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Protestantse Gemeente Ginneken Beleidsplan 2015 - 2019
INLEIDING
“Openheid en Verbinding”, met deze trefwoorden willen wij, Protestantse Gemeente
Ginneken, aangeven welke weg we inslaan met dit beleidsplan.
We leven in een tijd waarin zaken niet meer zijn zoals ze waren: geloofsbeleving en
samenleving zijn aan sterke verandering onderhevig.
Daarbij blijven we ons bewust van onze primaire reden van bestaan: vorm proberen te
geven aan het mysterie van verbinding met de Eeuwige; in onze zondagse eredienst, maar
ook daarbuiten en op andere tijden. Daardoor geïnspireerd beleggen we samenkomsten en
organiseren we activiteiten van allerlei aard. Zo proberen we gemeente van Christus te zijn:
zijn blijde boodschap te verkondigen en onze roeping te volgen door te werken in en aan de
wereld.
Voor dat laatste zijn openheid en verbinding van groot belang. In diverse voorafgaande
(Kerkenraads-) vergaderingen is herhaaldelijk naar voren gekomen dat op deze terreinen
nog wel één en ander te verbeteren valt. Onze gemeente en haar activiteiten zijn te weinig
bekend in de directe omgeving, spelen zich te veel af “achter de muur”.
Daarnaast is het besef gegroeid, dat samenwerking met andere kerken én met
maatschappelijke organisaties niet alleen makkelijk en voordelig is, maar ook een opdracht
en een noodzaak om te kunnen voortbestaan.
Vanuit dat besef ontstaan: zorg voor elkaar in de eigen en in wijdere kring, openstelling van
gebouwen en terrein, bevorderen en organiseren van zinvolle activiteiten met en voor de
directe omgeving.
Dat alles binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden en beschikbare uren van
vrijwilligers

3

VIEREN
Onze gemeente kent onderscheiden vieringen: Dienst van Woord en Gebed, waarin ook
gelegenheid is voor Doopbediening, op de eerste zondag van de maand. Op de overige
zondagen: Dienst van Schrift en Maaltijd. Binnen dit schema zijn er ook speciale diensten:
ZWO-, Dienst met kinderen. Vesperdiensten zijn er op weekdagen in de advent- en
veertigdagentijd.
Sinds de eerste helft van de twintigste eeuw oriënteert de gemeente zich voor haar liturgie
op een oecumenisch-katholieke traditie. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het zeer
frequent vieren van de Maaltijd van de Heer, een gevoeligheid voor symbolen als licht en
stilte, de rol van muziek en de participatie van gemeenteleden. Opeenvolgende predikanten
brachten en brengen daar, al dan niet samen met gemeenteleden, accenten in aan. In
toenemende mate wordt het basisstramien van de dienst benut voor variatie. Veel
gemeenteleden en bezoekers van buiten waarderen de manier van vieren vanwege de stijl,
de sfeer, de aandacht voor muziek en de verbondenheid met andere christenen. Het
gegroeide profiel geeft onze gemeente een unieke plaats in de regio Breda en daarbuiten.
Maar vanzelfsprekend is dat profiel niet.
Een deel van onze gemeente, ook niet gering in aantal, kan zich moeilijk vinden in de
vormen, de taal of de stijl waarvan de gemeente zich in het vieren bedient; men vindt deze
te weinig eigentijds, te plechtig, te statisch, te eenvormig, te lang, en vraagt zich af of wat er
gegroeid is voldoende aanspreekt in de 21e eeuw.
De motivatie om mee te vieren loopt uiteen, zoals ook de frequentie van het bezoek aan de
diensten sterk varieert. Er is een besef dat de leefsituatie van jonge ouders verschilt van die
van gepensioneerden, zoals ook de situatie van kinderen en zij die vanwege ouderdom of
ziekte zorg behoeven, een geheel andere is. Toch leeft bij een deel van de gemeente het
gevoel dat wekelijkse kerkgang de meest geëigende vorm van betrokkenheid is.
In de komende beleidsperiode wil de Kerkenraad meer zicht krijgen op verschillende
vormen van betrokkenheid bij het vieren in onze gemeente. Wat beleven we en wat zouden
we willen beleven? Wat is passende taal, passende stijl voor het vieren van de gemeente van
Christus in Ginneken vandaag? Hoe verhouden zich herkenbaarheid en experiment? Gaat
het erom dat wij ons thuis kunnen voelen in het vieren of vieren we om (on)rustig te blijven?
