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INLEIDING

Al vele jaren is het een goed gebruik van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in
Tricht om een beleidsplan op te stellen. Het laatste beleidsplan had een looptijd van 2015 tot
en met 2018. De Protestantse Kerk van Nederland (PKN) schrijft voor elke 4 jaar het
beleidsplan te actualiseren.
Het is een middel om regelmatig stil te staan bij de ontwikkelingen in de eigen gemeente en te
kiezen om het beleidsplan al dan niet aan te passen.
De samenstelling van de gemeente verandert en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg,
niet minder. Daar tegenover staat het vaste gegeven van God onze Heer waar wij ons aan
kunnen optrekken, als vaste burcht, als inspiratiebron, als richtsnoer.
Op 18 juni 2018 heeft de kerkenraad een start gemaakt met het actualiseren van het
beleidsplan. Op geeltjes werden visies en ideeën, rijp en groen, opgeschreven.
In het najaar is er door de kerkenraad opnieuw over gesproken. Er werd een groep
samengesteld om de ideeën te verwerken in het nieuwe beleidsplan. De tekst van het lopende
beleidsplan is als uitgangspunt genomen.
Het concept is vervolgens in het voorjaar van 2019 aan de gemeente aangeboden. Daarop zijn
er twee geslaagde bijeenkomsten geweest waarbij leden van de gemeente en leden van de
kerkenraad met elkaar spraken aan de hand van een aantal aandachtspunten. De uitkomsten
hiervan zijn verwerkt in het beleidsplan.
In haar vergadering van 3 juni 2019 tenslotte heeft de kerkenraad het beleidsplan 2019 – 2022
vastgesteld.
Het beleidsplan is uitgewerkt in verschillende thema’s die samen kenmerkend zijn voor de
gemeente die we graag willen zijn. Wat eruit springt in de aanpassingen zijn de ideeën om tot
samenwerking met andere gemeenten te komen. Het ademt ook realisme omdat iedereen
beseft dat we niet alles kunnen wat we zouden willen en er op velerlei terreinen keuzes
moeten worden gemaakt.
Er ligt een boeiende periode voor ons met beperkingen, uitdagingen en kansen.
Aan ons allen om hiermee de komende jaren aan de slag te gaan ten faveure van alle mensen
in de gemeente in de Geest van Onze Heer.
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2.

BESCHRIJVING VAN DE GEMEENTE

2.1

KENMERKEN VAN ONZE GEMEENTE

Het aantal leden van onze gemeente bedraagt:

Belijdende leden
Doopleden
Geen doop- of belijdende leden
Totaal aantal leden

2018

2014

2011

2006

2002

156
324
110
590

182
366

178
325

207
366

248
510

548

503

573

758

De bovenstaande cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar. De administratieve gegevens zijn
eerst vastgelegd in een systeem genaamd Sila. Inmiddels is dat gewijzigd in LRP (Leden
Registratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland). Nu zijn in LRP bijvoorbeeld ook
de leden opgenomen die niet gedoopt zijn en die geen belijdenis hebben afgelegd. In vorige
jaren kende men het onderscheid in actief en passief geregistreerden.

De leeftijdsopbouw van alle geregistreerden is als volgt:
Min

▼

▼

Jaar

Maand

Max

Geen
doop/bel.

