Beleidsplan Prot. Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022
1. Inleiding
a. De Protestantse gemeente is in 2018 tot één gemeente samengevoegd uit
oorspronkelijk 2 wijkgemeenten. Wij werken aan een nieuwe organisatie
(kerkenraad met werkgroepen/colleges) en proberen alle gemeenteleden te
verbinden met elkaar in één gemeente.
De verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals die wij leren
kennen in de Bijbelse boodschap, verbindt ons als gemeenteleden met elkaar.
Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar.
Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden
gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens.
b. In de afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van
de Prot. Gemeente Delfzijl om in de komende jaren ‘gemeente van Christus’ te
kunnen zijn. Op weg naar één gemeente heeft de kerkenraad, na de gemeente
gehoord te hebben, besloten om alle kerkelijke activiteiten te concentreren in één
gebouw. Hiervoor zijn ‘de Kruiskerk en het Anker’ aangewezen en wordt de
Farmsumer Kerk gebruikt voor bijzondere vieringen. Het gebouw ‘De Ark’ wordt
verhuurd aan de plaatselijke voedselbank.
c. In 2018 is de formatie van predikanten tot één gereduceerd en gezocht naar invulling
van de ontstane vacature. Ook zal er onderzocht worden hoeveel formatieplaats kan
worden vrijgemaakt voor een kerkelijk/pastoraal werker.
Daarnaast zijn we bezig om onze financiële positie toekomstbestendig te maken.
d. In de bezinning over de toekomst van de kerkelijke gemeenschap hebben we
uitgesproken dat wij een vierende gemeente willen zijn die diaconaal/missionair
betrokken is bij de samenleving en leeft en werkt met het oog op de toekomst.
e. Bij het maken van nieuw beleid voor de Prot. Gemeente Delfzijl voor de jaren 20182022 heeft de Kleine Kerkenraad gebruik gemaakt van de kennis en betrokkenheid
van de werkgroepen en colleges bij de gemeente en de toekomst van onze kerkelijke
gemeenschap.
Er is uitgegaan van een 3-tal speerpunten die hun oorsprong vinden in de
uitkomsten van de rapportage van de cie. toekomst.
Daarin werd met name benoemd dat de Prot. Gemeente te Delfzijl:
- een vierende gemeente wil zijn
- een gemeente wil zijn die omziet naar elkaar op pastoraal, diaconaal en
missionair gebied
- een gemeente wil zijn die toekomstbestendig is (blijft bestaan – met vrijwilligers
die mee willen werken en financiën die op orde zijn)
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Aan de hand van deze speerpunten zijn een aantal beleidsdoelen geformuleerd.
Vervolgens hebben de werkgroepen hun eigen uitwerking van de beleidsdoelen
ingevuld.
Werkgroep pastoraat
Werkgroep communicatie
College van diakenen
Werkgroep vieren en vormen
College van kerkrentmeesters
Kleine kerkenraad
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Beleidsvoornemens PG Delfzijl
Vanuit de bezinning op gemeente-zijn in de toekomst wil de PG Delfzijl zich in de komende
jaren op de volgende speerpunten van beleid richten. Vanuit de speerpunten worden in de
komende jaren de volgende beleidsdoelen verder uitgewerkt.
f.

Vierende gemeente
Beleidsdoelen
1.
In de komende jaren willen wij zoeken naar andere vormen van vieren naast
de gewone vieringen op zondagmorgen om onze leden in hun verscheidenheid te
verbinden met de Bijbelse Boodschap.
2.
Wij willen het pastorale aspect van samen vieren in onze diensten naar voren
laten komen door oog te hebben voor verschillende leeftijdsgroepen.

g. Diaconaal/missionair gemeente-zijn
Beleidsdoelen
1.
In ons gemeente zijn willen wij verbinding zoeken met gemeenteleden en
nabij zijn in vreugdevolle dagen en in dagen van moeite en zorgen.
Ook willen wij over de muren/grenzen van de gemeente heen met woord en daad
aandacht hebben voor de samenleving en naast mensen staan.
2.
Een goede communicatie is belangrijk voor ons als gemeente zodat
gemeenteleden en anderen op de hoogte zijn waar wij voor staan en waar wij ons
mee bezig houden.
h. Toekomstbestendige gemeente
Beleidsdoelen
1.
Wij willen met het oog op de toekomst en de voortgang van onze gemeente
werken aan een grotere betrokkenheid van gemeenteleden, zodat wij ook in de
toekomst kunnen blijven werken aan het zichtbaar maken van Gods liefde voor de
wereld.
2.
Wij willen de gebouwen die we in ons bezit hebben duurzaam maken zodat
ze nog vele jaren als ontmoetings- en vier(kerk)plek kunnen blijven bestaan.
i.
Financiële paragraaf
1.
Duidelijk financieel beleid en beheer (College van Kerkrentmeesters)
2.
Voldoende financiële middelen (College van Diakenen)
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