Welke waarden of overtuigingen verbinden wij aan het vieren? Bij het ontginnen van de
speelruimte voor verandering adviseert de Liturgiecommissie. Zij zal het onderlinge
(geloofs)gesprek in de gemeente moeten voeden, zó dat wie dat wil, mee kan spreken en
denken, en gehoord wordt.
Deze adviescommissie zal qua bemensing een duidelijke afspiegeling moeten vormen van
onze geloofsgemeenschap. De diverse “stromingen” daarbinnen zullen daarin
vertegenwoordigd zijn. De Kerkenraad verstrekt de commissie een duidelijke opdracht om te
adviseren over actualisering van het liturgisch profiel van onze gemeente, en concrete
voorstellen te doen voor de vernieuwing van zondagmorgendienst en vespers (vorm, stijl,
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sfeer, muziek, participatie, spiritualiteit).
Daarbij zal tevens de vraag betrokken moeten worden naar het gewicht van het vieren van
de Maaltijd van de Heer. Kunnen we komen tot een andere, evenwichtige verdeling tussen
diensten met en diensten zonder maaltijdviering?
We willen graag onderzoeken wat er ten aanzien van het vieren leeft bij de leden van onze
gemeente, maar ook bij “omstanders”: zij die slechts met een dun draadje aan onze
gemeente verbonden zijn of het contact, vrijwel, hebben verloren. Geen gemakkelijke
opgave! Het verdient nader onderzoek welke wegen daartoe kunnen worden bewandeld..
Mogelijk bestaat er binnen of buiten de gemeente zoals die ons nu bekend is, de behoefte
aan andere vormen van eredienst op andere tijdstippen dan de zondagochtend, eventueel
gecombineerd met muziek en/of gelegenheid voor ontmoeting. Te denken valt aan ouders
van jonge kinderen, vijftigplussers of ouderen op respectievelijk zaterdag en zondag.
Het is plezierig te constateren dat het houden van jeugd/jongerendiensten meer aandacht
heeft gekregen. De komende jaren zullen tenminste vier van deze speciale diensten worden
gehouden.

5

DIENEN, in OPENHEID en met VERBINDING
Dienen hoort bij onze roeping als christelijke gemeente. Het betreft dienen dichtbij en veraf.
Omzien naar elkaar brengt goed tot uitdrukking waar het in het dienen dichtbij op aan komt.
Dit deel van het beleidsplan is daaraan gewijd. Verderop gaat het over dienen veraf en over
openheid voor de wereld waarin we leven (“Verbinding in wijdere kring”).
Dienen in de kring van de gemeente
Het is een opdracht van de gemeenteleden, en van de Kerkenraad in het bijzonder, dat
iedereen, van welke leeftijdscategorie ook, zich verbonden kan weten en voelen met het
geheel van de gemeente. Aansprekende activiteiten en vormen van ontmoeting zijn daartoe
georganiseerd; het is goed ze ook kritisch tegen het licht te houden. Per leeftijdscategorie:
Ouderen
Onze gemeente telt een groot aantal leden die op (hoge) leeftijd zijn. Na een actief leven
zijn ze vaak niet meer in staat de kerkdiensten te bezoeken of mee te doen aan activiteiten.
Vanuit de gemeente wordt op diverse manieren aandacht besteed aan deze groep:
- ouderlingen gaan op huisbezoek aan de hand van een wijkindeling
- de Diaconie verzorgt voor alle 80+-ers een bloemengroet met Kerst en Pasen
- vrijwilligers bezorgen een verjaardagsattentie bij alle 80+-ers (Kerkelijk Huisbezoek)
Desondanks leeft de gedachte dat het pastoraat, in elk geval voor deze groep, tekortschiet.
Het is goed dat, in een projectgroepje bijvoorbeeld, deze situatie met een frisse blik opnieuw
bekeken wordt. Signaleren van nood en behoefte aan zorg zijn voor deze groep van groot
belang.
Nu De Werve gesloten wordt, kunnen we ons richten op mogelijke diensten-op-locatie in
andere huizen en/of groot-huisbezoek; een zinvolle en werkbesparende vorm van pastoraat.
Voor een kleine groep gemeenteleden vormt de kerkwebradio, ondanks fysieke afstand, een
belangrijk middel voor verbondenheid met de gemeente.
