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Voorwoord 

Dit beleidsplan 2016-2020 heeft als titel: "Met het oog op de toekomst".  
De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde wil ‘kerk-zijn’ in en voor de toekomst. 
Dat betekent:  

1. inspelen op veranderingen in de samenleving; 
2. betrokkenheid met de mensen vergroten;  
3. werken aan haar kernopdracht: gemeente van Christus zijn;  
4. werken aan een gezonde financiële huishouding. 

Dit is een beleidsplan voor de kerk als geheel. Het beleidsplan is nog niet ontstaan 
met veel inbreng vanuit de gemeente. We beseffen echter wel dat de gemeenteleden 
nog de gelegenheid dienen te krijgen, om hun opvattingen en hun meningen kenbaar 
te maken. Het is onze wens dat het plan een levend document zal worden, dat de 
kerkenraad steeds kan aanpassen. Het zal daarom voor de kerkenraad een 
voortdurende uitdaging zijn in gesprek te blijven met zoveel mogelijk gemeenteleden. 
In het plan worden de hoofdzaken van het beleid beschreven. Hier en daar hebben 
wij accenten gelegd. Dit plan is voor de komende jaren ons kader.  
Hierbinnen maken de diverse geledingen hun beleid, hun jaarwerkplannen en hun 
evaluaties. Dit alles gebeurt ten dienste van het leven en werken van de gemeente. 
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Inleiding 

In 2015 is in onze gemeente voor het eerst gewerkt met een Jaarwerkplan. Een 
dergelijk jaarwerkplan dient een afgeleide te zijn van een meerjarig beleidsplan. 
Hoewel er wel deelplannen bestonden, was er nog geen integraal meerjarig 
beleidsplan.  
Wel was een commissie actief op de terreinen ‘communicatie’ en ‘kerkbalans’.  Het 
werk van deze commissie kan worden beschouwd als voorbereiding op het tot stand 
komen van dit beleidsplan.  

Wat is belangrijk en waardevol voor het geloofsleven binnen onze 
Protestantse Gemeente?  

Door deze vraag voelen we ons uitgedaagd voor het vinden en formuleren van de 
hoofdlijnen van ons beleid.  
 
Hoofdlijnen van Beleid 
 
Kernwoorden voor onze gemeente zijn: eigentijds, open, hartelijk en levendig. Als 
kerk willen we graag een eigen geluid laten horen, in een jachtige samenleving. Een 
plaats bieden om op verhaal te komen. Van een inloophuis, om even bij te praten, tot 
ruimte voor bezinning.  
Wie kijkt naar ons aanbod aan activiteiten zal ontdekken dat onze kerk écht leeft.  
 En dat niet alleen op de zondag maar ook door de week. We willen een kerk zijn 
voor en door mensen. Er is ruimte voor ontspanning én voor levensvragen. Zó willen 
we met elkaar een levende kerk zijn. 	
Een kerk die in het midden van de samenleving is gepositioneerd en daarmee tussen 
de mensen staat. Ook wanneer die mensen ondersteuning nodig hebben. Binnen 
onze kerk is het met name de Diaconie die helpt. Zo wordt hulp geboden aan 
mensen dichtbij en ver weg.  
Als kerk vieren we de blijde boodschap van het evangelie: van een God die het goed 
met mensen voor heeft. Kernwoorden hierbij zijn: bezinning en bezieling, vrijheid en 
vergeving, opstanding, geestkracht, omzien en meeleven. Het is een boodschap met 
perspectief, met toekomst.  
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We mogen het leven vieren, op zowel  kerkelijke hoogtijdagen als op feestelijke 
momenten op persoonlijk vlak, zoals geboorte, doop en huwelijk.  
Maar ook bij verdriet leven we met elkaar mee. Zo vieren én gedenken we het leven, 
binnen én buiten de kerk, vanuit het geloof.  
Er is in onze gemeente een netwerk van vrijwilligers, die samen met de predikant en 
kerkelijk werker, proberen een luisterend oor te bieden bij lief en leed. Daarnaast 
willen we ook graag mensen bemoedigen die zich voor de kerk (of op andere wijzen) 
inzetten: een compliment of blijk van waardering doet altijd goed!  
De commissie Vorming & Toerusting biedt jaarlijks een uitgebreid en veelzijdig 
programma voor inspiratie en ontmoeting. Van samen eten tot gespreksavonden, 
van bloemschikken tot lezingen, met ruimte voor kunst, cultuur en religie. Zo bieden 
we voor elk wat wils, van jong tot oud. We doen dit omdat we ons geïnspireerd weten 
door een geloof dat mensen bij elkaar wil brengen, een geloof dat oog heeft voor 
levensvragen, en een God die zich wil laten kennen als een bron van leven en liefde. 	
Gemeenteleden laten ons steeds weer weten wat hen raakt, inspireert en in 
beweging zet. Duidelijk is geworden dat er in meerderheid waardering is voor de 
veelkleurigheid en 'veelklankigheid' in de gemeente. De gemeenteleden zien dat als 
een kracht die zij graag positief willen inzetten en benutten. 
 

