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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.
2.
3.
4.
5.

Blijvend aandacht geven aan communicatie met de gemeente over het doel en
werk van het diaconaat. Dit om gemeenteleden diaconaal bewust te maken.
Via voorlichting en informatie een lage drempel realiseren voor hen die hulp
nodig hebben i.s.m. pastoraat
De jeugd enthousiasmeren en proberen te betrekken in diaconale activiteiten
binnen en buiten de Pauluskerk gemeente bijvoorbeeld in een buitenland project
van de ZWO.
Het diaconaat in kerkdiensten duidelijk naar voren brengen. De periodieke
themadiensten voor Diaconie, HVD en ZWO zijn hiervan een voorbeeld.
Diaconale gelden worden in prioriteitsvolgorde bestemd voor lokale, wereldwijde
en landelijke doelen

Evaluatie speerpunten kerkenraad 2020
d.d. 09-02-2021
Inleiding
Hieronder vindt u de evaluatie van de speerpunten die door de colleges van de kerkenraad voor het
jaar 2020 waren gesteld. Als eerste worden per college de speerpunten en de uitvoering ervan
genoemd, daarna volgt de evaluatie.
Daarna vermeldt elk college de voorgenomen speerpunten voor 2021.
Het zal u niet verbazen dat de gevolgen van het coronavirus ook van invloed zijn geweest op de
uitvoer van de speerpunten. Toch heeft elk college geprobeerd om er zoveel mogelijk uitvoer aan te
geven. Waar dit niet gelukt is wordt het speerpunt, indien nog relevant, meegenomen naar 2021.
Helaas zult u geen evaluatie of voorgenomen speerpunten van het missionair college aantreffen.
Reden hiervoor is dat dit college op dit moment geen ouderlingen heeft. Zodra de vacatures zijn
opgevuld zullen er alsnog speerpunten worden geformuleerd.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de evaluaties of de voorgenomen speerpunten dan
kunt u tot 20 februari contact opnemen met de voorzitter van het betreffende college.
In het kerkenraadsoverleg van maart worden de speerpunten van 2021 vastgelegd en gepubliceerd.
Met vriendelijke groet,
Nico de Vries
Voorzitter kerkenraad

Speerpunten Pauluskerk
Jaar: 2020
College

: Moderamen

Speerpunt: Vertalen identiteit
Aanspreekpersoon: Nico
Waarom dit speerpunt:
In het beleidsplan van de Pauluskerk is de identiteit als volgt omschreven:

De Pauluskerk is een gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus wil volgen en dienen. Zij wil de
naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest belijden en grootmaken. Ze wil van zijn
scheppende, verzoenende en vernieuwende werk getuigen in gemeente en kerk en zo dienstbaar
zijn aan de samenleving. Hierbij respecteren we elkaars beleving en geven we elkaar ruimte in het
belijden van het geloof. Maar bovenal zijn we een gemeente met en voor elkaar. Vanuit ons
Christelijke besef willen we elkaar ontmoeten en willen we actief omzien naar elkaar. Zowel binnen
onze eigen gemeente als in de zich steeds ontwikkelende maatschappij.
De Pauluskerk is ontstaan uit het besef dat het bij geloven waardevol is om uit te gaan van
meerdere zienswijzen. De oprichters van de Pauluskerk stonden voor een brede gemeenschap van
“allen die zich buigen voor Christus en de Schriften” (van Schrift en Belijdenis tot Pauluskerk, 1988).
Door de openheid voor andere zienswijzen voelen veel mensen zich aangetrokken tot de Pauluskerk
en heeft ze zich ontwikkeld tot een veelkleurige gemeente.

