Kerk bij de tijd
Ruimte voor geloof, hoop en liefde
Beleidsplan Protestantse gemeente Dieren 2020-2022
18 februari 2020

Inleiding
De werkgroep Beleidsplan 2020-2022 is in september 2019 door de kerkenraad ingesteld met de
opdracht leiding te geven aan het tot stand komen van een beleidsplan voor de komende drie jaar.
Een beleidsplan voor drie jaar in plaats van de gebruikelijke vijf jaar, gezien de huidige
ontwikkelingen naar meer samenwerking met onze buurgemeenten, emeritaat van een van de
predikanten en de pensionering van de koster. Met veel plezier zijn we met deze opdracht aan de
slag gegaan.
Basis voor dit beleidsplan vormen Dromen, Durven, Doen (beleidsplan 2014-2019)1,
GelovenSamenDoen (eindrapportage van de werkgroep PgD 2025)2 en Jeugdwerk met Lef
(jeugdbeleidsplan 2018)3. We hebben deze plannen doorgenomen en daaruit de basiselementen
missie, kernwaarden, visie, in- en externe analyse genomen. Dit hebben we, met diverse
werkvormen, voorgelegd aan de verschillende raden van de gemeente (Diaconie, Pastorale Raad,
College van Kerkrentmeesters, Kerkenraad, Jeugdraad, Ministerie). Vervolgens hebben we per raad
gevraagd wat de leden voor hun eigen raad als speerpunten voor de komende jaren zien.
Met alle opgehaalde informatie, toevoegingen en aandachtspunten zijn we vervolgens aan de slag
gegaan. De eerste opzet met een missie en visie bleek minder goed werkbaar en niet voor iedereen
even begrijpelijk. We hebben daarom gekozen voor de omschrijving van wie we zijn en wat we
willen. Dit laatste vindt zijn weerslag in tien speerpunten van beleid, die verder zijn uitgewerkt in
beleidsvoornemens.
Naast het beleidsplan bieden we als bijlagen de plannen van aanpak aan, die tijdens de
bezinningsdag door de raden zijn opgesteld. We dagen de raden uit met deze plannen aan de slag te
gaan.
We kijken terug op een intensief en verdiepend proces. Voor ons is de betrokkenheid, het
meedenken, wijsheid in toevoegen en bijsturen opvallend. Zonder dat zou het ook niet kunnen. We
zijn blij met alle meedenken en meewerken. Het hele proces geeft aan dat we het als Protestantse
gemeente Dieren samen doen.

Lea de Vries
Koos Pluymert
Kees Bochanen
Anneke Janssens

1

Beleidsplan Protestantse gemeente Dieren 2014-2019 – Dromen, Durven, Doen
GelovenSamenDoen – een visie op weg naar geloofsgemeente-zijn in 2025 / eindrapportage van de
werkgroep PgD 2025
3
Jeugdwerk met Lef – Beleidsplan Jeugd Pg Dieren en Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en
Dieren NoordOost
2
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Wie zijn wij?
De Protestantse gemeente Dieren is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en zo deel van
de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een
plaats van geloof, hoop en liefde, waar iedereen zich welkom mag weten en zichzelf mag zijn.
Wij laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en in het bijzonder door het evangelie van Jezus
Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in onze maatschappelijke
betrokkenheid. De Protestantse gemeente Dieren is Fairtrade Kerk en Groene Kerk. Wij weten ons
verbonden met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Wat willen wij?
Kerk-zijn-bij-de-tijd vraagt om tijdig inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten de kerk. Op basis
van die ontwikkelingen (in- en externe analyse) komen wij tot de volgende tien speerpunten van
beleid. Deze speerpunten worden samengevat in de titel van dit beleidsplan:
Kerk bij de tijd. Ruimte voor geloof, hoop en liefde.
Deze titel verwoordt waar het de komende drie jaar om gaat. Het geeft als motto richting aan al onze
activiteiten. De tien speerpunten zijn een uitwerking hiervan. ‘Wie tot 10 kan tellen, kan ons beleid
vertellen’. De volgorde waarin zij hieronder staan vermeld is willekeurig en geeft geen prioriteiten
aan.
Meedoen
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente meedoen en meedenken.
Meedoen verhoogt de mate van betrokkenheid. Veel mensen willen zich niet voor langere tijd
binden, maar wel projectmatig. Tegelijkertijd zien we dat het huidige vrijwilligersbestand vergrijst,
met name onder de pastorale vrijwilligers. Dit vereist een doordenking en verandering van ons beleid
op dit punt.
Verbinding tussen verschillende leeftijden
Als kinderen van God zijn de leden van een christelijke gemeente elkaars gelijken, hoe oud of hoe
jong ze ook zijn. Er worden veel aparte activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen
georganiseerd, met een aanbod dat past bij hun leeftijd. Het is goed om leeftijdsgenoten te
ontmoeten. Tegelijk is het ook een wezenlijke notie van de christelijke geloofstraditie (die is
geworteld in de joodse traditie), dat verschillende generaties van elkaar leren als het gaat om geloof
en gemeente-zijn. Zo kunnen wij elkaar in dat opzicht verrijken. We willen bewuster zoeken hoe
kinderen, jongeren en volwassenen meer met elkaar kunnen optrekken in de diverse kerkelijke
activiteiten. We willen dat doen op basis van gelijkwaardigheid van jongeren en ouderen.
Anders vieren
In onze vieringen is er naast de traditionele vormen ook ruimte voor nieuwe vormen van vieren. Wij
zoeken nog naar het juiste evenwicht hierin. Tijdens dit zoekproces moeten wij elkaar de tijd en de
ruimte gunnen en het gesprek daarover met elkaar blijven aangaan. Essentieel daarbij is uitleg en
toelichting zodat duidelijk is wat we doen.

