
Jaarplan 2020-2021 (Concept) 

Inleiding 

Een jaarplan opstellen in tijden van corona is een moment van bezinning waard. Waar 

blijven wij met onze plannen. Het is de HEERE die een plan heeft, met ons individueel, 

met ons als gemeente, met Zijn schepping. We geven ons aan Zijn plan over en stellen 

ons beschikbaar. Wij hopen dat onze plannen ten dienste staan van Zijn plan. We bidden 

om de leiding van Zijn Geest. Ook bidden we vanwege het corona-virus om Zijn 

ontferming over ons en in het bijzonder over hen die daardoor getroffen worden in hun 

gezondheid, in de gezondheid van een geliefde, of anderszins. 
 

In het beleidsplan staat: "Bij ieder jaarplan zal de kerkenraad inzichten delen met de 

gemeente, en vragen om daarin mee te denken." Dat is nu al gebeurd in aanloop naar 

het ontstaan van het beleidsplan. Hieronder staat per geleding genoemd welke plannen 

er zijn voor het seizoen 2020-2021. Uiteraard is het een streven om die plannen ook 

daadwerkelijk uit te voeren. Of dat lukt moet achteraf blijken. Het gaat hier om de 

prioriteiten van de betreffende geleding. 
 

Het Missionair Team 

1) versterken MT 

2) taken en uitvoering MT helder krijgen  

Dit alles in overleg/ondersteuning met een ouderling/diaken.  
 

Kringcommissie 

1. Het opnieuw leggen van een connectie met de kerkenraad (zoals die er in het verleden 

was met Martin Lam) als eerste stap naar een gezamenlijke evaluatie van het kringwerk. 

2. Nadenken en invullen hoe we als kringwerk verder kunnen bijdragen aan 'Ontmoeting' 

in de gemeente. Ook dit in samenspraak met de hierboven genoemde connectie met de 

kerkenraad. 
 

Diaconie 

Onderzoek doen naar de mogelijkheid of het nut van een diaconaal werker. Dit past in 

het onderzoeken van de presentie van onze gemeente zoals beschreven in het 

beleidsplan.  
 

ComPas 

1. toerusting van de pastorale teams 

2. borging van de nieuwe vormen van pastoraat en toerusting, nl. in groepsverband zoals 

terugkerende avonden voor ouders van jonge of juist oudere kinderen.  
 

CvK 

- Afronding AVG. 

- Uitwerking plannen Jeugdcentrum 

- Voorbereiding BRIM-aanvraag Kerk, incl orgel. 
 

Jeugdraad 
• De insteek is om het Jeugdwerk meer recht te doen en de jeugdouderling te gaan 
ontlasten, door een ‘dagelijks bestuur’ in te gaan stellen. Dit is in overeenkomst met wat 
in het beleidsplan staat onder “organisatie” in par. 2.1. 

• We zouden graag meer integratie van activiteiten zien. Meer kwaliteit, minder 

kwantiteit. Met de beperkte resources die we hebben houden we een enorme variëteit 

aan activiteiten in de lucht waarvoor door afnemende betrokkenheid ook nog afnemende 

belangstelling is. Daarbij willen we blijven nastreven om voor alle leeftijden een activiteit 

binnen de onderwijzende en de vermakende lijn aan te blijven bieden. 
 

Kerkenraad breed: 
De onder par. 2.1. van het Beleidsplan genoemde actiepunten hebben prioriteit: 
A. De kerkenraad wil zich bezinnen op haar werkwijze en samenstelling.  
B. De kerkenraad wil zich bezinnen op het inschakelen van gemeenteleden voor taken 
die niet bij de kerkenraad behoeven te liggen.  
C. Het vrijwilligersbeleid: De kerkenraad wil op dit punt graag vanuit de geledingen van 
de gemeente input krijgen. Wat is een goede manier, en wie wil hier werk van maken? 


