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Werkplan n.a.v. de toekomstvisie zoals beschreven in het beleidsplan 
juni 2012 

 
In dit werkplan worden de doelen zoals omschreven in het beleidsplan 2012- 2016 
verder uitgewerkt. 
 
1.1. Algemene uitgangspunten 
Algemene uitgangspunten die we continue willen bewaren en evalueren zijn: 

x Gemeente die enthousiast blijft, betrokken en open is; 
x Gemeente die voldoende leden heeft die met hart en hand inzetbaar zijn;  
x Gemeente die financieel gezond is; 
x Gemeente die een duidelijke plek heeft in de dorpen als open en gastvrije kerk. 

We willen deze punten bewaren en evalueren door signalen vanuit de gemeente serieus 
te nemen. De kerkrentmeester heeft een belangrijke, signalerende functie als het gaat 
over de financiën. Er is regelmatig overleg met de kerkrentmeester, zodat de kerkenraad 
goed op de hoogte is van de financiële voortgang.  
 
1.2 Vastgestelde onderwerpen 2012- 2016 
In het beleidsplan 2012 tot en met 2016 zijn de volgende onderwerpen vastgesteld: 

1. Jaargesprekken in de kerkenraad; 
2. Geloofsgesprekken; 
3. Betere zichtbaarheid in de (sociale) media;  
4. Muziek in de kerk;  
5. Jongeren en ouderen die elkaar bevragen en leren kennen o.a. door een 

speed-date; 
6. Jongerenvieringen met een andere opzet en meer bezoek; 
7. Avondvieringen met meer diversiteit en ook meer bezoek; 
8. Oog hebben voor verandering. 

 
1.3 Uitwerking periode 2013-2014 
In 2013 en 2014 zal de kerkenraad zich vooral focussen op de eerste vier onderwerpen: 

1. Jaargesprekken in de kerkenraad; 
2. Geloofsgesprekken; 
3. Betere zichtbaarheid in de (sociale) media; 
4. Muziek in de kerk.  

De onderwerpen vijf tot en met acht zullen vanaf medio 2014 verder worden 
uitgewerkt. Deze onderwerpen zullen vanzelfsprekend voortdurend gemonitord 
worden en indien nodig eerder uitgewerkt. Dit is mede afhankelijk van ontwikkelingen 
binnen de gemeente en/ of op landelijk/ regionaal niveau.  
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1.4 Uitwerking doelen 2013- 2014 
 
Hoofddoel 1: In de periode 2013-2014 wordt de ouderlingen, kerkrentmeesters, 
diakenen, ouderlingen en notulist een jaargesprek aangeboden.  
Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid geboden om eventuele problemen die 
gerelateerd zijn aan de uitvoering van het ambt te bespreken. De PKN onderschrijft het 
belang van deze gesprekken en heeft ze in de richtlijnen opgenomen.  
Subdoel Betrokkenen/ acties Planning 

1. Alle ouderlingen en diakenen wordt een 
jaargesprek aangeboden 

Voorzitter 
kerkenraad + 
voorganger 

Start najaar 
2013 
Afronding 
voorjaar 2014 

2. De voorzitter van de kerkenraad wordt 
een jaargesprek aangeboden 

Voorganger + 
vertegenwoordiger 
vanuit de 
kerkenraad 

Najaar 2013 

3. De voorganger wordt een jaargesprek 
aangeboden 

Voorzitter 
kerkenraad + 
vertegenwoordiger 
vanuit de 
kerkenraad  

Najaar 2013 

4. De notulist wordt een jaargesprek 
aangeboden 

Voorzitter 
kerkenraad + 
voorganger 

Najaar 2013 

5. De voorganger bespreekt de uren-
verantwoording met de kerkenraad 

Voorganger,  
Kerkenraad 

Jan/ febr 2014 

 
Hoofddoel 2: In de periode 2013-2014 wordt gestart met geloofsgesprekken.  
Vanuit de gemeente is de wens geuit om te starten met geloofsgesprekken. De 
kerkenraad heeft gemeend dat het zeer waardevol is om deze gesprekken te 
ondersteunen. Feit is dat er momenteel in onze gemeente geen leden zijn die zich 
hebben opgegeven voor het afleggen van de belijdenis. De kerkenraad hoopt dat door 
deze gesprekken de leden een sterkere binding ontwikkelen met onze kerk en dat een 
aantal leden belangstelling krijgt voor de belijdenis. 
Subdoel Betrokkenen/ acties Planning 