Deze identiteit is geen vrijblijvend iets, het roept gemeenteleden op om in beweging te
komen en actief met het geloof bezig te zijn. Om dit te ondersteunen is een concretere
vertaling van de identiteit nodig. Een vertaling die zich richt op waar de Pauluskerk voor
staat en wat de Pauluskerk van haar leden verwacht.
Omschrijving van het te behalen doel:
Op 1 januari 2021 is er een vertaling van de identiteit vastgesteld waarin duidelijk is
gemaakt waar de Pauluskerk voor staat en wat ze van haar leden verwacht.
Welke acties en belangrijke data:
• Maand mei bezinning in de kerkenraad
• Maand juni tijdens een gemeenteavond
• Maand september conceptvertaling wordt opgesteld en besproken in de kerkenraad
• Maand oktober conceptvertaling met opmerkingen kerkenraad wordt besproken
tijdens gemeenteavond
• Maand december opstelling vertaling en vaststelling in de kerkenraad
Bij de vertaling hoort ook een omschrijving wat dit betekent voor het doen en laten van
alle gemeenteleden.
Evaluatie:
Eindstand:
Door de gevolgen van de coronacrisis zijn de geformuleerde acties niet in gang gezet. In
het kerkblad van september 2020 is hierover het volgende geschreven:

Aan de hand van een aantal thema’s uit deze identiteit willen we, door middel van
groepsgesprekken, een concretere vertaling maken van de identiteit. Een vertaling die zich richt op
waar de Pauluskerk voor staat en wat de Pauluskerk van haar leden verwacht. Wat hierbij
essentieel is, is dat zoveel mogelijk gemeenteleden deelnemen aan deze gesprekken want dan pas
krijg je een vertaling waarin de gehele gemeente zich herkent.

Door de huidige omstandigheden zijn er echter gemeenteleden die het, zeer begrijpelijk, niet
aandurven om zich in groepen te begeven. Als we nu wel de gesprekken zouden gaan voeren dan
zouden we deze gemeenteleden uitsluiten en dat willen we niet.
Daarom verschuiven we de gesprekken totdat het corona-virus geen bedreiging meer vormt. Hoe
vervelend dit ook is.

Ondertussen is wel de voorbereiding voor deze gesprekken in volle gang. De thema’s en
de vorm van de gesprekken zijn in concept vastgesteld. De hoop is dat in de maanden
september en oktober met een uitloop in november 2021 de gesprekken plaats kunnen
vinden.
Speerpunt: Opzetten liturgische commissie Aanspreekpersoon: Nico
voor de bijzondere diensten
Waarom dit speerpunt:
Pasen, Pinksteren en Kerst zijn belangrijke momenten in onze kerk, deze momenten
vieren we in erediensten. Tot nu toe geeft alleen de predikant inhoudelijke invulling aan
deze diensten. Met het opzetten van een liturgische commissie, bestaande uit een
dwarsdoorsnede van onze gemeente, willen we bereiken dat de inhoud van deze
bijzondere diensten een samenspel wordt tussen predikant en de gemeente.
Omschrijving van het te behalen doel: Per 20 maart bestaat een liturgische commissie die
samen met de voorganger inhoudelijk invulling geeft aan de bijzondere diensten.
Welke acties en belangrijke data:
• Publicatie en oproep commissie in kerkblad van de maand maart, inclusief website en
Facebook
• Informatieavond voor belangstellenden op 17 maart en oprichting liturgische
commissie
Eventuele bijzonderheden:
• Bij het samenstellen van de commissie wordt gestreefd naar een brede
vertegenwoordiging van de gemeente.
Evaluatie:
Er is in 2020 geen aandacht besteed aan dit speerpunt. Een duidelijke reden waarom er
geen aandacht aan is besteed is er niet. Mogelijk dat door de aandacht die naar de
gevolgen van de coranamaatregelen is gegaan, dit speerpunt is ondergesneeuwd.
Voorgenomen speerpunten 2021:
1. Vertalen identiteit; zoals hierboven omschreven.
2. Andere invulling avonddiensten in zomerperiode.
a. Het organiseren van de zomeravondzangdiensten kost veel tijd en energie; er zijn
steeds minder koren die in de zomerperiode willen/kunnen optreden
b. De opkomst tijdens deze diensten is laag; gemiddeld 20 personen en weegt niet
op tegen de energie, tijd en kosten die het organiseren en het houden van de
diensten kost.
We willen wel doorgaan met de avonddiensten maar dan met een laagdrempeliger
en interactiever karakter. Een combinatie van een eredienst en een gespreksgroep.
Voor 1 april willen we de vorm en inhoud van deze bijeenkomsten vastgesteld
hebben.