In- en externe communicatie
Kerken moeten steeds meer hun best doen om gezien en gehoord te worden. Dit onderstreept het
belang van een goede communicatie van wie wij zijn en wat wij doen naar de buitenwereld. Het zal
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een voortdurend punt van aandacht moeten zijn. Hierbij valt te denken aan: lokale en regionale
media, onze website, websites in de regio, sociale media en het uitzenden van onze kerkdiensten via
kerkdienstgmist.nl. Het onderstreept ook het belang van een ouderling communicatie.
Binnen onze gemeente vindt communicatie plaats via de website, Kerknieuws, zondagsbrief, het
MEVE blad en sociale media.
Wij willen met blijvende aandacht voor goede communicatie de actieve betrokkenheid van
gemeenteleden en de zichtbaarheid in de wereld om ons heen bevorderen. Bij deze communicatie is
het ook belangrijk om te luisteren naar wat leeft binnen de gemeente en in de samenleving.
Financieel gezonde gemeente
Wij willen streven naar een gezonde financiële basis, voor nu en voor de toekomst. Het emeritaat
van ds. Kees Bochanen (22-06-2021) en het pensioen van onze koster Willy Eenink (26-12-2021)
scheppen een nieuwe situatie waarover tijdig moet worden nagedacht en besluiten moeten worden
genomen.
Samen
Wij zoeken actief de samenwerking met buurgemeenten voor zover dit van toegevoegde waarde is
voor de deelnemende gemeenten. Samengaan is daarbij een reële optie. Op dit moment wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn en in de komende beleidsperiode zal hier duidelijkheid over
moeten komen.
Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met de RK-parochie zoals die vorm krijgt in de
Oecumenische vieringen, de Raad van Kerken Veluwezoom en het pastoresconvent. Daarnaast
blijven wij in gesprek met moskee en synagoge.
Verdieping en ontmoeting
Wij willen ruimte bieden voor vragen, zekerheden, twijfels en nieuwgierigheid, waarin we God, Jezus
en de Heilige Geest mogen ervaren. Door geloofsgesprek, wijkontmoetingen en bezinningsdagen
voor de gehele gemeente houden we het gesprek met elkaar gaande en verdiepen we ons geloof.
In de afgelopen jaren is vanuit de gemeente een aantal informele groepen ontstaan voor ontmoeting
en geloofsgesprek, soms met een maaltijd. Deze ontwikkeling juichen wij toe en willen wij
stimuleren.
Kerk zijn in het dorp
De Ontmoetingskerk is kerk in het dorp Dieren. Met open deur en lage drempels willen we aanwezig
zijn in Dieren en omgeving. We zoeken hierbij actief de samenwerking met anderen.
Kerk zijn in de wereld
Behalve kerk in het dorp zijn we ook kerk in de wereld. Dit willen wij vorm geven in diaconale
projecten, avonden over maatschappelijke of politieke thema’s en persoonlijke betrokkenheid.
Groen en eerlijk
De zorg voor de schepping en een eerlijke verdeling van wat ons geschonken wordt zijn Bijbelse
kernwaarden. Wij willen ons als kerk en als gemeenteleden daarom inzetten voor duurzaamheid en
gerechtigheid. Dat wij Groene Kerk en Fairtrade Kerk zijn zien wij als een voortdurende opdracht en
uitdaging. Ook hierin zoeken we samenwerking met andere groepen en organisaties.

