
Beleidsplan 2017 - 2020 

Doel van een beleidsplan is richting te geven aan de activiteiten van de kerkenraad voor een periode 

van 4 jaar.  Niet opgenomen in het beleidsplan zijn de activiteiten voor het lopende seizoen 2016 – 

2017: Bestuur, pastoraat en erediensten. 

Het beleidsplan geeft in grote lijnen weer welke onderwerpen aan de orde gesteld gaan worden en 

waarom.  Het vervolg is het opzetten van een tijdschema wanneer de onderwerpen aan de orde 

worden gesteld. Daarna dient als eerste een korte invulling worden gegeven. Noodzakelijk is dat 

duidelijk is wat men wil bereiken. Er moet voor elk element een goed plan van aanpak komen. Als het 

doel in eerste instantie niet voldoende duidelijk is, dient onderzoek gedaan te worden naar wensen 

en mogelijkheden en kan daarna in tweede instantie een opdracht dienaangaande verstrekt worden. 

 

De navolgende onderwerpen zijn geïdentificeerd: 

1. Onderwerp: Opnieuw bezien van de Missie.  

Motivering: De huidige missie is inhoudelijk mooi, maar is niet sprankelend en wervend. 

Gekeken moet worden naar een formulering die ook aansprekend is voor rand- en 

buitenkerkelijken. 

2. Onderwerp: Verbeteren van PR en Communicatie.  

Motivering: De huidige communicatie is voornamelijk eenrichting verkeer. (o.a. Kompas, 

website). Uitzonderingen zijn gemeenteberaden en bijeenkomsten als bij de startzondag. 

Gekeken moet worden hoe het contact met de gemeente maar ook met commissies, etc. 

verbeterd kan worden. Trefwoorden zijn onder meer: Tweerichting verkeer, naar buiten 

gerichtheid, transparantie (onder andere voor wat betreft het werk van kerkenraad, 

commissies).  

3. Onderwerp: Vergroten transparantie van het werk van kerkelijke organen en onderlinge 

afstemming. 

Motivering: Voor veel gemeenteleden is onduidelijk wat kerkelijke organen doen en welke 

besluiten ze nemen.  Dit maakt het werken voor / in kerkelijke organen minder aantrekkelijk. 

Transparantie kweekt begrip, maar is ook wervend. 

4. Onderwerp: Vergroten van betrokkenheid van gemeenteleden bij de kerk als geheel. Hierbij 

dient met name aan de categorie 20 – 40 jarigen gedacht worden.  

Motivering: Met name deze categorie lijkt minder actief te zijn of zelfs de kerk te verlaten. 

Onderzocht moet worden hoe onze kerk deze groep vast kan houden en motiveren. 

5. Onderwerp: Bezien hoe de gemeente meer gericht kan worden op maatschappelijk relevante 

thema’s  en gebeurtenissen variërend van voedselbank tot levenseinde. Het gaat daarbij 

zowel om meningsvorming (preek en nabetrachting) als om praktische inzet (acties). 

Motivering: Er zijn signalen dat de kerk te weinig aansluit bij het dagelijks leven, dat ze te 

weinig praktisch en actief zou zijn. 

6. Onderwerp: Bezien van vrijwilligersbeleid.  

Motivering: Gevoeld wordt dat kerkelijke organen alleen kijken naar vulling maar niet naar 

benodigde capaciteiten en daar bij de vulling ook niet op selecteren. Onder meer moet 

bekeken worden of en hoe taak en gekwalificeerde uitvoerders bijeengebracht kunnen 

worden. 


