Beleidsplan PG Wijhe 2015-2019
In onze visie richten we ons met de Bijbel als kompas op God, onszelf, elkaar en de samenleving,
vanuit een inspirerende, laagdrempelige, veilige en gastvrije gemeente.
De protestantse gemeente Wijhe is veelzijdig en dynamisch. Er wordt met oprechte aandacht naar
elkaar en de ander omgezien. Een gemeente waar iedereen welkom is.
Om ook toekomstbestendig te blijven is het goed om met regelmaat de uitgangspunten van het
beleid te bezien.
De kerkenraad heeft opdracht gegeven om het beleidsplan beter leesbaar, hanteerbaar en
toepasbaar te maken.
Uit reacties van de Raden en Colleges is gebleken dat de uitgangspunten van het beleid zoals deze op
18 april 2012 aan de gemeente zijn gepresenteerd, ongewijzigd blijven.
Dit plan beschrijft in hoofdlijnen wat we als kerkenraad de komende tijd willen realiseren.
Hoe we dit uitvoeren is te vinden in de activiteitenplannen, die jaarlijks worden geactualiseerd.
Kerkenraad
inspireert, bevordert samenhang, samenwerking en geeft richting
Vormt het bestuur en is het hoogst besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente Wijhe.
Pastorale Raad
Vergroot de bewustwording van ons geloof
Vanuit ons geloof hebben we voortdurend aandacht voor en zien we om naar elkaar en de ander.
Door elkaar hierbij voortdurend te betrekken worden we ons meer bewust van het samen gemeente
zijn en verduidelijken we de rol en plaats van de kerk in de samenleving.
College van Diakenen
haalt mensen uit hun isolement
Vanuit barmhartigheid en gerechtigheid verzorgt het College van Diakenen hulp en ziet om naar
elkaar met vertrouwen en wederzijds respect. Zij verleent bijstand, verzorging en bescherming aan
onze medemens; neemt deel aan vrijwilligerswerk ten behoeve van het algemeen maatschappelijk
welzijn; signaleert knelsituaties in de samenleving en neemt hierop actie.
College van Kerkrentmeesters
bevordert met de juiste inzet van middelen de kernactiviteiten van de gemeente
Het College van Kerkrentmeesters is bij veel zaken van de gemeente betrokken.
Door voortdurend zorgvuldig te prioriteren, te communiceren en voldoende geldmiddelen te
benutten; gebouwen, inzet van professionals en geldwerving te optimaliseren wordt een bijdrage
geleverd aan het realiseren van de kernactiviteiten van de gemeente.
Taakgroep Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking
draagt wereldwijd bij aan een betere toekomst
Geeft steun aan partnerkerken elders in de wereld op basis van overleg en samenwerking.
Probeert levensomstandigheden te verbeteren om zo bij te dragen aan een betere toekomst.
Werkt aan het veranderen van politieke en economische structuren in rijke en arme landen.
De taakgroep ZWO valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie
Taakgroep Missionaire gemeente
ontwikkelt een missionaire visie op bestaande taken en prioriteiten
Geeft gevraagd en ongevraagd advies en is een platform om doel en taak van de protestantse
gemeente concreet aan de orde te stellen.

Bestaande taken, taakgroepen en werkzaamheden worden geregeld doorgelicht en bezien op hun
missionaire aspecten. Door kennis, gedeelde ervaringen, informatie, bewustwording, vragen stellen
en zo mogelijk andere prioritering, bereiken dat de drempel van de gemeente naar de samenleving
zo laag mogelijk is en blijft.
De taakgroep missionaire gemeente bestaat uit een afvaardiging van de deelraden en een paar
gemeenteleden
Taakgroep Kerk en Ouderen
organiseert activiteiten voor ouderen en wil daardoor de betrokkenheid van ouderen en overige
gemeenteleden optimaal mogelijk te stimuleren.
Taakgroep Kerk en Jeugd
biedt jongeren een veilige plek met oriëntatie op de Bijbel, God, zichzelf en de ander
Samen vieren, leren, helpen, ontmoeten en doorgeven.
Vorming en Toerusting
bevordert deskundigheid van gemeenteleden met de Bijbel als kompas
Tal van activiteiten worden gepland met grote verscheidenheid in vorm en inhoud. Met als doel om
volop keuzemogelijkheden te bieden aan onderwerpen voor zowel de invulling, als het bijwonen van
bijeenkomsten, zodat er verschillende invalshoeken kunnen worden belicht.
Taakgroep Liturgie en Eredienst
biedt een aantrekkelijke kerkdienst voor alle leeftijden
Uitgangspunt is het handhaven van diensten en vieringen met daarin ruimte voor het verschillend
omgaan met Bijbel en de relatie met God.
Het coördineren, stimuleren en faciliteren van zaken rondom de eredienst en ondersteunen van de
Pastorale Raad bij de beraadslagingen over de invulling van de erediensten.
Taakgroep Vrijwilligersbeleid
initieert, faciliteert de werving, selectie, begeleiding en het uitzwaaien van vrijwilligers
Het voortbestaan van onze gemeente staat of valt met vrijwilligers. Men is ook vandaag de dag best
bereid om vrijwilligerswerk te verrichten, echter onder andere voorwaarden dan voorheen. Er zijn in
onze gemeente ruim 175 vrijwilligers actief. Juist daarom is het van belang dat op een transparante
wijze de samenhang, samenwerking en richting wordt uitgedragen.
De taakgroep faciliteert en inspireert de werving, selectie, begeleiding en het uitzwaaien van de
vrijwilliger.
Taakgroep Communicatie en Publiciteit
verschaft inzicht in onze inspirerende, laagdrempelige, veilige en gastvrije gemeente
Proactief leden en anderen met grote verscheidenheid aan informatie- en communicatiemiddelen op
de hoogte brengen en houden, zodat men zich verbonden voelt bij de gemeente.
Taakgroep Oecumene
samenwerking met andere christelijke geloofsgenoten. Bevorderen van eenheid, onderling begrip, en
samenwerking met voornamelijk de plaatselijke rooms katholieke parochie wordt nagestreefd.
Vast gesteld in de vergadering van 10 maart 2015
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Als u vragen heeft of een toelichting wens t.a.v. dit beleidsplan kunt u contact opnemen met
de scriba ( scriba@pgwijhe.nl )

