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Eredienst 
De eredienst is het kloppend hart in ons gemeenteleven. Iedere zondag komen we bij elkaar 
in de dienst(en). In de eredienst staat de ontmoeting met God en elkaar centraal. De 
ontmoeting met God vraagt om zorgvuldigheid en eerbied, zodat de diensten tot Zijn eer zijn. 
De eredienst is een middel om God te ontmoeten in Zijn woord, door sacrament, zingen, 
bidden, en stilte. Daarnaast willen we elkaar ontmoeten als mede-gelovigen, leden van het 
lichaam van Christus, en staan we open voor de ontmoeting met hen die we nog niet kennen. 
De eredienst op zondagochtend kent aantrekkingskracht van jong tot oud. Kenmerkend is het 
zingen van liederen uit het nieuwe liedboek 2013, de nieuwe bijbelvertaling met een 
verkondiging die de bijbelse verhalen verbindt aan ons leven. De diensten geven tevens 
ruimte voor het zingen uit andere bundels en ook het lezen uit diverse bijbelvertalingen. Als 
Pauluskerk(er) is het een uitdaging te blijven zoeken naar een invulling van de dienst waarin 
iedereen herkenning beleeft. Het op waarde schatten van de ochtend-eredienst als een 
dynamisch en uitdagend proces. Belangrijk hierbij zijn de mogelijkheden van ondersteuning 
die we als zingende gemeente vinden in orgel, piano en andere instrumenten. 
Diversiteit en veelkleurigheid van eredienst in de avond is typerend voor de Pauluskerk. Zo 
kennen we jeugddiensten, ontmoetingsdiensten en praise-diensten maar ook is er ruimte voor 
een meer thematische dienst. In een niet stilstaand proces ontdekken en innoveren we volop 
en is ontwikkeling denkbaar en mogelijk. Actief beleid dus, in het zoeken naar vormen van de 
inhoudelijke erediensten die bij ons passen. Ruimte voor ontmoeting rondom de dienst 
verdient daarbij veel aandacht. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie  

De diaconie wil het voorbeeld van Jezus volgen door het geloof handen en voeten te 

geven. Zij neemt daarvoor initiatieven die bewustmaken en stimuleren .  De diakenen 

willen samen met de onder de diaconie vallende commissies; de Helpende Vrienden 

Dienst, de Vriendendienst, de ZWO commissie en de Boodschappenpakketten commissie, 

oog en oor hebben voor hen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Zowel binnen als 

buiten de eigen kerkelijke gemeente. De betrokkenheid van gemeenteleden en de jeugd 

van de Pauluskerk, het pastoraal en het missionair college is hierbij noodzakelijk. Het doel 

hierbij is om hulpvragers weer in de eigen kracht te zetten en zelfredzaam te worden. De 

bestemmingen van de diaconale gelden zijn afgeleid van de actualiteit en volgen de 

landelijke trend zoals onderzocht en gerapporteerd door de Federatie van landelijke 

diaconieën.  

Het diaconaat in de Pauluskerk wordt gemeente breed gedragen maar transparante 

communicatie (mogelijk ook via social media) vraagt blijvend aandacht. Actuele informatie 

over vragen en resultaten van acties dragen hieraan bij.  

De diaconie streeft naar minimaal gelijkblijvende of licht stijgende collecte opbrengsten.  

De diaconie wil een actieve diaconie zijn die samenwerking met andere kerken in de 

gemeente Oldebroek via het diaconaal platform wil stimuleren. Het doel hierbij is om 

informatie te delen en gezamenlijk projecten uit te voeren .  

Specifieke aandachtsgebieden die in jaarlijkse werkplannen worden uitgewerkt zijn: 

1. Blijvend aandacht geven aan communicatie met de gemeente over het doel en 
werk van het diaconaat. Dit om gemeenteleden diaconaal bewust te maken. 

2. Via voorlichting en informatie een lage drempel realiseren  voor hen die hulp 
nodig hebben i.s.m. pastoraat 

3. De jeugd enthousiasmeren en proberen te betrekken in diaconale activiteiten 
binnen en buiten de Pauluskerk gemeente bijvoorbeeld in een buitenland project 
van de ZWO. 

4. Het diaconaat in kerkdiensten duidelijk naar voren brengen. De periodieke 
themadiensten voor Diaconie, HVD en ZWO zijn hiervan een voorbeeld. 

