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Beleidsplan 2017-2020
Wat is dit nieuwe beleidsplan?
Dit nieuwe beleidsplan 2017-2020 is ontstaan omdat het vorige beleidsplan een looptijd
had die niet overeenkomt met de kerkordelijke bepaling (Ord. 4-8-6 van de kerkorde van
de Protestantse Kerk in Nederland). Het vorige beleidsplan is vastgesteld voor een
periode van 6 jaar, waar kerkordelijk is bepaald dat dit een periode van 4 jaar moet zijn.
Dit betekent dat het vorige beleidsplan, achteraf bezien, slechts tot en met 2018 actueel
bleek te zijn. De vraag die de Kerkenraad zich gesteld heeft is deze: vinden wij dat we
anno 2019 moeten afwijken van wat in 2015 is opgesteld voor de periode van
2015-2020? Oftewel: is er een noodzaak om per 2019 een nieuw beleidsplan te hebben
(voor 4 jaar), als je als kerkenraad voor de jaren 2019 en 2020 wil verdergaan met het
beleidsplan uit 2015? Het antwoord daarop is: nee. Wel is er behoefte om in 2020 te
werken aan een evaluatie van de periode 2015-2020, en tegelijk een beleidsplan voor te
bereiden voor de periode van 2021-2024. Om tot 2021 een geldig beleidsplan te hebben
ligt hier een beleidsplan voor, wat bestaat uit de tekst op deze pagina, en daarbij het
vorige beleidsplan als bijlage. In deze tekst noemen wij hierbij wat het beleid is tot het
einde van 2020; namelijk: datgene wat in het vorige beleidsplan is vastgesteld voor de
periode van 2015-2020 (bijlage 1).
Wat is een goede termijn voor een beleidsplan wat zich uitstrekt tot en met 2020?
Wat de KR betreft was een titel: “Beleidsplan 2020” goed geweest. Zoals gezegd vereist
de Kerkorde echter een periode van 4 jaar. Om deze reden heeft het beleidsplan de titel
gekregen:
“Geroepen tot gemeenschap - Beleidsplan van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente te Sprang 2017-2020”.
Procedure
Hoewel de gemeente eerder al gehoord is inzake het beleid voor de periode 2015-2020,
heeft de Kerkenraad dit nieuwe Beleidsplan ter inzage gelegd. Daarbij heeft de gemeente
de gelegenheid gekregen om zienswijzen in te dienen.
In het kerkblad "Voetius" nummer 42 van 19 december 2019 is medegedeeld, dat het
nieuwe Beleidsplan 2017-2020 ter inzage ligt bij de scriba van de kerkenraad en dat
gemeenteleden bij de scriba schriftelijk hun zienswijzen kunnen indienen tot en met 4
januari 2020. Van de gelegenheid zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt. In
zijn vergadering van 4 februari 2020 heeft de kerkenraad het nieuwe beleidsplan
2017-2020 definitief en ongewijzigd vastgesteld.
Bijlagen
Bijlage 1: Beleidsplan 2015-2020 van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te
Sprang.
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