Beleidsvoornemens
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Met de verschillende raden en groeperingen in de gemeente is gesproken over hun plannen voor de
komende jaren. Iedere raad ziet voor zichzelf een aantal doelstellingen. We hebben ze hieronder in
kaart gebracht, gegroepeerd per speerpunt van beleid.
Meedoen
 Pastoraat is voor en door alle gemeenteleden. Naast het bestaande individuele pastoraat
zoeken we naar andere (toekomstbestendige) vormen. Op deze wijze willen we de
ontmoeting bevorderen en vrijwilligers en beroepskrachten efficiënter inzetten.
 We gaan het gesprek aan over de verwachtingen van de kerk en over wat de kerk van jou
mag verwachten.
 Aandacht voor de werving van nieuwe en voldoende vrijwilligers.
Verbinding tussen verschillende leeftijden
 Geloven is ook het doorgeven aan de volgende generaties. Wij willen dit doen
overeenkomstig het Jeugdwerkbeleidsplan ‘Jeugdwerk met Lef’. We willen jongeren
faciliteren in hun zoektocht naar wat geloven voor hen persoonlijk is, samen met
leeftijdsgenoten.
 Jong en oud: we betrekken jongeren actief bij het werk binnen de gemeente en geven hen
een eigen verantwoordelijkheid. We betrekken ouderen bij de activiteiten van jongeren.
Anders vieren
 De zondagse eredienst is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Wij willen er voor
zorgen dat de eredienst een inspiratiebron blijft of wordt voor zoveel mogelijk
gemeenteleden en anderen. Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen traditie en
vernieuwing.
 Naast de zondagse eredienst blijven wij ook andere vieringen ontwikkelen.
 Goede doelendienst organiseren.
In- en externe communicatie
 We willen als kerk zichtbaar aanwezig zijn in de samenleving (publiciteit).
 Samenwerking met buurgemeenten en de Raad van Kerken in communicatie / PR naar
buiten toe.
Financieel gezonde gemeente
 De diaconie zoekt naar nieuwe vormen van geldwerving (financiële actie) en maakt gebruik
van digitaal collecteren.
 We bereiden ons tijdig voor op het emeritaat van een van onze predikanten en het pensioen
van onze koster (kerkenraad, start 2020) en maken (nieuwe) afspraken over (vrijwillig) in
dienst nemen van personeel.
 CvK wil sparringpartner zijn voor de financiële haalbaarheid van de speerpunten. Er moet
een acceptabele balans zijn tussen aanbod en beleving en inkomsten, waarbij tekorten
worden teruggedrongen.
 CvK wil geldwerving meer bespreekbaar maken en inbedden in de organisatie. We streven
naar een toekomstgericht financieel kader (financiën in balans).
 We zorgen dat het onderhoud van ons kerkgebouw op orde is, zodat we verhuur verder
kunnen ontwikkelen. Essentieel is dat een locatie in stand gehouden wordt.
Samen
 We zoeken actief de samenwerking met buurgemeenten voor zover dit van toegevoegde
waarde is voor de deelnemende gemeenten. Samengaan is daarbij een reële optie.
 Samenwerking ook in publiciteit: samen communiceren naar buiten, als kerken pr,
bijvoorbeeld kerkbalans in de krant oppakken.
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We zoeken actief de samenwerking met andere christelijke geloofsgemeenschappen in ons
werkgebied en onderhouden contacten met synagoge en moskee.

Verdieping en ontmoeting
 Het geloofsgesprek is van wezenlijk belang om ons geloof levend te houden. Wij willen dit
gesprek actief bevorderen, ook tussen generaties. We delen onze visie op en manier van
geloven met elkaar.
 Wijkontmoetingen in stand houden (diepgang / thema / ontmoeting).
 Blijvende confrontatie met de verhalen in de eredienst, vorming en toerusting en pastoraat.
 Een keer per jaar bezinningsdag organiseren: terug naar de basis, kern van het geloof, kern
van het ambtsdrager zijn, waarbij verschillende onderwerpen de inhoud vormen.
 Luisteren naar waar behoefte aan is en daarop inspelen met training /
deskundigheidsbevordering.
Kerk zijn in het dorp
 Vieringen op kruispunten van het leven voor belangstellenden binnen en buiten de kerk.
 We zoeken actief de samenwerking met andere organisaties binnen ons werkgebied (o.a.
scholen, burgerlijke overheid). We willen kerk zijn in, voor en met het dorp, eventueel met
een pop-up kerk.
 Koffieochtenden organiseren / aandacht voor eenzaamheid.
Kerk zijn in de wereld
 Kerk in Actie: we gaan op zoek naar een nieuw project voor de periode 2021-2023 en streven
er naar dit gezamenlijk met de jongeren te doen (jongerenreis).
 Voortzetting van de contacten met de partnergemeentes Berlin-Niederschönhausen en
Wroclaw.
 Jaarlijkse ontvangst van buitenlandse studenten uit het studentenpastoraat.
Groen en eerlijk
 We blijven streven naar groen en eerlijk.
 Duurzaamheid en fairtrade blijven continue aandachtspunt in ons doen en laten.
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