Een bescheiden aantal, meest oudere, gemeenteleden bezoekt de Koffie-ochtend, elke
tweede woensdag van de maand in Mariëndal. Te onderzoeken valt op welke manier een
groter aantal mensen voor deze activiteit kan worden bereikt. In eerste instantie valt te
denken aan bewoners van de nabij gelegen Marckhoek. Maar ruimere deelname is beslist
denkbaar. We denken dat ook een gezamenlijke maaltijd met deze groep, enkele malen per
jaar in een behoefte kan voorzien en zeker zal bijdragen aan (onderlinge) verbinding.
Velen van onze gemeente zijn mantelzorger, voor een oudere, voor een zieke; en vaak zelf al
op leeftijd. Het moet mogelijk zijn een poule te vormen van mensen die als “respijtzorger”
kunnen optreden en zo aan momenten van ontspanning voor de mantelzorger bijdragen.
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Ouders van jonge kinderen, 30/40-ers
Op zondag dikwijls niet zichtbaar, maar wel degelijk verbonden met het geheel van de
gemeente, is een groep van ouders van jonge kinderen. Een groep in de strikte zin van het
woord zijn deze dertigers en veertigers niet per se, maar ze bevinden zich in een
vergelijkbare levensfase. Bijvoorbeeld via de doop van een kind of door sociale of muzikale
contacten komt hun betrokkenheid bij geloof en kerk-zijn naar de voorgrond. Hun geloof en
betrokkenheid vormen een belangrijke impuls voor het leven van de gemeente en zijn een
voorwaarde om in deze maatschappij een zichtbare rol te kunnen blijven spelen.
De zondagse kerkdienst (b)lijkt niet het ideale moment voor verbinding met elkaar. Welke
momenten en gelegenheden zijn dat wel? De weekprogramma’s van gezinnen zitten
behoorlijk vol. Wat ziet men zelf als geëigende manieren om de betrokkenheid te voeden
dan wel vorm te geven?. Activiteiten op projectbasis lijken hier de meeste kans van slagen te
hebben: thematische bijeenkomsten op een enkele avond, of gecombineerd met een
hapje/drankje aan het eind van de zaterdagmiddag? Voor nadere bezinning hierop is het
nodig om tijd en energie te investeren in het creëren van deze netwerken: contacten
onderhouden en uitbouwen, creativiteit.
Studenten
Er zijn in Breda enkele duizenden studenten. Een deel daarvan woont in Ginneken en staat
bij onze gemeente ingeschreven. Traditionele manieren om met hen in contact te komen
(welkomstbrief) leveren doorgaans weinig op. Hun levensritme (door de week studeren in
Breda, in het weekend naar huis) lijkt niet parallel te lopen met dat van onze gemeente,
waar vooral de zondag een moment van ontmoeting is.
Studentenpredikant Niels Den Toom (Protestantse Gemeente Breda) biedt via het project
ZuiderZin (www.zuiderzin.nl) trainingen en cursussen aan en belegt maaltijden (“meet and
eat”) waarbij hij nadrukkelijk ook buitenlandse studenten probeert de betrekken. Via
ZuiderZin beweegt Den Toom zich buiten het traditionele domein van de kerk en legt hij zich
als “life coach” toe op zingevingsvragen en persoonlijke groei. We zullen contact met hem en
zijn vernieuwende werk onderhouden, ook al zien we op dit moment geen mogelijkheden
om daar concreet een rol bij te spelen.
Scholieren
Enkele jaren geleden is geprobeerd om ten behoeve van een groepje jongeren uit onze
gemeente samen op te trekken met de PG Breda, zodat zij ook andere jongeren konden
ontmoeten. Ze namen deel aan diensten, bij toerbeurt in de verschillende kerkgebouwen. Er
was een beperkt aantal malen per jaar catechese. De ervaring leerde dat dit “rondtrekken”
voor de jongeren te onrustig was, men kwam nergens echt “thuis”.
Met de jeugdwerker die onze gemeente samen met de PG Breda had aangesteld, is de
predikant in 2014 begonnen om opnieuw te proberen scholieren die bij de gemeente horen
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bij elkaar te krijgen. Het eerste doel was kennis te maken om zo te kunnen achterhalen wat
er leeft bij de verschillende leeftijdsgroepen. De kleine aantallen maakten het echter moeilijk
om de groep ook daadwerkelijk op te splitsen. Dat laatste is wel noodzakelijk om goed aan te
sluiten bij de eigen vragen en ontwikkeling van de leeftijdsgroepen.