1. Groep 25-40 jarige Commissie V&T Start medio 
2013, 
voortgang 
2014 

2. Belijdenis groep Inventarisatie vanuit 
de secties en door de 
voorganger 

Geheel 2013/ 
2014 
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Hoofddoel 3: Vanaf 2013 wordt de wijze waarop we gebruik maken van de sociale 
media geoptimaliseerd.  
De kerkenraad vindt het belangrijk dat onze kerk meegaat met de ontwikkelingen op het 
gebied van de sociale media. In de eerste plaats willen we hiermee aansluiten bij de 
leefwereld van de jeugd. Daarnaast speelt het belang van “gezien en gevonden” worden 
mee.  
Subdoel Betrokkenen/ acties Planning 

1. Er is sprake van een goed werkende 
internetsite die voldoet aan de wensen 
van de leden/ gebruikers 

x Ontwikkeling 
site: Niek Baas 

x Input: 
clubleiding, 
commissies, 
kerkenraad, alle 
leden 

Site gereed: 
Najaar 2013 
 

2. De internetsite wordt gevuld en 
actueel gehouden. Input van de 
gemeente is hierbij essentieel.  

x Martin Kornet 
zal de site 
wekelijks 
aanpassen. 

x Richtlijnen voor 
aanleveren van 
gegevens zijn 
ontwikkeld en 
gecommuni-
ceerd. 

Start voorjaar 
2014 

3. Er is binnen de gemeente een vast 
persoon die de facebookpagina en een 
twitteraccount optimaliseert en 
beheert (PR-vrijwilliger).  

x Kerkenraad stelt 
profiel op van 
PR-vrijwilliger. 

x Gemeente wordt 
benaderd voor 
het invullen van 
deze functie.  

Najaar 2013 

4. Zodra er een PR-vrijwilliger is 
gevonden zal deze de facebookpagina 
en twitteraccount bijhouden/ vullen. 
Input van de gemeente is hierbij 
essentieel.  

x Richtlijnen voor 
aanleveren van 
gegevens zijn 
ontwikkeld en 
gecommuni-
ceerd 

volgt 

 
  



Concept Werkplan 2013- 2014  
 
Gereformeerde kerk Brandwijk Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf  4 
 

 
Hoofddoel 4: In de periode 2013-2014 wordt extra aandacht besteed aan het 
thema “Muziek in de kerk”. 
In 2013 zijn er twee ontwikkelingen op dit gebied die extra aandacht verdienen: 

x De komst van het nieuwe liedboek; 
x Het verlies van een organist. 

De kerkenraad wil aandacht besteden aan de aanschaf en implementatie van het nieuwe 
liedboek. Daarnaast ziet zij het als een belangrijke taak om muziek in de kerk zoveel 
mogelijk te waarborgen. 
Subdoel Betrokkenen/ acties Planning 

1. Er zijn voldoende organisten 
beschikbaar. Om dit te bereiken 
zal via de verschillende 
netwerken worden gezocht naar 
een nieuwe organist.  

x Reeds aanwezige 
organisten 

x Kerkenraad 
x Gemeenteleden 

 

Najaar 2013 

2. Gemeenteleden kunnen met 
korting het nieuwe liedboek 
aanschaffen. 

x Kerkrentmeester 
x Kerkenraad 

Najaar 2013 

3. Zodra het nieuwe liedboek er is 
wordt bepaald op welke datum er 
gestart wordt met het boek. Dit 
wordt tevens doorgegeven aan de 
voorgangers die al besproken 
zijn. 

x Kerkenraad 
x Preekregellaar  

Najaar 2013 

4. De gemeente zal begeleid worden 
bij het leren van nieuwe liederen. 
Deze begeleiding zal onder 
andere vorm krijgen door het 
formeren van een zanggroep 
vanuit de gemeente.  

x Zanggroep vanuit de 
gemeente  

x Voorganger 
 

Start najaar 
2013, 
voortgang 
geheel 2014 

5. De gemeente zal worden begeleid 
bij het leren van nieuwe 
kinderliederen. Deze begeleiding 
heeft al vorm gekregen door het 
formeren van een kinderkoortje 
vanuit de gemeente. 

x Kinderkoortje  
x Kindernevendienst 
x Voorganger  

 

Start najaar 
2013, 
voortgang 
geheel 2014 
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1.5  Evaluatie 
 
Het evalueren en eventueel bijstellen van de punten een tot en met vier van dit werkplan 
zal plaatsvinden na seizoen 2013-2014 (kerkenraadvergadering april 2014) . 
In april 2014 zal een start worden gemaakt met het verder uitwerken van de punten vijf 
tot en met acht.  
Na seizoen 2014-2015 (kerkenraadvergadering januari 2016) zal de eindevaluatie 
plaatsvinden. De uitkomst van deze evaluatie zal mede worden gebruikt voor het 
ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan. Dit plan zal maart 2016 tijdens de 
gemeentevergadering worden voorgelegd aan de gemeenteleden. 


