
 

Plan van aanpak 

Plan van aanpak om binnen de PGE te komen tot 1 kerkenraad en 2 kerkgebouwen 

per 1 september 2023. Bij de keuze van kerkgebouwen is er voor gekozen dat de 

Beatrixkerk de enige kerk van de PGE gaat worden. Vanaf 2023 zal onderzocht 

worden of deze voorkeur haalbaar en betaalbaar is. Totdat de Beatrixkerk, voor de 

hele PGE, duurzaam en bruikbaar is gemaakt blijft daarnaast ook de Open Hof in 

gebruik als vierplek van de PGE. Focus ligt nu op de gewenste situatie per 1 

september 2023. 

Dit is een levend document dat wil zeggen dat het gaande het traject zal worden 

aangepast en aangevuld. Het doel is duidelijk, de weg er naar toe open.  

Uitgangssituatie: 

1. De huidige organisatiestructuur, beter gezegd alle huidige medewerkers en de 

huidige activiteiten. 

2. Het is vandaag lastig ambtsdragers, leidinggevenden en andere vrijwilligers te 

vinden en te behouden.  

3. De financiële positie van de PGE is niet duurzaam.  

4. De reeds genomen en voorgenomen besluiten van de AK. 

Uitgangspunten:  

1. Eenheid in verscheidenheid. Aandacht voor verschillen in geloofsbeleving. 

Maar we doen geen pogingen elkaar daarin te overtuigen. 

2. We willen een PGE zo plat mogelijk, zo min mogelijk vergaderen, vrijwilligers 

zoveel mogelijk inzetten op de kerntaken, gewoon gaan doen, duurzaam 

3. Taken klein maken, zaken uit elkaar trekken, knippen, om het voor iedereen 

behapbaar te houden en zichtbare stappen te kunnen zetten  

4. We gaan niet primair uit van taken, maar we beginnen met talenten en gaven 

die gemeenteleden ontvangen hebben. 

Werkwijze in houtskoolschets: 

1. Een nieuwe stuurgroep formeren met uit elke wijk / kerkenraad 1 of 2 

vertegenwoordigers en de interim predikant samen stuurt het proces aan tot   

1 september 2023. Besluitvorming zo veel als mogelijk unaniem. 

2. De huidige AK en de huidige wijkkerkenraden worden periodiek geïnformeerd 

over de voortgang (vast agendapunt op de AK-vergadering). 

3. Inhoudelijke uitwerking door bestaande en mogelijk nieuw te vormen 

werkgroepen, deze komen met voorstellen. 

4. Het eindresultaat wordt voorgelegd aan de huidige wijkkerkenraden en de 

huidige AK.  

5. Tot 1 september 2023 drie PGE-gemeente avonden waarin de voortgang / 

resultaten worden gepresenteerd en gemeenteleden zich vooral kunnen 

uitspreken, zich gehoord voelen, erkend en herkend worden. 

6. Alle externe communicatie verloopt via de stuurgroep (synchronisatie) 

7. Aandacht voor afscheid nemen van vierplekken. 



De vijf huidige kerkenraden leveren ieder leden voor de nieuwe kerkenraad (die 

hoeven niet noodzakelijkerwijs uit de bestaande bemensing te komen), totaal komt 

daarmee op 10. Deze nieuwe kerkenraad per 1 september 2023 bestaat uit een 

voorzitter, een scriba, 4 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters en kan 

worden aangevuld met bijvoorbeeld een notulist. Daarnaast maken de beide 

predikanten deel uit van de kerkenraad. 

De kerkenraad wordt ondersteund door werkgroepen per aandachtsgebied. 

1. Omzien naar elkaar, het consistorie, ouderlingen, bezoekteam, bidgroep, enz. 

2. Helpen waar geen helper is, diaconie, gastvrijheid, enz. 

3. Gebouwen, verhuur, financiën, kerkrentmeesters, groene kerk, oud papier, 

betaalde medewerkers en vrijwilligers, enz.  

# De werkgroep toekomstige huisvesting staat in nauw contact met deze 

werkgroep.    

4. Vieren, eredienst, liturgie, bloemschikken, enz.  

5. Vorming en toerusting, leren, enz.  

# Het team van Bespreek het Samen staat in nauw contact met deze 

werkgroep. 

6. Missionair, de blik naar buiten, maatschappelijke betrokkenheid, enz.  

7. Jeugd, jongeren en gezinnen met jonge kinderen, catechese enz. 

8. Communicatie 

9. …..  

Elke werkgroep heeft een voorzitter en een secretaris. Dat klinkt zwaarder dan het 

zou moeten zijn. Voornaamste activiteit van de werkgroep voorzitter is het zorgen 

voor verbinding tussen de leden van de werkgroep, afstemming met de andere 

werkgroep voorzitters bij overlap van activiteiten en communicatie met de gemeente. 

De secretaris van elke werkgroep zorgt voor zorgvuldige vastlegging van 

overwegingen en besluiten. 

De werkgroepen denken na over wat hun aandachtsgebied (binnen en buiten de 

PGE) wil betekenen in de nieuwe structuur per 1 september 2023 binnen het geheel 

van de PGE. Dat zal vaak beginnen met een inventarisatie en mogelijke 

samenvoeging van bestaande activiteiten. Maar dit is ook het moment voor nieuwe 

activiteiten waar we de toekomst mee in willen en waar mensen spirit/energie/lol van 

krijgen. EN het moment om te stoppen met activiteiten die vandaag minder aanslaan 

en negatieve energie geven. Hier hoort een concrete invulling bij wie wat gaat doen 

en niet meer doen.   

15 december 2022. 

      

  

 


