Protestantse Gemeente Appingedam
Van droom naar werkelijkheid…!
beleidsplan 2016-2020
Beleidsplan PG Appingedam
Inleiding
In de periode 2014-2015 heeft een door de kerkenraad ingestelde werkgroep een visie en
een missie uitgewerkt voor onze protestantse gemeente. Een document waar uit blijkt “wie we
willen zijn” en “hoe we willen zijn” en “welke boodschap willen we uitdragen” in de toekomst”.
Een toekomst in onze eigen gemeente maar ook in de maatschappij. Uiteraard mee
gebaseerd op de toekomstvisie van de PKN.
De werkgroep heeft bij de uitwerking niet alleen de kerkenraad en gemeenteleden
geraadpleegd, maar ook externe organisaties: hoe kijken zij tegen onze kerk, de Protestantse
Gemeente Appingedam aan.
De kerkenraad is dankbaar voor het werk dat mevrouw M. Hadders - Algra en de heren
H. Veenhuis, B.J. Pennink en ds. R.C.E. Lafeber hebben gedaan.
In de periode 2015-2016 hebben de kerkenraad en de colleges en werkgroepen een beleid
uitgewerkt waarmee ze invulling willen geven aan de door de kerkenraad vastgestelde visie
en missie om van een droom werkelijkheid te maken. De uitwerking ligt hiermee voor u.
De kerkenraad wil dit document en de daarin uitgewerkte visie, missie en het beleid voor
2016 – 2020 met u bespreken op de geplande gemeente vergadering van 29 maart 2016.
De gemeenteavond begint om 20.00 uur.
Op de gemeenteavond kunt u uw opmerkingen aanvullingen maken, die het beleidsplan nog
beter kunnen maken. Wij vragen hierbij dan ook uw bijdrage door hierover mee te spreken.
Na de gemeenteavond wordt het beleidsplan door de kerkenraad vastgesteld als
beleidsdocument, als kompas voor de komende vier jaar. Jaarlijks zal de kerkenraad haar
beleid evalueren en waar nodig bijsturen en met u daarover communiceren.

Namens de kerkenraad,
T.A. Musschenga, voorzitter
J. Scholtanus, scriba
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1. Wat geloven we?
Visie
Als Protestantse Gemeente Appingedam (PGA) weten we ons gedragen en geïnspireerd
door de liefde van God. Een onbegrijpelijk grote liefde, die bijzonder en concreet gestalte
kreeg in het leven, sterven en opstaan van Jezus Christus. De dood heeft niet het laatste
woord.
Missie
Wij zijn een open gemeenschap die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.
Mensen zijn erg verschillend, daardoor beleeft een ieder het mysterie van de liefde van God
op zijn/haar eigen manier en dat respecteren we van elkaar. Met elkaar vieren we de liefde
van God in Christus, van God die mensen zoekt, ons doet omzien naar de ander. Zeker ook
naar de ander die het moeilijk heeft, op wat voor manier dan ook. Geloven doe je niet alleen.
Daarom delen we onze geloofsbelevingen. Zo leren we van elkaar hoe we het geloof om
kunnen zetten in praktisch handelen van alle dag. Dit doen we op de hieronder beschreven
manieren.
2. Samen vieren
Visie
Wij willen gastvrij zijn en iedereen thuis laten voelen bij onze gemeente. In de zondagse
diensten, die open staan voor jong en oud, vieren we de liefde van God. We lezen uit de
Bijbel, de veelkleurige verzameling verhalen van mensen die op weg gaan, geïnspireerd door
Gods geest. We zingen samen over geloof, vreugde, verdriet, twijfel en dank. We zijn stil –
God heeft geen haast, wil ons graag ontmoeten. We bidden voor de ander, de wereld en voor
ons zelf.
Missie
Wij komen bijeen met jong en oud om te vieren, te lezen, te zingen, te bidden en stil te staan.
We putten inspiratie uit de Bijbel met zijn veelsoortige verhalen. Verhalen over mensen die
recht doen tegen alle verdrukking in. Verhalen over mensen die verdwalen, struikelen, of een
foute afslag nemen, en van God die hen opzoekt en zich over hen ontfermt. Verhalen over
God, de schepper, die altijd bij ons is, die sterker is dan het kwaad, de dood. We zingen van
de vreugde die we in het geloof mogen hebben.
Maar soms ook met vertwijfeling, of haperend van verdriet. We gebruiken bij het zingen het
Nieuwe Liedboek, maar ook andere bronnen van muziek en lied.
De bijeenkomsten zijn op zondag, maar ook op andere dagen van de week. We gebruiken
hiervoor niet alleen traditionele (kerkdienst)vormen, maar ook alternatieven. We willen daarbij
alle mogelijke werkvormen gebruiken die aansluiten bij onze visie. Hierbij willen we alle
talenten inzetten en creativiteit ruimte bieden.