De komende jaren willen we blijven nagaan hoe onze gemeente in het jeugdwerk kan
optrekken met buurgemeenten (Breda, Prinsenbeek, Rijen-Dongen, Chaam, Zundert) en
wellicht ook met de buurparochie. We realiseren ons dat een christelijke gemeente voor
scholieren doorgaans nauwelijks interessant is als er geen leeftijdgenoten zijn.
Om iets op te kunnen bouwen, is het noodzakelijk dat er actief contact gelegd wordt en in
“groepsvorming” wordt geïnvesteerd. Gedacht wordt aan het gezamenlijk organiseren van
een “jeugd-event”.
Tegelijk gaan we, waar dat kan, de scholieren actief betrekken bij het leven van de
gemeente, op een manier die past bij hun interesses, en die duidelijk maakt dat zij er toe
doen en de gemeente hen nodig heeft.
De Kleine Kerk, basisschoolleerlingen
We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen delen in het leven van de gemeente van
Christus, door mee te vieren, maar ook door te leren en te dienen. De gelegenheid hiervoor
wordt veelal gecreëerd op de eerste zondag van de maand, en met hogere frequentie in de
advents- en veertigdagentijd wanneer de gemeente zich voorbereidt op het vieren van de
grote feesten. Parallel aan de kerkdienst kunnen kinderen samen spelenderwijs kennis
maken met Bijbelverhalen en de feesten. Als een helder signaal (ook aan de volwassenen)
dat kinderen deel van deze gemeente zijn, maken ze zowel het begin als het einde van de
kerkdienst mee. In diensten waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, sluiten de
kinderen aan in de rij en kunnen ze brood ontvangen of een zegen. (zie ook: VIEREN)
Onder begeleiding van de jongerenwerker is in 2014 gestart met “Diensten met kinderen”.
Daarin is voor deze groep kinderen een actieve rol weggelegd. De diensten hebben een
eenvoudige structuur, die kinderen vertrouwd probeert te maken met de bouwstenen van
de eredienst. In 2014 is een (hernieuwd) begin gemaakt met een kinderkerstfeest op
kerstavond. Een prachtige gelegenheid om ook kinderen en hun ouders of verzorgers die
normaal de weg naar de kerk niet zo makkelijk vinden, te laten delen in de dienst van de
gemeente. De verbondenheid die bij dit soort diensten ontstaat, koesteren we als een groot
goed.
We zien de noodzaak om de kinderen van vandaag beter te leren kennen. Met welke ogen
kijken zij naar de wereld? Hoe krijgen kerk, geloof en religie voor hen betekenis? Kunnen wij
daar als gemeente in dit deel van de Bredase samenleving een bijdrage aan leveren? We
willen nagaan of we kunnen participeren in lokale initiatieven die bijvoorbeeld vanuit de
basisscholen van Ginneken worden ondernomen; en mogelijk ook vanuit die van Bavel,
Ulvenhout en Galder. Daartoe zoeken we structureel contact met deze scholen en met de
Rooms Katholieke buurparochie.
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Om de aandacht voor kinderen en jongeren serieus vorm te (blijven) geven, zoeken we naar
extra menskracht.
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VERBINDING IN WIJDERE KRING
Onze gemeente is zich bewust van het feit dat de Kerken (niet alleen) in onze omgeving
krimpen in ledental en financiële mogelijkheden. Tegelijkertijd constateert zij dat nood ín en
vragen úit de samenleving toenemen, met daarbij soms de verwachting dat de kerk in zal
kunnen springen. Om in deze situatie passend te reageren, zoekt onze gemeente verbinding
met buurgemeenten en andere mogelijke partners. Door een zichtbare plek in te nemen in
de netwerken van de samenleving, kunnen we beter invulling geven aan onze dienst in de
wereld. Daarin samen optrekken zien we als een voorwaarde, maar ook als een bron van
inspiratie voor kerk-zijn in deze regio.
De afgelopen jaren is er op diverse terreinen en met wisselende intensiteit samengewerkt
tussen Breda, Prinsenbeek en Ginneken; een samenwerking die we graag intensiveren en
uitbreiden.
Een specifiek terrein waarop deze samenwerking bloeit, is de zorg voor en verbinding met
onze verre naasten en partners, middels projecten van ZWO en deelneming in de Diaconale
Contactgroep Breda, Wismar, Arad; activiteiten die we minstens op het huidige niveau willen
handhaven.
