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Voorwoord

De kerkorde schrijft voor dat iedere gemeente een beleidsplan heeft voor 4 à 5 jaar. Voor het
beleidsplan van de Protestantse Gemeente Waalwijk is input geleverd door alle werkgroepen
in de kerkenraad en vervolgens is het voorgelegd aan de leden van de gemeente.
Het beleidsplan geeft aan wat de gemeente voor accenten wil leggen voor de komende jaren.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Waalwijk zoals vastgesteld in de
vergadering van de grote kerkenraad van (voorlopig: 21 april 2022, definitief 10 mei 2022)
Als gemeente leven we in tijd van corona. Dit betekent dat vanaf maart 2020 het leven en
ook het kerkelijk leven beperkt wordt door allerlei maatregelen. Het samenkomen in
erediensten en het omzien naar elkaar heeft een heel andere dimensie gekregen in de laatste
jaren. We weten nog niet hoe dit de komende jaren zal verlopen. Dit gegeven heeft grote
invloed op de accenten die de komende jaren gelegd zullen moeten worden. We zijn de
fysieke verbinding met elkaar als gemeenteleden kwijtgeraakt en zullen die weer moeten
hervinden en ons ook beraden op andere vormen van verbinding met God en elkaar.
We zullen ons als gemeente moeten richten op onze kernwaarden:
• (leven vanuit) het Evangelie van Jezus Christus;
• (zoeken naar) verbinding;
• (streven naar) een gezonde samenleving met daarin een gezonde geloofsgemeenschap;
Daarnaast gaat binnen onze gemeente één van beide predikanten in mei 2022 met
emeritaat. Dit betekent dat we naast onze predikant (0,8 fte) op zoek gaan naar een tweede
predikant en/of kerkelijk werker. De grootte van de aanstelling zal bepaald worden door de
behoefte van de gemeente en de ruimte binnen de begroting.
Tot slot is het beleidsplan geen keurslijf, maar geeft het richting aan het werk in de gemeente
en zal het regelmatig geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Aan alle werkgroepen is
gevraagd input te leveren. Deze input is zichtbaar in de bijdrage van alle werkgroepen en
vormt de basis van onze missie en visie.
Iedere werkgroep maakt jaarlijks een jaarplan waarin vermeld wordt welk speerpunt op
welke manier uitgewerkt wordt. Deze jaarplannen (voor het komende seizoen) worden
vastgesteld op de vergadering van de grote kerkenraad in september. Hierbij is een evaluatie
van het voorgaande seizoen met daaruit voortvloeiend het nieuwe jaarplan.
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Missie (Wie willen we zijn?)

Onze missie is dat we een gemeenschap van gelovigen willen zijn waarbij het Evangelie van
Jezus Christus de leidraad is voor ons leven met God, elkaar en de wereld om ons heen.
Hiermee willen we in de voetsporen van Jezus Christus treden.

Visie (Hoe willen we onze missie
uitvoeren?)

Onze visie is, dat we levend naar het evangelie van Jezus Christus, meebouwen aan een
duurzame, rechtvaardige en barmhartige samenleving.
Daarom willen we een gemeenschap zijn, die naar elkaar en naar Gods schepping omziet.
(duurzaamheid)
We willen gestalte geven aan (de) bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving
elkaar raken. (in Vieren en V&T)
In onze gemeente willen we een plaats bieden waar mensen, van binnen en buiten de kerk,
zich met God en elkaar verbonden weten. (Jeugd, Pastoraat, Diaconie)
Bovenstaande punten vormen de basis van ons beleidsplan “In verbinding met God samen
in de wereld”. Vanuit deze verbinding kijken wij om naar elkaar als gemeenteleden, maar
wij kijken ook naar samenwerking in de regio en hebben oog voor de nood van de wereld
dichtbij en verder weg. Onze missionaire en diaconale taak nemen wij hierin serieus.

