Verslag van de beleidscommissie

Waarom een beleidsplan?
Een kerk, een gemeente is geen bedrijf. Een beleidsplan suggereert een
bepaalde maakbaarheid terwijl wij als gemeente weten dat niet alles maakbaar
is, maar ons laten leiden door Gods Geest. Ervan uitgaande dat niet alles
maakbaar is willen we voor onszelf duidelijkheid bieden wie we zijn, waar we
met Gods hulp naar toe willen en welke prioriteiten voor de komende vier jaar
gekozen kunnen worden. Het gaat daarbij denken wij om te waarderen wat we
hebben en vertrouwen in God, die niet loslaat het werk van Zijn handen en
zowel vertrouwen in elkaar.
Korte samenvatting van de aan de groepen van vrijwilligers gestelde vragen
We hebben met elkaar nagedacht over missie en visie en aan de groepen van
vrijwilligers gevraagd wat zij vinden van huidige missie en visie, wat hun
plannen zijn, hun knelpunten en mogelijke oplossingen. Tijdens dit proces van
inventarisatie kan je je verwonderen over de activiteiten van de vrijwilligers en
wij willen alle groepen die respons gegeven hebben op onze vragen hartelijk
danken voor hun bijdrage.
Uit de respons blijkt dat iedereen zich met een paar aanpassingen nog kan
vinden in de huidige missie en visie. We vinden met elkaar dat de
samenwerking met Klavertje vier gemeenten verder mag worden verkend,
maar wel met behoud van onze zelfstandigheid. We mogen dan een gemeente
zijn die kleiner wordt en ouder, maar het bruist nog steeds. We vinden het
belangrijk om het hart van de gemeente te waarborgen. Dat hart is: Vertellen
over het verbond tussen God en mensen, en aandacht geven aan wat kostbaar,
zwak en kwetsbaar is. We streven naar een goede samenstelling en toerusting
van de kerkenraad. We proberen in ons handelen transparant en duurzaam te
zijn en waar we van belang en verbinding kunnen zijn in onze lokale
samenleving, maar ook daarbuiten. Op langere termijn willen we kijken naar
onze huisvesting, begraafplaatsen en financiën in hoeverre het ons gemeente
zijn ondersteunt. Onze communicatie middelen zoals kerkepraat, nieuwsbrief,
LRP, website, beeld en geluid willen we up to date hebben. Ook met onze
kerktuin willen we een verhaal vertellen en willen we doorgaan met het
organiseren van de Passie, kinderkerstfeest, kerk op schoot en samen eten en
vooral willen we blijven zingen.

Uit het bovenstaande is de beleidscommissie gekomen tot een aantal
speerpunten die de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden:
1. Samenwerking met Klavertje vier gemeenten
2. Bezetting kerkenraad en commissies
3. Verbinding met Jeugd en randkerkelijken
4. Samenwerking met anderen voor mensen in nood
5. Aandacht voor actieve gemeenteleden
6. Huisvesting
7. Communicatie
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