1

Zoektocht naar verbinding.

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Waalwijk
voor de jaren 2017 – 2022

Vastgesteld op:

Protestantse Gemeente Waalwijk

Beleidsplan 2017 - 2021

2

INHOUDSOPGAVE

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Waalwijk 2017 – 2022…………..1
Inhoudsopgave…………………………………………………………………2
Voorwoord……………………………………………………………………..3
Inleiding………………………………………………………………………..3/4
Missie (Wie willen we zijn?)………………………………………………......4
Visie (Hoe willen we onze missie uitvoeren?)………………………………...4
Profiel van de gemeente………………………………………………………..4/5
Organisatie van de gemeente…………………………………………………..5/6
Werkgroep Diaconie…………………………………………………………...6
Werkgroep Pastoraat…………………………………………………………...7
Werkgroep Communicatie……………………………………………………..7/8
Werkgroep Jeugd………………………………………………………………9
Werkgroep Leren&Ontmoeten………………………………………………...9/10
Werkgroep Vieren……………………………………………………………..10
Werkgroep Kerkrentmeesters………………………………………………….10/11
Werkgroep PGML……………………………………………………………..11/12
Classis………………………………………………………………………….12
Raad van Kerken……………………………………………………………….13
Bijlage 1: gedetailleerde uitwerking jeugdbeleid komende jaren
Bijlage 2: gedetailleerde uitwerking kerkrentmeesterlijk beleid komende jaren

Protestantse Gemeente Waalwijk

Beleidsplan 2017 - 2021

3

Voorwoord

De kerkorde van de PKN schrijft voor dat de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een
beleidplan opstelt, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters,
het college van diakenen en voorts alle daarvoor in aanmerking komende organen van de
gemeente. Alvorens het beleidsplan vast te stellen geeft de kerkenraad de leden van de gemeente de
gelegenheid hun mening over het beleidsplan (of een voorgestelde wijziging hierin) kenbaar te
maken. Het plan geeft richting en verheldert voor gemeenteleden waar de accenten voor de
komende tijd komen te liggen. In een beleidsplan zet de gemeente op een rij wat zij in de nabije
toekomst wil bereiken.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Waalwijk zoals vastgesteld in de
vergadering van de grote kerkenraad van……..
Als Protestantse gemeente staan we voor belangrijke keuzes: enerzijds zijn de uitdagingen groot
om in een tijdperk van individualisering, een 24-uurseconomie en verschuivingen in het
maatschappelijk leven de betekenis van het Evangelie levend te houden. Anderzijds moeten we
accepteren dat de bestaande vormen van kerk-zijn niet altijd meer toereikend zijn en dat we
geconfronteerd worden met een teruggang van mensen en middelen. Daarbij zijn het vinden van
voldoende ambtsdragers voor het bestuurlijk werk binnen de kerkenraad, het uitvoeren van onze
diaconale en pastorale taken en het voldoen aan de afspraken die in onze kerkorde zijn vastgelegd
een punt van zorg. Ook de landelijke kerk erkent deze zorg. Daarom heeft zij de nota Kerk 2025
uitgegeven waarin zowel voor de landelijke kerk als voor de plaatselijke gemeenten de uitdaging
centraal staat erin te slagen ballast los te laten, zodat we (blijven) toekomen aan de kern van
gemeente-zijn: Samenkomen in Gods naam, vieren, dienen en het Evangelie uitdragen.
Dit is ook het uitgangspunt van het beleid van de Protestantse Gemeente Waalwijk. We hebben
daartoe besloten te werken volgens een nieuw model: de werkgroepenstructuur. Met alle
werkgroepen samen proberen we aan het kerk-zijn vorm te geven. Hierbij krijgen de werkgroepen
enerzijds de ruimte om binnen het eigen werkgebied het eigen beleid vast te stellen en hierin
zelfsturend te zijn. Anderzijds wordt daarbij in het oog gehouden dat het gaat om gezamenlijk beleid
dat de gehele gemeente dient. Daarom wordt ook steeds weer de verbinding met de andere
werkgroepen gezocht.
Een beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar. Echter bevinden wij ons als
gemeente momenteel in een overgangsfase. We zijn recent gefuseerd. Daarbij hebben we een
vacature voor een tweede predikant en we hopen dan ook dat we over enige tijd een nieuwe
predikant mogen verwelkomen. Intussen willen we ons erop richten om vertrouwd te raken met het
werken in de nieuwe organisatie. Daarom willen we over twee jaar de uitwerking van dit beleidsplan
evalueren en sluiten we niet uit dat het dan op bepaalde punten zal worden bijgesteld.
Een beleidsplan is een instrument om structuur aan te brengen in het vele werk dat in de gemeente
gedaan moet worden. Het is geen keurslijf, maar het is bedoeld om kaders te scheppen waarbinnen
we kunnen werken aan de visie en missie die ons voor ogen staan en om lijnen uit te zetten
waarlangs aan het beleid wordt vormgegeven. Daarom is aan alle werkgroepen gevraagd om op
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schrift te zetten op welke wijze zij de visie en de missie van onze Protestantse gemeente willen
verwezenlijken. De uitkomsten hiervan hebben tot input gediend voor de totstandkoming van dit
beleidsplan. De kerkenraad heeft nagedacht over de opdracht die wij ons als kerkelijke gemeente
willen stellen en hoe wij aan die opdracht vorm willen geven. Een en ander is verwoord in de missie
en visie. Tenslotte wordt aan het eind van dit beleidsplan nog omschreven hoe wij ons als
plaatselijke kerk zien in verhouding tot de classis en de Raad van Kerken.