Dooplid

Belijdend

Totaal

0

4

2018

12

0

0

0

0

5

9

2018

12

0

12

0

12

10

14

2018

12

1

11

0

12

15

19

2018

12

4

27

0

31

20

24

2018

12

6

14

0

20

25

29

2018

12

10

13

1

24

30

34

2018

12

5

6

2

13

35

39

2018

12

6

16

2

24

40

44

2018

12

6

14

3

23

45

49

2018

12

4

29

12

45

50

54

2018

12

10

25

16

51

55

59

2018

12

19

29

20

68

60

64

2018

12

11

26

18

55

4

65

69

2018

12

9

29

29

67

70

74

2018

12

13

39

24

76

75

79

2018

12

5

13

16

34

80

84

2018

12

1

12

9

22

85

89

2018

12

0

7

2

9

90

94

2018

12

0

1

1

2

95

200

2018

12

0

1

1

2

Het aantal pastorale eenheden bedraagt ca. 300.
Hoewel binnen onze gemeente verschillende kerkelijke tradities vertegenwoordigd zijn, kan
de modaliteit van de gemeente getypeerd worden als midden-orthodox. De verschillende
achtergronden van de leden van de gemeente máákt juist de kerkelijke gemeenschap van
Tricht. De verschillen kunnen alleen in respect voor en in dialoog met elkaar besproken
worden. De kerkenraad neemt hier een actieve en stimulerende positie in. Ook mensen die
geen lid zijn van een kerk of ergens anders ingeschreven staan zijn altijd van harte welkom.
In Tricht kennen we naast de Hervormde Gemeente de Maranathagemeente. Dit is een
zelfstandige gemeente die in de middag en in de avond diensten houdt in ons kerkgebouw.
Zij gebruiken ook de ruimten in De Belder voor vergaderingen, catechisatie en andere
bijeenkomsten.
Er is een goede verstandhouding tussen beide gemeenten.

2.2

DE OMGEVING VAN ONZE GEMEENTE

Tricht is een dorp langs de Linge en sinds 1978 één van de woonkernen van de gemeente
Geldermalsen. Per 2019 is de gemeente Geldermalsen opgegaan in een grotere, regionale
gemeente: West Betuwe.
Tricht telt ongeveer 2.200 inwoners. Er zijn verschillende fruitkwekerijen, akkerbouw- en
veeteeltbedrijven te vinden. Daarnaast kent Tricht enige industrie, zoals een grote
sorteermachinefabriek, een pijpleidingenbedrijf en enkele kleinere bedrijfjes. Een groot
aantal inwoners werkt buiten Tricht.
Rond het Dorpshuis zijn veel dorpsbewoners actief in verenigingen en clubs. Er is een
enthousiaste groep mensen die regelmatig evenementen organiseert.

5

3.

VISIE OP DE GEMEENTE

Kerk zijn betekent voor ons invulling geven aan de 12 onderstaande functies. We kiezen
ervoor om ons niet te beperken tot enkele kernfuncties.
De 12 functies dienen als een spiegel waarin we kunnen zien of we in onze praktijk aan deze
functies beantwoorden en waar we, om welke reden dan ook, in gebreke blijven.

4.

EREDIENST EN KERKMUZIEK

Op alle zondagen en christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wordt
’s morgens een dienst gehouden. Daarnaast zijn er avonddiensten op Kerstavond, tijdens de
Stille Week voor Pasen en op Oudejaarsavond. Op de avond van 4 mei is er een gezamenlijke
dienst met Buurmalsen die afwisselend in Tricht en Buurmalsen wordt gehouden.
De preek is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Het gaat om uitleg en verkondiging
van het Woord van God. Een preek moet de toehoorders stof tot nadenken geven, maar ook
weten te voeden en te inspireren.
Niet alleen de predikant moet energie in de preek steken, ook de gemeente heeft een taak,
bijvoorbeeld door het aangeven van onderwerpen waarmee men worstelt of van
Bijbelgedeelten. Om de gemeente meer te betrekken bij de preek organiseren we regelmatig
preekvoorbesprekingen en nabesprekingen.
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In de dienst is er een moment voor de kinderen, voordat zij naar de kindernevendienst gaan.
In dit moment wordt de belangstelling van de kinderen gewekt voor het Bijbelverhaal dat ter
sprake zal komen tijdens de nevendienst. Er hoeft niet altijd een koppeling te zijn tussen het
preekrooster en het rooster voor de kindernevendienst.
De avondmaalsdiensten worden om de twee maanden gehouden. Bij de viering van het
avondmaal is iedereen welkom, belijdende leden zowel als gasten en kinderen.
De zanggroep draagt bij tijdens avondmaalsdiensten en tijdens bijzondere diensten.
We zingen in onze gemeente uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ en we lezen
doorgaans uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Het gebruik van andere instrumenten dan
het orgel voor de begeleiding van de gemeentezang is vooral voor bijzondere diensten.
Alweer geruime tijd gebruiken we diverse ordes van dienst voor de gewone diensten:
waaronder een liturgie waarin de gemeente een actiever aandeel heeft via responsoria (1a)
en een meer sobere liturgie (2a). Deze liturgieën worden afwisselend gebruikt. Voor de
Avondmaalsdiensten zijn er ook twee ordes van dienst die afwisselend worden gebruikt. De
predikant kan ook zijn eigen liturgie kiezen
Bij bijzondere diensten wordt de liturgie voorbereid door een liturgiecommissie.
Drie tot viermaal per jaar wordt er ’s morgens een gezinsdienst gehouden.
Daarnaast kennen we in Tricht een rijke traditie van vieringen in de stijl van Taizé. Jaarlijks
zijn er op zondagavonden vier Taizévieringen.
De startzondag, meestal gehouden in september, sluit aan op het jaarthema van de PKN en
wordt gevolgd door activiteiten voor jong en oud en pannenkoeken eten.
Tijdens de Eeuwigheidszondag worden de overledenen die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen herdacht. Hierbij wordt er aandacht aan besteed dat ook ‘randkerkelijken’ zich
extra welkom voelen. Familieleden van overledenen worden persoonlijk voor deze dienst uit
genodigd.

