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1. Inleiding 
Dit is het eerste jaarplan dat is gebaseerd op het nieuwe beleidsplan “Kijk eens om je heen”. 
Onze kernwaarden – ontmoeten, delen, verdiepen - staan als een huis. Voor het uitwerken 
van het jaarplan gaan we proberen ons te laten leiden door de pijlers van het beleidsplan: 
Verbinden – Inspireren – Ontwikkelen. 
 
Daarnaast heeft de coronatijd ook onze kerkorganisatie en –activiteiten beïnvloedt. Hier 
zullen we bij het maken van nieuwe plannen ook rekening mee moeten houden. Een 
belangrijk punt is en blijft bemensing van commissies, zoals kindernevendienst of 
beamercommissie. Daarnaast moeten we er ons continue bewust van zijn dat niet met 
evenveel mensen meer activiteiten kunnen doen. En we moeten onze ogen niet sluiten voor 
een teruglopend ledenaantal, waarvan de gemiddelde leeftijd stijgt. 
 
Toekomst en prioriteiten 
Toch zien we de toekomst positief tegemoet, want we hebben een goed team van pastores, 
en veel vrijwilligers. Marjolen, Klaas en Eva zullen nog veel voor onze gemeente kunnen 
betekenen. Dit kunnen zij nog beter doen als de prioriteiten die wij als Kerkenraad stellen 
duidelijk zijn. Waar moeten zij hun kracht en betrokkenheid inzetten? Wat verdient een hoge 
prioriteit?  
Ook willen we ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. We willen de creativiteit van 
gemeenteleden blijven stimuleren.  
 
De beleidsplancommissie heeft de kerkenraad een handreiking gedaan voor het eerste jaar, 
zie beleidsplan voor meer details: 
� Start maken met #Durfte groepen 
� Aandacht voor communicatie rondom activiteiten  
� Ontmoeting blijven stimuleren 
� Vrijwilligers werven 
 
In dit jaarplan is er vooral aandacht voor nieuwe activiteiten, de zondagse eredienst wordt 
bijvoorbeeld niet genoemd maar blijven we natuurlijk organiseren. 
Aandachtspunten voor de extra of nieuwe activiteiten zijn: 
� Wat is het doel? 
� Is er extra budget / begrotingsruimte voor nodig? 
� Wordt er extra belasting / tijd van pastores of andere betaalde krachten gevraagd? 
� Vergt het extra belasting / tijd van de commissie zelf? 
De uitvoerbaarheid van het totale plan zal worden afgezet t.o.v. de mogelijkheden binnen en 
capaciteit van onze vrijwilligers en professionals. 
 
Kleine kerkenraad 
In de kleine kerkenraad hebben we van gedachten gewisseld over belangrijke of urgente 
onderwerpen die naar boven kwamen om aan te pakken in 2022. We zijn er ons van bewust 
dat dit een momentopname is, desalniettemin biedt dit zeker aanknopingspunten voor het 
jaarplan. Deze lijst met mogelijkheden is voorgelegd aan de kerkenraad. 
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2. Keuze kerkenraad 
Ieder kerkenraadslid is gevraagd in de kerkenraadsvergadering d.d. 22 november 2021om 
zijn of haar 5 prioriteiten te kiezen uit de lijst van deelonderwerpen, zoals aangegeven in het 
eerste concept jaarplan (Jaarplan 2022 v191121). Daarnaast is de pastores gevraagd om 
vanuit hun taken en verantwoordelijkheden bezien, ook 5 prioriteiten aan te geven. Dit is per 
email gedaan. Dat heeft geresulteerd in de volgende keuzes.  
NB. De pastores hebben ook gekozen vanuit hun rol als kerkenraadslid. 
 