Stand van zaken in 2014/15
- Iedere zondagochtend is er een eredienst in de Nicolaïkerk. Deze diensten worden goed
bezocht. De bezoekers zijn echter vooral 50-plussers.
- Vier van deze diensten zijn zogenoemde jong & oud-diensten.
- Bijna iedere maand wordt op zondagavond een Interkerkelijke Evangelisatie (IKE) dienst
gehouden. Ook deze diensten worden goed bezocht.
- Twee keer per jaar is er op de zondagavond een matig bezochte jeugddienst
- In de erediensten wordt m.n. gebruik gemaakt van het Nieuwe Liedboek vooral met
orgelbegeleiding. Soms worden ook andere liederen en andere vormen van muzikale
begeleiding ingezet (instrumentaal, koor).
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- De eredienst wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie.
Streven voor 2020
- Goedbezochte erediensten op de zondagochtend door alle leeftijden in onze gemeente.
- Toename van jongere bezoekers van de eredienst, door te zoeken naar nieuwe vormen,
andere tijden, andere plaats. Geleidelijk vernieuwen/veranderen door te experimenteren
met nieuwe/andere vormen van vieren (in gewone en jong en oud diensten), waarbij
uiteindelijk alle diensten aantrekkelijk moeten worden voor alle leeftijden in onze
gemeente. Meer variatie in muziek/liederen en begeleiding, hierin meer balans in
brengen.
- Daarnaast is het wenselijk een aantal themadiensten te houden (denk aan diensten als
Top2000).
- Met elkaar ervaren dat bijeenkomsten en samen dingen doen buiten de eredienst om,
zoals werken aan een musical, ook onderdeel zijn van samen vieren.

