
Hoofd-doelstelling Soort activiteiten
Specifieke 

doelstellingen

Onderscheiden 

naar:
Resultaten die we willen bereiken

      Activiteiten om de resultaten te halen    (inspirerend, laagdrempelig, veilig en 

gastvrij)
Randvoorwaarden

Bijbel/God
De huidige vieringen met daarin de ruimte voor een verschillend omgaan 

met de Bijbel en de relatie met God willen we handhaven.

Een combinatie van een eigen predikant, naast gastpredikanten en 

gemeentediensten. Zo mogelijk mee voorbereid door gemeenteleden van 

verschillende leeftijden.

Variatie aan diensten, muziek, liedbundels, 

Powerpointpresentaties, etc.

Presentaties/geluid tijdens de diensten werken optimaal

Extra mensen zoeken van alle leeftijden die er handig in zijn, zonodig buiten de kerk. 

Onderscheid maken tussen presentaties maken en mensen die creatieve nieuwe 

vormen aanreiken. 

Mensen kunen zo nodig cursus volgen.

Vieringen voor jong en oud
Samenwerking kerk, Matzerschool en andere scholen. Liederen voor de verschillende 

leeftijdsgroepen

Ouders stimuleren met kinderen naar de kerk te komen. 

Kinderkerst, Rondom 4, Rondom 12, Kinderkoor en evt. 

nieuwe activiteiten met het oog op deze doelgroepen

samenleving

Mensen vanuit bedrijfsleven, lotgenotengroepen, etc. betrekken bij de 

vieringen. Het aantal mensen, niet gemeenteleden, dat in de diensten komt 

neemt toe.

?

Bijbel/God In de contacten ontmoeten we elkaar zo mogelijk rondom bijbel en gebed
Begeleiding en ondersteuning van ouderlingen voor het geloofsgesprek door 

predikant

onszelf/elkaar Onderling pastoraat wordt ervaren als taak van heel de gemeente.

Voortdurende communicatie over wel en wee in de gemeente in eredienst, kerkblad, 

website. Toerusting, begeleiding, stage voor nieuwe ambtsdragers. Verkiezingen 

beduidend eerder dan moment van bevestiging.

Goede en geregelde samenwerking binnen het wijkteam

samenleving
Life-events van individuen en groepen in ons dorp hebben aandacht van de 

leden van de pastorale raad

Publiciteit in o.a. Reklamix t.a.v. de activiteiten van de kerk. Verspreiding kerkblad 

onder alle mensen.
Cursus in gemeente, classis of regionaal.

Bijbel/God In de contacten ontmoeten we elkaar zo mogelijk rondom bijbel en gebed Begeleiding en ondersteuning van diakenen voor het geloofsgesprek door predikant

onszelf/elkaar
Structureren van beschikbare informatie m.b.t. hulpbronnen en andere 

organisaties. Sociale kaart maken
Jan Boer benaderen, contacten leggen met andere diaconieën. Basiscursus Diaconaat

Efficientere hulpverlening
Samenwerken met burgerlijke gemeente, WMO, Kerken en Landbouw, 

Mantelzorgorg., RK-kerk, etc..

Projecten als gezamenlijke maaltijd, inloopochtend Organisatie opzetten, vrijwilligers benaderen, goede keukenuitrusting, bereikbaarheid

De ZWO-commissie wil de gemeente  betrekken bij projecten in binnen- en 

buitenland via Kerk in actie 

Door middel van geld wervingen en kaartschrijfacties, waarbij wij meer willen 

samenwerken met de kindernevendienst.

Een zelfstandige ZWO werkgroep, in nauw contact met 

Diaconie en wellicht de nieuwe taakgroep Missionair

Bijbel/God

onszelf/elkaar

samenleving

Bijbel/God
Duidelijke christelijke identiteit in het jeugdwerk. De bijbel heeft op een 

eigentijdse manier een centrale plek in de jeugdactiviteiten

Jeugdleiding wordt toegerust en ondersteund om de Bijbel passend en eigentijds te 

gebruiken.

zichzelf/elkaar

Uitbouw van het jeugdwerk: Over vijf jaar is de huidige jeugd vanaf groep 7 

en 8 nog actief betrokken bij jeugd- en jongerenwerk. Een duidelijke 

organisatiestructuur met een goede binding tussen de verschillende 

groepen, clubs, etc. die blijkt uit voldoende overleg en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. We willen een veilige en leuke sfeer, voor kinderen en 

jeugdleiders, die mensen enthousiast maakt en doet blijven. 