Aandachtspunten
 We schaffen geen diensten af, maar bij diensten waar weinig mensen zijn, zullen we
samenwerken met andere kerken.
 We hebben niet alleen aandacht voor de groep mensen die de ‘actieve kern’ van onze
gemeente vormt, maar ook voor de groep mensen die ‘meer aan de rand’ van onze
gemeente staat. Van beide groepen zullen we onderzoeken waar ze behoefte aan
hebben om betrokken te blijven bij onze gemeente.
 Door het jaar heen kiezen we een aantal keren voor een andere vorm van kerkdienst.
 We nodigen mensen die bezig zijn met andere vormen van spiritualiteit uit in de kerk.
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5.

APOSTOLAAT

Apostolaat is de roeping van de kerk om met de apostolische boodschap, met het evangelie
van het Koninkrijk van God, in de wereld te staan. We geven op verschillende manieren
invulling aan deze roeping.
We hechten veel waarde aan goede contacten met andere organisaties in het dorp. Daar
waar mogelijk proberen we deze contacten te intensiveren. Zo kan de Muziekvereniging
O.Z.O.D. musiceren tijdens diensten b.v. rond Kerst en Pasen. In samenwerking met het
Dorpshuis wordt jaarlijks de Passion in het Dorpshuis bekeken. We helpen indien mogelijk bij
de activiteiten rond de levende Kerststal bij het Dorpshuis.
Jaarlijks organiseren we de Stiefbeenmarkt. De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten
goede aan het onderhoudsfonds van de kerk. Bij de organisatie van de Stiefbeenmarkt zijn
ook veel Trichtenaren actief die weinig of niet naar de kerk komen. Het is een dag waarbij
een groot deel van het dorp betrokken is.
De Hervormde Gemeente is onderdeel van het dorp Tricht. In Tricht zijn er verschillende
ontwikkelingen gaande waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan (bv. de
spoorwegproblematiek). Daarnaast verwacht de overheid dat iedereen meer
verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
Als kerk voelen we ons medeverantwoordelijk voor een goede leefbaarheid in ons dorp en
willen we onze rol vervullen in onze gemeenschap. Daarom hebben we ons als kerk
aangesloten bij de Dorpsraad Tricht. De diaconie is vertegenwoordigd in de Dorpsraad en in
het Dorpsplatform.

Aandachtspunten
 Stiefbeenmarkt in de 21e eeuw: we zijn trots op de jaarlijkse Stiefbeenmarkt. De
afgelopen jaren is de opbrengst stabiel gebleven, wel kost het moeite om vrijwilligers te
vinden vooral voor het voorbereidende werk. We gaan daarom actief vrijwilligers werven
en mogelijk moeten we op zoek naar opslagruimte voor de ingezamelde spullen, omdat
de huidige locatie misschien verdwijnt.

6.

DIACONAAT

Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier ook,
in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de diaconie (diaconie betekent ‘dienst’) die
deze zorg zo goed mogelijk regelt. Vroeger was de taak van de diaconie vooral de zorg voor
de armen, maar in deze tijd is de taak veel breder: niet alleen wie financieel in de problemen
is geraakt, maar ook zij die bijvoorbeeld door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie,
hongersnood, (oorlogs-) conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de
diaconie kunnen doen.
We willen er naar streven om zo veel mogelijk gemeenteleden bij de taken van het
diaconaat te betrekken. Zeker in een tijd van een terugtredende overheid, die de zorgende
taken steeds meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich
verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen op z’n
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minst bereid is die door te geven aan de diaconie.
Activiteiten waar we zo veel mogelijk gemeenteleden bij willen betrekken:
 Begeleiden van kerkgangers in ziekenhuis en verpleeghuis
 Signaleren wie er ziek zijn in de gemeente
 De zondagse bloemengroet
 Het rondbrengen van fruitbakjes voor 70-plussers bij Dankdag en attenties rond Pasen
 Opbouwen en afbreken van de jaarlijkse diaconale boekenmarkt
 Organisatie van de avondvierdaagse
Naast de ambtelijke taken in de erediensten en naast de structurele geldelijke steun voor
doelen in binnen- en buitenland zorgt de diaconie voor:
 Een maandelijkse Open Eettafel
 Een vakantieweek in het Roosevelthuis
Na het opheffen van het Noodfonds Groot Geldermalsen gaan we als diaconie van Tricht
bijdragen aan een diaconaal platform in de regio.

