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Beleidsplan 2019 vastgesteld door de Grote Kerkenraad op 3 juli 2019 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn als Protestantse Gemeente Prinsenbeek een gemeenschap waarin het vieren van Gods liefde 
centraal staat. Wij voelen ons verbonden met elkaar in onze zoektocht naar God en onze dienst aan 
medemensen. In en rond de erediensten ontmoeten wij elkaar graag. We zoeken bewust verbinding met 
onze omgeving en onze dorpsgenoten en geven aandacht aan wat speelt in de samenleving.  
Wij verlangen naar verdieping en zijn een lerende gemeente. Dit komt tot uiting in ons 
Verdiepingsprogramma, met een grote variatie aan gesprekskringen, doordeweekse vieringen en andere 
activiteiten. Wij vernieuwen ons door in de christelijke traditie te zoeken naar een eigentijdse invulling 
van vertrouwde geloofswoorden en vormen. 
Samenvattend: kernwoorden zijn voor ons Vieren, Verbinden, Verdiepen en Vernieuwen. 
 

Naar de toekomst toe 
Wij verlangen ernaar aan te sluiten bij wat God aan het doen is, zowel in en vanuit onze gemeenschap 
als in het dorp Prinsenbeek. We ervaren daarin een dringend appèl om een geestelijke weg te gaan in de 
samenstelling van een nieuw beleidsplan. Met geestelijke weg bedoelen wij het zoeken naar de leiding 
van de Geest van de Vader en van Jezus Christus, om te ontdekken waar het om gaat en welke vragen 
onze aandacht nodig hebben. 
Dit betekent praktisch dat wij een bezinningsperiode van 1 à 2 jaar willen inlassen, om de goede keuzes 
te maken voor de toekomst. In gelovige reflectie hopen we te onderscheiden welke bijdrage wij kunnen 
hebben aan Gods Koninkrijk in deze tijd en wereld.  Kortom, wat wij te doen hebben in de veelheid van 
mogelijkheden. En hoe wij dat het beste kunnen doen. Belangrijke thema’s die om bezinning vragen in 
de komende tijd zijn: 
 
Presentie 
In ons dorp willen wij praktisch present zijn.  Hoe kunnen wij een gemeente zijn, die naar buiten gericht 
is en actief verbinding zoekt met mensen en de samenleving om ons heen?  Waar zien wij kansen en 
mogelijkheden? 
 
Verdieping 
Wij willen een veilige en gastvrije ontmoetingsplek zijn voor mensen met verschillende levensvragen en 
een diverse geloofsbeleving, die willen groeien in geloof en in navolging van Jezus Christus of zoeken naar 
zingeving. Hoe stimuleren we geloofsontwikkeling van gemeenteleden? Waar kan ons aanbod nog beter 
aansluiten bij vragen van gemeenteleden en dorpsgenoten in onze tijd?  
 
Gezinnen met kinderen, tieners en twintigers 
Hoe vinden wij nieuwe wegen in ons vieren en samen optrekken om Gods liefde present te stellen voor 
mensen van alle leeftijden, maar met name de jongere generaties die niet (meer) sterk verbonden zijn 
met de beweging die Jezus Christus in onze wereld brengt? 
 
Vieringen 
Onze erediensten vormen het kloppend hart van het gemeenteleven. Wij bouwen de laatste jaren aan 
toegankelijke, inspirerende en eigentijdse vieringen. Hoe gaan we verder, ook als het gaat om actuele 
verkondiging, moderne liederen en aansprekende muziek in verbondenheid met de christelijke traditie? 
Hoe inspireren wij mensen tot geloof en geloofwaardig leven zowel op zondag als door de week? Welke 
verschuivingen zijn er nodig en goed als het om eredienst gaat? 
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Verfriste versie van het beleidsplan uit 2014 
Parallel aan de hierboven beschreven geestelijke weg naar de toekomst toe, willen in de komende 1 à 2 
jaar inzetten op wat volgt uit het huidige beleidsplan met de kernwoorden Vieren, Verbinden, Verdiepen 
en Vernieuwen.  
 

VIEREN 
Kerkdiensten  

• Eigentijds: Onze kerkdiensten zijn open en eigentijds. Onze taal is verstaanbaar en passend bij 
onze tijd. Onze manieren zijn begrijpelijk en goed te volgen voor gasten en nieuwe 
gemeenteleden. Hier blijven we op inzetten. 

• Beeldgebruik: We zorgen in de kerkdiensten voor toegankelijk en goed verzorgd beeldgebruik, 
naast een optimale geluidskwaliteit. Overlap tussen de Kerkbrief en AV-presentatie willen we 
zo veel mogelijk vermijden. Evaluatie volgt in de komende jaren. 

