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Voorwoord
Het huidige beleidsplan is ruim vier jaar oud. Volgens afspraak is er dit
jaar een tussenevaluatie gehouden. Daarbij zijn we tot de conclusie
gekomen dat de kern van het beleidsplan nog overeind staat. Wel is
actualisatie nodig, om richting te geven aan gemeentezijn voor de
komende acht jaar.
Samengevat:
Ø De missie (wat zijn onze fundamentele principes) staat nog steeds.
Ø De visie (wat willen we bereiken) voor de komende 4 tot 8 jaar
moet aangepast worden.
Ø Daarom aanscherping nodig met (ver)nieuw(d)e speerpunten als
richting voor de taakgroepen.

De uitdaging
De uitdaging voor onze gemeente en alle taakgroepen is om de komende
jaren vorm te geven aan het vernieuwend geloven. De inzichten die
hierboven staan, geven richting. Maar we moeten voortdurend blijven
bezinnen hoe we in de huidige en komende tijd invulling geven aan onze
verbondenheid met de Bron.
Arjan Plaisier geeft het met de titel van zijn notitie al aan: “Op weg naar
2025: Waar een Woord is, is een weg”. De werkgroep wil daar aan
toevoegen: “waar een weg is, is een Woord”. De titel van het beleidsplan
uit 2012 blijft daarom actueel: “Durf te gaan”
We wensen dat we een mooie reis maken, onderweg genieten van wat we
meemaken, oog hebben voor de ontwikkelingen buiten in de maatschappij
en binnen in onze gemeenschap en de reis daarop durven aanpassen. Met
als doel om één gemeente te zijn, levend uit de belofte van Gods
Koninkrijk.
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Deze word versie van het beleidsplan is een omzetting van de power point
presentatie van het beleidsplan.

De aanpak
We zijn als gemeente met elkaar in gesprek gegaan over wat we
waardevolle elementen vinden in ons kerkzijn en wat we minder vinden.
Daarnaast is de werkgroep op zoek gegaan naar nieuwe inzichten: wat is
de ontwikkeling in de maatschappij en kerkelijk Nederland? We hebben
daarbij drie belangrijke inzichten opgedaan vanuit deze documenten:
- De ontwikkeling in de Nederlandse kerk en
- De kerk van de toekomst (prof. Mechteld Jansen)
- De zeven ijkpunten van een gezonde kerk (Robert Warren)
Deze inzichten nemen we mee bij het formuleren van de nieuwe visie.
We herkennen de nieuwe visie in veel artikelen en publicaties die de
afgelopen maanden zijn verschenen. Onder andere in de notitie van de
PKN “Op weg naar 2025: Waar een woord is, is een weg; op weg naar
2025”van Arjan Plaisier.

Voor de actualisatie van het bestaande beleidsplan is een werkgroep aan
het werk gegaan, bestaande uit ds. Dirk Wolse, Piet van Dorssen, Willem
van Dijk en Marina de Groot. Zij hebben de volgende stappen doorlopen:
• Gemeenteberaad januari 2015
• uitwerking punten gemeenteberaad,
• koppeling met huidig beleidsplan aan nieuwe inzichten
• Bezoek aan Betweeners 25 september 2015
• Gemeenteberaad 11 oktober 2015
• Bespreking in Moderamen december 2015
• Afronden en vaststellen plan op 14 december 2015 in kerkenraad
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Inzichten
Als startpunt voor de update zijn drie nieuwe inzichten gebruikt. Deze
nieuwe inzichten zijn gelegd naast het bestaande beleidsplan en naast de
resultaten van de verschillende overleggen. De inzichten zijn:
1. Ontwikkeling in de Nederlandse Kerken, door prof. Mechteld Jansen,
2. Voordracht prof. Mechteld Jansen tijdens het symposium “Kerk van
de toekomst” over de accenten die gelegd kunnen worden,
3. Het boek “Het Gezonde Gemeente boek” van Robert Warren.
Hieronder volgt een toelichting op deze nieuwe inzichten.

