Werkplan taakgroep beheer. Speerpunten 2016 en 2017 per aandachtsgebied
Exploitatie en begrotingen
De opbrengst uit de actie kerkbalans loopt jaarlijks terug. Om ook voor de langere termijn een sluitende
begroting te kunnen aanbieden stelt de TB een meerjarenperspectief op en zal de trend blijven volgen.
De TB verwacht dat er over enkele jaren aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om ons werk
efficiënter en financieel haalbaar te kunnen uitvoeren.
Wij blijven natuurlijk hopen dat investering in het jongerensegment resulteert in groei van de gemeente of
resulteert in een stabiel ledenaantal.
Taakgroepen
Wij willen graag ook meedenken in het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden en taken in de federatie
voor alle taakgroepen. Bijvoorbeeld de taakgroepen te stimuleren de begroting aan te sluiten bij hun
goedgekeurde beleid en er op toezien dat er geen dubbelingen in de onderlinge begrotingen zitten.
De TB bewaakt periodiek en jaarlijks de begrotingen en uitgaven van de taakgroepen.
De totale gemeentelijke exploitatie is immers van belang voor het bepalen en vaststellen van de hoogte van de
begroting van de taakgroepen.
Los van het bovenstaande blijft echter elke taakgroep verantwoordelijk voor haar eigen begroting en financiën.
Alle taakgroepen maken hiertoe jaarlijks een eigen begroting en geven hierbij beknopt aan op welke wijze de
gevraagde financiële middelen bijdragen aan de doelen van de taakgroep en/of de federatie. Deze begroting
wordt in september gezamenlijk met alle taakgroepen besproken.
De taakgroep beheer stelt de integrale begroting en jaarrekening op en adviseert de kerkenraad hierover.
Gebouwen en middelen
Zolang er nog sprake is van een federatie, blijven de beide CvK’s verantwoordelijk voor hun eigen gebouwen
en middelen.
Wel zal er in voldoende mate uitwisseling zijn van elkaars plannen. Het streven is om grotere aanpassingen
aan de gebouwen te laten passen in het beleid van de federatie en de plannen om naar een volledige fusie toe
te werken.
Wat doen we al samen? :
Vanaf de start van de federatie hebben we onderstaande zaken al verwerkt in een volledige samenwerking;
zowel mbt uitvoering als financiën:

k TV

Waar willen we in 2016 en 2017 aan werken?:
leiden tot in ieder geval een stabiel ledental.
kerken.

o De beide kerkelijke bureaus
o Het verder stroomlijnen van drukwerk, kopieerwerk, kopieermachines
o Werkzaamheden kosters en hulpkosters
o Inzet, beloning en aantrekken/afstoten van organisten.
o Gebruik kerkgebouwen, vergaderzalen, verhuurtarieven.
o Inkoop van middelen en diensten.
o Inzet van koren, muzikanten, dirigenten enz. financieel toetsen.
o De eigen geldwerfacties van de beide kerken zoals Voorjaarsmarkt, Fancyfair, enz.
Bovenstaand alles met in acht name van het feit dat we nog niet gefuseerd zijn.

werkplan 2015-2016 Taakgroep Jongeren PGD i.w.
Ontspanning / ontmoeting
We zoeken een doorgaande lijn op het gebied van ontmoeting en ontspanning voor elke leeftijdsgroep.
- t/m 12 jaar: clubwerk > er is een hoge opkomst is, wat er op duidt dat de kinderen er met plezier komen. Toch
zien we van deze hoge opkomst in de losse activiteiten en kerkelijke activiteiten (kerkbezoek, catechese,
nevendiensten) te weinig terug. Dit is iets om verder beleid voor te ontwikkelen zonder er al te veel de nadruk
op te leggen.
Actie:
Omschrijving
Verschillende activiteiten voor jongeren, verbonden aan een
goed doel, komen samen in Event 2016
Organiseren jaarlijkse bijeenkomst met alle jeugdwerkers voor
evaluatie en workshops
Taizéreis

Wie
Jongeren
Jongeren
Taizé/ Jongeren

Vieren en Leren
We bieden de jeugd een plek waar we over geloven en geloof vieren praten en leren.
- vieren en vorming: oppasdienst, kruimelkerk, kindernevendienst, jeugdnevendienst, catechese (basis, tiener,
belijdenis), jeugddiensten, anders kerken.
Actie:
Omschrijving

Wie

Ondersteunen catechesegroep 12-16 jaar

Jongeren / Leren

Meet & Greetdiensten, deze gaan op in de tweede
zondagochtenddiensten

Jongeren / Vieren

EigenwijzZ-diensten, deze gaan gedeeltelijk op in de tweede
zondagochtenddiensten

Jongeren / Vieren /
EigenwijzZ

Dienen
Ten aanzien van diaconaat proberen we verantwoordelijkheid te kweken en willen we praktisch dienstbaar zijn
(dichtbij en ver weg). Beleving is daarbij een belangrijk element.
- kindercollecte.
- spaarpotjes.
- presentatie van ervaringsverhalen van gemeenteleden in de dienst.
Actie:
Omschrijving
Verschillende activiteiten voor jongeren, verbonden aan een
(lokaal) goed doel, komen samen in Event 2016
Maken van kerstkaarten/ -ballen door de club voor de
kerstattenties.

