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Inleiding
Om tot een beleidsplan te komen, is er in oktober 2015 een ledenbijeenkomst gehouden. Deze
bijeenkomst is groots aangekondigd en werd goed bezocht door leden, belangstellenden,
mensen met een taak, groepen in de dorpen met wie we samenwerken en gebruikers van de
kerkgebouwen. Naast vragen welk beeld men nu van de Protestantse kerk in onze dorpen
heeft, waren er vragen naar wensen voor de toekomst gericht op de drie pijlers van onze
gemeente: open-dienstbaar-inspirerend. Hiermee werd het beleidsplan van 2009-2014
getoetst. De aanbevelingen zijn verwerkt in dit beleidsstuk.
De lijn in dit stuk loopt van een algemene grondslag (waarom bestaan we als kerk?), via de
vraag wie we willen zijn, het beeld dat men nu heeft, de huidige activiteiten, naar de plannen
voor de toekomst.
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan hebben de uitkomsten van de landelijke
ledenenquête (voorjaar 2015) en het daaruit voortgevloeide synoderapport KERK 2025 een
belangrijke rol gespeeld. Als kerk zijn we eeuwenlang onderweg. Daar heeft transformatie
steeds bij gehoord. Dat is nu ook zo. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op het gebied van
zingeving en verbondenheid de mensen iets belangrijks te bieden hebben. We gaan verder, op
weg naar 2025. Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen erop uit om het goede nieuws bekend te
maken. Wij worden geroepen diezelfde weg te gaan en hopen dat de plannen hierbij
enthousiasme wekken.
oktober 2016
Het beleidsplan had oorspronkelijk een looptijd tot 2020. Bij het aantrekken van een nieuwe
predikant in 2020 heeft de kerkenraad besloten om per 2021 een nieuw beleidsplan op te
stellen en het huidige met een jaar te verlengen.
Juni 2021
-----------I Grondslag van onze Protestantse Gemeente
De Protestantse Gemeente te Graft-De Rijp wordt gevormd door mensen die met elkaar delen
dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn door hun relatie met God, de
(bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de Bijbel en/of door mensen uit de brede joodschristelijke traditie en andere inspiratiebronnen die daarbij aansluiten. Zij proberen dit in het
dagelijks leven met woord en daad vorm te geven.
II Wat voor gemeente willen we zijn?
Open naar mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zin van wat er gebeurt.
Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld.
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Inspirerend als een plek om innerlijk rust te vinden, gevoed te worden en je eigen antwoorden
te zoeken op de vragen in je leven.
III Waar staan we nu?
De beschikbare tijd en energie wordt vooral gestoken in activiteiten als pastoraat, bijzondere
en reguliere kerkdiensten, jeugdwerk en activiteiten gericht op bezinning.
Op de vraag tijdens de gemeentebijeenkomst met welke kernwaarden onze gemeente het beste
beschreven kan worden, werden het meest genoemd: warmte, troost en vertrouwen,
acceptatie, opbouwend, open en creatief. Op deze woorden willen wij de komende jaren
voortbouwen.
In ons beleid staat de aandacht voor het pastoraat op de eerste plaats en daarmee het behoud
van de predikantsplaats.
IV Van beschrijving naar aanbevelingen:
1 Sociaal gezicht van de kerken naar de inwoners van de dorpen
Omzien naar elkaar is een kernelement van onze gemeente. Wij hechten daar veel waarde aan.
Het sociale gezicht van de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp wordt bepaald door:
• De bezoekgroepen. Deze zijn gesplitst in twee werkgroepen: de Graftdijken en Graft/De
Rijp. Beide groepen werken nauw samen. Predikant en de bezoekgroepen zijn samen
verantwoordelijk voor het verlenen van pastorale zorg. De predikant en andere
kerkenraadsleden uit de bezoekgroepen verzorgen de terugkoppeling naar de kerkenraad;
• Het bezoekwerk (pastoraat) door de predikant. Omdat wij als gemeente aandacht voor
onze naaste belangrijk vinden besteedt de predikant een groot deel van zijn beschikbare
tijd aan het bezoekwerk;
• De bloemengroet namens de gemeente;
• In de Graftdijken wordt het kerkblad, waarin wel en wee over de bewoners gedeeld wordt,
huis-aan-huis verspreid;
• Het verwelkomen van nieuwkomers en helpen met integreren in de samenleving. De
diaconie heeft contact gezocht met stichting Vluchtelingenwerk Leeghwater en besloten
een ’Steungroep Vluchtelingenwerk’ op te richten. Deze groep is voor een ieder
toegankelijk al dan niet kerkelijk.