Nieuw inzicht – 1: Ontwikkeling in de Nederlandse Kerken (Prof.
Mechteld Jansen)
1. Meer nadruk op de ervaringsdimensie van het geloof

Mensen geloven steeds minder intellectueel, maar hechten meer aan
beleving van het geloof. Leerstellingen zijn steeds minder belangrijk; het
gaat er om dat je in een flow komt door de kracht van het woord en de
muziek.
2. Revitalisering – tendens om kerk aantrekkelijk te maken

Revitalisering wordt in veel kerken uitgeprobeerd maar levert weinig
nieuwe leden op. Toch is het in kader van missionair gemeente zijn goed
om met revitalisering bezig te gaan. Zo kun je extra aandacht geven aan
de buurt, maar ook aan doelgroepen zoals de bejaarden, juist daar kan
veel energie worden opgedaan.
3. Oecumene – rond maatschappelijke thema’s

Voor oecumene is minder belangstelling en al helemaal niet bij theologie
studenten. Interne verschillen tussen kerken staan niet in de
belangstelling, het resultaat is hetzelfde. Oecumene krijgt ad hoc
aandacht rond een actueel maatschappelijk thema.
4. Communicatie en media – voorzichtig positief (ramp vlucht
MH17)
Bij journalisten blijkt weinig elementaire kennis over geloof aanwezig en
er zijn veel vooroordelen.
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Nieuw inzicht – 2 Prof. Mechteld Jansen geeft tijdens symposium
over “kerk van de toekomst” de volgende accenten weer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadruk op volgen van Jezus
Word zelf een gast i.p.v. ander regels op te leggen
Maak je niet druk om de organisatie maar de ontmoeting
Wees eerlijk en vertel niet alleen succesverhalen
Maak van de kerk geen show, maar wees stil om te luisteren
Geloven is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar aards betrokken
Laat ruimte voor verschillende verhalen, één waarheid is saai

Wat nader uitgewerkt geeft dat het volgende resultaat:
Nadruk op volgen van Jezus.
Stop met geloven als afvinken van oude dogma’s.

De vraag kan zijn waar de mensen zitten die de kerk graag als star
bolwerk zonder ontmoeting willen zien? De waarheidsvraag is niet
verdwenen, maar wordt ingevuld door de authenticiteitsvraag; het gaat
om een eerlijk levensverhaal waarin geloof, hoop en liefde, maar ook
ongeloof, wanhoop en onverschilligheid een rol spelen. Dat is een grote
opgave vooral voor hen die terug willen vallen op een kerk met kant en
klare antwoorden.
Richt je niet op de organisatie, maar op de ontmoeting.

De traditionele kerk vertelde de omringende cultuur wat zij nodig had. In
de toekomst zal de kerk alleen nog bestaan als zij een bekendheid geniet
als vrolijke plaats waar mensen voor elkaar en voor anderen in de
samenleving zorgen. Kerk kan dan ook bestaan uit kleine groepjes die
Christus begrijpen en in zijn naam actief zijn.
Maak geen show van de kerk, maar wees stil om te luisteren.

Stop met show in de kerk met praisebands en geslaagde evenementen.
Zoek contact, gesprek, ontmoeting en vooral ook stilte. Bied een plek voor
bezinning en rust. Naast grote kerkverbanden zullen steeds meer kleine
groepen van eenvoudige flexibele kerken ontstaan, zonder betaalde
voorgangers of vaste collecte roosters.
Stop met gastvrijheid. Stel jezelf als gast op.

Met gastvrijheid is de kans groot dat je de ander de regels van jouw huis
oplegt. Schuif als gast aan bij degene bij wie je je ongemakkelijk voelt.
Laat toe dat verhalen verschillen. Stop met bluffen over zekerheden.

Binnen de kerk zijn veel zekerheden aangenomen die beknellend kunnen
worden. Laat deze los en leer om te gaan met verwarring en leer te
vertrouwen.
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Vlucht niet weg, maar wees betrouwbaar als partner op aarde. Stop met
de hemel.

Geloof is een opleiding voor hemel op aarde. De kerk is een oefenplaats
waar niemand uitgesloten wordt. Een oefenplaats van verbondenheid
tussen groepen die elders in de samenleving uit elkaar gedreven worden
vanwege hun verschil in opleiding, macht, smaak en taal.

