Beleidsplan
uitgave 2017-2021

Hervormde gemeente
Puttershoek

Voorwoord
Het beleidsplan voor 2017-2021 is gebaseerd op een uitgebreide
bezinning in de kerkenraad, overleg met commissies van de kerkenraad
en de gemeente. Uit de bezinning in de kerkenraad is een duidelijke visie
en verlangen naar voren gekomen over de manier waarop we gemeente
van onze Here Jezus Christus willen zijn.
Er is gekozen voor het weergeven van deze visie en niet voor een
opsomming van de activiteiten in de gemeente. Daarvoor verwijzen wij
naar de kerkgids en de website.
Bij het overleg om deze visie te vertalen in een stappenplan bleek dat daar
geen eenduidig recept aan te koppelen is. De kerkenraad heeft daarom
een werkplan afgesproken om het verlangen dat uit de visie spreekt
handen en voeten te geven.
Aan het einde van elk seizoen zal in de kerkenraadsvergadering een
jaarthema voor het daaropvolgende seizoen worden vastgesteld. Dit
thema zal worden gekozen vanuit de in de beleidsvisie genoemde
principes en leidraden.
Visie en werkplan tezamen zijn sturend voor de beslissingen die we in
deze 4 jaar zullen nemen en voor het beleid van de verschillende colleges.
De beleidsvisie is goedgekeurd op de kerkenraadsvergadering van 21
september 2015 en is op 13 oktober 2016 met de gemeente besproken.
Na het bespreken van de reacties van de gemeente op de beleidsvisie is
het beleidsplan, na de ter inzage legging, in de kerkenraadsvergadering
van 19 december 2016 vastgesteld.

Namens de kerkenraad,

Ds. A.A. van den Berg, voorzitter
Puttershoek, 19 december 2016

J.Kuipers-Versendaal, scriba

1. Beleidsvisie
De hervormde gemeente van Puttershoek is een gemeente die zich
verenigt rondom het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, vergeving van de zonden en eeuwig leven.
Principes
Daarom geloven wij:
1. In een zorgzame God, die liefde is en in wie wij ons vertrouwen mogen
stellen;
2. In Jezus Christus, Zoon van God, die Verlosser en Verzoener is tussen
God en mensen, die tijdens zijn leven op aarde heeft laten zien hoe
mensen naar Gods beeld behoren te leven;
3. In de werking van Gods Geest, die ons inspireert om open te staan
naar elkaar, de samenleving en te werken aan gerechtigheid, vrede,
verzoening en heelheid.
Vanuit dit geloof weten wij:
1. Dat wij geroepen zijn ons in te zetten voor Gods Koninkrijk op aarde.
2. Dat alle leden het ambt van gelovige dragen. Vanuit die overtuiging
worden alle leden gestimuleerd en opgeroepen om hun talenten in te
zetten ten dienste van de gemeente.
Leidraden
Voor de gemeenschap van de gemeente betekent dit dat wij:
1. De Bijbel als fundament voor ons gemeentewerk willen hanteren en
steeds met elkaar op zoek willen gaan naar de betekenis daarvan in
onze hedendaagse context.
2. In ons denken en handelen Jezus als voorbeeld willen stellen.
3. Bewust proberen elkaar vast te houden, verdraagzaam te zijn en trouw
te zijn aan God.
4. In de gemeente aan elkaar gegeven zijn en dat wij elkaar, ieder met
een eigen geloofsvisie, mogen accepteren als kinderen van God.