En verder…
• Alle bezoekers van de vieringen worden bij de ingang verwelkomd.
• Na de viering wordt iedereen uitgenodigd voor een koffie/thee. Gemeenteleden, en
kerkenraadsleden in het bijzonder, hebben oog voor nieuwe mensen of mensen die
aandacht nodig hebben.
• Maandelijks is er een inloop-koffieochtend bij een van de gemeenteleden.
• Jaarlijkse ouderenmiddag voor alle ouderen uit Graft/De Rijp.
• Attentie rond Kerst of Pasen voor zieken en 80-jarigen.
2 Vieren
Wekelijks is in één van de kerkgebouwen een kerkdienst. Deze wekelijkse viering vormt het
hart van onze gemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten en er geput wordt uit onze traditie
om met elkaar te zoeken naar zingeving. De gemeente vindt dat dit aanbod van belang is voor
alle mensen en wil in het bijzonder ook randkerkelijken, zoekers en jongeren aanspreken.
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De reguliere kerkdiensten worden daarom afgewisseld met enkele bijzondere kerkdiensten.
De wensen naar alternatieve vormen van vieren zijn onderzocht door een werkgroep o.l.v. de
predikant. De opdracht voor de werkgroep is als volgt geformuleerd: werk voor alle
leeftijdsgroepen nieuwe vormen van vieren uit waarin zingeving en verbondenheid
gerealiseerd worden. Doel is om te komen tot een pallet van vieringen, die aansluiten bij deze
tijd en meerdere leeftijdsgroepen aanspreken.
3 Jeugd
De activiteiten voor de jeugd kunnen we verdelen in twee groepen:
1. activiteiten voor de jongere jeugd. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de
Jeugdwerkgroep;
2. activiteiten voor de oudere jeugd. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit een
nieuw opgerichte jongerengroep die de komende jaren meer vorm moet krijgen.
Voor de jongere jeugd organiseren we drie grote activiteiten:
• kinderkerstfeest (december);
• oogstmiddag en oogstdienst (oktober/november);
• knuffelsfeest (juni).
Voor kinderen is altijd plaats tijdens de viering! Zij krijgen de mogelijkheid om, eventueel
onder begeleiding, te tekenen of te knutselen.
Voor de oudere jeugd en jongvolwassenen worden in samenwerking met buurgemeentes
activiteiten georganiseerd, zoals:
• jongerenreis naar Kenia (juni 2015);
• experimentele jeugddiensten;
• jongerenreis naar Taizé (juli 2016).
4 Zoekers
Voorwaarden voor activiteiten voor/met zoekers zijn:
• het bestaande (beeld van het) instituut kerk mag geen belemmering zijn voor zoekers;
• organisatie van die activiteiten moet niet kerkelijk zijn, maar door een doorsnee van de
hele bevolking gebeuren.
Met dit doel werd in 2010 ROEACH opgericht. Dit is een oecumenisch samengestelde groep
met vertegenwoordigers van andere verbanden uit onze dorpen. Het is een open, alternatieve
(geen kerk), laagdrempelige plek waar sterke aantrekkingskracht vanuit gaat. Zij is een
trefpunt tussen cultuur, kerk en samenleving. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de
verbondenheid met Roeach en de gemeente. Voor het overige opereert deze werkgroep geheel
zelfstandig (financieel en organisatorisch), waarbij de gemeente Roeach faciliteert, onder
andere door het aanbieden van het gebruik van de Grote kerk.