Aandachtspunten
 We gaan onderzoeken of de diaconie een rol kan spelen in het vergrijzende en mogelijk
meer zorg behoevende deel van onze gemeente en van het dorp.

7.

PASTORAAT

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus: samen een
weg zoeken in geloofs- en levensvragen.
Het bezoekwerk in onze gemeente is een onderdeel van het pastoraat en gebeurt door de
predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers. We vinden dit bezoekwerk erg belangrijk.
We denken hierbij aan huisbezoeken aan ouderen of aan zieke gemeenteleden.
Het huisbezoek neemt binnen het pastoraat een belangrijke plaats in. Het kan als
ondersteuning dienen bij moeilijke en pijnlijke situaties zoals ziekte, overlijden, scheiding of
werkeloosheid, maar ook als vreugdevol meeleven bij feestelijke gelegenheden zoals
geboorte, huwelijk en jubilea. Het is een middel om de Hervormde Gemeente zichtbaar en
voelbaar aanwezig te laten zijn. We hebben alle ‘ogen en oren’ van gemeenteleden hierbij
nodig.
Huisbezoek is een belangrijk middel om de mensen bij de kerkelijke gemeente te betrekken.
Bij huisbezoek is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Uiteraard gaat men met het
vertelde vertrouwelijk en respectvol om.
Het pastoraat is zo nodig beschikbaar voor mensen die niet tot de kerkelijke gemeente
behoren. De bloemengroet gaat regelmatig naar dorpsbewoners die niet kerkelijk betrokken
zijn.
Ouderlingen en bezoekmedewerkers zoeken ook contact met de nieuw ingekomen
gemeenteleden.
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Jaarlijks is er een avond voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het bezoekwerk om
ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te worden.

Aandachtspunten
 Het intensiveren van bezoekwerk zal erg op prijs gesteld worden. Er zullen steeds meer
ouderen zijn die pastorale aandacht behoeven. We ontwikkelen een plan om dit te gaan
doen, een ouderling ‘ouderenwerk’ zal hier een stimulerende rol in hebben.
 We gaan onderzoeken hoe we het contact met nieuw ingekomen gemeenteleden beter
kunnen structureren.

8.

KINDEREN EN JONGEREN

Er wordt jongerencatechisatie voor 10 – 17 jarigen aangeboden. Als er voldoende kinderen
zijn gebeurt het in Tricht, als er weinig kinderen zijn kan het in aansluiting met een
buurgemeente, bijvoorbeeld Geldermalsen. De groep of groepen komen zo’n twaalf keer per
jaar bij elkaar. Soms is er ook deelname door kinderen die niet of nauwelijks in de kerk
komen. Elk jaar wordt een terugkerend weekend voor de catechisatiegroepen
georganiseerd.
Alle jongeren die lid zijn van onze kerk krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de
jongerencatechisatie.
Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de 4 – 12 jarigen en een eenmaal per
maand jeugdnevendienst voor de 13 – 17 jarigen.
Er wordt drie tot vier maal per jaar een gezinsdienst gehouden: o.a. de startzondag in
september, een dienst in februari en de slotzondag in juni. Tijdens de startzondag nemen de
oudste kinderen afscheid van de kindernevendienst.
Elke maand vindt er een van de volgende drie activiteiten plaats: een gezinsdienst, een
jeugdnevendienst of een filmavond voor de jeugd. In aansluiting op de film volgt een
nabespreking tijdens de jeugdnevendienst.
Het Kinderkerstfeest wordt tijdens een ochtenddienst gevierd.
Een godsdienstonderwijzer verzorgt namens de kerkenraad het godsdienstonderwijs op de
openbare basisschool Op ‘t Hof. Op deze manier is er een verbinding tussen kerk en school in
Tricht.
Aandachtspunten
 Voor het jeugdwerk zoeken we, afhankelijk van het aantal kinderen, samenwerking in de
regio.
 We proberen zo lang mogelijk alle huidige aspecten van het jeugdwerk vol te houden in
onze kerk.
10

9.

