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Besluit
• de urgen3e, zowel inhoudelijk als ﬁnancieel;
• de noodzaak om bestuurlijk de krachten te
bundelen in één kerkenraad;
• de bundeling van krachten van alle predikanten
en kerkelijk werkers in één team;
• de keuze voor 2 vierplekken;
• voluit energie te steken in pionierswerk en in het
jeugdwerk;
• 2 vierplekken kiezen voor juni 2016.

‘halverwege’
• Acht projectgroepen
–
–
–
–
–
–
–
–
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• Dia’s van de projectgroepen, er is veel in
beweging

Besluit (2)
Er is:
• energie
• gevoel voor urgen3e
• een beginnend Soestgevoel
Maar ook:
• teleurstelling en onzekerheid
• pijn en verdriet om wat was

Pionieren
• AVakening van termen, begrippen deﬁni3e.
• Spanningsveld: is pionieren presen3e of is het
evangelisa3e?
• Vanuit de Open Hof voor Soestbreed; de Open
Hof hee\ een keuze gemaakt voor presen3e.
• De aandacht ligt op 20-50 jaar. Samenwerking
met de projectgroep Jeugd is van belang.
• Worden we afgerekend op resultaat? En wat
noemen we resultaat?
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Jeugd
Bereikt

○ Consensus op Missie en Visie Jeugdwerk PGS
○ Con3nuering van ingeze`e beleid Taakgroep Jeugd
○ "S"p op de horizon” bepaald (in concept)
○ Deel van minimumeisen bepaald (in concept)

Stappenplan

○ Inventariseren alle huidige jeugdac3viteiten PGS
○ Vrijwilligers samenbrengen en betrekken
○ Feedback & behoe\e kinderen / ouders
○ Samen met Taakgroep beleidsplannen realiseren

Gebouwen (1)

Jeugd 2
Overgangsfase 2016/2017
Hoe de pijn voor gezinnen en kinderen beperken?
• Roosterindeling Vierplekken 2016/2017 hee\ grote invloed
• Roulerend rooster is las>g:
Gezinnen met kinderen in verschillende lee\ijden
Jonge kinderen; geborgen-, herkenbaarheid en voorspelbaarheid
belangrijk

§ Korte voorbereidings3jd tot overgangsfase:
-> Gezamenlijk jeugdprogramma zou vòòr zomer gereed moeten
zijn
-> Snelle besluitvorming en afstemming nodig

Gebouwen (2)
• Criteria gebouwen:
– func3onaliteit en bruikbaarheid
– situering, ligging en bereikbaarheid
– exploita3e (onderhoud en energie)
– culturele en architectonische waarde
– verkoopmogelijkheden en –opbrengst
• Toetsing scenario’s obv “Trektocht…”:
Nieuwe kerk van de toekomst, voor alle genera3es, met
prioriteit voor jeugd, nieuwe vormen van gemeente-zijn
(pionierskerk e.a.), aandacht voor historie, uitgaande van
verdiepen, verbreden, verbinden

Scenario’s A
(complementair)
• DOK + WK
• DOK + EK
• DOK + DOH

Scenario’s B
(2x mul3func3oneel + DOK)
• DOK / DOH + EK
• DOK / DOH + WK
• DOK / EK + WK

Beoogd resultaat:
Afgewogen en onderbouwd advies aan AK ten aanzien van
• Eén scenario A
• Eén scenario B
Mo3vering / onderbouwing op basis van criteria
Scenariokeuze door AK

Bestuur
• Uitgangspunt is één protestantse gemeente
dus één kerkenraad
• Er komt één nieuwe Plaatselijke Regeling
voor zowel de overgangssitua3e als voor de
uiteindelijke situa3e.
• Er blij\ een AK nodig vanwege de
bijzondere posi3e van de Johanneskerk.
Zoeken naar een simpele oplossing.
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Bestuur (2)
• De posi3e van de kernen wordt beperkt
gehouden om de ontwikkeling van
afzonderlijke gemeenten tegen te gaan.
• blijvend binden van de vrijwilligers
• Hoe moet de overgang organisatorisch
plaatsvinden?

Financiën
• Het gaat over stoﬀelijke zaken en over
personeel.
• De personeelsplanning is rond, het
personeelsplan nog niet.
• Wat is van deze wijk en wat van die? Alle
eigendommen zijn van de PGS, bij de fusie is
dat geregeld. De dagelijkse prak3jk is anders.
In de nieuwe Plaatselijke Regeling komt daar
aandacht voor.

Naar elkaar
toegroeien
• Opdracht AK: bedenk een roula3eschema door
beurtelings een kerk te sluiten
• Voorstel projectgroep: niet al per 1-1-2017
kerken sluiten, maar in de overgangsperiode
voorgangers dubbel inze`en: twee predikanten
op vier vieringen per zondagmorgen, om 9.30 of
11.00 uur – in elke kerk is elke zondag dienst.
• Drie keuzemogelijkheden brengen de gemeente
in beweging: vierplek, 3jds3p, voorganger
• Koﬃe ná de dienst of vóór de dienst gee\
momenten van ontmoe3ng

Financiën (2)
• Komen er kernkassen? Nee, alles loopt via het
Kerkelijk Bureau.
• In de interne structuur komen er twee mensen
per gebouw, een onderhoudsman en een
regelneef (verhuur, aansturen vrijwillige kosters
e.d.)
• De legaten, gelden, potjes worden
geïnventariseerd. Er is behoe\e aan een scherpe
deﬁni3e van ‘’Geoormerkt’’.
• Andere organisa3e van Kerkbalans, wordt per
straat.

NET (2)
• Koppels van kerken met verwante liturgie:
Emmakerk en Wilhelminakerk, Open Hof en
Oude Kerk: om en om vroege of late dienst
• Aanvangs3jden wisselen per week om
bijzondere diensten te kunnen spreiden
• Ruilzondagen en gezamenlijke zomerdiensten
(in twee kerken) net als in 2016
• Mogelijk samenwerking van beamteams,
organisten, cantorijen/koren, e.a.
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PASTORESTEAM

NET (3)
Andere wegen om Naar Elkaar Toe te groeien:
• Gezamenlijke (start)zondag op 18 september
op de Eng (Evenemententerrein) i.p.v. Openluchtdienst
• Meer gezamenlijke ac3viteiten in het kader
van ‘Cursus en coaching’ (V&T)
• Soestbrede huiskamergesprekken
• Maal3jdini3a3even, ﬁetstochten, diaconale
ac3es

• Mission statement pastores
• Pastores verrichten het werk voor de PGS in
teamverband.
• Pastores zijn niet meer ‘van’ een wijk of een kern.
• Pastores zijn PGS-breed inzetbaar.
• Pastores worden voor een belangrijk deel van hun werk
toegewezen aan een of meerdere taakgroepen.

PASTORESTEAM (2)
• Beleidsplan Pastoraat / inhoud
• inzet pastorale vrijwilligers
• doelgroep- en themagericht groepspastoraat
• missionair pastoraat
• Beleidsplan Pastoraat / organisa3e
• 2016: één kerkenraad + 4 kernen, 4,9 \e pastor
• 2017: 4,1 \e pastor
• 2018: één kerkenraad met / zonder kernen
• Reglement pastoresteam
• Inzet en taakverdeling van pastores op basis van interesse,
competen3e en specialisa3e.

Communica3e
•
•
•
•

Adverten3e communica3emedewerker
6 uur per week voor 2 jaar
Sollicita3ecommissie
Spin in het web:
– Adviserend
– Uitvoerend

• Communica3eplan

•
•
•
•
•
•
•
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