Profiel van de gemeente

De Protestantse Gemeente Waalwijk (PGW) is een voortzetting van de voormalige
Hervormde Gemeente Waalwijk-Centrum en de Gereformeerde Kerk Waalwijk. Sinds
januari 2017 is de fusiegemeente PG Waalwijk ontstaan. DE PGW is een gemeente binnen
de Protestantse Kerk in Nederland. Onze gemeente is een streekgemeente. Een aanzienlijk
deel van de leden is woonachtig buiten de kern van Waalwijk. De gemeente kenmerkt zich
door leden van verschillende achtergrond en geloofsbeleving.
De wekelijkse kerkdienst (vieren) op zondag is van oudsher heel belangrijk. Opmerkelijk is
ook dat we voorlopig, dankzij de fusie, twee kerkgebouwen (met ieder hun eigen sfeer)
hebben en twee predikanten. De wekelijkse eredienst wordt afwisselend voor langere tijd
in een van de gebouwen gehouden.
Om ruimte te geven aan de “veelkleurigheid” in geloofsbeleving worden er verschillende
soorten kerkdiensten gehouden, van traditioneel tot meer experimenteel.
(Het experimentele kan zitten in de manier waarop gelovigen in de dienst in meerdere of
mindere mate actief participeren. Het zit in muziek/zang en verbeelding, de verhouding van
woord en stilte, van expressiviteit en ingetogenheid.)
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Het omzien naar elkaar(pastoraat) en het jeugdwerk zijn naast de wekelijkse kerkdienst
belangrijke pijlers van de gemeente.
In het pastoraat wordt het omzien naar elkaar (binnen onze gemeente) versterkt door onze
missionaire en diaconale opdracht om ons ook te richten op onze medemens buiten onze
gemeente met pastorale en/of diaconale zorg.
Met name voor de jeugd is de PGML (regionaal samenwerkingsverband van PKNgemeenten in de Langstraat) essentieel. Het is belangrijk dat jongeren uit de omgeving
elkaar kunnen ontmoeten, om het geloof te ontdekken en vorm te geven, maar ook om
een leuke tijd te hebben met elkaar en nieuwe vrienden te maken.
Als gemeente willen we met een open blik naar de wereld om ons heen kijken en zoeken
naar verbinding met de wereld om ons heen. We strekken onze armen uit naar iedereen
die naar zingeving in het leven zoekt en omarmen ook nieuwe manieren van
geloofsuitingen.
Ook hebben we oog voor mensen die de kerk zijn kwijtgeraakt en/of het evangelie niet
(meer) kennen en willen met hen actief op zoek gaan naar nieuwe vormen van
geloofsbeleving.
Leden
In onderstaand schema is de opbouw van onze gemeente zichtbaar. De opbouw geeft aan
dat de PGW een “vergrijzende” gemeente is.

Gebouwen en Kerkdiensten
De PGW bezit tot nu toe twee kerkgebouwen: de monumentale Kerk aan de Haven en de
Ambrosiuskerk die in de zestiger jaren gebouwd is. Tot nu toe wordt er wisselend gekerkt in
de gebouwen, maar door corona is van de afspraken afgeweken omdat het aantal
kerkgangers in de Kerk aan de Haven groter kan zijn.
Voorts heeft de gemeente het beheer over een begraafplaats en bezit zij één pastorie. De
tweede pastorie is in 2021 verkocht. Komend jaar zal er verder worden nagedacht over
herbestemming van gebouwen. Hiervoor is een beleidsnotitie “herbestemming gebouwen”
geschreven en een taakgroep ingesteld.
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Ambtsdragers en vrijwilligers
Het kerkenwerk wordt in belangrijke mate gedragen door vele vrijwilligers die actief zijn in
de kerk. Zij vervullen een breed scala aan functies. De gemeente heeft tot nu toe twee
predikanten (totaal 1,8 fte). In 2022 gaat één van beide predikanten (1 fte) met emeritaat.