Wie
Jongeren
Jongeren / Kerk &
Samenleving

Pastoraat
Jeugdpastoraat: met open oor luisteren naar kinderen, tieners en jongeren en samen met hen zoeken naar antwoorden
op hun levens- en geloofsvragen.
- verweven in alle activiteiten.

Actie:
Omschrijving
Training / workshops pastorale houding
Signalering pastorale zorg vanuit de wijk

Wie
Jongeren / YMCA
Pastoraat / Jongeren

WERKPLAN TAAKGROEP KERK & SAMENLEVING 2016
werkgroepen: Evangelisatie, Prot. Zending Dedemsvaart, Diaconie en Hongarije
DOELSTELLING
De doelstelling van de taakgroep is EERLIJK DELEN.
De taakgroep maakt de gemeente bewust van de oorzaken van nood van mensen en
oneerlijke verdeling van de welvaart in wereldverband, ons eigen land, dorp en gemeente.
De taakgroep bouwt door voorlichting en toerusting aan een missionair-diaconale gemeente.
De taakgroep is, door het organiseren van bijeenkomsten, ook voor mensen van buiten de
kerkelijke gemeente, het verspreiden en beschikbaar stellen van lectuur, bezig met het
"gemeente-zijn" in de wereld.
De taakgroep stimuleert de werkgroepen om activiteiten/projecten te organiseren om
daarmee de gemeente te betrekken en aan te moedigen om actief/bewust te geven. De
werkgroepen zorgen, onder verantwoordelijkheid van de taakgroep, voor de verdeling van de
ingezamelde gaven en giften.
De taakgroep stimuleert contact met en hulp aan mensen, dichtbij en ver weg.
Kernwoorden hierbij zijn Liefde en Gerechtigheid.
Omschrijving
speerpunt

Evangelisatie

Prot. Zending D'vaart

De kerk midden in de samenleving brengen, niet in zichzelf
gekeerd, maar open naar mensen om haar heen.
Evangelisatiezondag

Najaarszendingsdienst

Elisabeth-bezorging en verspreiding

Omzien naar
elkaar in eigen
kerkelijke
gemeente

Moederclub

40-dagen-project

Activiteit: o.a. handwerken
Elisabeth-bezorging en verspreiding
Ontmoet elkaar eens anders dag

Omzien naar
elkaar in buurt,
wijk,
samenleving

Oikocrediet: financiële
ondersteuning in opstarten
bedrijfjes (Kerk in Actie)

Zendingsproject

Samenspraak

Samenspraak

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Foldermateriaal

Foldermateriaal

Blad Elisabeth

40-dagencampagne Kerk in Actie

Evangelisatie zondag

Blad Vandaar

Omzien naar
elkaar landelijk,
en wereldwijd

Vorming &
Toerusting aan
de gemeente

Project Kerk in Actie Interactief
zendingdiensten
Dedemsvaart zingt, zangavond voor
en door gemeenteleden

Diaconie

werkgroep Hongarije

Erediensten
Nieuwsbrief, v Dedemmarcke
Bloemengroet,
(financ.) Ondersteuning personen
Jongerenwerk.
Ouderenbezoek (fruitbakje+boekje)
Paasactie (aandacht gemeenteleden)
vertegenwoordigt in 12 sectie-teams
Vervoer van en naar kerk

Kerstattentie voor vrijwilligers

Kerstpakketten

Participatie Millenium markt

Eetclub 1x/mnd

Voorjaarsmarkt

Moestuin

Kleding inzameling

Voedselbank

Koffieochtend
Inloopochtend werklozen
Vakantieprojecten
Mantelzorg (roos)
Bootreis
(Financ.) ondersteuning personen
Hulpverl. diac.vak.weken
Paasgroeten tbv gevangenen (Amnesty)

Contact met / hulp aan
kerkelijke gemeente in Kisoroszi
in Hongarije

Inzameling voedselproducten.