Missie (Wie willen we zijn?)

Onze missie is dat we als Protestantse Gemeente een gemeenschap van gelovigen willen zijn die
Gods Woord als uitgangspunt neemt. Rondom dit woord willen wij in Zijn naam samenkomen. Naar
dit Woord willen wij leven en handelen. Onze basis is de verkondiging van het evangelie in woord
en daad. Vanuit een gemeente waarbinnen we zelf gevoed worden willen we naar buiten uitdragen
dat geloven ertoe doet, dat geloof in God doel en richting geeft aan het leven, steun biedt op
momenten dat we dat nodig hebben en ons doet openstaan voor de persoonlijke noden van onze
medemens en de wereld om ons heen

Visie (Hoe willen we onze missie uitvoeren?)
De visie die hieruit voortkomt is dat we onze kerkelijke gemeente een plaats willen laten zijn waar

mensen zich met elkaar verbonden voelen, elkaar ontmoeten en inspireren. Daarom hebben we aan
dit beleidsplan de titel “Zoektocht naar verbinding” meegegeven. Vooral ook zoeken we naar een
blijvende goede verbinding tussen de twee oorspronkelijke wijkgemeenten. Vanuit die
verbondenheid willen we erop uit trekken om anderen het goede nieuws te vertellen en uit te
nodigen om met ons mee op te trekken. We vragen aandacht voor de minder bedeelden dichtbij en
ver weg. We zoeken naar verbinding met onze regio en daarmee geven we het missionaire karakter
van onze gemeente weer. We richten ons niet alleen op betrokken leden, maar zoeken via allerlei
wegen ook actief contact met de randkerkelijke leden en met hen die nog niet eerder bij een
kerkelijke gemeente hoorden.

