Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023
College
Jaar

: kerkrentmeesters
: 2021

Speerpunt: Optimaliseren Appostel
Aanspreekpersoon: Eric Koele
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

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; 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.

Speerpunt: Verstandig omgaan met ons
Aanspreekpersoon: Gerhardus van ‘t Land
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

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023
College
Jaar

: Diaconie
: 2021

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

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023
College
: Missionair College
Jaar
: 2021
Speerpunt: Hoe krijgen we het gezinnen
weer in de kerk

Aanspreekpersoon: Klaas en Marcel

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. En met
het huidige belijd en omstandigheden we ze verliezen.

Omschrijving van het te behalen doel: Gezinnen en de mensen tussen 18 en 50 jaar zich
weer thuis laten met een herder die ons leidt.

Welke acties en belangrijke data:

1 avond compleet organiseren in het begin 2021.
Waar alle mensen van de kerkenraad bij aanwezig zijn zodat we het plan van Dick Sluiter
echt een gezicht kunnen geven en vervolg stappen uit kunnen zetten. Met als
belangrijkste invulling van de diensten (Wanneer de corona maatregelen dit toelaten)

Eventuele bijzonderheden: Landelijk team bij betrekken voor hulp en advies denkende in
Dominee Baardmans en Pim Brouwer. De vernieuwende aanpak van beide dominees laat
zien zowel bij ons in de diensten als in het land dat dit werkt.

Stand van zaken: loopt al.

Bijgevoegde info :
Dit is een aangepast speerpunt van 2020 en is nog lopende door de huidige
maatregelen van de corona crises. Maar nog veel belangrijker geworden en zijn wij
als jeugd zeer ongerust over de toekomst van onze kerk. Het shoppen bij andere
kerken door ons en andere kerkraadsleden heeft een oorzaak en die zal moeten
worden besproken en de oorzaak hier zal moeten worden opgelost want als wij dit al
doen en iets anders zoeken in andere gemeentes dan heeft dit een oorzaak en zal
moeten worden onderzocht wat dit is in een eerlijke gesprekken zodat we kunnen
bouwen aan de kerk van de toekomst.

1. 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 ☺

2. Groot aantal activiteiten zijn niet door gegaan maar wel allemaal voorbereid en
stonden allemaal klaar om van start te gaan. Denkende aan de lampjes toch in
December het kamp in September de film nacht in April enz veel tijd en energie in
gestoken. Toch nemen we deze mee naar 2021 maar wel in een nieuwe aanpak en
daarin de belangrijkste 1e stap voor al deze activiteiten mensen zien te werven die dit
willen organiseren zodat wij als ouderlingen dit niet meer persoonlijk hoeven te
doen. Wij zullen samen met Dick mensen hiervoor gaan werven.
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

3. Geslaagd zie de tienerdienst

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023
College
Jaar
Speerpunt:

: Jeugdwerk
: 2021

Gemeenteleden (van jong tot oud) zich
welkom laten voelen.

Contactpersonen:
Dick Sluiter
Marcel van Pijkeren
Wendy Wolf-Bruins

Waarom dit speerpunt:
Jongeren vinden het belangrijk om het gevoel te hebben dat ze er toe doen. Jonge mensen
zoeken ruimte om hun eigen weg te kunnen vinden in bijv. levensstijl en keuzes. Kerken
waar jongeren graag komen bloeien op en zijn meestal ook aantrekkelijk voor mensen die
nieuw zijn in de wereld van kerk en geloof. We willen daarom aansluiten bij de zoektocht
van veel mensen in deze tijd.

Omschrijving van het te behalen doel:
Graag krijgen we inzicht in de behoeften van mensen.

Welke acties en belangrijke data:
Het organiseren van meerdere avonden (in 2021) voor gezinnen, om de visie van de
gemeente te bespreken. Hierbij zal de kerkenraad aanwezig zijn.
Ook zal er moeten worden gesproken over hoe deze informatie (op een goede manier/ via
het juiste communicatiemiddel) bij de gezinnen terecht komt. In een vervolgbijeenkomst
kan de feedback die er vanuit de gezinnen komt, worden besproken.

