, visie en kernwaarden van onze gemeente
Bij het formuleren van onze missie hebben we ons mede gebaseerd op de visienota van de
PKN. Dat is immers het grote geheel waarvan wij deel uitmaken. Onze missie is de basis van
waaruit we gemeente zijn. Daarnaast hebben we een aantal waarden benoemd die
kenmerkend zijn voor de Protestantse Gemeente Dieren.

De gehanteerde uitgangspunten bij het formuleren van onze visie zijn weergegeven in de
onderstaande dia.
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We hebben verder bij onze visie een verdeling gemaakt in:
 visie op inhoud;
 visie op vorm;
 visie op samenleving;
 visie op ‘kerk met anderen’.
Bij elk van deze punten hebben we de kracht van onze gemeente benoemd en de
verbeterpunten. In de nu volgende powerpointafdrukken hebben we dit gevisualiseerd.
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5. Strategische beleidsdoelstellingen
In dit hoofdstuk gaan we in op de drie (strategische) beleidsdoelstelling zoals die zijn
vastgesteld voor de periode 2014 – 2018. De doelstellingen zijn gestoeld op wat in hoofdstuk
3 (externe ontwikkelingen) en hoofdstuk 4 (missie, visie, inclusief een sterkte-zwakteanalyse
van onze eigen gemeente) is beschreven.
Er is nadrukkelijk gekozen voor doelstellingen die richting geven ten aanzien van inhoud,
vorm en samenleving. Dat voorkomt dat de uitvoering zich verengt tot een activiteit voor een
of meerdere raden terwijl het inhoud geven aan beleid een opdracht is voor iedereen. De
doelstellingen geven in die zin veel ruimte maar niet vrijblijvend. Het is aan de kerkenraad
om enerzijds inhoud te geven aan de doelstellingen en anderzijds te volgen of de activiteiten
die worden ontplooid bijdragen aan het realiseren van de drie strategische doelstellingen.

De drie strategische doelstellingen zijn:
1) De Protestantse gemeente Dieren streeft ernaar om vanuit haar missie een betekenisvol
onderdeel te zijn van de maatschappij om ons heen en dit ook actief uit te dragen. 
Deze doelstelling is geformuleerd vanuit de visie op inhoud.
2) Als kerk/gemeente inspelen op behoefte aan beleving door ook te appelleren aan oor
(muziek), stem (interactie) en oog (visualiseren).  Deze doelstelling is geformuleerd
vanuit de visie op vorm.
3) Als kerk/gemeente maken we onze keuzes vanuit de verscheidenheid van onze
gemeente waar het gaat het om geloofsbeleving, leeftijdsfase en interesses  Deze
doelstelling is geformuleerd vanuit de visie op samenleving.
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6. Uitwerking van beleid
Tijdens een gezamenlijke kerkenraadsvergadering zijn ideeën verzameld om concreet
invulling te geven aan de drie strategische doelstellingen. Dat heeft een rijke oogst
opgeleverd. Om die ideeën werkelijkheid te laten worden is nadere uitwerking nodig. Dit
hoofdstuk geeft aan hoe dat de komende periode vorm zal krijgen (het zogenoemde
uitvoeringsplan).
6.1 Uitgangspunten
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan zijn de volgende overwegingen/uitgangspunten van
belang:
-

