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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