 
 
  

Jaarplan (concept): prioriteiten volgens kerkenraad en pastores

Deelonderwerp concept jaarplan
Kerken-

raad
Pastores

Netwerkpastoraat 7 2
Bezoeken nieuw ingekomen leden 6 0
Pastoraat/Toerusting - geloofsgesprek 3 1
IDO 2 0
Ontmoetingsclub 3 0
Jeugdpastoraat 5 2
Jeugddiaconaat 9 1
Taken en verwachtingen jongerenpredikant 6 0
Kinderactiviteiten 2 0
Jeugdkerk 2 0
#Durfte opstarten 10 2
Kerkkamp 3 0
Herinrichting Kerkgebouw 5 0
Vrijwilligersbeleid, – coördinatie, - werving , inspiratie en motivatie 10 3
Communicatie 6 0
Kerk in de buurt (v.d. Ontmoetingskerk) 2 1
Kerk in de stad (initiatieven PLEK) 3 2
Kerk in de stad (deelname aan BinnenInn) 4 0
Vieren - muziek 3 1
Vieren - avonddiensten 0 0
Geloofsproeverij0320 0 1

Gebaseerd op beleidsplan
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3. Vervolg 
Deze keuzes zijn besproken in de kleine kerkenraad op 13 december 2021. Het volgende is 
besloten op basis van keuzes van kerkenraad en pastores: 
 
Onderwerp Verantwoordelijke 
Netwerkpastoraat TG Pastoraat 
Bezoeken nieuw ingekomen leden TG Pastoraat 
Taken en verwachtingen Jongerenpredikant Pleintje 
Jeugdpastoraat Pleintje 
Jeugddiaconaat Pleintje, Diaconie 
#Durfte programma opstarten Pastores 
Vrijwilligersbeleid Vz kerkenraad, pastores 
Kerk in de stad Pastores, vz Diaconie, vz Kerkenraad 
Communicatie Communicatiecie, vz Diaconie 
Herinrichting kerkgebouw Kleine Kerkenraad 

 
Het mag duidelijk zijn dat er voor het jeugdwerk eerst het punt “Taken en verwachtingen 
Jongerenpredikant” (voor Eva dus) dient te worden uitgewerkt, voordat er bijvoorbeeld aan 
“Jeugddiaconaat” of “Jeugdpastoraat” kan worden begonnen. 
 
“Kerk in de stad” dient nog verder te worden uitgewerkt om diaconale en pastorale 
activiteiten goed af te stemmen. Dit alles om de titel van het beleidsplan “Kijk om je heen, en 
zoek de verbinding” in de praktijk te brengen. 
 
De volgende stappen zijn nodig om dit jaarplan in echte activiteiten te laten resulteren. 
1) De deelplannen dienen nog verder uitgewerkt te worden door de verantwoordelijke groep 

of personen. Zie een aanzet in de bijlage en ook hoofdstuk 6 in het beleidsplan voor een 
voorgestelde aanpak. 

2) Ook dient de inzet van de professionals per deelactiviteit nog goed worden gewogen en 
georganiseerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de kleine kerkenraad. 

3) De kleine kerkenraad agendeert daarom maandelijks de voortgang van het jaarplan. 
4) De status van alle activiteiten zal worden besproken in de kerkenraadsvergadering in mei 

2022. Waar nodig zullen aanpassing van de plannen worden gemaakt. Tevens zal in de 
vergadering ook al worden nagedacht over de prioriteiten van het volgende jaar. Hiervoor 
kunnen de niet gekozen deelplannen uit het eerste concept nog een keer te worden 
overwogen. 

5) Aan het einde van 2022 bij het uitwerken van de nieuwe plannen voor 2023, zullen de 
resultaten van het jaarplan 2023 nadrukkelijk meegenomen worden. 

 
We hopen op veel Verbinden – Inspireren – Ontwikkelen (en minder corona). 
 
 
Vastgesteld in de kleine kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lelystad op 13 december 
2021. 
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Bijlagen: concept plannen 2022 
 
Hieronder staan beknopte beschrijvingen van de prioriteiten uit het eerste concept jaarplan 
2022, zoals gekozen door kerkenraad en pastores. Deze aanzet kan worden gebruikt voor de 
verdere uitwerking en uitvoering in 2022. 
 