Deze groep ontwikkelt activiteiten op onder meer de volgende gebieden van zingeving:
• de kerk in haar vele gestalten (architectuur, kerkhoven, ramen, rouwgebruiken);
• thema-avonden levensbeschouwelijke, godsdienstige, religieuze en spirituele
onderwerpen;
• muziek en film;
• letterkunde;
• gesprekken met inspirerende mensen uit de omgeving.
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5 Communicatie
De 21ste eeuw vraagt om nieuwe communicatievormen waarmee we onze doelgroep
(kerkelijken) én daarbuiten (niet-kerkelijken) willen/kunnen bereiken.
Met vormen als een website, Facebook, het kerkblad (digitaal en schriftelijk) willen wij onze
kerkelijke gemeente dichter bij de bevolking brengen, waarbij we specifiek mensen op het
oog hebben die niet elke zondag naar de kerk gaan.
Nodig daarbij is:
• een aantrekkelijk website die alle informatie biedt over onderwerpen die betrekking
hebben op kerkelijke activiteiten en daarnaast inspirerend is, door teksten/onderwerpen
die met zingeving te maken hebben;
• een Facebook-pagina voor onder meer de agenda en terugblik op kerkelijke activiteiten;
• een aantrekkelijk kerkblad met daarin aandacht voor inspirerende onderwerpen en
kerkelijke activiteiten.
6 Organisatie
De kerkenraad laat zich bij de uitvoering van haar taken ondersteunen door diverse
werkgroepen. Waar mogelijk is de kerkenraad vertegenwoordigd in deze werkgroepen. De
gemeente zet in op voortzetting en groei van deze groepen, door een grotere betrokkenheid
van zoekers en randkerkelijken bij haar gemeenschap. Als gemeenschap zoeken wij naar
verbindingen met anderen om dienstbaar te zijn aan de behoeften en vragen van de
gemeenschap. Uiteindelijk is de kerkenraad, in overleg met de kerkelijke gemeente,
verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
Onze gemeente beschikt over twee (monumentale) kerkgebouwen: de Grote Kerk in De Rijp
en de kerk in West-Graftdijk. In de eerste plaats komt onze gemeenschap daar samen voor
haar activiteiten, zoals diensten en vieringen. Beide gebouwen worden ook voor andere
activiteiten dan kerkdiensten ter beschikking gesteld, niet alleen om inkomsten te genereren
die nodig zijn voor het onderhoud, maar ook om deze gebouwen, die zo vertrouwd en nuttig
voor de omgeving (dorpen) zijn, toegankelijk te maken én te houden voor een breder publiek.
Hiertoe is de kerkenraad de diverse samenwerkingsverbanden aangegaan, waaronder:
• Cartouche (cultureel platform in De Rijp);
• het Plein (cultureel platform in West-Graftdijk);
• kerkwachten (openstelling Grote Kerk in de zomer);
• coöperatie Schermereiland;
• Stichting tot Behoud van de Zerkenvloer te Graft;
• verhuur aan diverse afnemers, zoals Sacrale Dans en Popart (Kerk West-Graftdijk) en
Midwinterfeest (Grote kerk De Rijp).
Als goed rentmeester willen we bewust omgaan met ons milieu door:
• scheiden van afval;
• gebruik van LED-verlichting in de kerkgebouwen;
• papierloos vergaderen;
• digitale verspreiding van het kerkblad.
Om de gemeente ook in de toekomst (financieel) daadkrachtig te houden zal de kerkenraad, in
samenspraak met de gemeente, mogelijkheden onderzoeken om het beheer en exploitatie van
de gebouwen toekomstbestendig te maken.
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Onze gemeente hecht grote waarde aan de oecumene. Daarom willen wij actieve deelnemer
zijn in de Raad van Kerken, waar andere geloofsgemeenschappen in vertegenwoordigd zijn.
Deze samenwerking komt concreet tot uiting door gezamenlijke diensten, Taizévieringen en
groepswerk.
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Tot slot
Met dit beleidsplan willen wij open, dienstbaar, inspirerend en vol vertrouwen de toekomst
tegemoet gaan.
In haar vergadering van 25 mei 2016 heeft de kerkenraad het beleidsplan vastgesteld.
Dit beleidsplan is gepresenteerd op 9 oktober 2016 aan de gemeenteleden.
-
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