-

-

De drie strategische doelstellingen zijn richtinggevend. Bij ieder idee/plan is daarom
aangegeven aan welke doelstelling de uitvoering van dat plan zal bijdragen. Alleen door
plannen tot uitvoering te brengen zullen we concreet verandering bewerkstelligen en
onze doelstelling bereiken.
Er is voor gekozen om de plannen te koppelen aan een raad of commissie. Daarmee is
vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het idee/plan.
Per plan is een tijdpad aangegeven. In het bepalen van de tijdsvolgorde is rekening
gehouden met urgentie en een spreiding van de werkdruk. Uit het tijdpad wordt duidelijk
dat inzet is om de komende twee jaar de plannen uitgevoerd dan wel in gang gezet te
hebben. De ervaring leert dat het weinig zin heeft de plannen verder in de tijd weg te
zetten. Vandaar ook (zie 5.3) de aanbeveling om in september 2016 een nieuwe
inventarisatie aan ideeën te doen die in het tweede tijdvak van deze beleidsperiode
uitgewerkt kunnen worden.
Onderdeel van de uitwerking en uitvoering van de plannen is dat toetsing aan
beleidsdoelstellingen plaatsvindt binnen het breed moderamen. Toetsing aan de
begroting vindt plaats in het college van Kerkrentmeesters, die op basis hiervan advies
uitbrengt aan de kerkenraad.

6.2 Uitvoeringsplan
De drie strategische doelstellingen (de verwijzingen Bd1, Bd2 en Bd3 achter ieder plan
verwijzen naar deze drie doelstellingen):
1) De Protestantse gemeente Dieren streeft ernaar om vanuit haar missie een betekenisvol
onderdeel te zijn van de maatschappij om ons heen en dit ook actief uit te dragen. 
Deze doelstelling is geformuleerd vanuit de visie op inhoud
2) Als kerk/gemeente inspelen op behoefte aan beleving door ook te appelleren aan oor
(muziek), stem (interactie) en oog (visualiseren).  Deze doelstelling is geformuleerd
vanuit de visie op vorm
3) Als kerk/gemeente maken we onze keuzes vanuit de verscheidenheid van onze
gemeente waar het gaat het om geloofsbeleving, leeftijdsfase en interesses  Deze
doelstelling is geformuleerd vanuit de visie op samenleving
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a) Kerkenraad
2014-2019
Monitoren van de ontwikkeling van het ledental en de financiële situatie van onze gemeente
en anticiperen op het aantal wenselijke fte predikantsplaatsen na 2018 (pensionering Henk
Boonen)
2014-2019
Monitoren en stimuleren van ontwikkeling toestroom ambtsdragers.
2014-2019
Voortdurende aandacht voor duurzaamheid.
2014-2019 (Bd 1 en 2)
Voornemen om communicatie intern en extern een duidelijkere plaats te geven. In het kader
daarvan eventueel kiezen voor een ouderling communicatie.
2014-2019 (Bd 3)
Speciale aandacht voor het betrekken van de groep 20- tot 40-jarigen bij onze gemeente.
Vanaf najaar 2014 (Bd 3)
Monitoren van de implementatie en verdere ontwikkeling van de plannen uit het rapport van
de werkgroep Eredienst.
Najaar 2014 (Bd 3)
Organiseren van diversiteit aan muziek in de eredienst, oprichten van een muziekgroep.
Implementatie: voorjaar 2015
najaar 2014 (Bd 2)
Kinderen en jongeren meer bij de eredienst betrekken d.m.v. collecteren, liturgieën uitdelen
implementatie: winter 2014-2015

b) College van Kerkrentmeesters
najaar 2014 (Bd 1 en 2)
Werkgroep instellen met het doel:
 kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk uitzenden met beeld;
 versterken en uitbreiden van de visuele mogelijkheden met projectie-apparatuur
(beeldschermen);
 oprichten van een aparte werkgroep visuele media.
Implementatie: zomer 2015

c) Jeugdraad
najaar 2014 (Bd 3)
Onderzoek: startkamp organiseren voor de jeugd en daarbij proberen dit gemeentebreed te
trekken.
Implementatie: september 2015.
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najaar 2014 (Bd 2)
Onderzoek: catechisatie en film, meer film gebruiken in het geloofsgesprek en de combinatie
met catechisatie daarvoor benutten.
Implementatie: 2014/2015
voorjaar 2015 (Bd 3)
Onderzoek: uitbouwen 4ukids-initiatieven (projectmatig).