Organisatie van de gemeente
Bij de totstandkoming van de fusie in januari 2017 is gekozen voor een werkgroepenmodel
waarbij ambtsdragers en niet-ambtsdragers lid zijn van een werkgroep. De ambtsdragers
van de werkgroepen vormen met elkaar de grote kerkenraad. Hierin hebben op dit
moment 18 leden zitting. De grote kerkenraad is de eigenlijke kerkenraad. Zij komt in de
regel viermaal per jaar bijeen.
Daarnaast is er een kleine kerkenraad die ten minste vijf maal per jaar bijeenkomt en
waarin naast de predikant(en), een (duo)voorzitter en een scriba tevens uit iedere
werkgroep de voorzitter zitting heeft. De kleine kerkenraad coördineert de uitvoering van
de taken en toetst deze aan het beleidsplan.

Diaconie

Kernpunt
Diaconie is dienst, dienen. De diaconie heeft binnen onze gemeente oog en oor voor
mensen in nood en heeft bij deze taken een voortrekkersrol in de gemeente.
De diaconie richt zich op het genereren van een lange termijn stabiele jaarlijkse
inkomstenstroom uit vermogen enerzijds en bijdragen uit collecten en giften uit de
gemeente anderzijds.
Deze financiële middelen worden ingezet om een aantal diaconale projecten structureel te
ondersteunen. Er wordt continu gewerkt aan de verbondenheid van de gemeente met deze
projecten. De diaconale opdracht is een zichtbare uitdrukking van de gehele gemeente en
is in die zin ook missionair.
De diaconie werkt proactief samen
• met andere diaconieën in de regio
• binnen het Samenwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk
• met de landelijke Federatie van Diaconieën
• Wereldwijd binnen Kerk in Actie.
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Pastoraat

Kernpunt
Het omzien naar elkaar in alle facetten bevorderen en ons daarvoor inzetten. We zien het
pastoraat als een van de dragende pijlers van onze gemeente.
•
•
•

Pastoraat is in de ontmoeting aandacht schenken aan hoogte- en dieptepunten van het
leven, vragen rondom geloof en zingeving, belangrijke beslissingen in het leven en het
ontwikkelen van vormen van gemeenschap.
Betrokkenheid en verbinding zijn hierbij belangrijke items.
Omzien naar elkaar is het cement van de gemeenschap.

We hebben als kerk ook een missionaire opdracht en daarom beperkt dit omzien naar
elkaar zich niet tot de eigen gemeente.
• We willen ons in de toekomst dan ook uitdrukkelijk naar buiten richten en activiteiten
ontplooien die ook gericht zijn op mensen buiten onze gemeente.
• We denken hierbij aan het organiseren van momenten van ontmoeting zoals
bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden.

Vieren

Kernpunt
Het realiseren van inspirerende erediensten waarin wij God en elkaar ontmoeten, kunnen
luisteren naar een actuele preek met een duidelijke, verdiepende Bijbeluitleg, met ruimte
om het geloof op eigen manier te beleven. Deze ontmoeting en uitleg kunnen worden
ondersteund door muziek en beeld.
•
•
•

De eerste tijd is het belangrijk dat gemeenteleden elkaar (na alle maatregelen rondom
corona) weer ontmoeten in de eredienst.
Het streven naar actieve bijdrage van gemeenteleden
Prikkelend, maar herkenbaar met ruimte om te experimenteren

Jeugd

Kernpunt
De jeugd moet betrokken en gezien worden in de kerk. Hun leefwereld moet zichtbaar en
voelbaar zijn. Zij moeten zich thuis voelen in onze gemeente.
•
•
•

Uitnodigend naar jongeren en kinderen door ze meer ruimte te bieden binnen en
buiten de kerkdiensten
Meer onderlinge verbinding creëren tussen gezinnen met kinderen
Communicatiekanalen uitbreiden/heroverwegen om doelgroepen beter te bereiken
(Instagram, kerk-app)
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•
•

Oprecht belangstellend voor hen en hun leefwereld
Voor de oudere jeugd is de PGML* essentieel. Het is belangrijk dat er een ontmoeting is
met jongeren uit de regio, om het geloof te ontdekken en vorm te geven, maar ook om
een leuke tijd te hebben met elkaar en nieuwe vrienden te maken.