Pastoraat 

 
Netwerkpastoraat 
Netwerkpastoraat is door de Taakgroep Pastoraat uitgewerkt en houdt in dat 
gemeenteleden via hun persoonlijke netwerk(en) omzien naar elkaar. Na corona tijd is het 
nu zaak om dit meer handen en voeten te geven en dat is op zich lastig genoeg. Doel is en 
blijft dat we blijven omzien als PGL leden en dat waar nodig onze pastores of kerkenraad 
ingeschakeld worden om ondersteuning te verlenen. We zullen ontmoeting van bestaande 
groepen stimuleren. En daarnaast gaat er ingezet worden op ontmoetingen van kerkleden 
die bij elkaar in de buurt wonen  
 
Prioriteit 1 
Initiator Taakgroep Pastoraat 
Bemensing Alle PGL leden 
Professionele 
ondersteuning 

Ja. Pastores. 

Tijds belasting ? 
Budget geen  
Planning Voorbereiden in 2021, actie in 2022  

 
Bezoeken nieuw ingekomen leden 
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door een groep vrijwilligers bezocht De wens is 
om deze bezoeken in 2022  weer regulier op te pakken. Doel is de nieuw ingekomen leden 
van harte welkom te heten in de gemeente. Te vragen wat zij hopen en of verwachten van 
de kerkgemeente en hoe of we ze kunnen helpen om zich thuis te voelen. Hiervoor wordt 
nog een welkomstpakket samengesteld. 
 
Prioriteit 1 
Initiator Taakgroep Pastoraat 
Bemensing Vrijwilligers met ondersteuning TG Pastoraat 
Professionele 
ondersteuning 

Nee 

Tijds belasting Meer bezoekers, sneller klaar 
Budget Ja, voor een welkomstpakket  
Planning Nalopen van de namen door pastoresteam op 

bijzonderheden 
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Diaconaat 

 
Jeugddiaconaat 
Als diaconaat is “het geloof handen en voeten geven”, dan betekent Jeugddiaconaat 
jongeren hier actief bij betrekken en hen daarin een actieve rol geven, zowel in onze stad 
als landelijk en wereldwijd. Daarbij is het van belang dat jongeren zich bewust zijn van hun 
(bevoorrechte) positie in de (wereld)samenleving en op de hoogte zijn van de positie van 
vele anderen en welke rol de kerken spelen om die positie te verbeteren. Er wordt 
nagedacht over verschillende activiteiten zoals een dankdag project, een interkerkelijk 
project op het vlak van armoede, ad hoc koffiegesprekken jong/oud in de stad bij Binnenin 
vanuit het thema eenzaamheid, een diaconaal zomerproject in het buitenland voor de 
oudere jeugd, verbinding met het ZWO project Gambia, #Durf te soepen (jongere en een 
oudere bereiden samen soep en nuttigen deze onder een goed gesprek). In overleg met de 
jeugd worden keuzes gemaakt. 
 
Prioriteit 1 
Initiator Diaconie 
Bemensing Diaconie, Pleintje, jongerenpredikant, vrijwilligers, jongeren 
Professionele 
ondersteuning 

Jongerenpredikant 

Tijds belasting Ja 
Budget € 3.000  
Planning Keuze(s) maken en uitvoeren i.o.m. jongeren.  

NB. De tekst is gebaseerd op de inbreng van Diaconie en Pleintje. 
 
Kerk in de Stad (BinnenInn) 
BinnenInn Lelystad wil een plek zijn om tot rust te komen in de huidige tijd, om bij te 
tanken. Soms een inspiratiebron, soms een vluchtheuvel. Een ontmoetingsplek voor alle 
bewoners van Lelystad zijn; een plek voor ons diaconaal en missionair werk in de stad. 
 
