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BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE TE CHAAM C.A., 2014 - 2019
!
‘Geloof het of niet – bij ons is iedereen welkom!’
!
!
1. Inleiding.
!

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Chaam c.a. (PGC) voor de periode 2014-2019 is tot
stand gekomen na 4 bijeenkomsten met vrijwilligers begin 2014. Na bespreking, aanvulling en
amendering door de gemeente op de gemeenteavond van 9 september 2014 is het vast gesteld door de
KR vergadering van 16 september ’14. Navolgend zijn eerst de belangrijkste feiten en conclusies
samengevat. Het beleidsplan begint met de hoofdzaken vervat in navolgend “strategisch plan,
speerpunten van het beleid”. Vervolgens wordt het oude beleidsplan geactualiseerd. Bewust is er voor
gekozen niet een geheel nieuw beleidsplan te schrijven. Zo radicaal en ingrijpend verandert de wereld
en daarmede de Ledevaertkerk niet. Tot slot worden de actiepunten voortkomend uit beleidsplan en
vrijwilligersbijeenkomsten opgesomd in een uitvoeringsplan.

!

2. Strategisch plan, speerpunten in het beleid.

!

In lijn met de landelijke trend loopt het ledental van deze toch al kleine kerkgemeenschap terug.
Daarmede lopen ook de inkomsten terug. Om toch het kwalitatieve niveau te handhaven en kosten te
besparen wordt onderzocht of samenwerking met omliggende gemeenten daarvoor een oplossing biedt.
Deze samenwerking kan leiden tot nieuwe versterkende initiatieven en het “delen” van predikanten,
maar mag niet leiden tot verlies van de eigen identiteit en kwaliteit en zeker niet ten koste gaan van
de pastorale zorg. De reeds bestaande oecumenische samenwerking met de belendende R.K. parochie
zal verder worden geïntensiveerd.
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Pastorale en ondersteunende diaconale activiteiten in de regio en op de campings zullen niet alleen
beperkt zijn tot dienstverlening, tot leniging van geestelijke en materiële nood, maar ook gericht zijn
op het bieden van onderdak in de “herberg”, die Ledevaertkerk heet. Anders dan de meeste instanties
die zich richten op naastenliefde biedt de kerk ook waarlijk een geestelijk thuis. In maatschappelijk
opzicht zal gezocht worden naar de plaats en de functie van de kerk in de “participatiemaatschappij”.

!

Meer nog dan voorheen moeten we onze activiteiten en plannen beter communiceren zowel intern
onder leden van onze gemeente als extern onder anderen in de regio. Dat is niet alleen een taak van de
PR portefeuillehouders, maar van de gehele kerkenraad en alle leden van de PGC. Media die ons hierbij
ter beschikking staan zijn ons eigen (zo mogelijk ook gedigitaliseerde) maandblad De Schakel, onze
website en de lokale weekbladen. In deze communicatie moeten we als afzender onze roeping en
identiteit als PGC duidelijk laten doorklinken.

!

Het jaar 2015, waarin de PGC 400 jaar bestaat en het orgel zijn 200e verjaardag viert, zal worden
aangegrepen om meer publiciteit te genereren en meer naar buiten te treden. Het doel hiervan is op
een transparante wijze meer begrip en meer aandacht te krijgen voor het mooie dat de PGC te bieden
heeft.

!
!

3. Wie we zijn:

De Protestantse Gemeente te Chaam c.a. (PGC) biedt van oudsher ‘onderdak’ aan protestanten in de
overwegend Rooms-Katholieke streek ten zuiden van Breda en ten zuidwesten van Tilburg (de
zuidoostelijke Baronie). De gemeente is pluriform en oecumenisch van aard. Ondanks de
verscheidenheid is het door de grote mate van betrokkenheid van de leden dat een ieder zich hier