5. Diaconale gelden worden in prioriteitsvolgorde bestemd voor lokale, wereldwijde 
en landelijke doelen  

 



 

 

 

   

  



Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Kerkrentmeesters  

Jaar  : 2018 

 

 

 

Speerpunt:  Dakrenovatie Aanspreekpersoon: Eric Koele/ Erik 
Kleen 

Waarom dit speerpunt: Kwaliteit van het zadeldak  en platte daken zijn 
dusdanig dat renovatie op korte termijn noodzakelijk is. 
 
 

Omschrijving van het te behalen doel: Verwijderen bestaande 
dakbedekking en isolatie. Vervolgens aanbrengen nieuwe isolatie en 
dakbedekking. Vervolgens montage zonnepanelen. 
 
 

Welke acties en belangrijke data: Geldwervingsactie gestart eind  oktober.  
Naar verwachting  zijn de werkzaamheden voor de bouwvak gereed. 
 
 

Eventuele bijzonderheden: Door middel van zonnepanelen dragen we bij 
aan het investeren in duurzaamheid en de energiekosten dalen. 
 
 

 

 

Speerpunt: Geluid en 
beamergebruik verbeteren 

Aanspreekpersoon: Mirjam 
Boeve/Gerrit van de Streek. 

Waarom dit speerpunt: Afgelopen jaren hebben we veel terechte 
opmerkingen op het geluid en gebruik van beamer  gehad. Afgelopen jaar 
zijn er al veel investeringen geweest om kwaliteit van internet-stream en 
geluid in kerk te verbeteren. 
 
 

Omschrijving van het te behalen doel: Een storingsvrije geluidsinstallatie, 
een goed functionerende ringleiding en presentatie van noten onder de 
liederen die gezongen worden. 
 
 

Welke acties en belangrijke data: Komende jaar gebruiken om de 
verstaanbaarheid te verbeteren en liederen voorzien van noten. Tevens 
bezoeken van andere kerken om te kijken hoe zij  geluid en beeld 
gebruiken tijdens de dienst en hoe dit technisch gerealiseerd wordt. 
 
 
 

Eventuele bijzonderheden:  

Speerpunt: Introductie 
kerkgeldapp 

Aanspreekpersoon: Jan Borst 

Waarom dit speerpunt: Financiën worden steeds meer digitaal geregeld.  
Pauluskerk  wil hier graag in meegaan. 
 
 

Omschrijving van het te behalen doel: Kerkgeldapp inzetten voor aanschaf 
collectebonnen,  verjaardagfonds en mogelijkheid om mensen die online 
meeluisteren  digitaal bijdrage te laten doen. 
 
 

Welke acties en belangrijke data:  
 
 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

 

 

 

 



Speerpunt: verplaatsen archief 
naar streekarchief gemeente 
Oldebroek en inrichten digitaal 
archief. 

Aanspreekpersoon: Gerrit van de 
Streek/ Janneke van ’t Erve 

Waarom dit speerpunt: Huidig archiefruimte is niet toereikend. In het 
verleden is er een overeenkomst gesloten met gemeente om daar  
archiefstukken te plaatsen. Daar gaan we nu gebruik van maken 
 

Omschrijving van het te behalen doel: Lokaal ruimte creëren  om 
belangrijke documenten die nu nog niet gearchiveerd zijn, dit alsnog te 
doen. Verdere invulling digitaal archief/afspraken maken met  de diverse 
colleges 
 

Welke acties en belangrijke data: 
 
 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

 

  



Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Missionair college 

Jaar  : 2018 

 

Speerpunt:  
Werven en trainen van commissieleden op 
weg naar zelforganiserende teams  

Aanspreekpersoon:  
Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Veel vakbekwame “handen” maken licht werk 

Omschrijving van het te behalen doel: 
De verschillende bijzondere-dienstencommissies bestaan uit minimaal 4 leden en 
zijn zelf organiserende teams 

Welke acties en belangrijke data: 
2 Scholingsmomenten voor bijzondere dienstcommissies nov. 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
Als voorbereiding op het realiseren van deze en volgende speerpunten staat het 
vormen van een zgn. denktank met minstens 5 leden centraal. Met deze groep 
komen we dit jaar 3 keer bij elkaar. 