Prioriteit  
Initiator Bestuur BinnenInn (Ontmoetingskerk, Kerkcentrum Het Anker, PLEK) 
Bemensing vrijwilligers 
Professionele 
ondersteuning 

- 

Tijds belasting  
Budget   
Planning Hopelijk gaat de Ontmoetingskerk komend jaar diverse 

activiteiten organiseren in BinnenInn 
N.B. Dient samengevoegd te worden met het andere 
onderdeel over Kerk in de Stad (PLEK) 
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Jeugd/Pleintje 

 
Jeugdpastoraat 
De focus ligt op het leggen van verbindingen en het creëren van vertrouwen juist nu in de 
Corona tijd de afstand groter is geworden. Het organiseren van activiteiten is een middel 
om de verbinding te zoeken  met de jeugd en aanspreekpunt te zijn voor levensvragen op 
basis van individuele gesprekken of groepsgesprekken.  
 
Prioriteit 1 
Initiator Pleintje 
Bemensing Jongerenpredikant, Pleintje, vrijwilligers 
Professionele 
ondersteuning 

Ja 

Tijds belasting Ja 
Budget   
Planning Begin 2022 komt er een plan hoe we pastorale zorg het 

beste kunnen realiseren en wat we vervolgens regelmatig 
evalueren en bijstellen. Ouders zullen duidelijk betrokken 
worden bij de invulling. 

 

 
Taken en verwachtingen jongerenpredikant 
Onze jongerenpredikant Eva is net begonnen. Er is een algemene taakomschrijving 
opgesteld (zie document…) en er is een jeugdbeleidsplan met speerpunten. Op basis 
daarvan nu gewerkt wordt aan een concrete invulling. Daarbij ligt de focus voor 2022 op 
het realiseren/ in stand houden van doorlopende lijnen van kindernevendienst, prutsertjes, 
invulling van de basiscatechese, de Betweeners, 18+ etc. om voor elk groep iets te kunnen 
bieden wat past in de huidige tijd. Tegelijk is het investeren in opbouwen van een relatie 
met jongeren om zo een aanspreekpunt te vormen bij levensvragen… 
 
Prioriteit 1 
Initiator Pleintje 
Bemensing Jongerenpredikant, Pleintje, vrijwilligers 
Professionele 
ondersteuning 

Ja 

Tijds belasting Ja 
Budget   
Planning Nader uit te werken.  
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Communicatie 

 
Communicatie 
In het beleidsplan wordt geadviseerd om hier een speerpunt van te maken: 1) activiteiten 
nog beter en tijdig onder de aandacht brengen; 2) onderzoek naar communicatie via een 
app; 3) Bemensing. Er wordt bijv. nog steeds een hoofdredacteur voor Venster gezocht.  
 
Prioriteit 1 
Initiator Kerkenraad 
Bemensing Communicatiecommissie 
Professionele 
ondersteuning 

Ja, Elisabeth van Leeuwen 

Tijds belasting Continue 
Budget Voor professional en upgrade onderdelen en inhoud website  
Planning Overleg met vertegenwoordiging beleidsplancie, 

communicatiecie. en (kleine) kerkenraad om het doel scherp 
te krijgen 
Verder uitwerken, speciaal aandacht voor agenda op website 
Implementeren en communiceren naar gemeente 

 

 
Gemeenteopbouw 

 
#Durfte opstarten 
Kern van het beleidsplan is verbinding tussen jong en oud, vertrekkend vanuit een 
gezamenlijk onderwerp of belangstelling. Het #Durfte-programma van Jong Protestants 
zorgt voor houvast en structuur, om dit op te starten. In het eerste jaar zullen onze 3 
pastores trekkers zijn van dit initiatief en zorgen voor het starten van verschillende groepen 
waar verbinding tussen generaties centraal staat. Verder zal worden onderzocht of de 
#Durfte aanpak nieuwe initiatieven vanuit de gemeente kan stimuleren. 
 