Jongerenreis naar Kisoroszi mei 2016

Financiële steun o.a. obv
Diac.Bijdr.Advieslijst
Samenspraak

Samenspraak

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Foldermateriaal
40-dagencampagne Kerk in Actie
Wereld diaconaat

Werkplan taakgroep leren 2015 - 2016
De taakgroep bevordert dat gemeenteleden via een leerproces als mondige christenen leren omgaan met
vragen van geloof en leven, met het oog op de vorming van henzelf en op hun functioneren in kerk en
samenleving.
De vorming spitst zich met name toe op de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van het geloof van mensen
met het doel om te komen tot een eigen houding en keuze. Bij toerusting ligt het accent op het functioneren
van gemeenteleden in bepaalde taken in gemeente of samenleving.
De blikrichting die we hierin willen vasthouden, komt voort uit de weg die we als gemeente zijn ingeslagen
door “Leven uit de bron”. In alles willen wij het mogelijk maken dat we hart krijgen of houden voor de Heer,
voor elkaar als Zijn leerlingen, en voor Zijn bevrijdend werk in de wereld. Het geloofsgesprek rondom een
geopende bijbel is daarom telkens weer cruciaal in al ons doen.

1. Living Networks: kringen en groepen
Geloven doen we niet alleen op zondag. Leren doen we de hele week door.
Daarom willen we het bestaande kringwerk graag ondersteunen. Ook gaan we kijken of het mogelijk is levende
netwerken te creëren. Kernwoorden die daarin van belang zouden zijn: betrokken op elkaar, ontmoetingsplaats
van geloof, open naar iedereen die mee wil doen.
•

Ontmoetingsgroep van dertigers
We praten over alles wat ons bezig houdt. Hierin herkennen we veel bij elkaar. Hoogtepunt is de
gezinsbarbecue aan het eind van het seizoen.
• Brongroep
De Brongroep is een clubje mensen van alle leeftijden die van elkaar willen leren en met elkaar in gesprek
willen raken over de bijbel. Dit seizoen staan de adembenemende gelijkenissen van Jezus centraal.
• Huiskamertour
Inspirerende ontmoetingen met ander gemeenteleden, rondom het thema ‘Lev hebben voor God’
•

Israëlreis

Een reis voor de verdieping van het geloof, het gesprek en de verbinding met elkaar.
-

• Bijbelkringen:
Een Bijbelkring voor iedereen die eens in de twee weken op donderdagmorgen plaatsvindt. We zoeken naar
een ontmoeting met God en met elkaar.
Een Bijbelkring waarin openhartig van gedachten wordt gewisseld over wat God ons door een geopende Bijbel
heen wil zeggen.
Open Kring, een gezelschap van gelovigen, kleingelovigen en twijfelachtig gelovigen. Het geeft al met al
bijzondere ontmoetingen.
Onder Schooltijd, een groep die bij een van de deelnemers thuis op de tweede woensdag van de maand bij
elkaar komt en in de sfeer van onderling vertrouwen en verbondenheid gesprekken voert.

2. Missionair Platform
Het leren van nieuwe geïnteresseerde buitenstaanders: wie de kerkelijke taal niet snapt voelt zich al weer snel
een buitenstaander. Na de taal en het thuis voelen (in living networks en eredienst) komt de taak: kan een
nieuw gemeentelid snel een taak oppakken waardoor hij of zij zich al gauw thuis voelt? Een levende gemeente
heeft voor iedereen een taak.

Daarom wil de taakgroep leren zich inzetten voor een tweetal routes:
a) Kennismaken met geloof, zoals ook word gedaan met de cursus “Wat geloven we in Gods naam” .
b) Verdieping van de kennis rond het geloof, door het van harte ondersteunen van het gesprek met doopouders,
kruimeldiensten etc.
3. Leerprogramma Jeugd en Jongeren
Dit seizoen wordt de catechese voor 12 – 16 jarigen ingevuld door de predikanten. De concrete invulling volgt
nog. De programma’s van Youth for Christ: Rock Solid en Solid Friends bevielen goed, maar er ontstond een
impasse door het gebrek aan catecheten.
Er is catechese voor 16 + jongeren, deze wordt begeleid door ds. Breunesse.
Er is een groep jongeren, die met elkaar in gesprek gaan en die kan leiden tot het doen van belijdenis. Deze
wordt begeleid door ds. Huiskamp.

3. Kerk en Israël
Het programma bestaat dit seizoen uit 5 avonden met sprekers uit binnen- en buiten -land.

4. Leren als ambtsdragers
Dit jaar is er een startzondag aan het begin van het seizoen, er volgt een evaluatie met de vertrekkende
ambtsdragers en er komt een gesprek met de startende ambtsdragers.
De startzondag is bedoeld voor alle ambtsdragers om samen vanuit bezinning en inspiratie het jaar te
beginnen.
We nodigen de afgetreden ambtsdrager uit voor een ontmoeting en evaluatieavond. Het gaat om leren van de
ervaringen en ontdekken welke inspiratie en lering dit oplevert voor de wijze waarop de functie wordt ingevuld.
We nodigen de nieuwe ambtsdragers uit om ervaringen te delen, vragen te kunnen stellen en samen te kijken
welke ondersteuning wenselijk is.

