
 

 

Beleidsplan 2016-2020 PG te Mijnsheerenland-Greup 
 
De afgelopen anderhalve eeuw heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen uitgevoerd. Het is tijd 
de zaken om te keren en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn. Op deze plaats, waar wij zijn. 
Onder deze omstandigheden waarin wij verkeren. Wat wil het zeggen hier en nu te geloven, hier en nu 
christen (…) te zijn, hier en nu kerk te zijn en kerk op te bouwen? Het gaat er niet om dat we niets zouden 
moeten doen, maar we moeten doen wat ons hier en nu te doen gegeven wordt. Dit betekent met aandacht 
uitkijken naar de aanwezigheid van Degene die ons dit te doen kan geven en die, naar ons verteld is, 
gezegd heeft: “ Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Mattheüs 
28,20) ·           Erik Borgman.  
 
Hieronder vindt u een ordening van het verslag van de brainstormsessies om tot een beleidsplan te komen. 
Er is gezocht een prioritering te geven en een toewijzing. In dat alles willen we hooghouden dat we niet van 
alles moeten, maar dat we vooral mogen ontvangen en vieren. God die ons heeft opgezocht in Jezus 
Christus schenkt ons het leven uit genade. Vanuit dit geschenk mogen we kerk zijn op onze plek. 
 

Over wat ons gegeven wordt (kenmerk 3 “opzoek naar wat God 
wil/ leren ontvangen” ) 
 
We leggen ons de komende jaren toe op het leven in ontvankelijkheid. Dit doen we in het bijzonder door 
aandacht te schenken aan het gebed.  
 
2016-2017  Kerkenraad.  
We zoeken naar een vorm van vergaderen die zowel recht doet aan de noodzaak dingen te regelen en in 
goede banen te leiden, als aan de opdracht om als kerkenraad (gezamenlijk) geestelijk leiding te geven. 
(Ord. 4.1.)  
Mogelijkheden die we verkennen zijn: 
A. Een vergroting van het mandaat van het moderamen inzake de dagelijkse leiding. De kerkenraad legt 

zich toe op de het trainen in ontvankelijkheid/ gebed en hoofdlijnen van beleid.  
B. Een onderscheid tussen beleid vormende vergaderingen (in de kerkenraad), waarin veel ruimte is voor 

bezinning en gesprek en regelvergaderingen. 
C. Een hernieuwde agenda indeling waarin veel ruimte is voor bezinning en geloofsgesprek.  
 
2017-2018 Gemeente.  
We nemen gebed en ontvankelijkheid als jaarthema voor enkele kerkdiensten (bv. prekenserie over het 
Onze Vader, uitwerking van de gebeden) en de verschillende gespreksgroepen. Een thematische en 
praktische benadering gaan hand in hand. Er is aandacht voor de dankbaarheid voor alles wat ons toevalt.  
 

Over onze missie (kenmerk 2 “een naar buiten gerichte blik”) 
 
We hebben de opdracht om de betrokkenheid van de gemeente op het dorp/ buurtschap te vergroten en de 
bekendheid van de kerk in het dorp/ buurtschap te verbreden.  
 
2016-2017- 2020 MHK? Nieuwe Communicatie Commissie Agenda sept 2016. 
We intensiveren de communicatie naar het dorp.  
A. Flyers met kort en bondige informatie over de kerkelijke gemeente en alles wat hieromtrent relevant kan 

zijn worden gemaakt en verspreid ( dorp breed? en nieuwe dorpsbewoners)  
B. Kerkelijke activiteiten die open zijn voor dorpsbewoners worden middels krant en sociale media 

verspreid.  
C. andersoortige acties (zoals plaatsen welkomstbord aan begin van het dorp) met als doel de bekendheid 

te vergroten worden bedacht.  
 
2016-2018 Missionaire Werkgroep (en Jeugdouderling) 
De werkgroep (organiseert een gesprek of enquête) gaat in gesprek met ouders van kinderen op de 
basisschool om er achter te komen hoe zij naar de kerkelijke gemeente kijken en zoeken of we als 
gemeente iets/ meer voor hen kunnen betekenen.  
Ook is het mogelijk dat er zich heel andere mensen/ doelgroepen aandienen. Hier dienen we oog voor te 
hebben.  
 