d) Pastorale Raad
najaar 2014 (Bd 1)
Onderzoek de mogelijkheden tot het organiseren van koffieochtenden en/of eetgroepen in de
wijken.
Eventueel een enquête houden onder alle leden om op basis daarvan te kijken in welke
wijk(en) behoefte is aan een koffieochtend en/of eetgroep.
Implementatie: voorjaar 2015
voorjaar 2015 (Bd 2)
Onderzoek de mogelijkheid voor het organiseren van een halfjaarlijkse ontmoetingsmaaltijd
voor jong en oud met als doel bruggen te slaan tussen generaties.
Dit kan in samenwerking met de Jeugdraad opgezet worden. Frequentie en inhoud worden
besproken.
Implementatie: najaar 2015
voorjaar 2015 (Bd 2)
Inventariseren van ontmoetingsmogelijkheden op de zondagmiddag.
Gedacht wordt aan een soort ‘open huis’ voor verschillende doelgroepen, jong en oud.
Wellicht kan het gecombineerd worden met de bovengenoemde ontmoetingsmaaltijd. De
Pastorale raad heeft hierover contact met de Jeugdraad.
Implementatie: najaar 2015
voorjaar 2015 (Bd 3)
Organiseren van ontmoetingsmomenten voor ouderen in de zomerperiode in samenspraak
met de Meve en diakonie.
De Pastorale raad zoekt hiervoor de samenwerking met Meve en diaconie.
Ouderen kunnen attent gemaakt worden op de zomermarkt op vrijdagochten.
Implementatie: zomer 2015

e) College van Diakenen
najaar 2014 (Bd 1)
Mensen actief benaderen voor bijvoorbeeld een high tea in de kerk, een film in het Filmhuis.
Hiervoor contacten onderhouden met Mensen in de Bijstand, het Inloophuis, de
Voedselbank, Diana. Een en ander is wellicht te combineren met de actie kersttas.
Implementatie: najaar 2014
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najaar 2014 / voorjaar 2015 (Bd 1)
Nauwere banden aanhalen met gemeentelijke en levensbeschouwelijke instellingen op het
terrein van de diakonie.
Inventarisatie maken en dan bepalen welke groeperingen ‘in aanmerking komen’.
voorjaar 2015 (Bd 1; Bd 3)
Organiseren van een contactmoment voor mantelzorgers.
najaar 2014 (Bd 2)
Plaatsen van een wenszuil in de hal van de kerk, waarop concrete vragen om hulp bij klusjes
e.d. worden aangebracht.
voorjaar 2015 (Bd 1 en 3)
Naast aandacht voor het werelddiaconaat zorgen voor lokale zichtbaarheid.
Samen met de jeugdraad plannen maken om contacten met scholen te versterken.
Implementatie schooljaar 2015 / 2016

f) Kerk in actie
najaar 2014 (Bd 1)
Duurzaamheidsprojecten voortzetten, verbinding zoeken met andere initiatieven in het dorp.
voorjaar 2015 ( Bd 3)
Onderzoek de mogelijkheden om kinderen en jongeren meer betrekken bij acties.

g) Publiciteitscommissie
najaar 2014 (Bd 1)
Activiteiten zichtbaarder maken door activiteitenzuil in de hal van de kerk te plaatsen, gebruik
te maken van social media.
najaar 2014 (Bd 1)
Website vernieuwen, domeinnaam veranderen naar Ontmoetingskerk Dieren: duidelijke
activiteitenkalender en fotomateriaal op de website plaatsen.
implementatie: voorjaar 2015