College

: Diaconie

Speerpunt 1: Vormgeven samenwerking PC Aanspreekpersoon: Mark Blok
Waarom dit speerpunt:
Het blijkt dat een aantal activiteiten van de diaconie overlap vertonen met de het
pastoraal college (PC). Beter is het om de krachten te bundelen dan in de bestaande vorm
van verzuiling verder te werken
Omschrijving van het te behalen doel:
-Samen met het PC onderzoeken hoe de samenwerking mede met het vormgeven van een
nieuwe organisatie bij het PC er uit kan komen te zien.
-Uitwisseling van informatie vv realiseren
Welke acties en belangrijke data:
- Uitleg aan het PC van dit speerpunt (februari 2020)
- Op basis van ideeën van het PC over de werkwijze, bekijken waar de samenwerking
vorm kan krijgen (afhankelijk van PC maar mogelijk juni 2020)
- Opstellen document met daarin de conclusies en mogelijke manieren om in de
toekomst samen te werken. (november 2020)
- Start samenwerking (januari 2021)
- Intensivering samenwerking 2021
- Sonja gaat samen met Geelke naar overleg wijkteams
Eventuele bijzonderheden: geen
Evaluatie:
Met dit speerpunt is de diakonie aan de slag gegaan, er zijn diverse contactmomenten geweest
tussen diakonie en het pastoraalcollege. Uit deze contactmomenten kwam naar voren dat we
meer voor elkaar kunnen betekenen.
Waar we nu staan in dit speerpunt is dat een lid van de diakonie mee gaat naar een vergadering
van de wijkteams om hier, als eerst aanzet, informatief aanwezig te zijn. Na dit overleg zal er
geëvalueerd worden hoe we verder gaan.

Speerpunt 2: Evaluatie HVD
Aanspreekpersoon: Sonja Wessels
Waarom dit speerpunt:
Doordat het aantal kerkleden in toenemende mate gezonder ouder worden blijkt dat
sommige activiteiten minder op prijs worden gesteld, danwel dat zij minder
belangstellende trekken uit de doelgroep ouderen boven de 75 jaar.
Een aantal leden van de HVD heeft aangegeven het gevoel te hebben dat er
overlap/samenwerking met het PC plaats zou kunnen vinden. Denk aan het ouderen
bezoekwerk en de periodieke bezoeken die de HVD brengt aan ouderen.
Omschrijving van het te behalen doel:
Een document waarin duidelijk geformuleerd staat wat de doelstelling van de HVD is
daarbij nadrukkelijk rekening houdend met de het draagvlak van de leden van de HVD.
Een beschrijving van de activiteiten met daarbij aangegeven waar wel of niet
samenwerking met het PC mogelijk is. Een en ander is uiteraard afhankelijk van het
bovenstaande speerpunt.
Welke acties en belangrijke data:
Verkenning binnen de Diaconie en de HVD (afgerond juli 2020)
Opstellen en presentatie slotdocument (oktober 2020)
Onderzoeken of de activiteiten nog aansluiten bij deze tijd.

Onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen HVD en ouderenpastoraat.
Eventuele bijzonderheden: geen
Evaluatie:

Met dit speerpunt is de diakonie aan de slag gegaan om de te kijken hoe de populatie is (qua
leeftijd) in de pauluskerk en te kijken wat de overlap is met het pastoraal college mbt de uitjes.
Op dit moment wordt er gekeken of de activiteiten van de HVD nog van deze tijd zijn en of er een
samenwerking mogelijk is tussen HVD en ouderenpastoraat.