3. Betrokken zijn bij de ander en bij de aarde
Visie
God gaf ons de aarde, God gaf ons elkaar. De liefde van Gods inspireert ons tot
betrokkenheid op de ander. Op de ander in de gemeente en op de ander buiten de
gemeente, dichtbij en veraf. We zien de aarde als een geschenk. Daarom proberen we goed
voor de aarde te zorgen. Wij willen ons niet alleen laten leiden door onze
verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de aarde maar (zeker) ook door dromen. Bijbelse
visioenen van heelheid, gerechtigheid, duurzaamheid, vrede en samen leven.
Missie
Wij tonen onze betrokkenheid door medeleven met elkaar bij ziekte en verdriet en bij
vreugde. We doen dit bijvoorbeeld door middel van bezoek, gesprek, een kaart of een
elektronisch bericht. De betrokkenheid op de ander, dichtbij en veraf, kerkelijk en nietkerkelijk, geven we vorm door hulp bij praktische nood, zoals hulp bij problemen met
financiën, huisvesting, of voedselvoorziening. We streven er naar om zoveel mogelijk samen
te werken met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven, bijvoorbeeld met de
burgerlijke gemeente in de WMO, met het Noaberschap als het gaat om praktische
hulpverlening, en met Kerk-in-Aktie of bestaande landelijke diaconale projecten, zoals
Mensenkinderen.
Stand van zaken in 2014/15
- Bovengenoemde activiteiten worden vooral gecoördineerd door
o het pastoraat;
o het college van diakenen.
Deze beide gremia functioneren adequaat, maar er is weinig overleg tussen beide organen.
- Voor het pastorale werk beschikt de gemeente over de professionele ondersteuning van één
fulltime predikant en twee deeltijd pastoraal medewerkers.
- De diakenen werken relatief weinig samen met buitenkerkelijke organisaties.
Streven voor 2020
- Handhaven van eenzelfde hoeveelheid professionele pastorale ondersteuning.
- Betere coördinatie tussen pastoraat en diakenen
- De omvang en het aantal wijken wordt afgestemd op het aantal leden van de gemeente,
waarbij ongeveer 100 adressen per pastorale wijk uitgangspunt is.
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- De maatschappelijke betrokkenheid is vergroot door o.a. een toename van de
samenwerking van de diaconie met externe organisaties (burgerlijke gemeente in het kader
van de WMO, Noaberschap, ASWA). Er vindt met het Noaberschap een uitwisseling plaats
van jaarverslagen en nieuwsbrieven. Er is een vertegenwoordiging van de diaconie in het
Noaberschap. En men start een gezamenlijk project op ‘wandelen met bewoners van
tehuizen, zoals Paasweide, Damsterheerd en Solwerd’
- De PGA levert, in het kader van de decentralisatie waarmee de burgerlijke gemeente wordt
geconfronteerd, een bijdrage aan lokale initiatieven ter bevordering van het welzijn van de
inwoners van Appingedam.
- Vormen vinden voor de manier waarop de PGA een rol kan spelen in onze gemeente/regio,
niet alleen gericht op individuele nood maar ook, bijvoorbeeld, t.a.v. de
aardbevingsproblematiek
- Vorm proberen te geven aan de wijze waarop de PGA kan bijdragen aan een verbetering
van de (onrechtvaardige) verdeling van welvaart (in de hele wereld).
- Organiseren van themadienst(en) ‘zorg voor de aarde’, ‘milieu’ enz.
- Organiseren van (tijdelijke) projectgroepen met thema’s zoals duurzaamheid, de gevolgen
van de aardbevingen, bestrijding van de krimp, enz.
- T.a.v. de gaswinningsproblematiek laten we als kerk onze stem duidelijk horen richting
overheid.
- Als PGA ‘groen’ gas en groene stroom gebruiken

4. Van elkaar en van anderen leren
Visie
De samenleving is complex en biedt vele mogelijkheden om ons leven in te richten. Bij het
bepalen van onze eigen weg is de Bijbel een belangrijke richtingwijzer. Maar ook andere
boeken en verhalen, films en ervaringen van anderen, helpen bij het vinden van de eigen
manier van geloven en handelen.
Missie
Wij leren van elkaar op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van
gesprekskringen (voor jongeren ook catechese), thema-avonden of filmbijeenkomsten. De
dialoog staat hier centraal. De dialoog met elkaar en met andersdenkenden, zoals moslims.
Door gedachten te delen, bemoedigen en inspireren we elkaar. We slijpen en vormen elkaars
geest. Het samen zoeken naar goede wegen van leven hoort bij onze gemeente.
Stand van zaken in 2014/15
- Samen met de clustergemeentes, dat wil zeggen de Hervormde gemeente Tjamsweer en de
PKN gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, wordt ieder jaar een tamelijk divers
programma aangeboden. Het programma bestaat uit gesprekskringen, thema-avonden,
praktische activiteiten zoals leren mediteren of bloemschikken, en – soms – excursies.
- Binnen het jeugdwerk werken de PGA en de Hervormde Gemeente Tjamsweer nauw
samen

Streven voor 2020
- Behouden van de samenwerking met de clustergemeentes
- Behouden van diversiteit in aanbod, proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij
behoeftes van de gemeentes.
160131 Visie missie beleid 2016-2020 publ.docx