Profiel van de gemeente

De Protestantse Gemeente Waalwijk (PGW) is een voortzetting van de voormalige Hervormde
Gemeente Waalwijk-Centrum en de Gereformeerde Kerk Waalwijk. In mei 2011 is er een
bestuurlijke fusie tot stand gekomen waarin beide voormalige gemeenten zijn verder gegaan als
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Waalwijk, te weten: wijkgemeente Kerk aan de Haven
en wijkgemeente Ambrosiuskerk. In januari 2017 is het besluit uitgevoerd om volledig samen te
gaan en te versmelten tot één Protestantse Gemeente.
Onze gemeente is een streekgemeente. Een aanzienlijk deel van de leden is woonachtig buiten de
kern van Waalwijk. Het omzien naar elkaar wordt als zeer belangrijk ervaren. Daarom is het
pastoraat erop gericht om gemeenteleden in de wijk waar zij wonen bij elkaar te brengen zodat er
een vorm van onderling pastoraat kan groeien. We noemen dit het netwerkpastoraat. Daarnaast
wordt met name bij de oudere gemeenteleden in het algemeen en bij andere leeftijdscategorieën in
periodes van ziekte en rouw nog sterk de behoefte gevoeld aan het traditionele pastoraat. Met de
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bestaande menskracht en middelen wordt hier zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen. Veel inzet
is er ook om jeugd en jongeren bij geloof en kerk te betrekken. Daarnaast zijn er diaconale en
missionaire initiatieven waarin de gemeente zich tevens naar buiten richt. Op veel van deze
terreinen is er uitwisseling en samenwerking met de buurgemeenten die verenigd zijn binnen een
overkoepelend samenwerkingsverband: de PGML (Protestantse Gemeenten Midden Langstraat).
Leden

Gebouwen en Kerkdiensten
De PGW bezit twee kerkgebouwen: de monumentale Kerk aan de Haven en de Ambrosiuskerk die in
de zestiger jaren gebouwd is. Beide gebouwen hebben een eigen karakter dat maakt dat ze geschikt
zijn voor verschillende soorten vieringen of bijeenkomsten. In de zomerperiode vinden de diensten
plaats in de Kerk aan de Haven en in de winterperiode in de Ambrosiuskerk. Van beide kerken is
onlangs het interieur aangepast in die zin dat de banken vervangen zijn door stoelen en dat de
opstelling aan de aard van de dienst kan worden aangepast. Daarbij is ook het uitgangspunt geweest
dat leden van beide voormalige wijkgemeenten zich in beide kerkgebouwen gaan thuis voelen, te
weten in een kerkgebouw dat opnieuw een gebouw ‘van samen’ is geworden. Ook kunnen de beide
kerkgebouwen door de nieuwe multifunctionele inrichting gemakkelijker verhuurd worden, uiteraard
voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de identiteit van een kerkgebouw. Beide kerken
hebben bovendien inpandige of naastgelegen zalen die gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten
en die daarnaast ook commercieel verhuurd worden. Voorts heeft de gemeente het beheer over een
begraafplaats en bezit zij twee pastorieën.
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. Een deel van hen is tevens ouderling, diaken of
kerkrentmeester. Ook de kosterstaken worden door vrijwilligers uitgevoerd. De gemeente heeft
ruimte voor twee predikanten (totaal 1,8 fte.)
Organisatie van de gemeente
Bij de totstandkoming van de volledige fusie in januari 2017 is gekozen voor een
werkgroepenmodel. Voor verschillende taakgebieden zijn werkgroepen opgericht waarin
ambtsdragers en niet-ambtsdragers samen de taken uitvoeren. De leden van de werkgroepen vormen
met elkaar de grote kerkenraad. Hierin hebben 48 mensen zitting, waarvan 18 ambtsdragers. De
grote kerkenraad is de eigenlijke kerkenraad. Zij komt in de regel tweemaal per jaar bijeen en kan
extra worden samengeroepen wanneer hiertoe aanleiding is.
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Daarnaast is er een kleine kerkenraad die ten minste vijf maal per jaar bijeenkomt en waarin
naast de predikant(en), een voorzitter en een scriba tevens uit iedere werkgroep een ambtsdrager
zitting heeft. De kleine kerkenraad coördineert de uitvoering van de taken en toetst deze aan het
beleidsplan.
Om de onderlinge informatie tussen de werkgroepen te garanderen wordt er op vaste momenten per
jaar een circulaire uitgegeven, “Symfonie” geheten, waarin alle werkgroepen verslag doen van hun
activiteiten.
Voor de uitvoering van het gemeentewerk in al haar facetten zijn de hier onderstaande
werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen stellen elk een eigen beleidsplan op
waarin zij weergeven welke beleidslijnen zij uitzetten, uitgaande van de eerder omschreven
visie en missie van onze Protestantse Gemeente. Zo wordt door al deze beleidsplannen
tezamen het beleid van de gemeente in totaliteit weergegeven.