• Diversiteit: Om de diversiteit in de geloofsbeleving van onze gemeenteleden recht te doen, 
zetten we versterkt in op verbindend vieren. Dit is het verbinden van verschillende liederen uit 
de diverse kerkelijke tradities in één eredienst. 

• Interactief: Interactieve momenten in de eredienst willen we zorgvuldig en passend voor alle 
leeftijden uitbreiden. 

• Generaties: Het gesprek tussen de verschillende generaties van kerkbezoekers gaan we meer 
faciliteren en intensiveren. 

Communicatie   

• De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor de communicatie met de (gast)predikant. 
Hij/zij stimuleert de dienstdoende voorganger om in te zetten op vernieuwing in de eredienst 
en rekening te houden met tieners in de kerk.  

Kinder- en jeugdwerk  

• Kinder- en jeugdwerk is in zijn geheel een aandachtspunt voor de korte termijn. De 
kerkenraad pakt dit na zomer 2019 op met de betrokkenen bij het jeugdwerk. Om jonge 
generaties bij de kerk betrokken te houden is het noodzakelijk om te onderzoeken hoe zij het 
geloof beleven, waar ze behoefte aan hebben in een kerkdienst en de vieringen daarop te 
laten aansluiten.  

• De jeugd- en gezinsdiensten vragen om evaluatie. Kan iedere dienst zo kindvriendelijk worden 
dat deze overbodig worden? We gaan hierover in gesprek (mogelijk op een gemeente-avond) 
om samen na te denken hoe de diensten voor jong en ouder kunnen worden vormgegeven. 

Oecumene  

• De Vredesweek en de Oecumenische gebedsweek in januari worden samen met de RK-
parochie vormgegeven. 

Rentmeesterschap 

• Exploitatie kerkgebouw: Voor de exploitatie van het kerkgebouw is in samenspraak met de 
voor het onderhoud verantwoordelijken een meerjarenplan voor groot onderhoud opgesteld. 
Daarnaast stellen we elk jaar in februari een onderhoudsplan op voor kleinere 
werkzaamheden. 

• Apparatuur: Voor de diverse ondersteunende technische apparatuur tijdens de eredienst en 
andere activiteiten zal in samenspraak met het AV-team een meerjarenplan ter vervanging en 
onderhoud van de apparatuur worden opgesteld. 
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VERBINDEN 
Pastoraat 

• We creëren een veilige omgeving om in vertrouwen in gesprek te gaan over levensvragen en 
geloof. Een open en warme aanwezigheid van de ouderlingen kan hieraan meewerken, met 
respect voor ieders eigenheid. 

• Waar dat mogelijk is zoeken we samenwerking met andere organisaties in het dorp om 
mensen een veilige, gastvrije ontmoetingsplek te bieden. 

• Contactpersonen stimuleren we tot het aangaan van contacten rondom verjaardagen en het 
afleggen van bezoeken (indien gewenst). 

Diaconie 
De diaconie is in beweging en hiermee op zoek naar welke koers te kiezen. Hierbij zijn de volgende 
aspecten van belang: 

▪ Missionair: Versterkt geplaatst in de missie/opdracht van God. 
▪ Betekenis dichtbij en verder weg. 
▪ Aanhakend bij gemeenteleden die actief betrokken zijn bij bepaalde initiatieven. 
▪ Gericht op “onszelf present stellen” 
▪ Actief informerend naar de gemeente. 

Een belangrijke activiteit van de diaconie blijft, ook in het licht van het bovenstaande, het jaarlijks 
samenstellen van een collecterooster. Hierbij worden globaal de volgende verhoudingen 
aangehouden: driekwart van de collectes voor “de ander”, hiervan de helft “dichtbij” en de helft 
ver(der) weg; één kwart van de collectes is voor de eigen gemeenschap. Bij speciale 
gebeurtenissen wordt speciaal gecollecteerd en de opbrengst wordt dan vaak aangevuld van de 
diaconiereserves. Ook aandacht krijgt de vraag: Hoe kunnen we het (ruimhartig) geven faciliteren/ 
moderniseren? 
Om de bovengenoemde aspecten, in het bijzonder de missionaire opdracht en het onszelf present 
stellen nader uit te werken wordt er inventariserend gesproken met diverse mensen en instanties. 
Denk hierbij aan mensen die de behoeften in onze woongemeenschap goed kennen, het Annahuis 
als lokaal inloophuis, diverse reeds lopende initiatieven en ook de plaatselijke RK-kerk. De diaconie 
wil hierbij zeker ook kennisnemen van ervaringen buiten de eigen regio/gemeenschap. 

Missionair 

• Verankering: We bezinnen ons op onze visie van kerk naar buiten zijn, zowel in het 
doordenken van beleid als in praktische presentie.  Daarnaast werken we aan het vergroten 
van het draagvlak onder onze gemeenteleden om werkelijk kerk naar buiten te zijn. 