Speerpunt 3: Evaluatie activiteiten diaconie Aanspreekpersoon: Mark Blok
Waarom dit speerpunt:
Het aantal activiteiten die de diaconie organiseert of in participeert is in de afgelopen
jaren belangrijk toegenomen.
(Eveneens blijkt dat voor een aantal activiteiten een mindere belangstelling bestaat. )Niet
alle activiteiten sluiten aan bij de vraag uit de gemeente of bij deze tijd.
Voorbeelden van activiteiten zijn:
- het ouderen reisje
- de sobere maaltijd
- de bloemen actie met Pinksteren
- deelname aan het Diaconaal Platvorm
- de diaconale dienst (ZWO, vriendendienst en HVD)
- ………
Daarnaast hebben we willen kijken naar de vier vormen van H.Avondmaal vieren.
Omschrijving van het te behalen doel:
Een inventarisatie van alle diaconale activiteiten
Op basis van de diaconale inspanning en het te verwachten resultaat het opstellen van
een eindrapport over een (mogelijke) sanering van diaconale activiteiten.
In zaken die een grotere reikwijde hebben dan de diaconie zal de kerkenraad worden
gekend en mogelijk besluiten.
Welke acties en belangrijke data:
Inventarisatie (juni 2020)
Eindrapportage en besluitvorming (oktober 2020)
Terugkoppeling naar kerkenraad december (2020)
Eventuele bijzonderheden: afgerond
Evaluatie:

Met dit speerpunt is de diakonie aan de slag gegaan om te evalueren wat de activiteiten van de
diakonie allemaal inhouden.
Dit speerpunt is inmiddels afgerond en er is afgelopen december een terugkoppeling geweest naar
de kerkenraad.

Voorgenomen Speerpunt 2021: De
Aanspreekpersoon: Mark Blok/Dick Hulstijn
Pauluskerk, een diacionale gemeente.
Waarom dit speerpunt:
Wat is dat eigenlijk, een diaconale gemeente. Zijn er dan ook gemeenten die niet
diaconaal zijn? Wat vind jij, is onze Pauluskerk anno 2021 een diaconale gemeente?
Overigens, moet dat nu zo nodig, een diaconale gemeente zijn?
Even terug in de tijd, naar het begin van onze christelijke kerk(gemeenschap). Wat weet u
nog van de eerste christelijke geloofsgemeenschap. Ze zorgden goed voor elkaar, ze
deelden alles samen, leefde in harmonie en stonden heel goed aangeschreven. De mensen
waren vol van verwondering over deze diaconale gemeenschap.
En, hoe is het nu anno 2021? Zorgen we goed voor elkaar, delen we alles samen, leven we
in harmonie? En wat vindt de wereld van ons, hoe kijkt zij tegen ons aan? Wat zou jij
willen, een beetje terug naar die tijd? Ach, ik zou wel willen, maar dat kan nu eenmaal niet
meer in deze moderne tijd. O, nee? Nou, das nog maar de vraag. Ja, dit is het eigenlijk wel
waar het om gaat. Wat vind jij, gaan we ervoor of kabbelen we rustig verder op jouw en
mijn huidige niveau?
Omschrijving van het te behalen doel:
We gaan aan het werk: Ora et Labora. Bid en werk, betekenen die woorden. Van diakenen
wordt wel eens gezegd dat zij minder van het gebed zijn maar des te meer van het doen.
Ons plan, onze wens is dat het diaconale gehalte van de Pauluskerk, dus van jou en mij,
meer aandacht, meer inhoud krijgt. Hoe doen we dat? Een paar voorstellen:
1. In het komende winterprogramma een serie avonden over betekenis van en inhoud
over een diaconale gemeente. Te verzorgen door een diaconaal consulent van onze PKN
en iemand van een buurgemeente. En jij doet natuurlijk ook mee!
2. De jaarlijkse diaconale zondag weer meer glans te geven. Behalve de bijdrage van onze
predikant, ook die van een paar gemeenteleden. Er is vast wel iemand in onze gemeente
die de vaardigheid heeft met een paar gemeenteleden tijdens de dienst in gesprek te
gaan.
3. Met en door de jeugd een actieplan, een doe-activiteit opzetten. Iets in Wezep of wat
verder van huis. Er is vast wel een diaken die met onze jongerenwerker aan de slag wil.
4. Mee doen met de ZWO-groep, met de HVD op bezoek gaan, je inzetten voor allerlei
plaatselijke activiteiten. Kortgeleden las ik in de wekelijkse column hoe onze
burgemeester onder de indruk is van al die sociale activiteiten voor elkaar in het eigen
dorp maar ook voor de wereld ver weg.
5. Buiten de drie projecten van de ZWO een langdurige en intensieve samenwerking
opzetten met een gemeente elders in de wereld. Bij de PKN is genoeg expertise
beschikbaar.
6. De diaconale begroting weer wat meer optuigen. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn.
7. en verder ………
Welke acties en belangrijke data:
• De mensen van de Pauluskerk, jong en oud, krijgen tot 21 februari de tijd om te
reageren. Dat kunnen zij doen door een keuze te maken uit de genoemde
actiepunten of zelf met een ander voorstel te komen.
• De Diaconie bespreekt de reacties, stelt een lijst van voorkeur samen en legt deze
voor aan de kerkenraadsvergadering van februari en maakt een definitieve keuze.
Uitwerken van onze doelen.