*PGML komt later terug in het beleidsplan

Vorming
&Toerusting

Kernpunt
Het faciliteren van het gesprek en initiator zijn voor inspirerende bijeenkomsten. Dit in een
open karakter en laagdrempelig voor iedereen.
•
•
•
•

we willen inzichten krijgen in levensverhalen, Bijbelverhalen
we willen dat we als gemeente met elkaar in verbinding blijven.
we willen plekken creëren waar mensen zich veilig voelen en vragen durven te stellen.
we willen zoeken naar verdieping, mensen nieuwsgierig maken en prikkelen.

Communicatie

Kernpunt
De communicatie tussen kerkenraad en gemeente en vice versa is helder en brengt ons bij
elkaar en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
De communicatie
• is eigentijds
• is uniform (namens de PG Waalwijk)
• is warm, bemoedigend, uitnodigend
• is zakelijk als het moet
• is ondersteunend voor andere werkgroepen/colleges
• maakt naast traditionele vormen ook gebruik van moderne middelen
De volgende activiteiten worden opgestart:
• introductie van de PG Waalwijk-app
• de andere (sociale) media en het doel ervan in kaart brengen
• een standaardformat ontwikkelen voor communicatie namens de PG Waalwijk in
taalgebruik (wanneer formeel/informeel) en uiterlijk (sjabloon voor mail, brief enz.)
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Kerkrentmeesters

Kernpunt
Het College van Kerkrentmeesters zet zich in voor de financiële belangen van de
Protestantse Gemeente Waalwijk, zo dat dit de opbouw van een levende en actieve
gemeente bevordert.
Zorgen voor voldoende middelen waarin we faciliterend naar de gemeente kunnen zijn
zodat de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus kan doorgaan.
• geldwerving
• meerjarenbegroting
• onderhoud
• huisvesting
activiteiten voor 2022
• Herbestemming gebouwen
• Samenwerking bestuur Stg De Haven intensiveren
• Onderhoud kerkgebouwen
• Verhuur gebouwen

PGML

Kernpunt (Protestante Gemeenten Midden Langstraat)
Volgens de opdracht vanuit de landelijke kerk gestalte geven aan de verantwoordelijkheid
die gemeenten voor elkaar hebben door het voeren van het geloofsgesprek en het op
andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van gemeenten in het nakomen van hun
taak en roeping.
•
•
•
•

De PGML is een samenwerkingsverband (een ring) waarvan alle PKN gemeenten in De
Langstraat lid zijn
De PGML organiseert de ontmoeting van ambtsdragers en gemeenteleden binnen het
gebied van de ring rondom actuele thema’s van geloof en kerk-zijn
De PGML bevordert de saamhorigheid van de gemeenten in het omzien naar elkaar,
het samenwerken en het uitwisselen van ervaringen
De PGML zoekt naar mogelijkheden om jongeren uit de regio met elkaar te verbinden
door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen

De PG Waalwijk onderschrijft van harte de doelstellingen van de PGML, staat open voor
samenwerking binnen de ring en zal waar mogelijk ook actief hieraan meewerken
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Raad van Kerken

Kernpunt
De Protestantse Gemeente Waalwijk heeft een afvaardiging in de Raad van Kerken
Waalwijk. Hiermee geven wij te kennen dat de PG Waalwijk de oecumenische
samenwerking serieus nemen.
• Elkaar positief benaderen
• Elkaar leren kennen en waarderen
• Participeren in gezamenlijke initiatieven om de dialoog gaande te houden
• Present zijn bij belangrijke evenementen binnen andere geloofsgenootschappen

Classis

Kernpunt
Binnen de PGW wordt de classis gezien als gezamenlijke vergadering van gemeenten
waarin we als gemeente mee kunnen denken over het beleid van de landelijke kerk. Het is
tevens een vergadering waarop we een beroep kunnen doen als we op welke wijze dan ook
problemen ervaren in onze gemeente. Daarom worden verzoeken vanuit de classis om over
bepaalde zaken als kerkenraad een mening te formuleren altijd serieus genomen,
besproken en beantwoord.
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