Diaconie

Waar staan we voor?
- omzien naar elkaar;
- de gemeente betrekken bij diaconale activiteiten;
- herverdelen van levend geld;
- zorgvuldig omgaan met het vermogen van de diaconie.
Waar willen we naar toe?

- onze droom is een wereld waar beheer en herverdelen van bezittingen niet meer nodig is,
omdat iedereen het goed heeft.
- centraal staat het omzien naar elkaar binnen de kerk, lokaal, in Nederland en wereldwijd.
- ons oogmerk is een actieve diaconale gemeente, waarin jong en oud betrokken zijn.
Hoe willen wij onze opdracht uitvoeren?
- met hart en ziel
- door actief in de kerkdiensten inhoud te gegeven aan onze diaconale taken, o.a.:
* het verzorgen van avondmaal;
* het verzorgen van diaconale accentdiensten;
* het doorlopend aandacht vragen voor de noden in de wereld, dichtbij en ver weg
- door betrokken te zijn bij lokale activiteiten zoals:
* het houden van gezamenlijke maaltijden;
* actieve ondersteuning van gezinnen en alleenstaanden;
* actieve ondersteuning van lokale projecten;
* participatie in lokale en regionale overlegorganen.
- door één of enkele projecten in binnen- en/of buitenland gedurende langere tijd actief
financieel te ondersteunen.
- door één project in de regio te selecteren voor een paar jaar, met als doel ondersteuning
door de hele gemeente.
- door onze jeugd actief kennis te laten maken met onze diaconale opdracht.

Protestantse Gemeente Waalwijk

Beleidsplan 2017 - 2021

7

Pastoraat

Waar staan we voor
- voor een open, toegankelijke gemeenschap, die middenin de samenleving staat.
- waar iedereen welkom is en mee mag doen.
- waarin de verkondiging van het evangelie, de onderlinge ontmoeting en het omzien naar elkaar
centraal staan.
Als werkgroep willen we uitstralen dat geloven een feest is en hopen we dat de mensen die van buiten
naar ons kijken ons ook zo zien en beleven.
Waar willen we naar toe?
- Vernieuwing: het pastoraat een nieuwe vorm geven, toekomst gericht, rekening houdend met
wat er in deze tijd speelt in de samenleving
- Verdieping: in huiskamerbijeenkomsten en gespreksgroepen samen bezig zijn met
geloofsvragen, elkaar verrijken, elkaar bemoedigen en de blijde boodschap doorgeven.
- Verbinding: we zijn ons ervan bewust dat in de samengevoegde gemeente nog de
verschillen tussen de twee oorspronkelijke bloedgroepen gevoeld worden. Daarom willen
we intern zoeken naar verbinding en toegroeien naar eenheid. Daarnaast willen we ons
extern verbinden met de wereld om ons heen, dichtbij en ook verder weg.
- Vieren: we vinden de gezamenlijke vieringen belangrijk. Daarom willen we streven naar
ontspannen feestelijke diensten. Hierbij doelen we niet op diensten met een band of een koor
of ander bijzonderheden. Nee, elke dienst kan als feestelijke dienst ervaren worden. Zelfs een
uitvaartdienst omdat hierin onze hoop op Gods beloften centraal staat. We denken hierbij ook aan
vieringen op andere momenten bijvoorbeeld een zangdienst op zondagmiddag of op een
doordeweekse avond.
Hoe willen we onze opdracht uitvoeren?
- op het gebied van geloofsvragen en andere zaken rondom het geloof zoeken we naar hetgeen ons
verbindt
- we bouwen voort op wat er al is
- we staan alert in de samenleving en spelen gelijk in op zaken die actueel zijn
- we zetten ons in voor erediensten die ontspannen en feestelijk zijn
- we willen het pastoraat vernieuwen en toekomst gericht maken
- we creëren mogelijkheden voor het onderling gesprek, bemoediging en het herinneren aan de blijde
boodschap
- we willen missionair zijn en oog hebben voor de mensen buiten onze gemeente
- we geven uitleg waarom we iets doen
Bij het uitvoeren van onze opdracht kunnen we steunen op een grote groep pastorale medewerkers
die de leden van onze gemeente (75 jaar en ouder) persoonlijk opzoeken om de onderlinge band te
versterken.

