
 

Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de missie en visie met beleidsthema’s van het beleidsplan van 

onze gemeente. Dit is ontwikkeld, geschreven en vastgesteld in de jaren 2017/2018 

en geeft een mooi houvast voor ons als gemeente.  

Helaas hebben wij de afgelopen jaren - als gevolg van beperkende maatregelen 

door corona – onvoldoende mogelijkheden gehad om het beleid ten volle uit te 

voeren. Daarom heeft de kerkenraad besloten de beleidsplanperiode van 2018-2022 

te verlengen met twee jaar naar 2018-2024.  

In 2023 gaan we een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan doen. Naast het 

inventariseren van nieuwe inzichten en ontwikkelingen willen we ook kijken naar wat 

al is gerealiseerd en waar nog aandacht aan moet worden gegeven. Dat geeft voor 

de komende jaren handvaten om mee aan de slag te gaan. 

 

 

 

  



 

 

De Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken wil als één gemeente leven, 

werken en zich geroepen voelen tot het belijden van de Naam van God en de dienst 

aan Hem. In navolging van Jezus Christus Zijn Zoon wil zij werken aan het Koninkrijk 

van God, dit geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest. We willen met 

anderen het geloof beleven en ontdekken waardoor het leven betekenis en richting 

krijgt. Hiervoor zijn we met elkaar verbonden, ook in onze verscheidenheid. 

 

 

▪ In onze gemeente zijn we er voor elkaar en met elkaar. 

▪ Geloven doen we 24/7. 

▪ In onze kerk krijg je de ruimte te zijn wie je bent. 

▪ We zijn een naar buiten gerichte kerk. 

▪ Onze kerk moet keuzes durven maken. 

▪ We zijn bezield door het geloof. 

 

  



 

Uit de gesprekken met de gemeente/gemeenteleden zijn onderstaande 

beleidsthema’s naar voren gekomen. Per thema is een omschrijving geformuleerd, 

waarna aandachtspunten benoemd zijn, die moeten worden meegenomen om het 

thema te realiseren. 

Bij de invulling van de thema’s moet rekening worden gehouden met de tijd die 

nodig is om veranderingen op te starten. Het zal niet van de een op andere dag 

‘klaar’ zijn. 

De kerkenraad moet in overleg met de geledingen prioriteiten stellen (zie punt 5.) 

 

 

In onze gemeente zien wij elkaar en is ruimte om elkaar te ontmoeten. We weten 

van elkaars geluk en verdriet. 

Daarnaast moeten we als gemeente aanwezig zijn bij scharniermomenten van het 

leven, bijvoorbeeld doop, trouwen, overlijden, ziekte of scheiding. 

De kerk maakt het mogelijk dat we elkaar kunnen ontmoeten op diverse momenten 

en plaatsen. 

Dit komt uit alle geledingen (jong/oud) naar voren. 

 

▪ Plaatselijke regeling actualiseren? 

▪ Bijvoorbeeld het zegenen van andersoortige levensverbintenissen. 

▪ De vraag is in hoeverre een vast gezicht/koster van belang is om de organisatie 

goed te hebben/houden. 

▪ De manier waarop wij elkaar informeren/met elkaar communiceren. We moeten 

aandacht realiseren voor de communicatie, hoe weet je dat er iets is. 

▪ Instellen werkgroep communicatie? 

▪ Wat is mogelijk in het kader van de privacywetgeving? 

 

 

Niet alleen de zondagse viering is van belang. Gemeenteleden willen op meerdere 

momenten in de week met elkaar in gesprek over het geloof. 

De gemeente moet hiervoor faciliteiten/ruimte bieden. 

Op dit moment zijn er diverse groepen die in gesprek zijn met elkaar en/of een 

predikant/medewerker, maar de wens is dit meer uit te bouwen. 

Sommige gemeenteleden komen zondags nooit bij een viering, maar worden 

geraakt door bijeenkomsten door de week. 

 

 



▪ Dit item komt ook sterk naar voren uit de bijeenkomst met de jeugd. Zij willen 

graag iets doen door de week, niet op de zondag. 

▪ Inhoudelijke geloofsverdieping/vernieuwde theologie moeten we samen 

bespreken. 

▪ Verandering aan de gebouwen is een voorwaarde om mensen te motiveren te 

komen. 