																						 	
 
 
Visie & Missie 
 
“We zijn geroepen evenals Abraham”  
Geroepen door God weten wij dat Hij ons helpt wegen te zoeken. Met elkaar zijn we 
op weg, langs oude en nieuwe wegen. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Wij 
beseffen dat er veel 'werk aan de winkel' is. Bij dit werk mogen we ons gedragen en 
gevoed weten door het geloof. 
 
Gemeenteleden hebben behoefte aan ontmoeting en inspiratie voor het dagelijks 
leven. Ze geven aan samen dienstbaar te willen zijn aan God. De beschikbare 
veelkleurigheid en veelklankigheid brengt samen, verrijkt en biedt kansen om te 
groeien in geloof. 



	 
Meerjaren	Beleidsplan	PKN	Gemeente	Lichtenvoorde	2016	-	2020	

 

  

Het verlangen om over het geloof te praten is er. De openhartigheid om dit te doen is 
er niet altijd. De vraag is hoe dat doorbroken kan worden. Hoe kunnen wij met de 
beschikbare handvatten de taal vinden voor het geloofsgesprek?  
Het is een uitdaging voor de predikant, de kerkelijk werker, de kerkenraad, de 
colleges, de taakgroepen en de gemeenteleden om de antwoorden op deze vragen 
met elkaar te vinden. 
Belangrijk bij het gesprek zijn in ieder geval veiligheid en vertrouwen. Wij bepleiten 
dat jong en oud deelnemen aan het geloofsgesprek. 
Daarvoor zijn nodig:  

§ goede communicatie,  
§ elkaar serieus nemen,   
§ verscheidenheid binnen werkgroepen en commissies  
§ inspiratie   

Bij een beleid ‘kerk-zijn’ in en voor de toekomst past een inspirerend en 
toekomstgericht verhaal. 
Een aanbeveling over het benoemen van een kerkelijk werker is enige jaren geleden 
al gerealiseerd. Bij de keuze van de kerkelijk werker is rekening gehouden met de 
pluriformiteit van de gemeente. De wens is hierbij om voor jong en oud een 
luisterend oor te bieden en (op verschillende wijzen) het gesprek te zoeken.  
 

	
	
	
	
De toekomst  

In de komende 20 jaar zal het aantal leden van de gemeente met ongeveer de 
helft afnemen. De ouderen zijn de financieel sterkst bijdragende groep. Bijna 
70% van de kerkelijke bijdragen zal dan wegvallen. Dit vraagt om gericht 
nadenken over onze financiële positie in de toekomst.	
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Werken met een Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en 
kerkelijk werker. 
 
I. Procedure 
Het Jaarwerkplan is een afgeleide van dit meerjarig beleidsplan van onze kerkelijke 
gemeente.  
Het Jaarwerkplan wordt in de kerkenraadsvergadering vastgesteld  
Het Jaarwerkplan wordt in een kerkenraadsvergadering geëvalueerd.  
Als onderdeel van en voorafgaand aan de evaluatie van het Jaarwerkplan wordt  een 
evaluerend jaargesprek met de predikant gevoerd door een commissie gevormd uit 
kerkenraadsleden. Evaluerende gesprekken met de kerkelijk werker worden gevoerd 
door de predikant en een lid van de kerkenraad. 
  