Communicatie

Waar staan we voor?
- we communiceren vanuit de basis van geloof, hoop en liefde
- we staan voor een gemeente die open en transparant communiceert met haar omgeving en daardoor
onderling begrip en saamhorigheid creëert
- voor een gemeente die positiviteit uitstraalt en gastvrij en uitnodigend is
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- voor een gemeente die er niet alleen wil zijn voor de eigen leden, maar ook actief de communicatie
en de verbinding zoekt met niet-leden en randkerkelijken
Waar willen we naar toe?
- we willen als werkgroep Communicatie slagvaardig zijn, omdat we ons realiseren dat interne en
externe communicatie voor de gemeente van levensbelang is
- we willen onze communicatie laten aansluiten bij jongeren, zodat ook zij zich thuis kunnen voelen
In de Protestantse Gemeente Waalwijk.
- we willen via onze middelen van communicatie een zichtbare en aantrekkelijke gemeente zijn van
de Protestantse Kerk in Nederland
Hoe willen we onze opdracht uitvoeren?
- wat er gaandeweg in de werkgroepen ontdekt en ontwikkeld wordt, moet op relevante plaatsen
worden doorgegeven. Daarom is een goede samenwerking met alle werkgroepen essentieel en
moet de werkgroep Communicatie gevoed worden door vragen en ideeën van de andere
werkgroepen. Hierbij moet er begrip zijn voor ieders inbreng en moet iedere werkgroep eigen
accenten kunnen leggen rekening houdend met het eigen werkgebied.
- de werkgroep Communicatie denkt met de andere werkgroepen mee over hoe de actuele
informatie naar buiten toe kan worden gecommuniceerd.
- in de communicatie moet er ook ruimte zijn voor vragen en twijfels ten aanzien van het geloof
- mensen, zowel binnen als buiten de gemeente, moeten op de hoogte gebracht worden van zaken
die voor hen van belang kunnen zijn. Daarom moet de informatie van onze gemeente gratis
toegankelijk zijn
- wat buiten de gemeente speelt en voor ons van belang is, moet worden opgepikt, verwerkt en
gedeeld.
- mooie en inspirerende uitingen van gemeenteleden moeten niet beperkt blijven tot het kerkblad of
een post op social media, maar verder uitgedragen worden. We denken hierbij aan de lokale media
en onze zondagse vieringen.
Communicatiemiddelen
1. Kerkblad Kompas
2. Website
3. Nieuwsbrief
4. Facebook
5. Geprinte materialen, algemene informatiefolders, flyers en visitekaartjes:
6. Uitstraling van de kerkgebouwen
De uitstraling die een kerkgebouw heeft is ook een vorm van communicatie. Hierdoor wordt samen
met de andere communicatiemiddelen het visitekaartje van de PGW afgegeven. De werkgroep
communicatie gaat de komende jaren onderzoeken, samen met de werkgroep kerkrentmeesters, hoe
de uitstraling van de kerkgebouwen verbeterd kan worden.
7. Huis-aan-huisbladen
8. App
Het landelijk dienstencentrum biedt voor 121 euro per jaar de app Protestant aan. Deze kan
gekoppeld worden met de website en Facebook. Via pushberichten is het dan ook mogelijk om
gebruikers van de app op hun mobiele telefoon te benaderen. Inmiddels heeft ruim 60 procent van
de Nederlanders een smartphone. De werkgroep communicatie stelt voor om deze app te gaan
implementeren.
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Jeugd