• Werkgroep naar Buiten: De werkgroep naar Buiten ondersteunt het proces van bezinning in 
de kerkenraad waar mogelijk en gewenst. Daarnaast bevordert zij het naar buiten gericht zijn 
van de gemeente in onze huidige activiteiten en erediensten. 

• Oecumene: Onze presentie in onze directe leefomgeving voeren we waar mogelijk uit in 
samenwerking met de RK-parochie. 

• Communicatie: We zorgen ervoor dat onze website toegankelijk is voor mensen van buiten 
onze gemeente en dat deze up-to-date is en blijft. 

Kinder- en jeugdwerk en samenwerking 

• We zoeken verbinding met onze Rooms-Katholieke dorpsgenoten. De jongerenprogramma’s 
Rock Solid en Youth Alpha zetten we voort.  

• We zoeken verbinding met de naast de kerk gelegen basisschool De Griffioen. Het Kruispunt is 
sinds enkele jaren pleisterplaats in de Herdertjestocht met Kerst.  

• We zoeken verbinding met andere gelovige jongeren in de regio. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld 
in de Focusgroep met 20-ers en 30-ers. 

• Daarnaast doen we inspiratie op bij andere kerkelijke gemeenten in de regio. 

Leren 

• Gemeente zijn: In het Verdiepingsprogramma is er een breed aanbod voor gemeenteleden om 
te leren en te groeien in geloof en in navolging van Jezus Christus. Hier gaan we mee door. 
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• Geloofszoektocht: We ontwikkelen (via het Verdiepingsprogramma) ook activiteiten voor 
mensen van buiten onze gemeente, die thema’s op het gebied van geloof, leven en zingeving 
willen verkennen en ontwikkelen. Waar mogelijk werken we samen met de RK-parochie. 

Rentmeesterschap  

• Voor het in stand houden van de predikantsplaats zal er een werkdocument worden opgesteld 
waarin de financiële mogelijkheden van de gemeente naar de toekomst toe verwoord zijn. 

• Gezien de ontwikkelingen in de opbrengsten van de Actie Kerkbalans zoeken we actief naar 
aanvullende manieren van fondsenwerving. 

 

VERDIEPEN 
Leren  

• Het leren krijgt voortgang in het Verdiepingsprogramma dat aan het begin van het kerkelijk 
seizoen wordt ontwikkeld en aan alle gemeenteleden en geïnteresseerden wordt aangeboden. 

• Er is een aansprekend inhoudelijk aanbod voor zoekers. 

• We vinden het belangrijk dat praten over het eigen geloof in de gemeente gemakkelijker en 
vanzelfsprekender wordt. Dit blijft een aandachtspunt. 

Kinder- en jeugdwerk  

• Bij het ondersteunen van ouders in de geloofsopvoeding schenken we extra aandacht aan 
ouders met tieners. 

• Om aanwas van jonge kinderen te stimuleren gaan we vervolggesprekken met doopouders 
aanbieden.  

• We werken aan verdieping in de kindernevendienst. We zijn bewust bezig met wat we de 
kinderen op een eigentijdse manier kunnen meegeven van de Bijbelse boodschap. Daarnaast 
proberen we aan te sluiten bij vragen vanuit de kinderen zelf. 

Communicatie en PR  

• In de afgelopen jaren zijn we ons steeds meer naar buiten gaan richten. Meer dan voorheen 
communiceren we bijzondere activiteiten en het aanbod uit ons Verdiepingsprogramma via de 
plaatselijke media. In 2019 zullen we de externe communicatie meer planmatig oppakken en 
onderbrengen bij een werkgroep onder aansturing van de Kerkenraad. Aan deze werkgroep 
zal worden gevraagd om ook onze eigen website en social media meer structureel in te zetten 
voor externe communicatie. Interne communicatie is ook van belang, maar geen speerpunt 
voor de korte termijn.  

 

VERNIEUWEN 
Eredienst  

• We blijven werken aan vernieuwing van de erediensten, zodat jong en oud hier ruimte vinden 
voor lofprijzing en leren en een stimulans tot dienstbaarheid. 

• We gaan door met het gebruik van multimedia in de erediensten. 

• We gaan actief op zoek naar andere instrumenten van begeleiding naast het orgel. 

Pastoraat  

• We blijven zoeken naar eigentijdse invulling van vertrouwde geloofswoorden en -vormen en 
openstaan voor de mensen, het dorp en de samenleving waarmee en waarin we leven. 

Leren  

• We blijven zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om een ruimte te scheppen waarin 
mensen van alle leeftijden binnen en buiten onze kerkgemeenschap worden uitgenodigd tot 
nadenken over levensvragen en uitgedaagd tot een persoonlijke geloofszoektocht. 

 