!1

geborgen mag weten. Bewoners van de streek én toeristen met diverse kerkelijke achtergronden,
afkomstig uit verschillende maatschappelijke lagen, met uiteenlopende visies op wat geloven en kerkzijn voor hen betekent, hebben er hun kerkelijk thuis of hopen er hun thuis te vinden. Op de vraag, wat
bindt ons aan de Ledevaertkerk, zijn de antwoorden: we voelen er ons thuis, we voelen ons er
geborgen, er heerst een prettige sfeer, we vinden er steun en we zijn er verbonden met ons eigen
verleden.
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Zoals alle kerken heeft de PGC te maken met maatschappelijke veranderingen. In tijden van
onzekerheid, angst en een veelheid aan keuzes, zijn veel mensen op hun eigen, individuele wijze bezig
met het zoeken naar zin en richtingwijzers in het leven. Ze putten daarbij vrijelijk uit één of meer
geloofstradities of levensbeschouwingen. Er zijn veel initiatieven naast en buiten de kerk die zich hier
op richten. Binding met een kerkgenootschap is niet vanzelfsprekend meer. Als die binding er wel is, is
het vaak in de egocentrische zin. De vraag ‘wat heb ik aan de kerk?’ gaat vaak vóór de vraag ‘wat heeft
de kerk aan mij?’ Deze verandering in betrokkenheid bij de kerk leidt ertoe dat het moeilijk is om
mensen te vinden voor diverse functies binnen de PGC, zeker als deze functies vragen om een
langdurige inzet. Toch is deze inzet van groot belang. Met name het werk van de contactpersonen
wordt heel erg gewaardeerd, ja er wordt zelfs gevraagd om niet alleen aandacht te besteden aan
diegenen, die ondersteuning nodig hebben, maar om alle leden eenmaal per jaar te bezoeken, om de
betrokkenheid te vergroten en eventuele problemen eerder te onderkennen.
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De PGC heeft moeite adequaat te reageren op maatschappelijke veranderingen. Nog te veel
activiteiten zijn naar binnen gericht, d.w.z. zijn vooral bedoeld voor de (actieve) leden, die daar graag
gebruik van maken. Op zichzelf genomen is daar ook niets mis mee. Voor velen is de gemeente een
geestelijk thuis. Dit tehuis dienen we ook open te stellen voor anderen in deze samenleving. Binnen de
gemeente is er ruimte voor verschillende visies en geloofsbelevingen. Onder de leden en in de
activiteiten is er veel kwaliteit op allerlei gebieden. De predikant vormt daarop, net als zijn
voorgangers, een goede aanvulling. De vermogenspositie van de gemeente is gezond. Echter de
jaarrekening over 2013 laat (voor het eerst) een verlies zien door teruglopende rente-inkomsten en een
teruglopend ledental. Bij dat alles is de gemeente klein. Dat maakt haar kwetsbaar.
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De vraag is: hoe kunnen we in de komende jaren met meer betekenis gemeente van de Heer zijn met
en voor de wereld en de mensen om ons heen. De manier waarop we deze vraag beantwoorden, zal
bepalend zijn voor de overlevingskansen van de Protestantse Gemeente te Chaam. Toch is onze zorg om
te overleven niet de enige en eerste prioriteit. Belangrijker is het om een plaats te bieden aan allen
die zoekende zijn in dit leven. Een plaats waar ruimte is voor stilte, gebed, bezinning en zingeving. Het
‘instituut’ kerk is in dit proces meer een middel dan een doel, maar we beseffen tegelijkertijd dat dit
niet zonder gemeenschapsvorming en organisatiestructuur kan. Samenwerking met buurgemeenten kan
daarbij uitkomst bieden en hoeft niet ten koste te gaan van de eigen identiteit.

!
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4. Onze inspiratie en roeping.