Recent is de samenwerking die kleine buurgemeenten onderling en met ons zoeken.
Vertegenwoordigers van Chaam, Zundert, Prinsenbeek, Dongen-Rijen en Ginneken, en ook
Breda, zijn bijeen geweest om de mogelijkheden voor verbinding te onderzoeken. Zo begint
een vorm van regionale samenwerking te ontstaan.
Dit alles in het besef dat er opgaven liggen die voor elke afzonderlijke gemeente te groot
zijn, maar in gezamenlijkheid wél kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt aan projecten
voor de jeugd, muziek in de kerk, pr en communicatie, vorming en toerusting etc.
We zullen al doende ook samen moeten werken aan scenario’s voor de toekomst. Waar
willen / kunnen we naartoe met het dienen door de kerk in deze regio?
Vanuit ons huidige profiel, onze geografische ligging en de samenwerking die er al is, zien we
verschillende positieve aanknopingspunten om over toekomstscenario’s na te denken. Onze
gemeente is tegelijk:




Stadskerk, samen met de PGB en de PGP in de stad Breda
Regiokerk, samen met de protestantse kerken in de regio Breda
Wijkkerk, met activiteiten en gebouwen present in de naaste omgeving: Ginneken,
met zijn 5200 inwoners; waaronder relatief veel ouderen en absoluut weinig
allochtonen.

In contact met het (zorg-) wijkteam Ginneken en/of één van de sociale teams willen we
inventariseren op welke wijze onze gemeente ondersteunend kan zijn voor (oudere)
gemeenteleden. Aangezien het wijkteam geen locatie heeft, kan ons eigen complex mogelijk
een rol spelen.
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Zichtbaarheid in en openheid naar de samenleving worden groter wanneer we ons
verbinden met kerkelijke en maatschappelijke partners; in de eerste plaats in onze naaste
omgeving: de wijk Ginneken. Door ons open op te stellen en naar buiten te richten, kunnen
we mogelijk iets betekenen voor individuen en groepen die anders buiten ons gezichtsveld
blijven. Primaire taak zou kunnen zijn ¨mensen wegwijs maken in het woud van instanties
die voor iedereen toegankelijk zijn”.
a. De contacten met de RK Jeruzalemparochie Laurentius Ginneken zijn tot nu toe uitsluitend
gericht op vieringen en andere kerkelijke activiteiten, maar gezamenlijke acties naar buiten
zijn zeker niet bij voorbaat uitgesloten.
b. Er is verbinding gezocht met de Wijkraad Ginneken = Ginneken om ons netwerk te
vergroten, beter te weten wat in de wijk leeft en hoe we daarin iets kunnen betekenen.
c. Een en ander sluit aan bij de Zorgplannen van de Gemeente Breda: Er is een wijkteam
opgezet dat de uitvoering van de zorg, na een indicatiestelling, zal organiseren. Eerste
contacten zijn daarmee gelegd. De signaalfunctie vanuit het pastoraat van een kerkelijke
gemeente kan daarbij van groot belang zijn.
d. Onderzocht dient te worden of en hoe de gebouwen op ons kerkelijk erf een rol kunnen
spelen bij het bevorderen van onderlinge ontmoeting van wijkbewoners.
e. Vanuit de Diaconie van de PGB functioneert een werkgroepje. Het is goed daarbij ons licht
op te steken.
f. Hetzelfde geldt voor de landelijke organisatie van de PKN, deze ondersteunt gemeenten
die op dit gebied actief willen zijn.
Het aantal mantelzorgers zal toenemen, ook in de ondersteuning van deze mensen dient de
kerk een rol te spelen.
g. Het lijkt nuttig contact te openen met De Zonnebloem Breda. Dit kan leiden tot, grotere,
deelname van gemeenteleden aan activiteiten die De Zonnebloem organiseert; wanneer
gebruik wordt gemaakt van Mariëndal, zijn dergelijke activiteiten ook voor bewoners van de
wijk Ginneken goed bereikbaar.
Breda-breed gezien, constateren we dat er omstandigheden en problemen zijn die vragen
om een aanpak die de mogelijkheden van een enkele kerkelijke gemeente te boven gaat.
Ten aanzien van de armoedebestrijding zijn er contacten met, en diaconale donaties voor,
de Voedselbank, het Annahuis, de Stichting HIBO (Hulp in bijzondere omstandigheden).