Werkplan Taakgroep Pastoraat 2015 - 2016
* Huiskamertour met gemeente breed éénzelfde onderwerp:
Lev hebben n.a.v. het verhaal van Noach
* Toerustingsavond voor alle medewerkers in het pastoraat (evt. i.o.m. Taakgroep Leren)
* Oriënteren/laten informeren op een nieuwe pastorale situatie per 1 januari 2018.
Tevens daarbij betrekken de moeite die het kost om alle plaatsen in het pastoraat qua
menskracht ingevuld te krijgen.
* Pastorale aandacht voor jeugd en jonge gezinnen (evt. i.o.m. Taakgroep Jongeren)
* Bij voortduring accenten leggen op:
- Pastoraat is samen doen: motiveren tot participatie, beschikbaarheid dicht bij huis.
- Gavengericht werken: gaven van gemeenteleden die dienstbaar kunnen zijn aan
pastoraat, stimuleren en benutten.
Jaarlijks zal worden geëvalueerd en zullen nieuw initiatieven ontplooid kunnen worden

Werkplan 2015 – 2016 Taakgroep Vieren

.

Beleidsvoornemen

Activiteit

Uitvoering door

1.

Diversiteit aanbod erediensten

- Evaluatie diensten

Vieren

- Inoefenen responsies in liturgie

Cantorij

- Kennis verspreiden over de liturgie

Predikanten, Kerkmusici

- Onderzoeken of andere vormen van erediensten
mogelijk zijn
2.

3.

Kind aan huis worden bij elkaar van predikanten en
gemeenteleden

- Evaluatiecriteria gezamenlijke diensten + evaluatie.

Participatie gemeenteleden aan diensten vergroten

- Uitbreiden structureel inzetten muzikale gemeenteleden

Vieren en predikanten

- Systematisch gemeenteleden op projectbasis betrekken

Predikanten

Vieren

- Afstemmen soorten diensten (kleur + inhoud) op elkaar

bij (voorbereiding) diensten
4.

Predikantenteam gericht inzetten t.b.v. veelkleurigheid

- Gesprek met predikanten

Vieren en predikanten

Periodiek zullen deze gesprekken gevoerd worden.
5.

Passende inzet kerkmusici

Gesprek met kerkmusici over passende inzet

6.

Zingen in de dienst in koor, cantorij en op projectbasis
bevorderen

- Gesprek met koor en cantorij, o.a. over vergroten
mogelijke samenwerking
- Noten bij de liederen op de beamers in beide
kerkgebouwen

Vieren en kerkmusici

- Stimuleren muzikale projecten;
- Ondersteunen inoefenen liederen uit het nieuwe
liedboek
7.

Kerkgebouwen passend inzetten

Herschikking kerkdiensten, waardoor inhoud wordt gegeven
aan onze kleurrijke gemeente

Vieren

- Agenderen kerkenraad
Rekening houdend met:

8.

Verschillende vormen van Avondmaal

9.

Organisatie taakgroep ontwikkelen

 Type diensten
 Gebruik van de ruimten
 Kleur en inhoud
Oriëntatie op aspecten en mogelijkheden

Hier zou je een aantal punten in kunnen opnemen die
voortvloeien uit de specifieke taakomschrijving, en een aantal
bespreekpunten onderaan de notitie van 24 oktober ‘13:

Vieren, predikanten,
diaconie
Vieren

Kerkelijk jaar/leesrooster
- Kerkelijk jaar
- wel/niet gebruik oecumenisch leesrooster
- Inzet collectanten (bijv. kinderen)
- Idem van gemeenteleden bij de erediensten;
- ……………………………….
Bestaande regelingen harmoniseren tot nieuwe afspraken. Zie
ook punt 11.

10.

Protocol Huwelijksdiensten

11.

Inhoudelijke bezinning taakgroep

Om de vergadering wordt een inhoudelijk onderwerp (in relatie
tot Vieren) centraal gezet op de vergadering van de taakgroep.

12.

Inspiratiebijeenkomst

Bespreken notitie. Uitvoering geven aan hetgeen is
afgesproken.

13.

Overleg met alle werkgroepen, die een relatie hebben met
de taakgroep Vieren

Twee keer per jaar wordt zo’n overleg gehouden.

Vieren

Vieren