•
•
•

Afhankelijk van de keuze wordt per 1 maart een kleine projectgroep samengesteld
van maximaal 2 diakenen en 3 gemeenteleden.
In elk kerkblad wordt verslag gedaan van de voortgang.
Eind 2021 wordt de kerkenraad geïnformeerd over de resultaten van het project
en eventuele verdere plannen in 2022.

Op poten zetten van een goede structuur hiervoor.
• In elke vergadering van de Diaconie staat dit standaard ter bespreking op de
agenda.
Eventuele bijzonderheden: geen
Met dit speerpunt gaat de diakonie aan de slag om te kijken hoe we als Pauluskerk nog meer een
diaconale gemeente kunnen zijn. Hoe we hier meer inhoudt en aandacht aan kunnen geven.

College

: Jeugd

Speerpunt: Hoe krijgen we het gezin weer in de Aanspreekpersoon: Klaas Pieper
kerk
Waarom dit speerpunt: omdat dit denken wij het altijd een speerpunt moet zijn. Omdat we zien
dat we de gezinnen kwijtraken nadat de kinderen de basis school verlaten.
Omschrijving van het te behalen doel: Als we met de gezinnen het gesprek aan gaan in
verschillende avonden. Doel is 2 avonden organiseren en bij grotere op komst van gezinnen is dit
geslaagd.
Welke acties en belangrijke data: belangrijke datums zijn 3 april en een bezinningsavond in
Oktober met de kerkraden.
Eventuele bijzonderheden: Dominee Baardmans zal hier in begeleiden.
Stand van zaken: loopt al
Evaluatie:
Dit speerpunt is voor ons nog lopend en nemen we mee naar volgend jaar. 2020 is dit een goed
jaar geweest en hebben we de opdrachten die we ons zelf hebben mee gegeven gehaald. Voor
volgend jaar gaan we hier mee verder en willen we door verbindings avonden met de gemeente
hierin verdiepen hoe we als kerk en jeugdwerkers meer in de samenleving komen te staan.
Speerpunt: Jeugd activiteiten organiseren met
de jeugd. Kamp – jongeren dag – jeugdraad
organiseren