II. De inhoud van het Jaarwerkplan.  
De inhoud van het Jaarwerkplan is evenals dit beleidsplan gebaseerd op een 
tweeledige doelstelling: 
A.  Een religieuze doelstelling voor de kerk als oefenplaats van geloof: 

Bij deze doelstelling ligt het primaat bij de predikant en de kerkenraad is 
volgend  

B.  Een organisatorische doelstelling voor de kerk als gemeenschap: 
Het primaat bij deze doelstelling ligt de kerkenraad en hier is de predikant  
volgend. 

 

                                     
 
 
Ad A; 
1. Kerkdiensten: 
1.1.   De combinatie van zondagse eredienst en de ontmoeting daarna in de 

Johanneshof in stand houden en zo mogelijk nog meer onder de aandacht van 
de gemeenteleden brengen. Dit kan middels het blad ‘Op Weg’, via ‘mond op 
mondreclame’, de website of Facebook  

1.2.   In overleg met de kerkenraad de variatie in het aanbod van de erediensten 
afstemmen en rekening houden met de verschillende leeftijds- en 
interessegroepen in de gemeente.  

1.3.   Nadenken over vormen om de gemeenteleden meer te betrekken bij het 
aanbod en de invulling van de reguliere kerkdiensten. 
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 1.4.   Onderzoeken of het bezoek van de AKZ-diensten kan worden bevorderd door 
het verzenden van uitnodigingen aan bijvoorbeeld doelgroepen binnen onze 
gemeente.  

1.5   De invulling van AKZ-diensten hoeft niet altijd met een keuzeprogramma te 
zijn. Wij willen meer ruimte bieden aan muzikale inbreng van koren waaronder 
de eigen cantorij.  

1.6   Blijvend werken aan kerkdiensten met een opbouwend en positief 
geloofsgeluid en liturgische vormen waarbij gemeenteleden meer betrokken 
worden. In overleg met de kerkenraad zoeken naar de vormgeving hiervan.  

1.7   Met betrekking tot de kindernevendiensten zorgen voor een goede 
afstemming tussen de reguliere KND en de XXL-versie (hele dienst).  

1.8   Met betrekking tot de Jongerenkerk overleg voeren met de leiding over de 
planning en de inhoudelijke invulling.  

1.9   Met betrekking tot de kinderopvang tijdens de kerkdienst dienen er duidelijke 
afspraken gemaakt te worden over wie er verantwoordelijk is en over de 
aansturing van de persoon die opvangt.  

1.10   Het onderhouden van de gedachteniswand in de kerkzaal om aandacht te 
geven aan het gedenken van de overledenen gedurende een jaar.  

1.11   Kernwaarden die we voor onze gemeente verder willen uitwerken en 
overbrengen zijn:  

§ ‘Warmte en gezelligheid’;  
§ ‘Openheid’: het om elkaar geven en er voor elkaar zijn; 
§ ‘Verdraagzaamheid’;  
§ ‘Respect’ 

1.12   De diensten van bid- en dankdag willen we koppelen aan een thema dat na de 
dienst tevens onderwerp van een gesprek met de gemeente kan zijn.  

1.13   We gaan met elkaar in gesprek om de organisatie van bijzondere diensten als 
bijvoorbeeld de doop-, trouw- en uitvaartdiensten zodanig vorm te geven dat 
gemeenteleden zich erdoor nog meer aangesproken voelen.  

1.14   Het jaarlijkse plan van reguliere kerkdiensten en extra diensten rond 
feestdagen en de vespers alsmede de inzet daarbij van de eigen predikant en 
gastpredikers in de kerkenraad vaststellen na een toelichting daarop van de 
predikant.  
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2. Pastoraal werk: 
2.1.   De inhoud van de beleidsnotitie Pastoraal Werk toelichten in de kerkenraad en 

waar nodig de notitie actualiseren.  
2.2.   We moeten onderzoeken welke verwachtingen er leven in de gemeente m.b.t. 

pastorale activiteiten;  
§ Zo willen we bevorderen dat gemeenteleden zelf meer initiatief 

gaan nemen bij het signaleren en doorgeven van situaties die 
een bezoek vanuit de kerk wenselijk maken.  