Waar staan we voor?
- wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren een relatie met God gaan krijgen. God, de
Schepper staat aan het begin van onze levensweg. Hij wil een relatie aangaan met alle mensen.
Vanaf de geboorte wil Hij met hen zijn. In de kerk bezegelt de doop dit uitgangspunt.
- wij geloven in God, onze Vader, van ons houdt en een doel met ons heeft. Wij willen samen met
de jongeren de zoektocht ondernemen naar God en we willen hen daarom stimuleren om invulling
te geven aan hun relatie met God.
- wij staan voor een kerk die als dragende gemeenschap met kinderen en jongeren optrekt zonder
verschil te maken tussen leden en niet leden. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom!
- wij vinden het belangrijk open te staan voor de activiteiten van andere kerkgemeenschappen.
Waar willen we naar toe?
- wij willen graag dat de jeugd door met elkaar bezig te zijn rondom de Bijbel gaat ontdekken wie
God voor hen wil zijn en wat zijzelf voor Hem, de mensen om hen heen en in de wereld kunnen
betekenen.
- we willen werken aan een gemeenschap waarin ruimte is voor vragen en vormen en waarin
iedereen betrokken is op elkaar. We willen hierin samen optrekken en ontdekken.
Hoe voeren we onze opdracht uit?
- we willen de jeugd laten ervaren wat geloven inhoudt. Dit doen we door hen in contact te brengen
met leeftijdsgenoten en ouderen uit eigen kerk en uit andere kerken. We zetten daarbij in op
groepsvorming.
- we willen in de kerk werken aan een kindvriendelijk klimaat voor de jeugd en draagvlak voor het
jeugdwerk scheppen. We willen dat bereiken door goede communicatie en door de gemeente mee te
nemen in dit werk.
- we willen bij de geloofsopvoeding samenwerken met de ouders. Dit willen we doen door hen bij het
kerkelijk jeugdwerk te betrekken, hen te ondersteuning te geven door middel van cursussen en
hen in contact te brengen met gelijkgestemde gezinnen.
- we willen de jeugd in aanraking brengen met het evangelie en de protestantse traditie. Dit willen we
met name doen door in allerlei creatieve werkvormen met hen aan de slag te gaan met de Bijbel.
Een meer gedetailleerde uitwerking van het jeugdbeleid voor de komende jaren is als bijlage bij dit
beleidsplan van de PGW gevoegd.
Leren&Ontmoeten

Waar staan we voor?
Ontmoeten is kijken en zien, luisteren en horen, verbazen en verwonderen
Ontmoeten is de ander het beste van jezelf laten zien en het beste in de ander willen ontdekken
Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de ruimte geven, zodat je allebei kunt ontdekken
Ontmoeting met de ander, ontmoeting met God
Elke ontmoeting een nieuw begin
- we geloven dat we vanuit ontmoeting en door met en van elkaar te leren kunnen groeien in ons
geloof en groeien als mens.
- we krijgen inzichten in levensverhalen, Bijbelverhalen…
- we vinden dat leren en ontmoeten geen vast omkaderd geheel is, maar een open karakter heeft.
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Waar willen we naar toe?
- we willen ons erop richten 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.
Hoe voeren we onze opdracht uit?
- we creëren in en buiten de zondagse kerkdienst momenten waarop mensen elkaar kunnen
ontmoeten, kunnen leren, discussiëren, praten en luisteren.
- dit doen we door de volgende activiteiten te organiseren:
koffie drinken na de dienst
leermomenten
Veiling van beloften
Startzondag
Kerkborrel
Vieren
e

Waar staan we voor?
- we geloven in ruimte geven aan elkaar om samen te zoeken naar verschillende vormen van vieren
om ons geloof in te beleven.
- we zien dit als een verbindende zoektocht voor onze gemeente.
Waar willen we naartoe?
- we beogen een huis met verschillende ruimtes. Een huis met veel glas en veel licht van buiten naar
binnen en van binnen naar buiten, waarin we elkaar goed kunnen zien in onze veelkleurigheid.
- we willen er zijn voor elkaar en voor degenen die buiten onze gemeente staan. Daarom willen we
ook oproepen om elkaar uit te nodigen om samen te vieren.
- we geloven dat er veel manieren zijn om God te eren in diverse vormen van vieringen. We willen
onderzoeken welke vieringen bij onze gemeente passen. Hierbij willen we enerzijds zoeken naar
verfrissing en vernieuwing, maar anderzijds ook de traditie niet loslaten.
Hoe voeren we onze opdracht uit?
- door het ontwikkelen van verschillende aansprekende en uitgesproken vormen van vieren.
- door gemeenteleden te zoeken die affiniteit hebben met verschillende vormen van vieren en
deze mensen uit te nodigen om de vorm die hen aanspreekt mee te ontwikkelen.
- door te investeren in goede muziek en sprekers.
- door te investeren in talentontwikkeling binnen onze gemeente en binnen de PGML.
- door voorgangers te zoeken die zich richten op toepassing van de verkondiging in het dagelijks
leven.