4/8

Protestantse Gemeente Appingedam
Van droom naar werkelijkheid…!
beleidsplan 2016-2020
-

in ruimer verband samenwerken met andere geloofsgemeenschappen.
Op zoek gaan naar nieuwe vormen van leren die elders in de kerkelijke wereld van de
PKN gebruikt worden en die vormen (een selectie daaruit) pasklaar maken voor de PGA.
Binnen het jeugdwerk nauwer samenwerken met de andere geloofsgemeenschappen uit
de omgeving

5. De kerk naar buiten toe
Visie
We geloven in de goede boodschap van de liefde van God en van Jezus Christus. Deze
goede boodschap willen we graag delen.
Missie
Wij gebruiken hiervoor laagdrempelige kerkdiensten, andere activiteiten en een
laagdrempelig gebouw. We streven er naar om de goede boodschap uit te dragen via
gesprekken, in persoonlijke gesprekken en via de sociale media en met hulpvaardige daad.
Stand van zaken in 2014/15
- Iedere zondagochtend is er een eredienst in de Nicolaïkerk, met ongeveer 1x per maand
koffiedrinken na de dienst. Toch ervaart niet iedereen de gemeente als gastvrij, er heerst toch
een wat ‘ons kent ons’ sfeer.
- De IKE-kerkdiensten worden goed bezocht, maar niet door buitenkerkelijken.
- Het kerkgebouw wordt voor allerlei activiteiten verhuurd (zie punt 6), niet alleen om
financiële redenen, maar ook om de drempel naar de kerk te slechten.
- De activiteit van de gemeente in de media beperkt zich tot een website en de aankondiging
van de thema-avonden in het lokale blad ‘De Eemsbode’.
- Het T-café en de clubs zijn een goede verbinding met niet-kerkelijke kinderen en jongeren.
Streven voor 2020
- Afname van de ‘ons kent ons’ sfeer rond de erediensten. Met andere woorden zorgen dat
mensen zich welkom voelen in de kerk, voor, tijdens en na de dienst, uitstralen van
openheid naar de ander, juist ook naar de minder bekende ander, alleenstaanden of
gasten.
- Met hulp van gesprekspioniers proberen bovenstaande vorm te geven tijdens
bijvoorbeeld het koffiedrinken na de dienst.
- Daadwerkelijk missionaire IKE-diensten.
- Meer duidelijke presentie van de gemeente op de sociale media.
- Een duidelijker presentatie van de gemeente in het kerkgebouw zèlf – video tijdens
openstelling.
- Het in standhouden van een goedlopend T-café, soos activiteiten en clubs.
- Vergroting van betrokkenheid jonge ouders om zo ook de kinderen/jeugd te behouden.
- Aansluiten bij de initiatieven en missionaire vormen die de PKN ontwikkelt.
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6. De kerk: een huis om te delen
Visie
De PGA beschikt over een prachtig kerkgebouw, de Nicolaïkerk, een stenen getuige van
doorgaand geloof. Geloof in God en geloof in de gemeenschap. De kerk is een huis met een
centrale plaats in de Damster samenleving, waar iedereen welkom is.
Missie
Wij gebruiken de Nicolaïkerk voor momenten van gezamenlijke ontmoeting met God en met
elkaar, zoals de eredienst. Daarnaast stellen we de Nicolaikerk en de daarbij behorende
Franse School beschikbaar voor andere godsdienstige en culturele activiteiten, zoals
orgelconcerten, lezingen en kunstmanifestaties.
Stand van zaken in 2014/15
- De Nicolaïkerk wordt volop gebruikt voor de zondagse erediensten; de Franse School voor
kerkelijke vergaderingen, wijkbijeenkomsten en bijeenkomsten in het kader van Vorming &
Toerusting.
- De kerk en de Franse School worden ook veelvuldig voor buitenkerkelijke activiteiten
verhuurd.
- De Nicolaïkerk heeft te lijden van de aardbevingen.
- Regulier onderhoud van de kerk, inclusief monumentaal orgel, is duur.
Streven voor 2020
- Kerk, inclusief orgel, en Franse School, zijn in goede staat van onderhoud.
- De kerk en de Franse School worden in de eerste plaats gebruikt voor activiteiten van de
gemeente.
- De verhuur van kerk en Franse School krijgt zodanig vorm dat dit vruchtbaar is/ wordt voor
de PGA en voor de burgerlijke gemeente
- Nadrukkelijker de bezoekers in de kerk wijzen op het stiltecentrum om even te kunnen
mediteren, een kaars te branden, enz.
De invulling
Op basis van bovenstaande hebben pastoraat, diaconaat en beheer de volgende doelen
beschreven om gestalte te geven aan het streven voor 2020.
Pastoraat
Naast haar algemene pastorale taak hebben de ouderlingen in de kerkenraad
het volgende beleid voor de periode 2016-2020 ten doel gesteld:
- Het pastoraat gaat contact zoeken met nieuw-ingekomen gemeenteleden, die in hun
oude gemeente hadden aangegeven dat ze geen bezoek van de kerk te willen.
o Achtergrond: het wordt automatisch overgenomen in LRP (landelijke
ledenadministratie PKN) vanuit oude gemeente, wellicht is men van gedachten
veranderd.
- Tenminste jaarlijks een ontmoetingsavond organiseren voor nieuw-ingekomen
gemeenteleden.
- Pastoraat (en diaconie) willen onderzoeken op welke wijze met de Stichting
Noaberschap in Appingedam samengewerkt kan worden in het kader van
bezoekwerk, signaleren en vrijwilligers bij ondersteuning (WMO – mantelzorg). Niet
alleen PG Appingedam, maar ook samen met de andere geloofsgenootschappen in
Appingedam.
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Pastorale ontmoeting en toerusting:
o Werkgroep Vorming en Toerusting werkt jaarlijks een programma uit dat
bijdraagt tot pastorale ontmoeting en toerusting van gemeenteleden. Dit
programma wordt uitgewerkt met in samenwerking met andere PG-gemeenten
in de classicale cluster en/of andere geloofsgemeenschappen in
Appingedam.