h) Commissie vorming en toerusting
voorjaar 2015 (Bd 1 en 2)
Grotere diversiteit bereiken in het aanbod van vorming en toerusting (verdiepingscursussen,
creativiteit, visueel, minder verbaal), aanbod meer zichtbaar maken voor het dorp.
voorjaar 2015 (Bd 2)
In het kader van de grotere diversiteit kan het huidige (m.n. het verbaalgerichte) aanbod
verkleind worden.
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6.3 Monitoren voortgang uitvoeringsplan
Met inachtneming van de uitgangspunten (zie 5.1) kan iedere planeigenaar aan de slag.
De monitoring van de voortgang is een primaire verantwoordelijkheid van de planeigenaar.
In het breed moderamen vindt afstemming en rapportage over de voortgang van de plannen
plaats. Voorstel is om hiertoe in een excelsheet per beleidsdoelstelling de ideeën/plannen te
rubriceren. Een model hiervoor is hieronder als voorbeeld meegegeven. Aan de hand
hiervan kan het BM ook alle betrokkenen op een eenvoudige en eenduidige manier
informeren over de voortgang.
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Aanbeveling en nawoord
Tot slot:
 het verdient aanbeveling in september 2016 een nieuwe inventarisatie aan ideeën te
doen die in het tweede tijdvak van deze beleidsperiode uitgewerkt kunnen worden. Op
dat moment kunnen de vanuit dit uitvoeringsplan nog bestaande ideeën worden
beoordeeld en al dan niet in de tweede helft van deze beleidsperiode tot uitvoering
komen;
 we hebben de gemeente gehoord en dat vraagt om een terugkoppeling. Een idee is om
de gemeente tijdens de startzondag op een creatieve manier deelgenoot te maken van
de ingezette koers.
We hopen dat dit beleidsplan bij mag dragen aan de verdere ontwikkeling van de
Protestantse Gemeente Dieren. Wij hebben er alle vertrouwen in.
Bert de Lange
Frans Ort
Gerda Pluymert

Dieren, 23 september 2014
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Bijlage A
(Prognose) Gemeenteopbouw en daarmee samenhangende financiële
ontwikkeling Protestantse gemeente Dieren
Inleiding
Het beleidsplan 2014 – 2019 is aanleiding beelden te schetsen van de (mogelijk te verwachten)
gemeenteopbouw en daaruit af te leiden toekomstige financiële situatie van de Protestantse
Gemeente Dieren (PgD). Er is reden tot het verwachten van verandering in deze situatie gezien de
(sterke) teruggang in ledental in de afgelopen jaren. En hoewel de financiële bijdrage per lid in de
afgelopen jaren is gestegen, compenseert dit niet (meer) het verlies aan inkomsten ten gevolge van
de daling van het aantal leden.
De aanpak borduurt voort op de financiële scenario’s zoals gebruikt in het rapport ‘De bakens verzet’
uit 2012, waarmee een aanzet is gegeven tot het verder verlagen van kosten.
Opbouw van de gemeente
(Te verwachten) Ontwikkeling ledental en pastorale eenheden in de periode 2010 - 2020
Jaar
Aantal leden
Aantal
Aantal pastorale
Afname ledental
pastorale
eenheden in % van
t.o.v. 2010
eenheden
het aantal leden
2010
1787
100%
2011
1716
96%
2012
1642
92%
2013
1560
87%
2014
1468
975
66%
82%
2015
1395
935
78%
2016
1325
895
74%
2017
1259
855
70%
2018
1196
815
67%
2019
1136
775
64%
2020
1080
735
68%
60%
Toelichting:

alle cijfers in de jaren 2015 t/m 2020 zijn prognoses!

Sinds 2001 is het ledental met 1351 leden gedaald. In 13 jaar tijd is het ledental nagenoeg
gehalveerd. De eerste jaren daalde het ledental erg hard met zo’n 120 leden per jaar. De laatste
jaren betreft de daling zo’n 75 leden per jaar. De daling is in absolute zin iets afgezwakt, maar
procentueel per jaar iets toegenomen. Het lijkt reëel om in de komende jaren rekening te houden
met een kleine 5% ledental daling per jaar.
Het dalen van het aantal pastorale eenheden, huishoudens die worden gezien als een eenheid inzake
financiële bijdrage, houdt gelijke tred met voornoemde ontwikkeling. Grofweg ligt het absolute
aantal ongeveer een factor 1,5 lager.
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Leeftijdsopbouw
Protestantse gemeente Dieren: overzicht van geregistreerden per leeftijdscategorie (aug. 2014)
Leeftijdscategorie
Aantal geregistreerden
Aantal
Pastorale
eenheden
Lid of gastlid
Ongedoopt Meegeregistreerd Blijkgever van
verbondenheid
0 – 9 jaar
54
9
10- 19 jaar
81
11
2
2
20 – 29 jaar
63
6
5
30
30 – 39 jaar
77
11
1
1
56
40 – 49 jaar
109
8
10
86
50 – 59 jaar
191
10
22
3
136
60 – 69 jaar
296
26
19
2
198
70 – 79 jaar
342
21
16
244
80 – 89 jaar
225
7
2
193
90 – 99 jaar
30
2
30
Totalen