 

 

 

Speerpunt:  
Het opzetten van het Missionair loket voor 
vragen, opmerkingen en ideeën van en voor 
Pauluskerkers  

Aanspreekpersoon:  
Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Uit de contacten en reacties worden ideeën rondom geloof en kerkzijn vorm 
gegeven. Informatieverstrekking wordt geïntensiveerd 
Omschrijving van het te behalen doel: 
Digitale hulpmiddelen gebruiken voor het verbeteren van communicatie met 
bepaalde doelgroepen.  

Welke acties en belangrijke data: 
Het lanceren van een mailadres, facebookpagina, twitter en instagram. juni 2018 
Mogelijkheid tot het organiseren van livestream van bv bijzondere diensten 

 

Eventuele bijzonderheden: 
Samenwerking zoeken met pastoraal- en diakonaal college 

 

  



 

Speerpunt:  
Een Paasmagazine voor en door Wezep 

Aanspreekpersoon:  
Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Christus doel van lijden en sterven met aanvullende bijbelse en maatschappelijke 
thema’s dichter bij de mensen brengen door “eigen volk”.  

Omschrijving van het te behalen doel: 
Organisatie en uitvoer van wederom een magazine door en voor de bevolking 
van Hattemerbroek en Wezep.  
Welke acties en belangrijke data: 
Dit magazine wordt in samenwerking met alle kerken (www.kerkplein wezep.nl)  
in Wezep gemaakt. Maart 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
De regie is in handen van het IMO (interkerkelijk missionair overleg). 
Er liggen paasmagazines in de kerk voor mensen uit het buitengebied (Heerde/ 
Hattem/ Zalk, Oldebroek enz.)  

 

Speerpunt:  
Samen Kerst  

Aanspreekpersoon:  
Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Contacten zoeken en verbinden. Doel voor dit jaar is meer Pauluskerkers te laten 
deelnemen aan dit evenement waar gevers en ontvangers elkaar ontmoeten en 
waar mensen uit verschillende kerken hun geloof laten spreken met hoofd, hart 
en handen.  
Omschrijving van het te behalen doel: 
Dienen, vieren en delen staan alweer 3 jaar centraal bij “Samen Kerst Wezep”.  
Voor het komende jaar is deze activiteit weer gepland tijdens het laatste 
weekend voor kerst en 2e kerstdag.  

Welke acties en belangrijke data: 
December 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
 

 

 

 

 

 

Speerpunt:  
De Alphacursus (1) en groeikringen (2) 

Aanspreekpersoon:  
Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Geloofsstart en geloofsgroei mogelijk maken. Geloofsgroei gaat niet vanzelf. 
Elkaar motiveren deel te nemen aan verschillende leeractiviteiten is belangrijk.  

Omschrijving van het te behalen doel: 
1. De Alpha cursus in “Wezep breed” verband aanbieden 
2. goede leer-activiteiten presenteren voor een breed publiek.  

Welke acties en belangrijke data: 
1. februari 2018 
2. Minstens 2 nieuwe leer-vormen introduceren. September 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
Evaluatie en vervolg van de Alpha-cursus uiterlijk juni 2018 

 
  



Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Pastoraal College 

Jaar  : 2018 

 

 

 

Speerpunt: Enquete onder de 
pastoranten 

Aanspreekpersoon: Cor vd Berg 

Waarom dit speerpunt: 
 
Dit is de basis voor het beleid van de komende jaren 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Binnen 3 maanden zijn alle leden geïnterviewd. 
 

Welke acties en belangrijke data: 
 
1 Samenstellen vragen lijst 
2 team van enqueteurs vormen. 
3 verwerken van de informatie 
 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunt: aantrekken admin 
kracht 

Aanspreekpersoon: Gert van 
Bruggen 

Waarom dit speerpunt: 
Ter ondersteuning van predikanten en pastorale team 
 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Aanstellen vrijwilliger voor deze job. 
 

Welke acties en belangrijke data: 
Functiebeschrijving vaststellen 
Vacature plaatsen in kerkblad en op website 
Kiezen uit de beste 
Aanstellen van de administratieve kracht 
 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

  



 

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Diaconie 

Jaar  : 2018 

 

 

 

Speerpunt: gemeenteleden 
diaconaal bewust maken 

Aanspreekpersoon: Wim Boom 

Waarom dit speerpunt:  
Het diaconaat is niet alleen een taak voor de diakenen, maar voor alle 
gemeenteleden.  
Daarom is het van belang om de hele gemeente zoveel mogelijk bij het 
diaconale werk te betrekken. 
 

