Beleidsplan PGD 2019-2023 ‘Met het oog op Jezus’
Inleiding
Het vorige beleidsplan met de titel ‘VERgezicht 2017’ heeft de toon gezet voor de
huidige koers van de gemeente. De komende jaren kunnen we verder op die
weg. Een beleidsplan is een beperkt middel met mogelijkheden. Het helpt om te
focussen. Maar het leven ontrolt zich niet altijd langs de lijnen van ons beleid.
Daarom willen we niet star naar het plan kijken maar oog hebben voor de leiding
door de Heilige Geest. Als titel is aan het beleidsplan meegegeven ‘Met het oog
op Jezus’. Wij willen graag een gemeente zijn die middenin de (lokale)
samenleving staat. En die daarbij de blik richt op Jezus.
Voor dit beleidsplan hebben we niet alleen geput uit het vorige beleidsplan maar
ook uit de nota ‘Een financiële verkenning naar 2025’ en de adviesnota ‘Een
pastorale verkenning naar 2025’.
Jaarlijks bespreken we de voortgang van het beleidsplan in de gemeente.
DNA PGD
… oftewel wie zijn we en zouden we willen zijn als gemeente …
De Protestantse gemeente te Drunen is een geloofsgemeenschap die onderling
verbonden wordt door Jezus Christus. Zijn dood en opstanding, verlossing en
voorbeeld zijn daarin leidend.
De gemeente wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen om God te zoeken en te
leren van Jezus.
De gemeente zet zich actief in om een zichtbare uiting van Gods liefde te zijn in
onze plaatselijke samenleving.
Beleidsdoelen en –terreinen 2019-2023
1. Groei in geloof






Investeren in de opbouw van het persoonlijk geloofsleven
Elkaar meenemen in het volgen van Jezus, onder meer door het delen van
(geloofs)ervaringen
De Bijbel verovert een (grotere) plaats in de persoonlijke levens van
gemeenteleden
Toenemende openheid voor de werking van de Geest
Pastoraat is (ook) een onderlinge zorg, niet alleen de verantwoordelijkheid
van dominee of ouderling.

2. Kerk naar buiten






Dienend aanwezig in de plaatselijke samenleving
Kansen op missionair-diaconaal gebied aangrijpen
Missionair-diaconale voortrekkersrol dominee
Als gemeente naar buiten treden en een welkom, open huis vormen voor
(niet-)leden
De gemeente maakt zich sterk ten gunste van de kwetsbaren in de
samenleving, dichtbij en veraf.
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3. Gevarieerde vieringen





Behoud van de gevarieerde vieringen met ruimte voor interactie en
spontaniteit
Volwaardige plaats voor kinderen in de viering
Ruimte voor de Heilige Geest in de gemeente
Creatieve geloofsinitiatieven zijn welkom.

4. Samenwerking en oecumene




Samenwerking met gelovigen en geloofsgemeenschappen in eigen dorp en
burgerlijke gemeente, waaronder oecumenische initiatieven
Afstemming met protestantse gemeenten in de regio, onder meer met het
oog op de (toekomstige) predikantsplaats
Samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties ten behoeve
van hen die het nodig hebben (zie ook onder 2. ‘Kerk naar buiten’).

5. Wijs rentmeesterschap over gelden en gebouw





Voortzetting verantwoord financieel beleid van de afgelopen periode in een
tijd van verder teruglopende inkomsten
Versterking van de financiële positie, onder andere door acties t.b.v. de
Stichting Instandhouding PGD
Behoud van een eigen ontmoetingsplek in Drunen
Doordenken van het gebruik van het gebouw in de komende 10 jaar en de
daarvoor benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2018.
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