Er is contact gezocht met het Stedelijk Diaconaal Beraad, een van oorsprong RK instelling
waarin onze Gemeente niet mag ontbreken. Men is er bezig intern wat orde op zaken te
stellen.
Bij alles wat er gebeurt en georganiseerd wordt, gaan we bezien of jongeren projectmatig als
vrijwilliger mee kunnen doen.
Daarnaast zullen we er ons als gemeente rekenschap van moeten geven dat voor alle
verbindingen en activiteiten mensen nodig zijn om er uitvoering aan te geven. Het kan nodig
blijken dat een extra beroep gedaan wordt op het pastoraal en diaconaal bewustzijn van de
gemeente. Maar ook dat heeft zijn grenzen.
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Bovendien geldt, dat heel veel bezoek en ondersteuning in stilte in en vanuit onze gemeente
plaatsvindt zonder dat dit wordt gezien of geafficheerd als kerkelijk werk!
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COMMUNICEREN
Intern: De belangrijkste communicatiemiddelen binnen onze gemeente zijn: het blad
“Kerknieuws”, onze officiële periodiek en de website van de gemeente. Kerknieuws wordt
vrijwel geheel gevuld met bijdragen van predikant, kerkenraad, leden van commissies en
gemeenteleden. Af en toe is er een artikel van buiten. De redactie bestaat uit
gemeenteleden, één van hen maakt de teksten drukklaar. Daarmee is ook de kwetsbaarheid
aangegeven.
Een ander punt van aandacht is de verschijningsfrequentie. Met negen nummers per jaar is
het vrijwel onmogelijk de actualiteit op de voet te volgen en ieder die met enige regelmaat
iets te melden heeft voor de gemeente, weet hoezeer een vooruitziende blik wordt
verlangd. Openheid en verbinding vragen om bezinning op andere vormen.
Het is noodzakelijk om op niet al te lange termijn ons onderdak te zoeken bij het maandblad
S’amen van de Protestantse Gemeente Breda; dat brengt ons in elk geval beter op de hoogte
van elkaars doen en laten, al zullen we het met minder “eigen” ruimte moeten doen.
Om écht bij de tijd te zijn, lijkt een weekbrief het beste middel. Een klein voorproefje
daarvan zien we in de mededelingen op het zondags liturgieblad, dat echter alleen de
kerkgangers in handen krijgen; het liturgieblad is ook digitaal beschikbaar.
Vergelijkbaar zijn de mondelinge mededelingen tijdens de dienst.
Wanneer een weekbrief digitaal verschijnt, worden bovendien de kosten lager. Het
verzamelen van mailadressen is dan de eerste stap.
Voor contacten met de jeugd en met ouders ouders van jonge kinderen gaat de predikant
gebruik maken van social-media.
De website www.protestantsegemeenteginneken.nl werkt naar twee kanten. Doordat deze
nauwkeurig wordt bijgehouden, is hij een vraagbaak voor de gemeente. Maar ook relatieve
buitenstaanders, doopouders bijvoorbeeld, weten hem te vinden en komen zo op de hoogte
van wat in de gemeente leeft. De site is daarmee van groot belang voor de communicatie.
Extern. Naast de site is hier ook een rol weggelegd voor de wekelijkse wijkbladen, die niet
alleen bericht geven over de diensten, maar (als er ruimte is) ook over andere zaken die voor
de lezers van belang kunnen zijn. Een redactielid van Kerknieuws levert de kopij aan.
Dagblad BN-De Stem doet alleen verslag als er bijzondere gebeurtenissen zijn die onze kerk
of gemeente betreffen.
De externe communicatie is voor onze gemeente van groot belang; bij een groeiende
behoefte aan openheid en verbinding naar en met de omgeving van gemeente en kerkelijk
erf, dient ook de kwantiteit en kwaliteit van onze PR toe te nemen. De aandacht daarvoor
kan mogelijk gestalte krijgen in een kleine, door de kerkenraad in te stellen, commissie.
Een informatieve folder over onze kerk en gemeente is beschikbaar.
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PRESENT ZIJN en PRESENTEREN
Openheid en verbinding brengen met zich mee dat de grenzen tussen de kerkelijke
gemeente en de lokale gemeenschap c.q. de cultuur waarin wij leven, dikwijls niet scherp te
trekken zijn. Op allerlei manieren is er overlap. De komende periode willen we de verbanden
die er zijn versterken en uitbreiden. Gastvrijheid is daarbij een sleutelwoord. Als kerkelijke
gemeente willen we ruimte bieden aan activiteiten met een algemeen karakter die
raakvlakken hebben met onze eigen activiteiten: het vieren van feesten en jubilea,
trouwvieringen, afscheid van overledenen, concerten, lezingen, cursussen, maaltijden etc.
