1. Een herkenbare & zichtbare gemeente

2. Mensen (ver)binden en boeien

3. Present in stad en wereld

1a. Identiteit en herkenbaarheid

2a. Herijking van onze eigen activiteiten

3a. Present in de stad: een open gebouw

Acties 2016/2017:
Onderwerp Identiteit & Herkenbaarheid bespreken op de KRvergadering, voorbereiding door MR (MR)
Thema Luther & 500 jaar protestantisme (Erica)
Gemeentebreed gesprek starten d.m.v. wijkavonden (Erica)
Organiseren Interactieve viering over onze identiteit (CvP,
taakgroepen Vieren en Leren)
Identiteit en het gesprek daarover als rode draad inbouwen in
de opening van onze vergaderingen (KR + colleges)
Profilering WMG en Open Kerk op elkaar afstemmen (CvKWMG/Open Kerk en CvD)

Acties 2016/2017:
Dienst voor alle leeftijden organiseren op 13 nov (CvP /
jeugdouderlingen)
Dienst speciaal voor ouderen organiseren (CvP - taakgroep
Vieren)
Taakgroep Leren versterken (CvP)
Aanbod ‘leren’ tegen het licht houden vanuit verschillende
leeftijden & doelgroepen en agenderen in de KR (CvP taakgroep Leren)
Jongeren betrekken bij diaconaal werk (CvD)
Ouderenactiviteiten (CvD)
Verkennen jongerenreis (CvP - taakgroep Jeugd, CvD-ZWO)

Acties 2016/2017:
Uitbreiding verhuur. Nieuwe huurders werven o.a. op basis van analyse
diverse evenementenkalenders (CvK)
Openstelling gebouw uitbreiden, gebruik stiltecentrum & bezinningsruimte
(CvK)
Organiseren Soep in de steeg (CvD)
Kerkcafé Top 2000 organiseren (CvP)
Organiseren van activiteiten zoals lezingen en concerten in de Grote Kerk,
waar emotioneel iets gebeurt (CvP)
Verhalen vertellen (CvP - taakgroep Leren)
Nadenken hoe meer activiteiten op kerkplein kunnen organiseren (KR)

1b. Zichtbaarheid door effectieve communicatie

2b. Meer mensen die (weer) gaan meedoen

3b. Verankerd in de wijken en dorpen

Doel: we zijn meer zichtbaar door meer communicatie naar buiten en
het gebruik van nieuwe media, waar passend

Doel: Passieve leden worden weer/meer betrokken
(activeren/motiveren). Er worden nieuwe leden aangetrokken (groeiagenda)

Doel: we zijn actief in de wijken en doen dat in samenwerking met burgerlijke
gemeente, sociaal-maatschappelijke organisaties en andere kerkgenootschappen

Doel: het gesprek over onze (protestantse) identiteit wordt gestart en
blijven we voeren

Acties 2016/2017:
Aan buitenzijde kerk onze activiteiten-kalender zichtbaar
maken (CvK-Open Kerk)
Taakgroep Communicatie opstarten (MR/KR)
Website meer smoel geven en agenda prominenter (CvK /
taakgroep communicatie)
Actueel houden en uitbouwen website Hart vd Stad (CvD /
WMG)
Actief publiciteit via de lokale kranten zoeken (alle colleges
onder regie van de scriba & Matthijs K)
Social media w.o. Facebook actief benutten (taakgroep
communicatie en predikanten)

Doel: ons aanbod sluit aan bij de doelgroepen van de PGH. Het
totaalprogramma is in balans

Acties
-

2016/2017:
Kerkbalans verbreden van 400 naar 1200 stuks (CvK)
Werkbalans, werving nieuwe vrijwilligers (CvK, KR)
Kerkcafé in de GK en in de wijken (CvP)
(laten) organiseren van toegankelijke vormen van
spiritualiteit: zinwandelingen, meditaties, labyrinth, open
kerkdiensten (CvP)
Benaderen 30/40 ers groep niet-protestantse partners (CvP)
(opnieuw) benaderen passieve leden, vervolg AKB+ (MR/KR)

Doel: we trekken meer mensen naar ons gebouw voor kerkelijke en niet-kerkelijke
activiteiten

Acties
-

2016/2017:
Agapè maaltijd in de wijken (CvP - wijkteams)
Helpende Handen (CvD)
Sociale Wijkteams (CvP / CvD)
Contact met buurgemeenten (MR, CvP-taakgroep Jeugd)

3c. Present in de stad: faciliteren en participeren

Doel: we zijn qua rol (pastoraal/diaconaal) bekend in de stad én vullen onze rol
slim in (niet alles zelf doen)
Acties 2016/2017:
Deelnemen aan verschillende netwerken (gemeente, wijkteams,
armoedenetwerk), verbinden en doorverwijzen (CvD)
Liefdemaaltijden organiseren (CvD)
Gesprekskringen o.a. in de Hooghe Clock i.s.m. andere geestelijk
verzorgers (CvP)
Plan ‘Loket Levensvragen’ uitwerken en agenderen in de KR (CvP en CvD)
Samen met partners meer structuur geven aan thema Eenzaamheid vanuit
onze kerkelijke identiteit (CvP & CvD-WMG)
Regelmatig lezingen organiseren vanuit missionair-diaconale doelstelling,
gericht op breed publiek (CvD-WMG)
Gebouw beter benutten voor afscheidsrituelen, o.a. folder maken voor
uitvaartorganisaties (CvK)

3d. Present in de wereld

Doel: we hebben duidelijke partners/projecten t.b.v. invulling werelddiakonaat en
deze zijn bekend/helder bij de gemeente
Acties 2016/2017:
Primair aansluiten bij de focus die Kerk in Actie kiest en hierover
communiceren (CvD)
Beleid met welke partners we nog meer samenwerken (bijv. Amnesty,
Wereldwinkel, spaardoel KND etc), bespreking in KR en communicatie
hierover (CvD)