Diaconie
De drie belangrijkste zaken uit het beleid van de Diaconie:
1. Hulp bieden op plekken in de wereld waar dat het meeste nodig is, kledingacties i.s.m.
andere geloofsgemeenschappen in Appingedam en omgeving ten behoeve van de
vluchtelingen (bijvoorbeeld Noodhulp Syrië) en dichterbij huis de actie voor de
voedselbank.
2. Plaatselijke en/of regionale initiatieven ondersteunen met name ook met het thema
duurzaamheid.
- Tijdens de startzondag in 2015 hebben wij een goede aanzet gegeven om dit thema
op de agenda te krijgen, dit zal ook een vervolg moeten krijgen
3. De zichtbaarheid van de diaconie in en buiten de gemeente vergroten. Wij willen graag
aan onze gemeenteleden tonen waar we mee bezig zijn en waar hun geld naar toe gaat.
- Afgelopen jaar hebben voor dat doel een “collectewand” in gebruik genomen waar we
posters en andere publicaties over de doelen die we steunen kunnen ophangen.
- Ook willen we met enige regelmaat gasten uitnodigen tijdens de eredienst of bij
andere bijeenkomsten om voorlichting te geven over de hulp die wij kunnen geven. Zo
hebben we het afgelopen jaar medewerkers van Mensenkinderen en Kerk in Actie
mogen ontvangen.
- We willen ook indien nodig aan de rest van Appingedam en de wereld laten zien wat
we doen, bijvoorbeeld bij bepaalde acties. De diaconie pleit voor een meer
gestructureerde vorm van PR en voorlichting waarbij ook de interne media zoals
zondagsbrief, kerkblad en website betrokken worden.
Punt 2 en 3 zijn relatief nieuw in het beleid van de diaconie.
Alle drie beleidspunten passen samen volgens de diaconie binnen de vijf gebieden die in het
nieuwe visie en missie plan zijn omschreven te weten:
– 1. Samen vieren;
– 2. Betrokken zijn bij de ander en bij de aarde;
– 3. Van elkaar en van anderen leren;
– 4. De kerk naar buiten toe;
– 5. De kerk een huis om te delen.
Kerkrentmeesters
Personeel
Het streven is om zoveel als redelijk is, en mogelijk binnen de exploitatie begroting, op
pastoraal werk in te zetten. Naast het huidige personeel in dienst van onze gemeente wordt
er naar gestreefd om het aantal vrijwilligers verder uit te breiden, met als uitgangspunt dat er
geen vrijwilligersvergoedingen worden gegeven. Bij vertrek van personeel in dienst van de
gemeente zal voor herbezetting van de vacature een afweging op basis van de financiële
situatie worden gemaakt in een voorstel en in overleg met de kerkenraad.
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Gebouwen
De gebouwen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en ten allen tijde veilig te zijn.
Voor de NK is een 6 jaren onderhoudsplan opgesteld waarvoor een BRIM subsidie wordt
ontvangen. Dit wordt uitgevoerd in de periode 2017 – 2021. Hiermee is de
onderhoudstoestand van de NK voorlopig geborgd Duurzaamheid willen we tot uiting laten
komen in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, efficiënte elektrische apparatuur,
verlichting en verwarming en alternatieve energieopwekking.
- Onlangs is de pastorie geïsoleerd en is gasverwarming met een uitblaaswand in de
NK aangebracht. Waar energie ingekocht moet worden streven we naar groene
energie.
Financiële middelen
Het beheer van de financiële middelen doen we op een zoveel mogelijk risico mijdende wijze.
We streven ernaar om de reguliere jaarlijkse kosten te kunnen dekken door de exploitatie. Bij
grote uitgaven wordt gezocht naar subsidiemogelijkheden. Hiervoor ondersteunt de Stichting
NK.
Aan de uitgaven kant streven we naar zoveel mogelijk inzet van professioneel pastoraal werk.
We willen zo efficiënt mogelijk omgaan met de overige middelen en het aantal betaalde
krachten en vrijwilligers reduceren zoals omschreven bij personeel.
Inkomsten
We streven ernaar om de VVB per lid met 10% te verhogen in de komende 5 jaar. Hiervoor is
al een actie gestart die gecontinueerd zal worden.
Inkomsten uit de gebouwen willen we verhogen met 20% in de komende 5 jaar. De wens is
om middels meer PR hieraan gestalte te geven.