Kerkrentmeesters

Waar staan we voor?
- vanuit ons geloof willen we dat de PG Waalwijk de evangelieverkondiging door kan laten gaan.
- als college stellen we de faciliteiten die hiervoor nodig zijn ter beschikking en onderhouden we
die.
- gezamenlijk zorgen we voor voldoende middelen om dat mogelijk te maken.
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Waar willen we naar toe?
- naar een levende gemeente die zich thuis voelt in twee multifunctionele (kerk)gebouwen, waarbij
de omgeving voor de geloofsbeleving optimaal is en blijft voor iedereen die in de gemeenschap
van de PG Waalwijk wil participeren.
Hoe voeren we onze opdracht uit?
- door een open communicatie met gemeenteleden, werkgroepen en de “omgeving van de kerk”
streven we naar betrokken leden en niet-leden, die gezamenlijk een breed draagvlak vormen voor
onze kerken, onze kerkgemeenschap en onze faciliteiten en daarmee een basis vormen voor de
werving van de benodigde middelen om de gemeenschap haar taak te laten uitvoeren.
Een meer gedetailleerde uitwerking van het kerkrentmeesterlijk beleid voor de komende jaren is
Als bijlage bij dit beleidsplan van de PGW gevoegd.

PGML

Historie en actuele situatie
Aan het einde van de vorige eeuw zijn er initiatieven ontwikkeld om twee maal per jaar als
moderamina van een zestal protestantse kerken in de Langstraat bijeen te komen en uit te wisselen.
Aanvankelijk heet dit de ‘zes kerkenvergadering’.
Gaandeweg sluiten meer kerken zich bij dit overleg aan. In 2008 participeren acht gemeenten in de
Langstraat in het overleg en doen drie gemeenten mee als aspirantlid. Men acht dan de tijd gekomen
voor een officiële naam voor dit overleg. Gekozen wordt voor de naam Protestantse Gemeenten
Midden Langstraat (PGML). Heden is de PGML een begrip in de regio en tevens een voorbeeld
voor de landelijke kerk hoe gemeenten op diverse terreinen met elkaar kunnen samenwerken en
elkaar kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn alle gemeenten in de Langstraat die deel uitmaken
van de in 2004 gevormde PKN lid van de PGML (Hervormd ’s Gravenmoer is gastlid).
Afgevaardigde ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden komen twee maal per jaar in
vergadering bijeen waarbij de gemeenten om beurten ‘gastheer’ zijn en daarnaast wordt eenmaal per
jaar een inspiratiedag georganiseerd.
De Protestantse Gemeente Waalwijk is altijd de drijvende kracht achter de PGML geweest. Op veel
terreinen van het gemeentewerk wordt tevens bezien welk onderdeel van het beleid een grotere
reikwijdte kan hebben dan alleen de eigen gemeente. Daarom is besloten om een werkgroep
PGML op te richten waarin vanuit elke andere werkgroep een afgevaardigde zit. Zo kunnen
gemeentegrens overstijgende activiteiten beter op elkaar worden afgestemd.
Waar staan we voor?
- onze visie is dat geloven ertoe doet en dat we het geloof kunnen vermenigvuldigen door het te
delen.
Waar willen we naar toe?
- we willen de rijkdom die we ervaren in onze eigen gemeente wat betreft het gemeentewerk, de
initiatieven die ontwikkeld worden en de vele gemeenteleden die hieraan uitvoer geven niet alleen
voor onszelf houden, maar deze ook delen met andere gemeenten. Zo kunnen we in woord en daad
het Evangelie verder uitdragen.
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Hoe voeren we onze opdracht uit?
Als werkgroep staan wij ten dienste van onze gemeente en treden we in naam van onze gemeente op
in de samenwerking met de gemeenten in de regio. Dat gebeurt op de hieronder beschreven terreinen:
- de Protestantse Gemeente Waalwijk neemt pro-actief deel aan de bijeenkomsten die in het kader
van de PGML worden georganiseerd en neemt desgewenst in overleg met andere gemeenten het
voortouw op de terreinen die vallen onder het aandachtsgebied van de PGML : missionair,
pastoraal, diaconaal, jeugd, kerkrentmeesterlijk alsmede in de werkgemeenschap.
- waar nodig wil de Protestantse Gemeente Waalwijk andere gemeenten ondersteunen bij het
uitvoeren van taken in het kader van de PGML.
- zij is bereid gemeenten die hierom vragen met raad en daad bij te staan.
- zij wil meedenken in activiteiten die erop gericht zijn de krachten te bundelen en mogelijkheden te
scheppen om in de toekomst te samen te smelten tot één Protestantse Gemeente Midden Langstraat.
- zij acht het van belang dat hierbij ook nadrukkelijk gekeken wordt hoe de contacten tussen de kerk
en de christelijke scholen kunnen worden gestimuleerd.
- tenslotte wil de PG actief het project “SaGe” ondersteunen.

