Werkplan voor het jaar 2017
Motto van dit werkplan.

Vraag niet wat de "kerk" voor mij kan doen, maar stel je zelf de vraag "wat kan ik
voor mijn gemeente doen"
1 Kerkenraad: de vereenvoudiging van de structuur van de kerkenraad.
In 2017 gaat de structuur van de kerkenraad op de schop om aan het eind van het jaar de
nieuwe structuur in te stellen;
2. Het actualiseren van het ledenbestand van onze kerkgemeente.
Hoe doe je dat. Het actualiseren en het up-to-date houden van onze ledenadministratie.
Voorop staat dat pastoraal de deur altijd open staat. Het CVK leidt dit onderzoek
Onze kerkenraadsleden (in het bijzonder de ouderlingen) moeten daarvoor toegerust
worden, om letterlijk bij de deuren langs te gaan en te vragen of je wel als lid van onze
gemeente ingeschreven wilt staan. Voornoemde actie moet natuurlijk zorgvuldig met de
gemeente worden gecommuniceerd.
De essentie van het bovenstaande is dat onze leden zowel immaterieel als materieel hun
steentje bijdragen.
3. Het geloofsgesprek................
Dit onderwerp sluit aan op het vorige onderwerp, vandaar de stippeltjes.
Het geloofsgesprek omvat vele items. Het omvat gevoed worden en de ander voeden.
Vanuit de overtuiging met elkaar optrekken. We zijn leden van één lichaam, namelijk dat
van Christus. Dat "levende" lichaam komt zelf in beweging om handen en voeten te geven
aan het geloof! De één dichterbij, de andere op meer afstand, maar allemaal geïnspireerd
door Jezus, onder leiding van Gods Geest, die ons uitdaagt om mee te doen.
Te denken valt aan:
groepen voor gesprekken divers van karakter;
de commissie eredienst heeft hierin zeker een taak om de eredienst aan te laten
sluiten bij alle dag.
kerk door de week (inloophuis, een soort "dorpsplein");
de jongeren en de middengroep activiteiten voor en met deze groep opzetten.
het beheer zullen we, gelet op het voorgaande, moeten gaan professionaliseren;
gezamenlijke maaltijden organiseren;
repaircafé; etc.;
vrijwilligers motiveren en toerusten voor het "gemeentewerk".
onze visie handen en voeten geven in het maatschappelijk leven.
4. Communicatie/Organisatie
Goed en duidelijk communiceren is essentieel om iedereen van onze gemeente te kunnen
laten functioneren.

Een werkgroep communicatie opzetten, die verantwoordelijkheid aflegt aan het breed
moderamen.
De website vernieuwen en vereenvoudigen. Een actueel agenda-overzicht maken.
Communicatiebeleid ontwikkelen, eenvoudig en duidelijk. Doel om de gemeenteleden te
informeren en meer te betrekken bij de gang van zaken.
Naast de website verdienen ook andere media de aandacht. Heel praktisch is om tot
aanschaffing over te gaan van een "digiboard". Dit is te omschrijven als een soort digitaal
schoolbord, dat met het internet is verbonden.
Daarnaast is er het voornemen om de erediensten zowel in geluid als in beeld uit te zenden.
5. Pro Rege.
De inrichting van het gebouw volgt de functie van het gemeente leven.
Aanpassingen aan een meer op het dorp betrokken manier van gemeentezijn is nodig.
Een programma van eisen opstellen en bouwkundig advies inwinnen.
Daarbij is het niet uitgesloten dat ook de voormalige koster-woning hierin wordt betrokken.

6. De geledingen.
Iedere geleding stelt zelf ook een beleidsplan en werkplan op dat gebaseerd is op het
algemene beleidsplan 2017 - 2021 en het daarbij behorende werkplan. Dit plan is klaar in
mei 2017
7. De klankbordgroep van ‘De Kandelaar’ komt periodiek bij elkaar om van gedachten te
wisselen over de vraag of de participatie en de integratie van de geloofsgroep in de PG te
Kollum over en weer aan de verwachting beantwoordt. De klankbordgroep doet -als daartoe
aanleiding is- voorstellen tot verbetering.
8. Slot.
Wat niet kon worden uitgevoerd, is het vertrekpunt voor het volgende werkplan.
Het breed moderamen zet de uitvoering van het werkplan jaarlijks op de agenda van de
laatste vergadering van dat jaar. En evalueert het werkplan van het afgelopen jaar.
Alle geledingen worden dan uitgenodigd om het BM in november, (voorafgaand aan het
volgend jaar van het werkplan) van informatie te voorzien.