Nieuw inzicht – 3 Het Gezonde Gemeente Boek
Robert Warren heeft onderzoek gedaan naar het kerkelijk leven in
Engeland en daarover geschreven in het Gezonde Gemeente boek:
Daarin hij een methode ontwikkeld n.a.v. 10% groeiende gemeenten in
Engeland. Wat was de reden dat die 10% gemeenten groeiden? Zijn
conclusie is dat het gaat om werkelijk gemeenschap en kwalitatief kerk
zijn. Verder geeft hij aan dat er zeven ijkpunten zijn voor een gezonde
kerk:
1. bewogen door het geloof
2. richt zich naar buiten
3. zoekt naar wat God wil
4. realiseert zich de kosten van verandering en groei
5. gedraagt zich als een gemeenschap
6. maakt ruimte voor allen
7. niet het vele is goed, maar het goede is veel
Deze nieuwe inzichten zijn betrokken bij de uitwerking van het nieuwe
beleid en zijn ook aan de orde geweest in de diverse besprekingen over
het aangepaste beleidsplan.
Dat heeft er onder meer toe geleid dat een missie en visie zijn opgesteld,
waarbij opnieuw gekeken is naar wat het bestaande beleidsplan daarover
zegt.
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Missie: onze fundamentele principes
De Protestantse Gemeente Lelystad (PGL) is een pluriforme gemeente,
waarin ruimte en respect is voor ieder die Jezus als Heer belijdt en hem
navolgt. Mensen met verschillende geloofsbeleving en verschillende
geloofsaccenten staan, als het er op aankomt, schouder aan schouder in
één gemeente. We weten ons als PKN-gemeente verbonden met de
kerk van Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen, geroepen tot
eenheid, levend uit de belofte van Gods Koninkrijk.

Visie: wat willen we bereiken?
We zijn een levende gemeente geïnspireerd door het Evangelie en
dragen zo bij aan de geestelijke bagage van onze leden. We rusten elkaar
toe en moedigen elkaar aan om in het dagelijks leven discipel te zijn van
Jezus Christus.
We doen dit met respect voor de verscheidenheid binnen onze pluriforme
gemeente en samenleving. We spreken elkaar aan op onze gaven:
welke gave heb je en kun je gebruiken om onze gemeente levend te
houden en waarbij kan de gemeente jou helpen om je (gave) te
ontwikkelen, je te steunen en je een thuis te bieden?
Op 11 januari 2015 is een gemeenteberaad gehouden waarbij twee
vragen aan de gemeente zijn voorgelegd. Als de kerk een winkel is, wat
kan er in de uitverkoop, wat gaat naar het magazijn en wat is nieuw
nodig? Ook mocht de vraag beantwoord worden als de kerk een persoon
is, hoe mag deze er dan uitzien? Dat heeft geleid tot volop discussie en
ideeën en daaruit heeft de werkgroep de volgende speerpunten gehaald:
1. Kennen en gekend worden
2. Wederzijdse verbinding
3. Eenvoud in geloof
4. Gemeente in de buurt en in de stad
Hieronder werken we deze speerpunten verder uit.
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Kennen en gekend worden
Kennen en gekend worden:
• Tussen God en mens,
mens en God (terug naar de Bron)
• om ontmoeting tussen mensen
• binnen en tussen generaties en
• over netwerken heen

In het dagelijks leven geven we kennen en gekend worden vorm door
aanspreekbaar zijn. We laten zien wat we doen en staan open voor het
gesprek met elkaar. We leven en beleven met elkaar. We zoeken elkaar op
en zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar. Bijvoorbeeld: de jongeren gaan
met ouderen in gesprek over een mogelijk thema (bijbelverhaal) voor het
theaterweekend. Ouderen komen kijken wat de jeugd er van gemaakt
heeft.

Wederzijdse verbinding

Met elkaar vormen én vieren we de gemeente

We rusten elkaar toe en moedigen elkaar aan om in
het dagelijks leven discipel te zijn van Jezus Christus.
En we zijn gericht op verbinding met de buurt en de
stad.
En die verbinding is dan wederzijds:
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Door je talent(en) in te zetten voor de gemeente, verbindt je je met de
PGL en door aansprekende activiteiten, warmte, geborgenheid verbindt de
PGL zich met jou.
Dat komt tot uiting in het discipelschap. Hieronder verstaan we drie
dingen:
1.
Ø
Ø
Ø

Geraakt worden
Geraakt worden door het Woord
Je laten raken
Op zoek gaan naar de Bron

2. Aangesproken zijn/worden
Ø Welke keuzes maak je nu je bent geraakt?
Ø Waar laat je je door aanspreken?
3. Navolging
Hoe ziet dat er dan uit? Hoe krijgt het geraakt en aangesproken zijn
vorm?
Ø Dat betekent uit onze comfort zone treden, aanwezig durven zijn.
Ø Dat betekent verbinding maken.
Ø Iedere zondag, door de week en op bijzondere momenten!

Eenvoud in geloof
Vanuit het gemeenteberaad kwam ook eenvoud in geloof naar voren.
Achtergronden daarbij kunnen zijn:
•
•
•
•

Uitgaan van wat er al is
Terug naar de Bron
Eenvoud terug in de eredienst
Basispakket (Mechteld Jansen)

Eenvoud gaat over inhoud en vorm. Daarbij op zoek gaan naar de kern
van geloven en de franje achter wegen laten.