Commissie eredienst
-

-

Het persoonlijk lied: eenmaal per maand wordt er een lied gezongen dat voor een
gemeentelid een bepaalde waarde heeft of een bepaald gevoel geeft. Hij / zij mag
daarover een uitleg geven waarom dat zo is.
Het ‘Verbindend vieren’ zal worden doorgezet.
o De momenten in de eredienst weerspiegelen het grote verhaal van Gods
bewogenheid met mens en wereld. Dat kan in klassieke, maar ook
eigentijdser aan de zintuigen appellerende stijlvormen.
o Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van andere bundels dan het
Nieuwe Liedboek.
In overleg met de kerkenraad en preekvoorziener wordt er naar gestreefd om
jongere gastpredikanten uit te nodigen.
De Commissie stelt voor door te gaan met de mogelijkheid voor gemeenteleden
om een voorbede aan te vragen. Via het kerkblad en de Zondagsbrief zal hier
weer de aandacht op gevestigd worden.
Het project van lectoren, die de schriftlezingen lezen, wordt voortgezet.
Tijdens de restauratie van het orgel we voor de samenzang andere mogelijkheden
moeten zoeken. Naast de inzet van het koororgel en/ of vleugel wordt er gedacht
aan het vormen van ensemble, dat mee kan begeleiden; vaker de medewerking
van (een deel van) de Cantorij. De cantor-organist zal hierbij een coördinerende
rol spelen.
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