Organisatieverandering met duidelijk eenheid, duidelijke verwachtingen en doelen. 

Continueren van avonden voor alle jeugdwerkleiders (formeel/informeel) Lacunes in 

kaart brengen (JAB). Relatiegericht werken (niet alleen activiteitjes draaien.) 

Veiligheidsplatform (Jeugdvertrouwenscommissie)

samenleving
Meer aandacht voor de mogelijkheden van jet jeugddiakonaat. Meer 

jongeren doen mee met activiteiten Lets Go
Het contact tussen Lets Go, Rock Solid en het clubwerk wordt versterkt.

Mensen werven / 8 april met predikant, ambtsdragers en betrokken gemeenteleden 

naar 'Missionaire ronde' in Nijverdal

Kinderen en jongeren een 

veilige plek bieden waar 

zij zich kunnen oriënteren 

op de Bijbel, God, 

zichzelf, elkaar en de 

samenleving

KERNactivteit 

Missionair 

Taakgroep 

Misionaire 

gemeente

De kerk heeft een visie op 

missionair werk

Instellen van een nieuwe Taakgroep Missionair door de kerkenraad met als 

opdracht een geintegreerde visie te ontwikkelen hoe we als kerk aanwezig 

willen zijn in Wijhe

samenleving

Mensen uit hun isolement 

halen

Eigen commissie met leden uit de diaconie, ZWO, Pastorale 

Raad, Taakgroepen Jeugd/ Tog@ther en Communicatie & 

Publiciteit. De predikant en  de landelijke organen als 

adviseurs.

KERNactivteit 

Jeugdwerk 

Taakgroep Kerk 

en Jeugd

Professionele ondersteuning, uitgaande van en aansluitend 

bij de groei van het Jeugdwerk ( 0 - 30 jaar). Voldoende 

financiële middelen voor ondersteuning, scholing, inrichting 

en activiteiten.

  KERNactivteit 

Pastoraat 

Pastorale Raad

Vanuit het christelijk 

geloof aandacht, omzien 

en oog voor elkaar voor 

leden en niet-leden.

KERNactiviteit 

Diaconaat 

Diaconie

De kerkenraad wil voor de periode 2011-2015, naast de ‘gewone’  kerkelijke activiteiten, speciaal werken aan de volgende zaken: 

(SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

KERNactiviteit 

Vieren 

Taakgroep 

Liturgie en 

Eredienst

Een aantrekkelijke 

kerkdienst voor alle 

leeftijden
onszelf/elkaar

Met de bijbel als 

kompas willen we 

ons richten op God, 

onszelf, elkaar en de 

samenleving, vanuit 

een inspirerende, 

laagdrempelige, 

veilige en gastvrije 

gemeente                                                                             



Bijbel/God

Elk seizoen worden er mogelijkheden geboden om zich te verdiepen in de 

Bijbel. De werkvormen worden zo gekozen dat tenminste 15 mensen zich 

inschrijven.

Publiciteit .

onszelf/elkaar

Over vijf jaar hebben 20 mensen deelgenomen aan een cursus die hen de 

mogelijkheid biedt om tot zelfreflectie te kunnen komen. Minimaal 20 

mensen zeggen dat ze er baat bij hebben gehad.

Mogelijkheden aanbieden zoals: gebedscursus, meditatie, psychodrama, bibliodrama, 

haptonomie,….

samenleving
Mensen uit de samenleving worden uitgenodigd om hun verhaal met 

betrekking tot leven, werk en geloof in onze kring te komen vertellen

Minimaal 2 keer per jaar is er spreker uit de samenleving in de eredienst, kerk of 

kerkelijk centrum.

Professionals
Een fulltime predikant, aangevuld met een deeltijd pastor en deeltijd 

jeugdwerker voor de komende vijf jaar.

In verschillende media inzichtelijk maken wat het werk van predikant, pastor en 

jongerenwerker inhoudt.

 Nicolaas kerk

Nieuwe inkomsten genereren. Laagdrempelige buitenkerkelijke activiteiten 

organiseren. Geen verkoop van de kerk. Geen renovatie, maar onderhoud 

van het orgel.