Eventuele bijzonderheden:
Landelijk team betrekken voor hulp en advies zoals b.v. Ds. Baardmans of Ds. Pim
Brouwer. De vernieuwende aanpak van beide dominees laat zien dat dit enthousiasmeert
onder de doelgroep ‘jongeren en gezinnen’.

Stand van zaken:
Lopend

Speerpunt:

Contactpersonen:

Activiteiten organiseren met en voor de
jeugd

Dick Sluiter
Marcel van Pijkeren
Wendy Wolf-Bruins

Waarom dit speerpunt:
Het is van groot belang de jeugd enthousiast te maken en houden voor de kerk en de
gemeente in de breedste zin van het woord. Wanneer er activiteiten worden
georganiseerd die hen aanspreken en kunnen verbinden zal dit helpen dit te bereiken. De
jeugd is ontzettend belangrijk; van jong tot oud!

Omschrijving van het te behalen doel:
Jeugd enthousiast maken voor het geloof.

Welke acties en belangrijke data:
Jeugd inschakelen bij voorbereiding en organisatie van activiteiten (denk aan de
jeugddiensten)
Jeugdkamp (9 – 16 jaar) eerste weekend in Oktober 2021

Eventuele bijzonderheden:
Om betrokkenheid van jeugd te krijgen zullen ook de ouders betrokken moeten worden.
Nevendoel is daarom ouders laten verbinden en saamhorigheid onder de gezinnen te
krijgen.

Stand van zaken :
Lopend

Speerpunt:

Contactpersonen:

Wees relevant voor Wezep en omstreken

Dick Sluiter
Marcel van Pijkeren
Wendy Wolf-Bruins

Waarom dit speerpunt:
Jongeren willen betrokken zijn bij een gemeenschap die openstaat voor anderen en de
maatschappij waarin we leven. Geloof is voor jongeren niet iets abstracts waarin alles is
vastgelegd. Ze willen ontdekken wie ze zijn, waar ze bij willen horen, waar hun hart ligt en
hoe ze dit het beste kunnen vormgeven in het dagelijks leven.

Omschrijving van het te behalen doel:
Omzien naar een ander door zichtbaar te zijn buiten de kerkmuren.

Welke acties en belangrijke data:
Twee maal per jaar maatschappelijk relevante activiteiten in Wezep en omstreken met de
gemeente ondernemen.

Eventuele bijzonderheden:
Geen

Stand van zaken:
Moet nog starten

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2020-2021
College
Jaar

: Pastoraal College
: 2021

Speerpunt: Vervolg 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.

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

Speerpunt: opvullen van openstaande
vacatures

Aanspreekpersoon:Gert

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:

Speerpunten beleidsplan Pauluskerk 2018-2023
College
Jaar

: Moderamen
: 2021

Speerpunt: Vertalen identiteit

Aanspreekpersoon: Arjan Bouwknegt/Nico
de Vries

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 2022 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 juni bezinning in de kerkenraad
Maanden september, oktober (en november) bezinning met de gemeente
Maand oktober conceptvertaling wordt opgesteld en besproken in de kerkenraad
Maand november conceptvertaling met opmerkingen kerkenraad wordt voorgelegd
aan de gemeente
• 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.
Bijzonderheden: het tijdspad is afhankelijk van de mogelijkheid waarop we elkaar in
persoon kunnen ontmoeten.

Speerpunt: Avonddiensten in zomerperiode

Aanspreekpersoon: Arjan Bouwknegt

Waarom dit speerpunt:
Het organiseren van de zomeravondzangdiensten kost veel tijd en energie; er zijn steeds
minder koren die in de zomerperiode willen/kunnen optreden.
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.

Omschrijving van het te behalen doel:
Voor 1 mei is de vorm en inhoud van deze bijeenkomsten door de kerkenraad vastgesteld.
Welke Acties en belangrijke data:
• Voorjaar 2021 wordt een plan hierover geschreven
• Maart 2021 wordt het plan besproken in het moderamen
• April 2021 wordt het plan voorgelegd aan de kerkenraad
• In het kerkblad van mei of juni wordt over de nieuwe opzet gecommuniceerd
• Na publicatie licht ds. Bouwknegt de voorgaande predikanten in
Eventuele bijzonderheden: geen