1468

111

77

6

975

Conclusies
Mede met behulp van vorenstaand cijfermateriaal zijn er scenario’s doorgerekend om een idee te
krijgen van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen (eigen vermogen) van de PgD.
De conclusie uit deze vingeroefening is dat, in het meest realistische scenario, het eigen vermogen
van de PgD jaarlijks (in meer of mindere mate) zal inboeten omdat in de komende 10 jaar ieder jaar
de kosten, de inkomsten overstijgen. Door een dalend ledental groeit dit jaarlijks tekort en wordt
steeds sterker ingeteerd op het eigen vermogen. Een verdere daling van de kosten (of stijging van
inkomsten) is noodzakelijk om deze negatieve financiële trend te stoppen. Zelfs na het vertrek van
een predikant in 2018 (emeritaat) ontstaat geen positieve kentering, doch slechts een tijdelijke
opleving.
De PgD zal zo snel als mogelijk moeten inzetten op het in balans brengen van kosten en inkomsten.
Hierbij dient de pastorale kant intensief te worden betrokken om hier, ook bij het verder op orde
brengen van de financiële situatie, de balans tussen aanbod en vraag te bewaren.
Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan van het onderhavige Beleidsplan zal worden opgenomen dat op (korte)
termijn een werkgroep zal moeten starten om een advies (incl. uitvoeringsmaatregelen) uit brengen
om bovenstaande ontwikkeling te doen kenteren.
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Bijlage B
Organisatiestructuur Protestantse gemeente te Dieren
1. Organogram

Pastorale raad
College van Diakenen
Kerkenraad

Breed moderamen

College van
Kerkrentmeesters

Jeugdraad

Gemeente van de Protestantse gemeente te Dieren

2. Raden en commissies
Kerkenraad
samenstelling: - ouderlingen
- diakenen
- ouderlingen-kerkrentmeester
- predikanten
- scriba’s
vergadering: zes keer per jaar, vierde dinsdag van de maand
commissies: - publiciteitscommissie
- startdienstcommissie
- commissie vorming en toerusting
- werkgroep gemeentecontacten
Pastorale raad
Samenstelling:- ouderlingen
- pastoraal medewerkers
- predikanten
vergadering: derde dinsdag van de maand 5 á 6 keer per jaar
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College van diakenen
samenstelling: - diakenen
- predikant (adviserend lid)
vergadering: maandelijks, derde dinsdag van de maand
werkvelden:

- gemeentediaconaat
- samenlevingsdiaconaat
- werelddiaconaat

College van ouderlingen-kerkrentmeester
samenstelling - ouderlingen-kerkrentmeester
- kerkrentmeesters
vergadering: maandelijks, derde dinsdag van de maand
(met uitzondering van de maanden juni, juli, augustus)
Jeugdraad
samenstelling: - jeugdouderlingen
- jeugddiakenen
- gemeenteleden
- predikant
vergadering: zes keer per jaar
commissies: - kindernevendienstcommissie
- werkgroep Jeugdkerk
- commissie Kerk en School
- crèche
Ministerie
samenstelling: - predikanten
vergadering: - één- à tweemaal per maand
Breed Moderamen
samenstelling: - twee ouderlingen (voorzitter en scriba)
- twee diakenen (voorzitter en secretaris)
- twee ouderlingen-kerkrentmeester (voorzitter en secretaris)
- voorzitter Jeugdraad
- een predikant (vicevoorzitter)
- scriba’s kerkenraad
- voorzitter
vergadering: maandelijks, tweede dinsdag van de maand.
Smal Moderamen
samenstelling: - een predikant
- voorzitter
- scriba’s kerkenraad
vergadering: eenmaal per maand, eerste dinsdag van de maand
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Bijlage C
Lijst met resterende ideeën
In deze bijlage treft u een overzicht van ideeën die naar voren zijn gekomen en niet zijn
opgenomen in de planning voor de komende twee jaar. Overigens past bij deze constatering
een nuancering; sommige van de ideeën/opmerkingen zijn deels al in het beleidsplan
verwerkt en zijn deels een nadere invulling. In die zin is het sowieso zinvol deze lijst bij de
uitwerking van de plannen na te lezen.
Verder, bij het maken van plannen voor de tweede helft van deze beleidsperiode kunnen de
ideeën op deze lijst nogmaals getoetst worden op hun relevantie en eventueel alsnog
geëffectueerd worden.
De ideeën zijn weergegeven per beleidsdoelstelling en daarbinnen via de indeling vieren,
dienen, leren en ontmoeten.
BELEIDSDOELSTELLING 1
De Protestantse gemeente Dieren streeft ernaar om vanuit haar missie een
betekenisvol onderdeel te zijn van de maatschappij om ons heen en dit ook actief uit
te dragen.
Vieren
 Soms afwijken van zondagochtend 10.00 uur zodat er ook andere doelgroepen bereikt
worden.
 In vorm van bijvoorbeeld musical of toneelstuk samenwerken en de gemeente (Dieren)
erbij betrekken. Voorbeeld: Doesburg, Eerbeek, Spankeren.
 In dienst vertellen over activiteiten die geweest zijn of komen (plus presentatie met beeld
en geluid.
 Geloofsbeleving in dienst met elkaar beleven.
 Meer getuigend zingen. Basis van het geloof, zal zeker aantrekkelijk zijn.
 Blijf in de vieringen inclusief liederen en verkondiging benadrukken dat we als kerk iets
kostbaars hebben, iets unieks. Wanneer dankbaarheid en verwondering over offer en
liefde van Jezus groeien, verdwijnt de gezapigheid en start de durf en de vrijmoedigheid
om te getuigen, bijvoorbeeld in een viering. Niet zo’n concreet idee maar wel een
belangrijk aandachtspunt.
Dienen
 Verbinding met instellingen tweeledig maken. Inloophuis / Voedselbank / kledingbank:
mensen uitnodigen voor andere activiteiten.
 Bij bazar is er een vraag en aanbod. Wellicht is er ook zoiets te doen voor zorg vragen.
 Actief deelnemen aan fora waarbij burgergemeente uitnodigt (zoals Platform Informele
Zorg).
 Naast een kersttas ook een actie paastas.
 Gemeenteleden vragen elke zondag iets van levensmiddelen mee te nemen t.b.v.
voedselbank.
 Geregeld diaconaal spreekuur houden, moet wel discreet (financieel, zorg, e.d.)
 Diaconie moet zich meer zichtbaar maken ook voor niet-kerkleden (bijvoorbeeld
financiële ondersteuning.
 Eenzaamheid in Gelders Hof.
 Groep mensen die niet meer naar een verzorgingshuis kan, niet uit het oog verliezen.
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Leren
 Programma vorming en toerusting meer pr in krant, radio, tv, social media
Ontmoeten
 Domeinnaam website van de kerk is niet goed gekozen. Mensen zoeken op
‘Ontmoetingskerk’.
 Meer communicatie via social media waaraan ook mensen buiten de kerk kunnen
deelnemen.
 Activiteitenzuil aan de buitenkant van de kerk.
 Website met duidelijke activiteitenagenda en veel foto’s van activiteiten e.d.
 Al 35 jaar 650 maal verjaardagskaart 70+.
 Al 35 jaar 500 maal kerstkaart aan huis 70+.
 Kerkgebouw meer cultureel gebruiken.
 Bezoekgroep formeren zzp4.
 Contactochtenden en –avonden per wijk niet afschaffen.
 Kunstexposities in de hal
 Column in streekblad, programma, acties, standpunten
 Groepsapp kerkenraad