De vorm
Eenvoud krijgt vorm in diensten. Eenvoud gaat niet over eenvormigheid.
Verschillende vormen en invullingen zijn dus nog steeds mogelijk. Als het
maar past bij de kern van geloof. De voorganger heeft een regierol om de
samenhang in de dienst te bewaken.
Taakgroepen geven vorm aan het gesprek over geloof en gaan op zoek
naar de kern. Samen discipelschap vorm geven.
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De inhoud
In diensten betekent eenvoud dat we tijdens de voorbereiding op twee
belangrijke feesten vasthouden aan het thema en de bijbehorende
lezingen:
- Bij de adventsperiode is het programma van de kindernevendienst
leidend voor alle ochtenddiensten.
- In de lijdenstijd werken ZWO en de kindernevendienst samen aan
de uitwerking.
Taakgroepen dragen bij aan het verbreden van het gesprek van geloven
binnen de gemeente. Samen en in gesprek met elkaar vinden we het
Woord. Samen discipelschap inhoud geven.

Gemeente in stad en buurt
Dat kan vorm krijgen door gemeente te zijn in stad en buurt en daarover
geeft Mechteld Jansen aan:
Word zelf een gast i.p.v. ander regels op te leggen
Maak je niet druk om de organisatie maar de ontmoeting
En daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
• Wat betekenen onze buren voor ons?
• Hoe luisteren wij naar de behoeften van de stad en de buurt?
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Het vervolg
Al die vragen en suggesties zullen aan de visie worden vorm gegeven en
dat kan in een aantal stappen:
Stap 1: hoe ziet het er over 4 jaar uit?
In februari bespreken we deze update met de taakgroepen. Samen
werken we deze concreter uit per speerpunt. We geven per speerpunt
antwoord op de vragen:
• Waar moeten we goed in zijn om dit doel te halen?
• Wat willen we bereiken? (wat zijn de tussenstappen die we
nemen om het doel te halen)
Zo krijgen we een beeld hoe we de praktijk voor ons zien.
We doen dit gezamenlijk op een beleidsplandag (zaterdag of zondag)
Stap 2: wat doen we volgend jaar
Jaarlijks bespreken we in april met de taakgroepen wat de concrete
activiteiten voor het jaar erna zijn. Dit doen we:
Aan de hand van het jaarthema van dat jaar
Met de antwoorden vanuit stap 1
Met de evaluatie van het huidige jaar
Met oog op eenvoud en draagkracht: niet meer dan 1 nieuw initiatief per
taakgroep per jaar. Kleine veranderingen zijn genoeg.
En ook weer op een gezamenlijke dag: samen starten, in de taakgroep
uitwerken en aan het eind aan elkaar presenteren.

12

Verbinding nieuwe inzichten en de speerpunten
In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de nieuwe inzichten zich
verhouden tot de visie van Mechteld Jansen.
1. Nadruk op volgen van Jezus
2. Word zelf een gast i.p.v.
ander regels op te leggen
3. Maak je niet druk om de
organisatie maar de ontmoeting
4. Wees eerlijk en vertel niet
alleen succesverhalen
5. Maak van de kerk geen show,
maar wees stil om te luisteren
6. Geloven is geen vlucht uit de
werkelijkheid, maar aards
betrokken
7. Laat ruimte voor verschillende
verhalen, één waarheid is saai
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1. kennen en gekend worden
* tussen God en mens, mens
en God
* ontmoeting tussen mensen
* binnen en tussen generaties
en over netwerken heen
2. wederzijdse verbinding
* met elkaar vormen we een
gemeenschap
* discipelschap
3. eenvoud
* uitgaan van wat er al is
* eenvoud terug in de
eredienst
4. gemeente in de stad
* ontmoetingsfestival
* kerk in de stad

Verbinding 7 ijkpunten en speerpunten

1. bewogen door het geloof

1. kennen en gekend worden

2. richt zich naar buiten

tussen God en mens, mens en God,

3. zoekt naar wat God wil

ontmoeting tussen mensen

4. realiseert zich de kosten

binnen en tussen generaties en

van verandering en groei
5. gedraagt zich als een
Gemeenschap
6. maakt ruimte voor allen
7. niet het vele is goed,
maar het goede is veel

over netwerken heen,
2. wederzijdse verbinding
met elkaar vormen we een gemeenschap, discipelschap
3. eenvoud
uitgaan van wat er al is,
eenvoud terug in eredienst
4. Gemeente in de stad
ontmoetingsfestival,
kerk in de stad
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