We hebben bovendien de overtuiging dat we ook zelf op het grensvlak van kerk en
samenleving nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Actief gestalte geven aan gastvrijheid
zet de toon voor de openheid die bij ons past.
Er bestaan al jaren inloop-koffieochtenden, die trouw bezocht worden, en ook de lunches
die georganiseerd worden voorzien in een behoefte; mensen kunnen op deze manier
contacten met elkaar leggen of deze hernieuwen.
De cursussen die er reeds worden gegeven en de koren die er repeteren geven aan dat
Mariëndal een geliefde en bruikbare locatie is. Om het gebouw een frisse en eigentijdse
uitstraling te geven is een bescheiden opknapbeurt noodzakelijk; het wordt daarmee
aantrekkelijker voor gebruik door de gemeente én (feestelijke) bijeenkomsten.
Het Romenyhuis en de aula van begraafplaats de Bieberg zijn locaties die zich lenen voor
vergaderingen, lezingen, repetities en cursussen in kleinere kring.
Al dergelijke inspanningen dragen ertoe bij van het kerkelijk terrein een uitnodigend en
levendig centrum te maken in het Ginneken dat de interactie tussen kerk en omgeving
versterkt.
Het lijkt nuttig dat we ons als gemeente om te beginnen breed oriënteren: veel is mogelijk,
we zullen moeten kiezen wat bij ons past.
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BEHEREN
Binnen de Kerkenraad, die als geheel verantwoordelijk is, zijn het de Kerkrentmeesters die in
het bijzonder met het beheer van geld en goederen zijn belast. Zij ontwikkelen beleid voor
een gezonde financiële positie, zodat de gemeente zich kan toeleggen op haar roeping :
“de lofzang gaande houden”, als kerk present zijn in de wereld.
Dat vraagt om personele en materiële voorzieningen: een predikant die (in) de gemeente
voorgaat, gebouwen die ruimte bieden voor eredienst en activiteiten.
De volgende aspecten spelen daarbij een rol:
1. Geldwerving en geldbeheer
Het belangrijkste deel van de inkomsten komt van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage.
Aangezien deze inkomstenbron langzaam maar zeker opdroogt, zullen er andere
bronnen van inkomsten moeten worden gegenereerd om de jaarlijkse begroting
sluitend te krijgen. Hiertoe dienen de volgende initiatieven:
 Uitbreiding van verhuur van kerk, Mariëndal, Romenyhuis en de aula van De
Bieberg. Samenstellen van projectgroepen om de bezetting van de diverse
gebouwen te verbeteren.
 Uitbreiding van de mogelijkheden om te begraven en daarmee de opbrengsten
verhogen. Mede daarom zijn de beide begraafplaatsen opengesteld voor alle
gezindten.
 Waar mogelijk aanvragen van subsidies voor te verrichten werkzaamheden aan
de gebouwen en terreinen.
 Onderzoek en gebruik van moderne methoden van geldwerving.
Jaarlijks stellen de kerkrentmeesters een begroting op die ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de kerkenraad. De verdeling van de ter beschikking staande middelen vindt plaats in
overleg met de kerkenraad.
2. Financieel beheer ten aanzien van personen
*De huidige predikant is tot 2018 voor 80% in dienst, waarna dit terugvalt tot 70% als
de financiële situatie daar aanleiding toe geeft. Het streven blijft een 100%
aanstelling te verwezenlijken.
*De koster heeft een contract voor 23 uur per week. Het streven is dit aantal uren te
verhogen zonder dat dit leidt tot verhoging van de totale exploitatiekosten.
*De organist heeft een deeltijdcontract voor onbepaalde tijd, maar is de
pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. De tweede organist wordt conform de
regelingen van de PKN betaald.
*Vrijwilligers krijgen betaling volgens de regelingen van PKN en belastingdienst
Het personeel is en blijft volgens de geldende voorschriften verzekerd en zal de
voorgeschreven scholing krijgen om te voldoen aan alle voor ons geldende vereisten
van de ARBO-wetgeving.