Omschrijving van het te behalen doel: 
- De hele gemeente wordt (voortdurend) op de hoogte gehouden 

van alle diaconale activiteiten 
- Gemeenteleden worden zoveel mogelijk betrokken bij diaconale 

activiteiten 
 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunt: Via voorlichting en 
informatie een lage drempel 
realiseren voor hen die hulp nodig 
hebben. 
 

Aanspreekpersoon: Theo Koele 

Waarom dit speerpunt: 
De diaconie heeft verschillende mogelijkheden om hulp en ondersteuning 
te bieden. Bijvoorbeeld door middel van helpende handen, goederen, 
boodschappenpakketten, hulp bij financiële problemen, (tijdelijke) 
financiële ondersteuning en hulp bij sociale eenzaamheid. 
De diaconie kan hierbij gebruik maken van de HVD, de 
Boodschappenpakketten commissie, de talentenbank van 
gemeenteleden, en/of mogelijkheden binnen het DPGO. Zoals Zorgsaam, 
Schuldhulpmaatje, maar ook Present en Voedselbank.  
 

Omschrijving van het te behalen doel: 
hulpvragers weer in de eigen kracht te zetten en hun zelfredzaamheid te 
bevorderen door: 

- Informatie avond voor kerkelijk werkers 
- Informatie avond voor gemeenteleden  
- Diaconaal spreekuur 

 
 

  



 

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Jeugd  

Jaar  : 2018 

 

 

 

Speerpunt: Kindermoment Aanspreekpersoon: Klaas Pieper / 
Irna Amu 

Waarom dit speerpunt: 
Een bezinning op de plaats van het kind in de gemeente en met name in 
de kerkdienst. Niet omdat er klachten over zijn of ontevredenheid over is, 
maar omdat we onszelf kritisch willen blijven bekijken en het altijd beter 
willen doen. 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Een gemeentebrede bezinning hebben op de plaats die kinderen in onze 
gemeente hebben en mogen hebben. Dit aan de hand van een concrete 
evaluatie van het kindermoment in de dienst. 

Welke acties en belangrijke data: 
- Interne bezinning in de jeugdraadsvergaderingen van de eerste 

helft van 2018. 
- Advisering vanuit JOP (Nelleke Plomp) en ideeën uit andere 

gemeenten (begin 2018) 
- Experimenteren in de diensten met alternatieve vormen (heel 

2018) 
- Externe bezinning met jongeren en kinderen (eerste helft 2018) 
- Externe bezinning met de gemeente (eind 2018) 

Eventuele bijzonderheden: 
 

 

 

 

 

 

 

Speerpunt: 18+ groep Aanspreekpersoon: Arjan Oosterwijk 

Waarom dit speerpunt: 
In seizoen 2017-2018 is veel energie gestoken in het oprichten van een 
catechese-groep voor 18+ sers. Dit heeft geresulteerd in een groep van 
zo’n 10 deelnemers. 
 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Naar tevredenheid een 18+ groep begeleiden. Een deel zal doorstromen 
naar zoekersgroep en belijdenisgroep. Voor de andere deelnemers is het 
doel om ze te verbinden met elkaar, geloof en kerk. Concreet zou het fijn 
zijn als de groep langer dan 1 seizoen bestaat. 

Welke acties en belangrijke data: 
Driewekelijkse bijeenkomsten tussen september 2017 en mei 2018.  
Doorstart en nieuwe werving in september 2018. 

Eventuele bijzonderheden: 
 
 

 

  



Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023 
College : Moderamen 

Jaar  : 2018 

Speerpunt: Met elkaar voor elkaar Aanspreekpersoon: Nico de Vries 

Waarom dit speerpunt: 
Tijdens de gemeenteavonden werd aangegeven dat er momenten gemist 
worden dat gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. Er is een grote 
variatie aan diensten met daarbij het gevaar dat gemeenteleden in de 
“eigen “ groep blijven. Daarnaast is het voor de Pauluskerk een kans om 
meer naar buiten te treden en hierbij, vanuit het Christelijk geloof,  een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten zien. 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Ieder lid van de Pauluskerk besteedt een dag of dagdeel om samen met 
andere leden van de Pauluskerk iets goeds te doen voor mensen uit de 
Pauluskerk of voor de maatschappij. De activiteit wordt gezamenlijk 
vanuit de kerk gestart en afgesloten. 