Middels verhuur voor trouwen, begrafenissen, concerten etc.. Subsidies binnen halen

Kerkbalans Verhogen van de kerkelijke bijdragen
Persoonlijke benadering door Kerkenraad breed. Instellen van een minimum bijdrage, 

zoniet vrijwilligerswerk

Nieuwbouw
Opbrengsten generen. Laagdrempelige buitenkerkelijke activiteiten 

organiseren. Zaalverhuur aan derden. Openstellen voor begrafenissen

Huren jaarlijks indexeren. Zaalhuurprijzen naar gangbare maatschappelijke 

huurprijzen brengen. Promoten verhuur

 Meer mensen doen actief mee in organisatie en uitvoering. Mensen doen 

wat ze kunnen. Geen  vrijwilligersvergoedingen meer

Actieve 

gemeenteleden

Over vijf jaar willen we kerktelevisie kunnen aanbieden aan alle 

geïnteresseerden. Alle geinteresseerden in onze gemeente worden actief op 

de hoogte gehouden.

Opbouw van apparatuur en scholing van vrijwilligers. Kerkblad verspreiden via mail, 

Papier, website, wachtkamers, bibliotheek etc.  Goede communicatie vanuit CVK

Passieve 

gemeenteleden

Eredienst, pastoraat, diaconaat en missionair werk is onlosmakelijk 

verbonden met geldwerving. Dus een verbeterd geefgedrag.

Dorp

Mensen aanspreken op hun gaven en talenten. Lijst maken van werkzaamheden en 

potentials benaderen. Talentenbank opzetten. Dag of avond van de vrijwilliger. 

"Beloning" gezamenlijk. Communicatie voor uitleg van het waarom en voor mobilisatie
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Vrijwilligers-beleid

ondersteunende 

activiteit 

Taakgroep 

Vrijwilligersbeleid

KRM, Diac., PR

Public Relations

ondersteuning

Taakgroep

C&P

Verbeteren van 

communicatie over bijbel, 

God, onszelf en elkaar 

aan een breed publiek 

binnen en buiten de kerk. 

Inzicht verschaffen dat wij 

een inspirerende, 

laagdrempelige, veilige en 

gastvrije gemeente willen 

zijn.

Omgeving

Aparte Taakgroep opzetten door Moderamen

Veel gemeenteleden mobilseren 

Vorming & 

Toerusting 

ondersteunende 

activiteit  Pastorale 

Raad

Het bevorderen van 

deskundigheid van 

gemeenteleden aan de 

hand van de vijf 

kernwoorden uit de 

hoofddoelstelling: Bijbel, 

God, onszelf, elkaar, 

samenleving.

Met de bijbel als 

kompas willen we 

ons richten op God, 

onszelf, elkaar en de 

samenleving, vanuit 

een inspirerende, 

laagdrempelige, 

veilige en gastvrije 

gemeente                                                                             

Voor de werving, selectie, 

ondersteuning en 

begeleiding en het 

uitzwaaien van 

vrijwilligers willen we 

heldere afspraken.

Meer info in huis en huis bladen. Kerk open stellen

Op wervende, laagdrempelige en verschillende manieren het werk van de kerk bij de 

mensen brengen, zodat mensen zich meer verbonden voelen bij de gemeente, wat 

zich uit in een verbeterd geefgedrag.

Technische middelen als laptop, internetverbinding en 

beamer. Deskundigheid van binnen of buiten de gemeente. 

Contacten met de samenleving.

Beheer 

ondersteunende 

activiteit KRM

Met inzet van alle 

mogelijke communicatie- 

en geldmiddelen willen we 

gebouwen, de inzet van 

professionals en 

geldwerving optimaliseren 

om kernactiviteiten van de 

gemeente mogelijk te 

maken.

De omgeving gaat de protestantse gemeente herkennen als een plaats waar 

op inspirerende en gastvrije wijze het christelijk geloof gevierd wordt. Een 

plaats waar vrouwen en kinderen, homoseksueel of heteroseksueel 

volwaardig mee kunnen doen en welkom zijn bij de sacramenten. En waar  't 

Langhuus gezien wordt als een ontmoetingsplaats voor kerk en 

samenleving.