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3. Beheer van gebouwen en terreinen
Om alle functies te kunnen blijven vervullen, is het beleid erop gericht gebouwen en
terreinen in goede conditie te houden. Reparatie, aanpassing en onderhoud worden
zo efficiënt en duurzaam als mogelijk verricht. De beschikbare middelen zijn daarbij
leidend. De kerkrentmeesters gaan een meerjaren onderhoudsplan ontwikkelen,
waarbij het jaarlijks rapport van de monumentenwacht ten aanzien van kerk,
kosterswoning en consistorie een belangrijk uitgangspunt is.
De verhuur van gebouwen voor allerlei evenementen zal worden uitgebreid (zie ook
Presentatie). De kerkenraad stelt daarvoor grenzen op. Om de verhuurmogelijkheden
te vergroten, is aanpassing, onderhoud en restauratie noodzakelijk. De
kerkrentmeesters stellen daartoe een prioriteitenplan op. Waar mogelijk vragen we
de inzet van vrijwilligers.
De exploitatie van de begraafplaatsen blijft de verantwoordelijkheid van de “Stichting
Begraafplaatsen en crematoria voor Westelijk Noord-Brabant”.
4. Leden- en bijdragenadministratie
Beide administraties zijn geautomatiseerd in het LedenRegistratieProgramma LRP.
Ondanks tekortkomingen in het systeem is gebruik ervan noodzakelijk om het
ledenbestand goed te kunnen bijhouden. Het gebruik van de bijdragenadministratie
is nodig voor een goed beheer van de binnenkomende gelden. Het verdient
aanbeveling het systeem breder te gebruiken, met name voor de organisatie van het
pastoraat.
5. Toekomstig beleid
De kerkenraad rekent het ook tot haar taak plannen te ontwikkelen voor het geval
onze gemeente niet langer zelfstandig zou kunnen voortbestaan. Daarbij zal behalve
de financiële situatie ook de relatie met ons omringende PKN-gemeenten moeten
worden betrokken.
Zoals uit de onder 1. aangegeven activiteiten blijkt, doen de Kerkrentmeesters
vooralsnog al het mogelijke om voldoende financiële middelen te genereren voor
het blijvend functioneren van de gemeente. Ook zien zij toe op het efficiënt besteden
van hetgeen beschikbaar komt. Dit is nodig. De vanzelfsprekendheid waarmee
Kerkbalans voldoende geld opleverde om de begroting sluitend te maken, is voorbij.
Het is goed dat nieuwe wegen gezocht en ook gevonden worden.

Bijlagen:
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I Meerjarenprognose
II Stichting Vrienden Protestantse Laurentiuskerk Ginneken
Met genoegen neemt de kerkenraad kennis van een initiatief dat is genomen door
een aantal leden van onze gemeente om een stichting op te richten die de verbinding en de
betrokkenheid van inwoners van Ginneken en omstreken met ons prachtige historische
kerkgebouw als cultureel erfgoed vorm kan geven.
III Diaconale en andere taken in de eredienst
IV Prioriteiten voor september 2015 – augustus 2016
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Prioriteiten naar aanleiding van Beleidsplan 2015-2019
Periode: september 2015 - augustus 2016

Communicatie
Werkgroep communicatie opstarten
- deze werkgroep probeert om een digitale nieuwsbrief in het leven te roepen

Samenwerking
1. Stedelijk
Samenwerking met S'amen vorm geven;
-Twee redactieleden zoeken om te participeren in S'amen

2. Regionaal
Jeugdwerk: gezamenlijk één jaarlijkse gezamenlijke activiteit voor kinderen (4-11 jaar)
en/of jongeren (12-18 jaar) organiseren.

Liturgie
Uitbreiding samenstelling werkgroep Liturgie
-Kerkenraad formuleert een opdracht (uiterlijk december 2015) aan de werkgroep voor
een eerste experiment (zie voor bouwstenen: Beleidsplan).

Dienen
1. Dichtbij
-Opzetten pastoraal team dat zich toelegt op bezoekwerk (december 2015).
-Een project met scholieren van 12-18 jaar opzetten (voorjaar 2016).
-Twee kerkdiensten met kinderen 5-11 jaar (naast een kinderkerstfeest).
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2. In wijdere kring
Plaats in lokale netwerken innemen en onderhouden (kerkenraadsleden)

Culturele activiteiten / evenementen
Instellen werkgroep die activiteiten coördineert én samenwerkingspartners zoekt.
Activiteiten:
- Boekenmarkt/startzaterdag (september 2015)
- Dienstenveiling (2016)
- Opening vernieuwde begraafplaats
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