Welke acties en belangrijke data: 

 Opzetten van een communicatie netwerk om gemeenteleden te 
benaderen, realisatie medio 2018 

 Inventariseren van goede doelen waarop ingeschreven kan worden, 
realisatie medio 2018 

 Campagne om gemeenteleden te enthousiasmeren om deel te nemen, 
start vanaf medio 2018 

 Realisatie van eerste goede doelen, najaar 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
Andere colleges hebben acties waarbij er overlap is met deze actie. Een 
goede afstemming is belangrijk. 
 

 

Speerpunt: Onderzoek 
intensievere samenwerking 
Kruiskerk 

Aanspreekpersoon: Pieter Hardam 

Waarom dit speerpunt: 
Er is al een jarenlange goede samenwerking met de Kruiskerk op het 
gebied van missionair, diaconaat en jeugd. Omdat de samenwerking naar 

tevredenheid van beide kerken gaat is het goed om te onderzoeken of een 
intensievere samenwerking wenselijk en haalbaar is. 

Omschrijving van het te behalen doel: 
Vanuit de gemeente van de Kruiskerk en Pauluskerk is een representatief 
beeld over hoe er tegen een intensievere samenwerking aangekeken 
wordt en op welke terreinen de samenwerking  wenselijk en haalbaar is. 

Welke acties en belangrijke data: 

 Formuleren onderzoeksvraag, voorjaar 2018 

 Presenteren onderzoeksopzet, voorjaar 2018 

 Uitvoer onderzoek, april/mei 2018 

 Presenteren uitkomsten, juni/juli 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
Onderzoekscommissie bestaat uit een kerkenraadslid uit de Pauluskerk en 
de Kruiskerk en  een gemeentelid uit de Pauluskerk en Kruiskerk. 

 

Speerpunt: Verbeteren processen 
rondom kerkdiensten 

Aanspreekpersoon: Gerrit van de 
Streek 

Waarom dit speerpunt: 
Het komt te vaak voor dat er zaken rondom en in tijdens de kerkdiensten 
fout gaan. Dit leidt tot kleine en grotere ergernissen die voorkomen 
kunnen worden. Het is op dit moment complex welke processen er bij de 
organisatie rondom de kerkdiensten plaatsvinden en wie er bij betrokken 
zijn. 

Omschrijving van het te behalen doel: 
De processen rondom de kerkdiensten en de personen die hierbij 
betrokken zijn, zijn in kaart gebracht. Daarbij is vastgesteld of en waar er 
verbeteringen in de processen mogelijk zijn. 

Welke acties en belangrijke data: 

 Inventariseren welke processen er vanaf het samenstellen van de 
groslijst tot en met de uitvoering van een dienst, er rondom een 
kerkdienst plaatsvinden, voorjaar 2018 

 Presenteren van de processen, juni 2018 

 Vaststellen van verbeterpunten, juni 2018 

 Opstellen actieplan om verbeteringen te borgen 

Eventuele bijzonderheden: 



Andere colleges (waaronder kerkrentmeesters) zijn ook bezig om de 
kwaliteit van de kerkdiensten te verbeteren. Afstemming is belangrijk. 

 

Speerpunt: Muzikale begeleiding 
van de ochtenddiensten door piano 
en andere instrumenten, naast de 
begeleiding door het orgel. 

Aanspreekpersoon: Eimert Fikse 

Waarom dit speerpunt: 
Uit de gemeentegesprekken kwam naar voren dat de jongere 
gemeenteleden tijdens de ochtenddiensten bij het zingen ook wel eens op 
een andere manier begeleid willen worden dan alleen door het orgel. 

Omschrijving van het te behalen doel: 

 In 2018 worden er 1 of meerdere muziekteams opgezet die 
doormiddel van piano en/of andere instrumenten liederen tijdens de 
eredienst kunnen begeleiden 

 In 2018 zijn er een aantal diensten georganiseerd waarin een 
muziekteam geheel of gedeeltelijk de samenzang begeleidt 

Welke acties en belangrijke data: 

 Vaststellen beleid over “op welke wijze muziekteams de eredienst 
gaan begeleiden”, maart 2018 

 Werven, samenstellen en inspelen van muziekteams, augustus 2018 

 Uitvoer van beleid in een aantal diensten, najaar 2018 

Eventuele bijzonderheden: 
Er moet zorgvuldig gekeken worden door welke instrumenten de 
begeleiding plaats kan vinden. Ook moet gekeken worden of deze vorm 
van begeleiding een beperking geeft voor de liedkeuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