VORMING EN TOERUSTING

Naast de catechisatiegroepen is er een 30+ groep en een dinsdagmorgenkring. In deze
groepen willen we met elkaar in gesprek komen over ons geloof, ons leven en ons
samenleven en over dat wat ons ten diepste raakt. We doen dat aan de hand van
spelvormen, boeken, vragen of inhoudelijke onderwerpen. Voor de groep van 17 – 30 jarigen
organiseren we soms losse activiteiten.
Daarnaast organiseren we zo mogelijk jaarlijks leerhuisactiviteiten of een algemene
gesprekskring. Soms ook in samenwerking met een andere gemeente.
Regelmatig is er preekvoorbespreking en -nabespreking en organiseren we filmavonden.
Eenmaal per jaar brengen we met een groep gemeenteleden een weekend door in een
klooster.
Jaarlijks is er groothuisbezoek voor alle gemeenteleden. In twee of drie dagdelen wordt een
thema besproken. Hierbij sluiten we meestal aan bij het thema van de landelijke PKN.
Het wordt gewaardeerd om sprekers van binnen en van buiten de gemeente uit te nodigen
en een groothuisbezoek op verschillende dagdelen aan te bieden.
De kerkelijke gemeente draait op vrijwilligers. We willen onze dankbaarheid tonen en de
saamhorigheid vergroten o.a. door het houden van een medewerkersavond

Aandachtspunten
 Als we met een divers aanbod willen blijven komen zal het nodig zijn om samen te
werken met andere gemeenten in de regio.
 We gaan onderzoeken welke andere vormen mogelijk zijn voor ‘groothuisbezoek’.
 We willen contact zoeken en onderhouden met mensen die niet in het centrum van de
gemeente staan.

10.

FINANCIËN EN BEHEER

De Hervormde Gemeente Tricht staat organisatorisch en financieel onder druk.
De ambitie om een vitale, levendige gemeente te zijn en te blijven is sterk aanwezig.
De realiteit leert ons dat er steeds minder mensen zijn die de activiteiten die binnen en
buiten de kerk plaatsvinden kunnen uitvoeren. Het aantal leden loopt terug en de vergrijzing
is merkbaar.
De kerkgemeenschap in Tricht zal er niet aan ontkomen om met elkaar te bepalen wat nog
wel en wat niet meer haalbaar is.
Jaarlijks komen er gelden binnen door collectes, de actie Kerkbalans, de Stiefbeenmarkt en
het ophalen van het oud papier.
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Daarnaast beschikt de kerk in Tricht door giften in het verleden over een aardige som geld
waarvan het rendement wordt benut voor het onderhoud van de kerk, de kosten voor de
predikant en de kosten voor de kerkgemeenschap.
De hierboven genoemde inkomstenbronnen zijn niet toereikend om de begroting sluitend te
krijgen. Elk jaar teert het vermogen in.
De verwachting is dat door het teruglopend ledental de inkomsten minder worden en het
tekort jaarlijks groter.
Dit vraagt om bezinning op het financieel beheer.
We willen in de komende jaren als zelfstandige gemeente doorgaan. Wel staan we er
nadrukkelijk voor open om samen met andere kerkelijke gemeenten activiteiten te
organiseren. Ook zien we graag dat de kerk en De Belder voor andere activiteiten wordt
gebruikt
Aandachtspunten
 Het College van Kerkrentmeesters gaat na of door activiteiten in de kerk de inkomsten
vergroot kunnen worden.
 Een aanbouw met toiletgroep en keuken kan de kerk aantrekkelijker maken voor
verhuur.
 In de toekomst kan overwogen worden om de kerk over te dragen aan een
Beheerstichting die een breder maatschappelijk draagvlak kent. De kerkenraad kan zich
dan richten op de geloofsgemeenschap en de kerk voor de erediensten en aanverwante
activiteiten huren.
 Het College van Kerkrentmeesters onderzoekt vormen van regionale samenwerking om
kennis te vergaren en de kerkrentmeesters te ontlasten

11.

