
 

Jaarplan voor het jaar 2022  
 

Voor de gemeenteleden. 

Vraag niet wat de "kerk" voor mij kan doen, maar stel je zelf de vraag "wat kan ik voor mijn gemeente doen" 

 

1. Het actief stimuleren van andere vormen van eredienst  

              We merken dat er bij gemeenteleden behoefte is aan andere vormen van eredienst. Meerdere jaren hebben wij     

              pogingen gedaan om verschillende stromingen te verenigen in één eredienst, maar dat liep steeds op teleurstelling uit. 

Dit jaar willen we, naast de confessionele eredienst in de Maartenskerk en de traditionele eredienst in de Oosterkerk, 

gelijktijdig een bijeenkomst  houden met muziek en andere vormen van geloofsbeleving. Deze kan plaatsvinden in de 

grote zaal van Pro Rege. Na de drie bijeenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie in de hal van Pro Rege.  

2. Taakgroep activiteiten  

Dit jaar willen we een vijftal mensen zoeken die samen de Taakgroep activiteiten gaan vormen. Aan kerkenraadsleden 

wordt gevraagd om hierin actief te handelen. Zij kennen vast mensen in hun omgeving die zich in willen zetten voor de 

leefbaarheid, samenhang en vreugde in onze gemeente.   

 Te denken valt aan:  

 - het uitnodigen van sprekers van buitenaf 

 - Pro Rege ontplooien als ‘dorpsplein’, een plek van ontmoeting in inspiratie 

 - aantrekkelijke activiteiten opzetten voor 30-45 jarigen  

 - gezamenlijke maaltijden organiseren;  

 - Bibliotheek, cq uitleen van (Christelijke)boeken 

 

       3.    Kerkblad  

             Dit jaar willen we het proces om te komen tot een ‘glossy kerkblad’ afronden en het nieuwe kerkblad introduceren.  

 

4. Betaalde krachten 

      Dit jaar willen we ons ervoor inzetten om meer betaalde krachten in onze gemeente aan het werk te hebben. Wij zijn er      

      van overtuigd dat dit de kwaliteit van ons gemeenteleven bevordert, omdat zij over bepaalde expertise beschikken   

      die je in deze tijd  niet meer van vrijwilligers mag vragen.  

      Te denken valt aan: 

-   betaalde scriba 

-  gastvrouw/gastheer voor Pro Rege 

-   jeugdwerker voor 10 uur per week 

-   website en kerkapp beheerder 

 

5. Gebouwen 

       Dit jaar willen we graag vaststellen op welke wijze we gebruik gaan maken van de Maartenskerk in de toekomst. 

 

6. Vrijwilligers 

       Dit jaar willen we alle vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn goede en opbouwende aandacht geven. 

      Te denken valt aan: 

- een gezellige vrijwilligers ‘dank je wel avond’ 

- lezingen 

- cursussen 

 

7. Vacaturebank 

Dit jaar willen we de vacaturebank actualiseren, zodat mensen doelbewust benaderd kunnen worden. Tegelijkertijd 

willen we mensen met talenten uitnodigen zich aan te melden, zodat we een actueel overzicht hebben van de 

aanwezige talenten in onze gemeente.  

 

8. Communicatie 

Dit jaar willen we inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is. Zo zal geïnventariseerd worden welke 

werkgroepen allemaal actief zijn. Zo mogelijk verantwoordelijkheden  vastleggen in protocollen of bestaande 

protocollen aanpassen. Doel van het inzichtelijk maken is een goede communicatie. Goede communicatie zal de 

samenhang binnen onze gemeente bevorderen. Daarvoor zal ook de kerkapp Scipio gebruikt gaan worden/ 

 

       9. Slot. 

 Wat niet kon worden uitgevoerd, is het vertrekpunt voor het volgende werkplan. 


