Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
I.
Missie en Visie (algemeen)
II.
Beleidsplan eredienst en pastoraat
III.
Missie en Visie van de diakenen
IV.
Beleidsplan beheer

I.

Missie en Visie (algemeen)
Onze Missie is:

We zijn een actieve en bruisende christelijke geloofsgemeenschap die Jezus wil volgen en
waarin we betrokkenheid, warmte en omzien naar elkaar belangrijk vinden.
Onze Visie is:
Het is ons verlangen om een gemeente te zijn die straalt en groeit in geloof en gebed, creatief
in het beleven en doorgeven van het geloof voor mensen binnen onze geloofsgemeenschap en
daarbuiten.

II.

Beleidsplan eredienst en pastoraat

Missie en Visie: zie Missie en Visie (algemeen)
Eredienst
Het bezinnen op de eredienst is een continu proces.
Acties voor 2016/2017:
1. Samen met de gemeente heroverwegen viering Heilig Avondmaal
(voorwaarde belijdenis laten vallen, andere vorm?)
2. Instelling van een commissie die de predikant helpt bij speciale
diensten
3. Aanstelling van lectoren (voor de schriftlezingen in de dienst)
4. En blijven benadrukken van samen gemeente zijn en omzien naar
elkaar
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Trekker
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Pastoraat
Omzien naar elkaar en pastorale gesprekken door predikant,
ouderenpredikant, sectieteams en gemeenteleden.
Acties voor 2016/2017:
1. Integratie van ONE (= Omzien naar Elkaar) in de sectieteams
2. Afschaffen van verjaardagfonds voor mensen onder de 75 jaar
3. Bezoekplan door de secties voor Huisbezoeken en
Groothuisbezoeken (‘huiskamergesprekken’)
4. Hap en stap avond organiseren
5. Avond voor nieuw ingekomenen

Jeugdwerk
Jeugdwerk is een speerpunt voor 2016/2017. Kindernevendienst en
kinderoppas gaan gewoon door, maar verder is het nog wel zoeken en
experimenteren.
Acties voor 2016/2017:
1. Geloofsonderwijs in jongerennevendienst (i.p.v. catechisatie)
2. Gezinsdienst
3. Clubwerk voor 8-13 jarigen
4. Gericht bezoekwerk
5. Geloofsopvoeding (B.V. soorten kinderbijbels bespreken)
6. Samenwerking met andere kerken en met CBS Ichthus
7. Herinstellen wijkjeugdraad, gezamenlijkheid van oppas,
kindernevendienst en club werk benadrukken

Missionair gemeente zijn (voorheen evangelisatie)
De kerk zichtbaar laten zijn in de wijk door uitnodigen bij
evenementen en activiteiten. In overleg met onze PR man.
Acties/evenementen in 2016/2017:
1. VONK (21 mei 2016, initiatief Raad van Kerken)
2. Opening winterwerk (4 september 2016)
3. Viering 65 jarig bestaan Sionskerk (september 2016)
4. Ook buurtbewoners uitnodigen voor de koffiemorgen op
dinsdag
5. Samenwerking met CBS Ichthus
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Vorming en toerusting
Vorming en toerusting van de gemeente is belangrijk.
Acties voor 2016/2017:
1. Pastorale cursus voor de sectieteams
2. Geestelijke inhoud van kerkenraadsvergadering
3. Bepalen nieuw jaarthema (heeft ook invloed op eredienst en
pastoraat)
4. Inventarisatie kringwerk

Afkortingen Trekkers:
JM
= Jan Minnema
JB
= Johan Boogaard
GB
= Gerard Bos
KG
= Kees Goethals
IvD
= Ina van Doorn
GD
= Geeske Donze
AV
= Ariën Visser
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Einddatum

KG
JM
JB

dec 2016
continu
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II.

Missie en Visie van de diakenen

Missie:
Dienend en zorgzaam zijn voor God en de mensen om ons heen.
De invulling van deze taak bestaat uit het geven van financiële hulp met een zo professioneel
mogelijke begeleiding.
De gemeenteleden hierbij betrekken door voor het inzamelen van de gaven gerede
argumenten aan te dragen voor persoonlijke inzet bij hulpverlening te pleiten. Dit voor zowel
gemeenteleden als mensen om ons heen in de wijk.

Visie:
Samen gemeente zijn vormt de basis van de Christelijke gemeente. Als diaconie dienend te
zijn in de erediensten, viering van het Heilig Avondmaal en de diensten in de zorgcentra
Hulp bieden aan mensen die dit nodig hebben door persoonlijke, economische of andere
omstandigheden.
Het zoeken van nieuwe initiatieven voor diaconale hulp in binnen en buitenland.
Onder de leden van de kerk tonen zich een groot aantal mensen bereid, zich in staat in te
zetten voor de naasten.
De diaconie motiveert, coördineert en stimuleert dit en biedt naar vermogen hulp
Door de veranderingen in de demografie en de politiek moet de kerk en dus ook de diaconie
zich steeds opnieuw bezinnen op haar visie. Immers, hoe de kerk ook gestalte krijgt, steeds
zal de diaconale taak daartoe behoren. ‘De armen zullen altijd bij u zijn.’ Dit woord van Jezus
Christus, in een heel ander verband gesproken, blijft waar. De zorg voor de medemens, in de
breedste zin van het woord, zal altijd blijven.
Speerpunten:
 Collectes beter onder de aandacht brengen bij de gemeente
 Werelddiaconaat beter onder de aandacht brengen
 Contacten met het inloophuis Vollenhoven uitbreiden en projecteren naar gemeente
 Gezicht tonen bij groot huisbezoek in eigen sectie
 Meer zichtbaar worden in de wijk d.m.v. flyeren en acties
 Bereikbaarheid naar de kerk continueren en mogelijk uitbreiden
 Bediening van het HA meer vorm geven n.a.v. gemeenteavond

III.

Beleidsplan beheer

Missie:
Het werven, beheren en onderhouden van materiële en financiële middelen om als actieve
wijkgemeente nu en in de toekomst te blijven functioneren.

Visie :
Het is ons verlangen dat de Sionskerk een multifunctioneel kerkgebouw is met open deuren
voor gemeenteleden, gasten en buurtgenoten. Om dit mogelijk te maken is (veel) geld en inzet
van vrijwilligers nodig. De wijkraad zet zich in om hiervoor zo veel mogelijk inkomsten te
genereren en materiële middelen en vrijwilligers ter beschikking te stellen.

Speerpunten :
 Het realiseren van de begroting Kerkbalans (voor 2016 : €
110.000,=)








Professioneel financieel beleid voor wat betreft de Wijkkas door
o.a:
a. werken met een begroting/budgetten en jaarrekening
b. voorstellen voor uitgaven buiten de begroting dienen bij de
penningmeester te worden ingediend en eventueel door de
kerkenraad worden bekrachtigd
c. Standaardiseren van declaraties en declaratie regels
Meeropbrengst van de collectes te genereren door stimulerende
maatregelen.
Bevorderen verhuur voor b.v. opnames van koren en concerten
na de installatie van Kerk TV.
Werven en aansturen van vrijwilligers.
Centrale inkoop.
PR & communicatie o.a. de web site

Afkortingen Trekkers:
JvB = Jan van den Berg
EL
= Eric Leunk
RM = Ries Muller
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