Classis

De Classis
De classis is een regionale vergadering binnen onze PKN. Zij is de eerste meerdere vergadering na
het plaatselijk bestuursniveau en vormt de lijn die het grondvlak verbindt met de Synode als
landelijke kerkenraad. De classicale vergadering wordt gevormd door ambtsdragers die worden
afgevaardigd door tot de classis behorende gemeenten. De zelfstandigheid van de plaatselijke
gemeente wordt begrensd door de overtuiging dat gemeenten samen kerk zijn. De classes vaardigen
vertegenwoordigers af naar de landelijke synode. De taak van de classis is om de onderlinge band
tussen de gemeenten te bewaren, het geloofsgesprek te bevorderen, elkaar materieel en geestelijk te
steunen, toezicht op de gemeenten te houden en zaken te behandelen die niet door de plaatselijke
kerken kunnen worden afgehandeld. Vanaf mei 2018 zullen landelijk de bestaande classes overgaan
in grotere classicale verbanden en zal dit ook gevolgen hebben voor de werkwijze van de classis en
de afvaardiging vanuit de gemeenten.
Visie
Binnen onze Protestantse Gemeente wordt de classis gezien als meerdere vergadering via welke we
als gemeente mee kunnen denken over het beleid van de landelijke kerk. Het is tevens een
vergadering op welke 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.
Beleidsvoornemen
Classicale aangelegenheden en afvaardiging naar classicale vergaderingen worden overgelaten aan
de kleine kerkenraad. Deze zal ook de afvaardiging naar de classis regelen, tot in mei 2018 de
nieuwe wijze van afvaardigen in werking treedt..
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Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van 18 kerken in Nederland om de eenheid
tussen de kerken en hun dienst aan de samenleving te bevorderen. Doelstelling van de Raad van
Kerken is het bevorderen van de eenheid van christenen en de christelijke kerken ter plaatse. Dit
krijgt o.a. gestalte in een oecumenische dialoog tussen de kerken en samenwerking van kerken op
religieus, maatschappelijk en cultureel gebied en in een gezamenlijk optreden van de christelijke
kerken naar andere religies, de plaatselijke overheid en maatschappelijke instellingen.
Visie
De Protestantse Gemeente te Waalwijk voelt zich een onderdeel van de kerk van alle tijden en
eeuwen en staat daarom open voor een dialoog met andere geloofsgenootschappen in de regio.
Beleidsvoornemen
De Protestantse Gemeente Waalwijk heeft een afvaardiging in de Raad van Kerken Waalwijk. Zij
wil op uitnodiging present zijn bij belangrijke evenementen binnen andere geloofsgenootschappen
en participeren in gezamenlijke initiatieven om de dialoog gaande te houden en elkaar beter te leren
kennen.
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