Aanspreekpersoon:
Marcel van Pijkeren en Klaas Pieper

Waarom dit speerpunt:
Omdat we moeten staan voor de jeugd en ze moeten en blijven betrekken bij de kerk en ze op een
voetstuk moeten zetten om te laten zien dat ze belangrijk zijn van jong tot oud!
Omschrijving van het te behalen doel: gewoon doen!
Welke acties en belangrijke data:
6 september kamp!
Eventuele bijzonderheden: ouders laten verbinden dus saamhorigheid onder de gezinnen maken
Stand van zaken op: het loopt allemaal J

Evaluatie:
Geslaagd en blijft staan voor volgend jaar en dan willen we nog een stap extra doen met nog een
grote activiteit maar dan na een kerk dienst op zondag.
Speerpunt:
Aanspreekpersoon: Marcel en Klaas
Leiding vinden voor de jeugdclubs zodat die
kunnen blijven bestaan
Waarom dit speerpunt: omdat momenteel steeds minder leiding is voor de clubs
Omschrijving van het te behalen doel: 6 mannen of vrouwen vinden
Welke acties en belangrijke data: nieuwe seizoen topstars
Eventuele bijzonderheden: geen
Evaluatie:
Punt gedeeltelijk geslaagd. Topstars loopt maar nu zitten we met de kinderkerk. Daarom gaan we
als nieuw 3e punt Kinderkerk nieuwe style.

College

: Pastoraal College

Speerpunt: Pastorale zorg in de wijken
Aanspreekpersoon:Gert
Een structurele her-ijking van de pastorale zorg binnen en buiten de Paulus kerk.

•

Hierbij gaan we allereerst terug naar de kernvraag/vragen:
Wat is pastorale zorg?
Wie is erbij betrokken?
Waarom doen we pastorale zorg?
De veranderende rol van de kerk bij pastorale zorg.
Na een verdieping op deze vragen en er een helder beeld is ontstaan over een mogelijk
aangepaste vraag en aanbod gaan we het pastorale college zo flexibel mogelijk inrichten om aan
gewijzigde vraag een passend aanbod te gaan bieden.
Om achter de gewijzigde vraag van de pastorant te komen maken we gebruik van reeds
beschikbare informatie uit de enquête en rapportages van andere kerk en PKN over dit
onderwerp.
Nu het team van ouderlingen is uitgebreid tot 6 personen zal in dit team het speerpunt worden
voor besproken.
Omschrijving van het te behalen doel:
Nieuwe vorm van pastoraal in de wijken invoeren in meerdere wijken.
Welke acties en belangrijke data:
Kwartaal 1 en 2 verdieping op de vragen en richting bepalen
Kwartaal 3
voorstel kerkenraad
Kwartaal 4
invoeren van nieuwe methode.
Evaluatie: Door corona crisis zijn de plannen om te komen tot een nieuwe vorm van pastoraat nog
niet volledig afgerond Wel loopt er een succesvolle pilot in wijk 13. In wijk 11 en 5 worden
momenteel voorbereidingen getroffen om ook daar de nieuwe vorm van pastoraat in te voeren