§ We willen er voor zorgdragen dat de gemeente goed 
geïnformeerd is over de wijze waarop het pastoraat is 
georganiseerd of werkt.  

2.3.   De kerkenraad stelt de verdeling van het pastoraal werk tussen predikant en 
kerkelijk werker jaarlijks vast.  

2.4.   Zorg dragen voor een goed netwerk is belangrijk voor een optimaal 
functionerend pastoraat. 

  
3. Aandacht voor gezinnen met kinderen en het Jeugdwerk 
3.1   Stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp jaarlijks in de kerkenraad 

bespreken. Dit kan worden voorbereid door het ouderlingenberaad in 
samenspraak met de predikant en de kerkelijk werker.  

§ Voor de allerjongsten (0 – 4 jaar) is er wekelijks kinderoppas 
tijdens de eredienst.  

§ Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er de 
kindernevendienst. De frequentie is  vanwege geringe 
belangstelling teruggebracht van wekelijks naar ongeveer twee 
keer per maand. De helft van deze bijeenkomsten beslaat de 
volledige tijd van de kerkdienst (KND-XXL). De kinderen komen 
dan niet eerst in de kerk. In deze opzet wordt gekozen voor meer 
ruimte voor knutselen en spel. Bij bijzondere diensten (zoals 
dopen) wordt er in de regel ook een kindernevendienst gepland.  

§ Er bestaan geen specifieke gezinsdiensten en/of jeugddiensten. 
Deze functie is ten dele overgenomen in de AKZ- diensten.  

§ Voor de kinderen (en ook oudere jeugd) is er een beperkt 
aanbod aan activiteiten (Kliederkerk) buiten de kerkdiensten om.  

§ Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs is er ongeveer 8 
keer per jaar een Jongerenkerk met een aangepast programma. 
Het programma wordt aangeleverd door de predikant. De leiding 
is in handen van gemeenteleden.  

3.2   In de kerkenraad willen we op aangeven van het Moderamen bespreken waar 
we naar toe willen werken.  

3.3   We willen vormen uitwerken om meer aandacht te geven aan gezinnen met 
kinderen in de ruimste zin van het woord. Het kan daarbij in eerste instantie 
gaan om ontmoeting en beleving van gemeenschappelijkheid. 

  Actiepunten:  
§ We dienen te onderzoeken waar zij ( de ouders) belangstelling 

voor hebben.  
§ Kunnen we ouders op enige wijze ondersteunen bij de geloofs-

opvoeding  van hun kinderen?  
§ Op welke wijze worden ouders uitgenodigd om hun kind(eren) te 

laten dopen?  
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§ We gaan onderzoeken waar de kinderen en jongeren 
belangstelling voor hebben. Welke zijn de (werk)vormen 
waarmee wij hen kunnen bereiken?  

	
4. De protestantse kerk van Lichtenvoorde als gemeenschap 
4.1  Bevorderen van de gemeenschapszin onder de kerkelijke leden en hun 

aanverwanten: 
§ door de week overdag;  
§ door de week ’s avonds;  
§ in het weekend;  
§ opnemen in de jaarkalender.  

Dit onderwerp wordt in een kerkenraadsvergadering voorbereid. 
 
5. Vorming & Toerusting. 
Het programma is bedoeld als verdieping en geloofsbeleving. Het dient zoveel 
mogelijk leden en belangstellenden aan te spreken, dus voor ‘elk wat wils’ en dient 
ook voor alle leeftijdsgroepen onderwerpen te bevatten. De huidige commissie 
Vorming & Toerusting functioneert goed en is effectief in het organiseren van 
activiteiten. Er is een goede balans in de activiteiten. Door vormen van 
samenwerking met anderen kan mogelijk het bereik en de bekendheid nog worden 
vergroot. 
Werkzaamheden:  

§ om een evenwichtig en gedragen programma samen te stellen 
kunnen eventueel meer mensen betrokken worden bij de 
programmatische invulling; 

§ de commissie Vorming & Toerusting presenteert de program-
mering voor een nieuw seizoen in de kerkenraadsvergadering.  