Activiteiten (de tabel geeft aan welke activiteiten worden uitgevoerd)
De activiteiten die wij willen benadrukken zijn:
1. Erediensten waarbij wij willen blijven nadenken over hoe we zoveel
mogelijk mensen kunnen bereiken en aanspreken.
2. Naar elkaar omzien en omzien naar anderen die op ons pad komen.
3. Oefenen in het voeren van het geloofsgesprek.
4. Leren en oefenen in het volgen van Jezus.
5. Vanuit de overtuiging dat alle leden het ambt van gelovige dragen
worden alle leden gestimuleerd en opgeroepen om hun talenten in te
zetten ten dienste van de gemeente en dat allen geroepen zijn zich in
te zetten voor de komst van Gods Koninkrijk op aarde en het faciliteren
van onze activiteiten.
Deze activiteiten zijn in te delen onder 5 hoofdonderwerpen:
Vieren
Christenen zijn navolgers van de opgestane Heer. Op de eerste dag van
de week komt de gemeente bij elkaar om dat te vieren. Maar we vieren
ook dat we gemeenschap mogen zijn. Vieren gaat samen met het tonen
van dankbaarheid aan God.
Dienen
De gemeente is dienares van Christus. Zij verstaat haar roeping om in
navolging van haar Heer, haar naasten zoveel mogelijk tot hun recht te
laten komen, zoals God hen als Zijn schepselen bedoeld heeft. Dienen
heeft gevolgen voor de omgang met elkaar binnen de gemeente en voor
onze omgang met de samenleving en met hen die geen helper hebben.
Leren
Christenen –de naam zegt het al- willen navolgers van Christus zijn. Om
dat te kunnen is het goed om te weten wat Hij van ons vraagt. Daarvoor is
een continue leerproces nodig: leren over en vanuit de Bijbel, leren vanuit
de traditie, leren van elkaar.
Ontmoeten
De gemeente is een plaats voor de ontmoeting van de ander en met God.
Geloven in God (de Ander) kunnen we niet zonder de ander, geloven doen
we met elkaar. Met elkaar vormen we een gemeenschap.
Getuigen
De gemeente heeft een taak in het uitdragen van het geloof naar anderen.

2. Werkplan
1. Kerkenraad toerusten voor en bevragen over de bovenstaande
activiteiten met als leidraad de inspiratie van de Heilige Geest.
2. In het aansturen en leidinggeven van de gemeente de beleidsvisie
voorleven en uitdragen.
3. Belangrijke besluiten voor de gemeente toetsen aan de beleidsvisie.
4. 1 of 2 maal per jaar een gemeenteavond beleggen, waarbij we
concrete zaken aan de gemeente willen voorleggen en deze
bespreken aan de hand van deze beleidsvisie.

Vieren
Eredienst

Avondmaal HtH;
lofzang; preek;
gebouwen beheer;
Een Vrolijk geluid;
Differentz

Naar elkaar
omzien

Aangepast
avondmaal; Paas- en
kerstmiddag

Dienen
Bejaarden rijden;
kerkradio;
rommelmarkt;
Verjaardagsfonds;
ambten in eredienst;
oppas; kerkenraad
ZWO; HVD; diaconie

Geloofsgesprek

Volgen van
Jezus
Talenten
Gods
Koninkrijk

Band, Kinderkoren

Leren

Ontmoeten

Getuigen

Preek; gebed

Gebouwen beheer

Openluchtdienst;
ponymarkt

Emma;
zondagschool; KND;
bijbelstudie;
kringwerk;
zondagschool; KND;
Kringwerk;
belijdeniskring
Alpha cursus;
catechese;
Oecumenische
leeravonden

Emma; burencontact;
bloemen; Outlook; JOR;
Combiclub; huisbezoeken;
ziekenbezoek; inloophuis;
Paas- en kerstmiddag;
ZWO; activiteitendag;
rommelmarkt
Alpha cursus;
huisbezoeken; wijk in
beweging; bijbelkring
profila; JOR Young;
gemeenteavonden;
Manninne
Pastoraat; kinderwerk
overleg 5 kerken

Wijk in beweging

World Servants;
gebedsgroep

Alpha cursus; Alpha
beta groep;

Groen onderhoud;
kerkplein;
kerkschoonmaken;
kerkelijk bureau;
koster; kerkbalans;
website; klankbord;
bestuur;
verjaardagsfonds

Combi club;
zondagsschool;

Ontmoeting
(bloemschikken,
schilderen); weeksluiting
HtH; startweekend;
kookclub

Alpha cursus;
evangelisatie
platform

Ponymarkt; Kerst
en paas straatzang
Openluchtdienst;
Kindervakantiefeest