2016-2017 opvolging Kerkbalans Greup bestuur ( ouderlingen/ bezoekers) 



 

 

Op Greup wordt er opvolging gegeven aan de actie Kerkbalans. Men zoekt het gesprek met leden (en 
buurtbewoners) die niet/ nauwelijks in de kerk komen. Dit gesprek heeft tot doel de bekend en de 
betrokkenheid te vergroten. Wat kan de kerk voor hen betekenen en wat kunnen/ willen zijn voor de 
gemeente betekenen? (Hoe, wat en wie dient nader te worden uitgewerkt) 
 Is het mogelijk de koffieochtenden actief open te stellen voor buurtbewoners?   
 
2018-2019 opvolging Kerkbalans Dorp Ouderlingen beraad (bezoekers/ lopers Kerkbalans) 
In het dorp wordt er opvolging gegeven aan de actie Kerkbalans. We bezoeken leden die niet/nauwelijks in 
de kerk komen. Het gesprek heeft tot doel de onderlinge band te versterken. Wat kan de kerk voor hen 
betekenen en wat kunnen/ willen zijn voor de gemeente betekenen?  
(Hoe, wat en wie dient nader te worden uitgewerkt) 
 

Over de gemeenschap (kenmerk 6 “ruimte voor iedereen?!”) 
 
We leggen ons toe op de onderlinge band in de gemeente en zoeken ruimte voor verschillende mensen 
(leeftijden, achtergronden, geloofsstijlen). Zowel de eenheid als de verscheidenheid willen we bevorderen. In 
het bijzonder is er aandacht voor de nieuwkomers. 
 
Nieuwkomers  
2016-2017 Kerkenraad/ gemeente 
Denkt na over mogelijkheden de onderlinge gemeenschap te versterken. 
Optie; regelmatiger koffie te drinken na de dienst, evt. onder het orgel, waarin gastheer/ vrouw oog heeft 
voor de nieuwkomers.  
 
2016/7-2018 Ouderlingen beraad en Kerkenraad 
Pastoraat = onderling pastoraat. We denken na over de vormgeving van het pastoraat. Hierbij denken we in 
leeftijdsgroepen (tieners, tussen 20 en 75 en 75 plus) en nieuwkomers.  
 Voor de nieuwkomers zetten we een buddysysteem op. Buddy’s uit iedere leeftijdscategorie maken 
leeftijdgenoten wegwijs in de gemeente en brengen hen zo nodig in contact met anderen.  
 
Jeugd  
2016 jeugdouderling plus jeugddienst commissie 
We experimenteren met jeugddiensten, in de hoop dat we een werkbare vorm vinden die de jeugd van de 
gemeente en hun vrienden aanspreekt, opdat ook zij zich onderdeel weten van de gemeente. 
2017-2018 Ouderlingenberaad en Jeugdouderling 
Voor de tieners zetten we een mentoraat/buddy systeem op.  
 
September 2016 Zondagsschool en Jeugdouderling  
Het opstarten van een zondagsschool (of kindernevendienst) groep voor de allerjongsten ( 2 tot 5 jarige) 
zodat er ook voor hen meer inhoudelijk te beleven is; i.p.v. alleen spelen bij de oppas of het niet goed 
kunnen volgen van de zondagsschool in verband met de grote leeftijdsverschillen. 
 
Diversiteit  
2016 Commissie eredienst 
We experimenteren met kerkdiensten/ sing-in/ nazang waarin meer ruimte is voor het evangelische lied 
begeleid door muziek team.  
 
2016-2020 Diaconie 
Zet zich in voor de christenen en andere geloofsovertuigingen uit andere landen die zich in ons dorp 
vestigen, probeert contact met hen te leggen en hen een plek te laten vinden in de gemeente.  
 
2017-2018 Kerkenraad en gemeente  
De kerkenraad en de gemeente voeren het gesprek over de zegening van ander levensverbintenissen dan 
het huwelijk tussen man en vrouw.  
 
2016-2017 Bezoekersgroep / huisbezoek 
Gekeken gaat worden of we een andere invulling kunnen gaan geven aan de taak van de bezoekersgroep. 
 
 

 