§ Contact en overleg met de parochie kan worden bevorderd om te 
werken aan meer afstemming;  

§ Een evenwichtig programma opstellen.  
§ De missionaire doelstelling aandacht geven om een groter 

publiek  te bereiken.  

6. Diaconaat, zending en solidariteit. 
De diaconie manifesteert zich op verschillende terreinen. Een groot deel van de inzet 
vindt plaats op een wijze die zich onttrekt aan de directe waarneming.  
Gerichte communicatie en publiciteit over de mogelijkheden en activiteiten kunnen 
het draagvlak onder de gemeenteleden vergroten. 
Het college van diakenen heeft afzonderlijk een diaconaal beleidsplan opgesteld.  
Onder diaconaal werk wordt verstaan: 

1. Ouderenwerk:  
§ IKA reizen,  
§ ondersteuning PVG (Protestantse Vrijwilligersgroep),  
§ kerkradio en  
§ “taxi” vervoer regelen voor minder valide kerkgangers 

2. Missionair werk: Financiële ondersteuning diverse missionaire doelen 
§ Noodhulp: Financiële ondersteuning bij rampen via ‘Kerk in Actie’ 
§ Noodhulp bij particulieren: Financiële ondersteuning bij 

particulieren in nood.  
3. Beheer diaconale geld & gronden. 
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7. Mediagebruik: kerkblad, kerkradio en internet. 
Regelmatig dient de stand van zaken besproken te worden in de kerkenraad m.b.t. 
de mogelijkheden. Door het gebruik van diverse media zoals: kerkblad, website, 
Facebook, lokale- en regionale bladen, zijn we als kerk steeds meer zichtbaar binnen 
en buiten de eigen kerkelijke gemeente.  
Een goede taakverdeling is daarbij belangrijk. 
Actiepunten: 

§ Zoeken naar een vrijwilliger die als aanspreekpunt kan fungeren en 
die de  techniek wil beheren.  

§ Gebruik van moderne middelen in eredienst en lezingen dragen bij 
tot het  meer en beter betrekken van mensen bij een onderwerp. 
Vragen die nog beantwoord moeten worden:  

§ Hoe gaan we om met ons kerkblad ‘OP Weg’ ? Is het voor alle 
leden?  

§ Hoe wordt de website actueel gehouden?  
§ Hoe gaan we om met het plaatselijk weekblad ‘de Elna’ en met 

sociale  media?  
 
Ad B.  
1. De kerk als gemeenschap: een organisatorische benadering:  

§ Plaats van de predikant en de kerkelijk werker in de organisatie t.o.v. de 
kerkenraad als geheel en tot de colleges binnen de kerkenraad;  

§ Functioneren als een effectieve organisatie met als doel meer mensen bij de 
gemeenschap te betrekken in alle fasen van hun leven;  

§ De ledenadministratie  
§ Hoe kunnen we bewust het middel ‘communicatie’ inzetten om onze  doelen te 

bereiken? We kunnen een werkgroep een opdracht geven in deze.  
 

                   

2.  
3. College van Kerkrentmeesters   

§ Financiële administratie: begroting en jaarrekening  
Bij de planning wordt er rekening mee gehouden dat de jaarrekening voor 1 
mei en de begroting voor 1 november aan de kerkenraad wordt voorgelegd. 
Om fluctuaties gedurende het jaar op te kunnen vangen, wordt halverwege 
het begrotingsjaar beoordeeld of tussentijdse aanpassing van de begroting 
nodig is.  
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§ Gebouwenbeheer. Om leegstand van gebouwen en daarmee de derving 
van inkomsten tot een minimum te beperken wordt onderzoek verricht naar 
de mogelijkheden van herbestemming of hergebruik.  

§ Middelenwerving. De nodige inspanning zal worden verricht om de 
opbrengst van levend geld te vergroten. De actie kerkbalans wordt stap 
voor stap vernieuwd. Daarbij zullen de diverse doelgroepen specifiek 
worden benaderd Bij de middelenwerving zal het gebruik van kerkblad, de 
website en brochures mede als communicatiemiddel worden ingezet. 

§ Zoeken naar andere inkomstenbronnen voor de toekomst om op de 
verwachte teruggang van de bijdragen van levend geld te anticiperen. 

 