BELEIDSDOELSTELLING 2
Als kerk/gemeente inspelen op de behoefte aan beleving door ook te apelleren aan oor
(muziek), stem (interactie) en oog (visualiseren)
Vieren
 Geen beamer maar enkele grote schermen aanschaffen.
 Kinderkoor + orkest
 Eens per jaar een speciale dienst houden rond het thema muziek. Dit om mensen te
trekken. Invulling door koor, musici en verhaal. Voorbeelden:
o thema Elvis Presley. Hij heeft veel gospels gezongen. Is al eerder gedaan in
Deventer;
o thema Top 2000. Dit jaar in ca. zes kerken gedaan.
 Inventariseren of er gemeenteleden zijn die een muziekinstrument spelen en dit ook
zouden kunnen in de diensten.
 Wereldse (luister)muziek, niet altijd uit het liedboek
 YouTube-filmpjes en –afbeeldingen gebruiken/benutten.
 Meer muziekinstrumenten: orgel, piano, fluit, etc.
 Muziekgroep: gitaar, viool, fluit, drum, piano, orgel, etc.
Dienen
 Acties buiten de kerkmuren:
o sponsoracties voor een goed doel;
o bij activiteiten jezelf laten zien, wandelvierdaagse of zo.
 Maatschappelijke sociale hulp individueel.
Leren
 Training en coaching van voorgangers op presentatietechniek en presentatievormen door
een professional.
 Film en catechisatie en toerusting benutten kansen. Inventariseer wel voorkeur.
Voorbeeld: serie avonden over The Matrix, Into the wild, American Beauty, Stalker.
 Interactieve workshops.
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Ontmoeten
 Activiteit zoals ontmoetingsmaaltijd maar dan voor alle leeftijden.
 Samenwerken met andere christelijke groepen op jongerengebied (doen we nu alleen op
kindergebied).
 Organiseren van jeugd-ontmoetingsmomenten
o Dansfeest
o kamp
 Open huis.
 Wandelen met anders- en niet-gelovigen.

BELEIDSDOELSTELLING 3
Als kerk/gemeente maken we onze keuzes vanuit de verscheidenheid van onze
gemeente waar het gaat om geloofsbeleving, leeftijdsfase en interesses (visie op
samenleving)
Vieren
 Niet altijd gesprek met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan en vaker
door leiding van de kindernevendienst in plaats van predikanten.
 Liederen meer aansluiten bij huidig taalgebruik (denk aan jongeren/kinderen).
 Preken van een leek, bijvoorbeeld burgemeester Rheden.
Dienen
 Sinterklaas verhuren voor een goed doel.
 Voortzetting jongerenreizen. Gerichtheid van acties = zie Kameroen.
 Kindernevendienst betrekken bij projecten diaconie.
 Overzomeren van ouderen.
 Oppassen zodat mantelzorgers van kind tot en met zieke/bejaarde ook eens wegkunnen
Leren
 Groep doopouders.
 Kinderen en jongeren inzetten bij collecteren, gebeden, etc.
Ontmoeten
 Stiltedag met thema.
 Gesprekswandelingen 3x per jaar thema + gesprek onderweg
 Valentijnsdag (de zaterdag ervoor) 1 oudere (60+) en 1 jongere (40-) samen iets
ondernemen in het kader van ‘voor je het weet, heb je een date’.
 Jongerenpastoraat door jongerenwerker of specifieke taakstelling voor 1 predikant.
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