Voorgenomen speerpunt 2021: Vervolg
Aanspreekpersoon: Gert
pastorale zorg in de wijken
Waarom dit speerpunt:
Door de coronacrisis zijn de plannen om te komen tot een nieuwe vorm van Pastoraat nog niet
volledig afgerond. .
We hebben ervoor gekozen om geleidelijk aan per wijk over te stappen naar de nieuwe vorm van
pastoraat.
Veelal zijn dat natuurlijke momenten zoals bijvoorbeeld vij het vertrek van een
wijkbezoeker/ouderling of daar waar vacatures zijn of binnenkort ontstaan.
Omschrijving van het te behalen doel:
Afronden nieuwe vorm van pastoraat
Welke acties en belangrijke data:
Invoeren nieuwe vorm in wijk 11 en 5.
Eventuele bijzonderheden:
Geen
Voorgenomen speerpunt 2021: opvullen van
Aanspreekpersoon: Gert
openstaande vacatures
Waarom dit speerpunt:
Als 2e speerpunt voor 2021 hebben wij gekozen om meerdere wervingscampagnes te starten voor
wijkbezoekers netwerkers en ouderlingen omdat aan het eind van 2021 meerdere
wijkbezoekers/ouderlingen afscheid gaan nemen omdat hun termijn van 4,8 of 12 jaar er op zit.
Het streven is om eind van het jaar op volle sterkte te zijn met het pastorale team.
Omschrijving van het te behalen doel:
Eind 2021 op volle sterkte
Welke acties en belangrijke data:
Inzet van campagne middelen na Corona crisis
Eventuele bijzonderheden:

College
Jaar
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Speerpunt: Optimaliseren kerkapp
Aanspreekpersoon: Eric Koele
Waarom dit speerpunt:
In 2019 is de kerkgeldapp in gebruik genomen maar deze werkt nog niet optimaal.
Voortdurende aandacht is nodig voor verbetering maar ook voor uitbreiding. We willen
pilots starten om te realiseren dat de app gebruikt kan worden voor de Actie Kerkbalans
van 2021
Omschrijving van het te behalen doel:
10% van de gemeenteleden gebruikt de app. Hetzij voor het bestellen van collectebonnen,
hetzij voor het doen van giften voor collecten etc., hetzij voor het betalen voor de
collectebonnen.
Welke acties en belangrijke data:
Regelmatig kopij in het kerkblad (minimaal 4 x per jaar) over dit onderwerp
Twee of drie pilots voor de Actie Kerkbalans, te beginnen in maart 2020

De kerkgeldapp is in 2019/2020 geïntroduceerd binnen de Pauluskerkgemeente.
Doel is enerzijds om, naast de mogelijkheid van het kunnen geven aan collecten, ook
persoonlijke giften te kunnen doen en anderzijds de gemeente te kunnen informeren met,
zoals we dit nu al doen, met de kerkbrief.
De kerkgeldapp is in november 2020 door de SKG vervangen door Appostel.
Voor de gebruikers van de app zijn de ervaringen positief, het is gebruiksvriendelijk en
eenvoudig om mee te werken.
In december 2020 waren er ca. 140 mensen die zich aangemeld hadden en ca. 110
mensen die daadwerkelijk de app gebruikten voor het doen van giften. Een mooi aantal
maar dit kan nog veel beter naar onze mening. Het promoten van de app blijft voor ons
een doorlopend speerpunt.
We zullen hier meerdere keren per jaar aandacht aan blijven geven.
Overigens is gebleken, dat de app niet nodig is voor de Actie Kerkbalans. Vanuit LRP (het
systeem voor de ledenadministratie) is er de mogelijkheid om met behulp van e-mail
gemeenteleden direct te benaderen met het verzoek (digitaal) een toezegging voor de
actie kerkbalans te doen. Daarmee is recent een begin gemaakt. Inmiddels hebben al ca.
150 gemeenteleden op die wijze hun toezegging gedaan.

Speerpunt: Vormen onderhoudsteam via
Aanspreekpersoon: Jan Willem van ’t Oever
een app-groep
Waarom dit speerpunt:
Om de lasten te verdelen willen we een team vormen van ca. 20 personen die bereid zijn
af en toe een klusje te doen. Voorbeelden: het vervangen van een lamp; kleine reparaties
aan het kerkgebouw; kleine schilderklusjes etc.
Omschrijving van het te behalen doel:
Een appgroep van ca. 20 personen met verschillende kwaliteiten
Welke acties en belangrijke data:
Werving d.m.v. persoonlijke contacten en via publicatie in het kerkblad
Zowel via persoonlijke contacten als door oproepen in het kerkblad is geprobeerd mensen
enthousiast te maken voor deze groep. We zijn blij met de 10 aanmeldingen maar willen
er graag nog meer bij. Daarom blijft dit ook voor 2021 een speerpunt. We vertrouwen
erop dat het gemakkelijker zal gaan als we niet meer gehinderd worden door de
coronabeperkingen.