▪ Om jeugd te binden hebben we jonge enthousiaste mensen nodig die initiatief 

nemen. 

▪ Het aantal actieve gemeenteleden (vrijwilligers) neemt af. 

▪ Willen we de zorg voor ouderen goed houden dan moet daar in geïnvesteerd 

worden. 

 

 

Wij respecteren de keuzes die de verschillende gemeenteleden maken, ongeacht wie 

of wat je ook bent. 

De gemeente organiseert activiteiten voor de verschillende doelgroepen. De 

gemeente geeft speciale aandacht en ruimte aan de jeugd/jongeren/jong 

volwassenen in de gemeente. 

Bij het organiseren van activiteiten moet contact tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen niet uit het oog worden verloren. 

 

▪ Hierbij is de vraag hoe we elkaar infomeren over wat er allemaal te doen is. 

▪ Ook als de jeugd er niet om vraagt moeten wij zorgen dat we voor/met de jeugd 

blijven organiseren. 

▪ Jeugd is dan een betrekkelijk begrip, 10-20 jaar; maar ook 25-35 jaar. 

▪ Activiteiten moeten worden georganiseerd, soms voor speciale doelgroepen, 

maar activiteiten voor combinatiegroepen is nodig voor de binding. 

▪ Bijvoorbeeld, kleine kinderen moeten aandacht krijgen in de zondagse viering. 

▪ We moeten voorkomen dat er allemaal diensten komen voor aparte 

doelgroepen.   

▪ We moeten accepteren dat we deelnemer zijn aan activiteiten die niet 100% op 

ons 

▪ zijn afgestemd. 

▪ De kerk moet actief ruimte bieden aan situaties van gemeenteleden, zoals 

werk/werkloos, vluchteling, diverse geaardheid, rijk/arm, hoog/laag opgeleid. 

 

 



 

Onze kerkelijke gemeente heeft contacten met andere kerkelijke gemeenten om 

elkaar te versterken. We delen samen kennis, organiseren samen activiteiten, 

diensten. 

Daarnaast zijn wij ons bewust van de rol in de diverse dorpen en willen we in 

gesprek blijven met de burgerlijke gemeente en de organisaties in de dorpen van 

onze gemeente. 

 

▪ Actief contact zoeken als kerkenraad/commissies/werkgroepen met de 

kerkgemeentes om ons heen. 

▪ Zelf initiatief nemen en ingaan op uitnodigingen van andere gemeentes. 

▪ Actief inzetten waarbij maatschappelijke thema's aan de orde komen die ons 

kerkzijn raken. 

▪ Bij de inzet van de beroepskrachten kijken we verder dan onze eigen 

gemeentegrens. 

 

 

De wens ligt er het kerkelijke gebouw aan te passen aan de verschillende activiteiten 

die er plaatsvinden en daarbij moet een keuze gemaakt worden voor 1 gebouw dat 

past bij onze gemeente. 

Bij de inrichting moeten we niet alleen traditioneel denken maar uitgaan van 

bredere inzetbaarheid van de kerkelijke gebouwen. 

 

▪ De Kerkenraad neemt het initiatief in overleg met de Kerkrentmeesters, om een 

werkgroep samen te stellen die een advies uitbrengt voor de keuze van een 

kerkgebouw die past bij de wijze van kerkzijn van onze gemeente. 

▪ We moeten kijken wat haalbaar is en in overleg met de geledingen keuzes 

durven maken. 

 

 

We willen een dienst die gevarieerd is, qua vorm als inhoud door variatie van 

liederen, teksten, muziek, waarbij de predikant, gemeenteleden en/of anderen aan 

kunnen meewerken. De inzet van gemeenteleden bij de viering vergroot de 

betrokkenheid. 

Naast de viering zijn andere vormen van geloofsverdieping mogelijk, waardoor we 

bezield kunnen worden. 

Inhoudelijk moet de dienst toegespitst zijn op de tijd waarin wij leven. 

 



▪ We willen variatie, maar er moet wel een goede afstemming komen tussen de 

verschillende commissies. 

▪ Bij de inhoud van de diensten moet rekening worden gehouden met de 

verscheidenheid van de geloofsbeleving van de gemeenteleden (van traditioneel 

tot nieuwe theologie). 

▪ Ook het tijdstip van zondagsvieringen moet ter discussie staan. 

 