KERKENRAAD EN ORGANISATIE

De ambtsdragers worden voor een periode van vier jaar aangesteld. Voor velen is een
termijn van vier jaar te overzien. De praktijk is echter, dat het gebruikelijk wordt geacht deze
termijn te verlengen. Dat schrikt soms potentiële ambtsdragers af. We willen dat het dan
ook gangbaar wordt, dat ambtsdragers slechts één termijn of twee termijnen vervullen.
Door gemeenteleden rechtstreeks te benaderen voor ad hoc activiteiten is het mogelijk hen
daarna nog meer bij het kerkenwerk te betrekken. Een andere mogelijkheid is om
gemeenteleden als niet-ambtsdragers in te schakelen bij het werk van de verschillende
colleges. Dat gebeurt bij de diaconie, bij het college van ouderling-kerkrentmeesters en door
de inzet van bezoekmedewerkers.
Het is de taak van de verschillende colleges om voortdurend actief op zoek te zijn naar
mogelijke nieuwe ambtsdragers.
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Sinds 1991 heeft onze gemeente een zusterband met de gemeente Küsmöd in Transsylvanië
in Roemenië. Regelmatig worden over en weer bezoeken aan elkaar gebracht, zowel
individueel en in klein groepsverband, als in groter groepsverband. Als we in groepsverband
een bezoek brengen aan Küsmöd wordt er veelal een gelegenheidskoor samengesteld.
De werkgroep Küsmöd onderhoudt als orgaan van bijstand van de kerkenraad de zusterband
door het bieden van materiële en geestelijke steun in verschillende vormen en organiseert in
dit verband verschillende activiteiten.
De activiteiten van de Werkgroep Küsmöd nemen af. De behoefte aan materiële
ondersteuning in Küsmöd is minder groot dan in het verleden.

Aandachtspunten
 De kerkenraad heeft structureel een tekort aan ambtsdragers. Actief op zoek gaan naar
nieuwe ambtsdragers is steeds noodzakelijk..
 In 2016 bestond de zusterband met de gemeente Küsmöd 25 jaar. We gaan onderzoeken
hoe we in de toekomst de band met Küsmöd gaan vormgeven.

12.

COMMUNICATIE

Bij communicatie over de activiteiten die we organiseren maken we gebruik van ons
kerkblad ‘Rondom de Sint Pieter’, ‘De Kerk Roept’, ‘Dorpskrant Tricht’, lokale bladen en via
onze website www.hervormdegemeentetricht.nl.
Aandachtspunten
 We gaan na hoe we sociale media kunnen inzetten in de communicatie.
 We onderzoeken of en hoe we kunnen overgaan naar een digitaal kerkblad. Een deel van
de gemeenteleden zal graag de papieren versie blijven ontvangen omdat zij slecht
toegang hebben tot de digitale wereld.
 We gaan ervoor zorgen dat de website actueel wordt gehouden.
 We houden jaarlijks de Privacyverklaring actueel die is opgesteld in het kader van de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 We zoeken extra publiciteit voor speciale diensten en stemmen dit af in de regio.
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BIJLAGE: IDEEËN OM TE ZIJNER TIJD OP TE PAKKEN,
NAAR AANLEIDING VAN BELEIDSPLAN 2019 T/M 2022:














Een speciale dienst met oude en /of nostalgische liederen: ‘zingen rond het orgel’, of
liederen van Johannes de Heer.
Misschien een dienst met een pauze, of een kortere dienst zodat mensen niet zo lang
hoeven te zitten.
Een ‘anders vieren’ dienst, met een gezamenlijke start en afsluiting en met een deel
van de dienst waarin men zelf kan kiezen, bijvoorbeeld: een preek van de leek, koor,
wandelen. knutselen of kerk op schoot. Of een Thomas viering
Mensen persoonlijk uitnodigen voor gemeentemiddagen of -avonden en voor
bijzondere kerkdiensten.
Duidelijk aankondigen als/wat voor andere viering er zal zijn, zodat men bewust kan
kiezen om wel of niet te komen.
Gemeente bijeenkomsten, voorheen ‘groothuisbezoek’ op verschillende tijden
houden, want sommigen komen bij voorkeur ’s middags en anderen bij voorkeur ’s
avonds.
Er zal (weer) met bezoekgroep medewerkers besproken worden dat in het bezoek
gevraagd wordt of degene die bezocht wordt een schriftlezing en/of gebed wil. Ook
zal een vorm afgesproken worden om bezoekmedewerkers (weer) meer zichtbaar en
formeel in een kerkdienst ‘bevestigd’ te laten worden.
De te benoemen communicatiecommissie zal zich verdiepen in de
mogelijkheid/wenselijkheid van het (periodiek) uitbrengen van een extra mooie
‘Rondom de St Pieter’.
Nadenken of het mensen laten schrijven over zichzelf, of geïnterviewd worden voor
‘Rondom de St Pieter’ betrokkenheid vergroot. Bijvoorbeeld: ‘geef het stokje door’.

Is het zinvol als kerkenraadsleden e
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