Speerpunt: Onderzoek naar kerk-TV
Aanspreekpersoon: Carla Compagner
Waarom dit speerpunt:
Ter verbetering van de gemeenschapsbeleving van gemeenteleden die niet meer naar de
kerk kunnen komen willen we graag kerk-TV aanbieden. Onderzocht moet worden wat
hiervoor nodig is en wat de (financiële) voorwaarden en consequenties zijn.
Omschrijving van het te behalen doel:
Duidelijkheid over de mogelijkheid kerk-TV te gebruiken en indien mogelijk de realisatie
ervan.
Bijzonderheden:
De huidige camera is aan vervanging toe; we proberen vervanging hiervan te koppelen
aan kerk-TV.

Inmiddels werden we ingehaald door de werkelijkheid van de coronacrisis waardoor de
aanschaf van nieuwe apparatuur in een stroomversnelling raakte. Dit speerpunt
beschouwen we als afgehandeld.

Voorgenomen speerpunt 2021:
Aanspreekpersoon: Eric Koele
Optimaliseren Appostel
Waarom dit speerpunt:
Bijna 150 gemeenteleden hebben een account aangemaakt voor Appostel. Hiermee
kunnen zij de wekelijkse kerkbrieven inzien, giften doen voor collecten etc. en
collectebonnen aanschaffen.
Omschrijving van het te behalen doel:
We willen proberen het aantal gebruikers te verdubbelen. Ook willen we onderzoeken of
de app meer gebruikt kan worden voor communicatiedoelen.
Welke acties en belangrijke data:
Regelmatig kopij in het kerkblad (minimaal 4 x per jaar) over dit onderwerp
Voorgenomen speerpunt 2021: Vormen
Aanspreekpersoon: Jan Willem van ’t Oever
onderhoudsteam via een app-groep
Waarom dit speerpunt:
Om de lasten te verdelen willen we een team vormen van ca. 20 personen die bereid zijn
af en toe een klusje te doen. Voorbeelden: het vervangen van een lamp; kleine reparaties
aan het kerkgebouw; kapotte dakpannen vervangen; kleine schilderklusjes etc.
Omschrijving van het te behalen doel:
Verdubbeling van de appgroep van ca. 10 personen met verschillende kwaliteiten; we zijn
nadrukkelijk ook op zoek naar mensen die affiniteit hebben met elektrotechnische zaken.
Welke acties en belangrijke data:
Werving d.m.v. persoonlijke contacten en via publicatie in het kerkblad.
Voorgenomen speerpunt 2021: Verstandig Aanspreekpersoon: Gerhardus van ‘t Land
omgaan met ons vermogen
Waarom dit speerpunt:
Door de verkoop van de pastorie is onze reserve flink toegenomen. Het is niet toegestaan
deze in te zetten voor lopende zaken; we moeten, ook voor de langere termijn, de
gelegenheid houden een pastorie te bekostigen indien nodig. We willen onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn en welke opties voor de kerkenraad acceptabel zijn.
Omschrijving van het te behalen doel:
Na verkenning van de mogelijke opties ligt er een financiële beleidsnotitie die voor de
langere termijn bruikbaar is.
Welke acties en belangrijke data:
Na enkele brainstormsessies met financieel deskundigen binnen de kerk stellen we een
concept op voor een beleidsnotitie die wordt voorgelegd aan de kerkenraad.
Gemeenteleden worden uitgenodigd hierover mee te denken. Aanmelding kan bij de
penningmeester via penningmeester@pauluskerkwezep.nl