Prioriteit 1 
Initiator Pastores; gemeenteleden 
Bemensing Mensen met een gezamenlijke belangstelling 
Professionele 
ondersteuning 

Ja 

Tijds belasting Ja 
Budget Waarschijnlijk niet nodig  
Planning 1e kwartaal opstarten, rest van het jaar doorpakken  
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Herinrichting Kerkgebouw 
Verzamelde informatie door commissie, architect en gemeenteberaad verder uitwerken. 
Hiervoor is bemensing nodig, zowel voor supervisie, ontwerp en uitvoering, en 
fondsenwerving.  
 
Prioriteit 1 
Initiator Kerkenraad 
Bemensing Vrijwilligers in verschillende commissies, architect en andere 

professionals, hele gemeente 
Professionele 
ondersteuning 

Ja, maar van buiten. 

Tijds belasting Hoog, want complex project 
Budget Zeker, hoog, op te brengen door fondsenwerving  
Planning In 2022 plan gereed incl. budget, en bemensing technische 

en fondsenwervingscommissie rond 
Start gemaakt met fondsenwerving 
Opruimen/ontrommelen af 
Uitvoering in 2023 opstarten 

 

 
Kerk in de stad 
Als kerk hebben wij een missionaire taak. Dit kunnen we doen door zichtbaar te zijn in de 
stad door te participeren in activiteiten georganiseerd door PLEK: 
• Zichtbaar zijn in de stad met Christelijke feestdagen 
• Straatpastoraat ondersteunen 
• Vieringen in zorghuizen 
• Contact rond Porteum 
Eerste aanspreekpunt hierbij zijn onze pastores. Waar nodig zullen kerkleden gevraagd 
worden te ondersteunen, zoals bij Straatpastoraat al een aanvang mee is gemaakt. 
 
Prioriteit  
Initiator Pastores 
Bemensing Pastores, gemeenteleden 
Professionele 
ondersteuning 

Ja 

Tijds belasting Ja 
Budget Waarschijnlijk niet nodig  
Planning Actief deelnemen aan PLEK en voor PGL belangrijke 

activiteiten blijven stimuleren 
N.B. Dient samengevoegd te worden met het andere 
onderdeel over Kerk in de Stad (BinnenInn) 
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Vrijwilligersbeleid, – coördinatie, - werving , inspiratie en motivatie 
Dit is belangrijk en uitdagend. In 2022 dient dit verder uitgewerkt te worden. Hoe houden 
we vrijwilligers gemotiveerd en betrokken? Zoeken we vervangers als mensen stoppen of 
gaan we de activiteit anders aanpakken? Hoe bieden we mensen met mooie ideëen de 
ruimte en faciliteiten om een initiatief te ontplooien? En zo zijn er nog meer vragen. Ook 
dient er aandacht te zijn voor het houden van goede eindgesprekken met ambtsdragers en 
vrijwilligers en het borgen van de aandachtspunten uit die gesprekken. Verder stimuleren 
dat commissies en taakgroepen gebruik gaan maken cursusaanbod van PKN om 
geïnspireerd te blijven. Tot slot is het van belang dat er voor de verschillende taken en 
rollen duidelijk omschrijvingen zijn met aandacht voor inhoud, tijdsbelasting en duur. 
Werving van vrijwilligers voor o.a. woonzorgcentra en straatpastoraat verdient ook 
aandacht. 
 
Prioriteit 1 
Initiator Kerkenraad 
Bemensing Vertegenwoordiging kerkenraad 
Professionele 
ondersteuning 

Zeker, alle pastores 

Tijdsbelasting hoog 
Budget   
Planning Overleg met PKN voor referenties van gemeentes die dit 

goed hebben georganiseerd. En in gesprek gaan met 
uitgekozen referenties om daar je voordeel mee te doen, en 
toepasbaar maken voor PGL 
Overleg met alle groepen en commissies ter inventarisatie 
van vrijwilligers en toekomstplannen 
Organiseren bezinning kerkenraad met oog op 
kerkenraadsleden zelf en de groepen waar zij lid van zijn. 

 

 
 