Wij zijn ervan overtuigd dat het christelijke geloof van onschatbare waarde is. Dat is het voor onszelf.
We geloven dat het dat ook voor anderen kan zijn, niet omdat dat ‘nu eenmaal zo is’, of omdat we
(beter) weten wat goed is voor een ander, maar omdat we het zelf ervaren hebben. Het is niet zo dat
wij een woord voor de wereld ‘hebben’, net zo min als wij het licht van de wereld of het zout van de
aarde zouden zijn, maar het is de Geest van God die mensen inspireert en bezielt en als gemeente
willen we daar dienstbaar aan zijn in het gemeenschappelijk leren, vieren, dienen en in wederzijdse
betrokkenheid.
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Het woord protestant komt van het woord ‘protestare’: getuigen, laten zien wat je beweegt. Binnen de
traditionele kerken zijn getuigenis, missie en evangelisatie voor velen moeizame begrippen. Toch
vinden we het van groot belang dat we als christen herkenbaar zijn in wie we zijn en wat we doen.
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Bezieling, vrijheid en echtheid zijn daarbij fundamentele waarden. Getuigen van Christus zijn betekent
verder voor ons dat wij niet alleen van binnen naar buiten denken, maar ook van buiten naar binnen,
d.w.z. denken vanuit mensen in onze directe omgeving en wat hen in deze tijd beweegt. Zo kunnen wij
elkaar tot zegen zijn.
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Concreet betekent dit dat we de PGC graag zien als een open ruimte (herberg, plein) waar het gastvrij
toegaat. ‘Geloof het of niet: iedereen is welkom’ en de deuren staan letterlijk en figuurlijk wijd open.
Deze uitnodigende, gastvrije gemeenschap heeft een laagdrempelige structuur waarin mensen zich
gemakkelijk opgenomen zouden moeten voelen en op hun beurt ook anderen weer gemakkelijk
opnemen. Hierbij wisselen de rollen van gastheer/vrouw voortdurend. Wie zich vandaag gast voelt, kan
morgen gastvrouw/heer zijn. We zijn er ons bewust van dat deze gastvrijheid op verschillende
manieren genoten wordt. Aan de ene kant is er de kring van toegewijde leden, die de gemeente
(herberg) dragen. Zij hebben zich expliciet aan haar verbonden. Aan de andere kant is er een ruimere
kring van incidenteel deelnemende leden en belangstellenden. Dit is een dynamisch gebeuren. De
uitdaging is om daar als PGC op in te spelen en zo mogelijk ieder “wat wils te bieden”.
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5. Kansen.

!

Een duidelijke 'kans' voor de PGC is de behoefte in de maatschappij aan betekenisgeving, de behoefte
van mensen die zoeken naar antwoorden op levensvragen. Deze behoefte is een kans voor de PGC om
een 'christelijke' invulling te geven aan deze mensen. Daarbij moeten we als PGC niet te star, niet te
krampachtig met elkaar en met onze “gasten” omgaan. We geloven dat PGC toekomst heeft. Die
toekomst heeft een kans als wij het beeld van de kerk als een klassiek bolwerk loslaten ten gunste van
het beeld van de kerk als een modern netwerk in het midden van de “participatiemaatschappij”. Met
dat nieuwe beeld kan de PGC zich ontwikkelen tot een gemeenschap waar meer mensen, met alle
variatie in hun relatie met de kerk, de gelegenheid, rust en ruimte vinden om gestimuleerd en
geïnspireerd te worden, geraakt door een woord, een lied, een ritueel, een ander, de Ander.
Vanuit de Bijbel en de traditie ervaren wij dat de gemeente van de Heer genoeg te bieden heeft. In de
basishouding van haar leden heeft de PGC de mogelijkheid om een onbaatzuchtige, onafhankelijke en
niet-dogmatische kern en bron te worden die lokaal inspeelt op de bovengenoemde behoeften. We
hopen door deze houding en openheid iets waardevols te bieden aan de kring van toegewijde leden en
aan de ruimere kring van incidenteel deelnemende leden en belangstellenden. Bovendien willen wij
mensen, in het bijzonder jongeren die van hier vertrekken, iets wezenlijks meegeven. Wij hopen hen te
inspireren het evangelie en de kerk in hun nieuwe woonomgeving toegedaan te blijven. Bij de
toegenomen mobiliteit is deze verwijding van onze horizon onvermijdelijk. Ze neemt bovendien wat
druk van de ketel: onze activiteiten behoeven niet altijd een plaatselijk zichtbaar resultaat te hebben
om toch werkelijk vrucht te dragen.

!

Als PGC dienen we met ons omringende kerkelijke gemeenten, maar ook met andere organisaties en
instituties in de regio zoals de R.K. parochies en de burgerlijke gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen, samen te werken om activiteiten te organiseren en onze doelen te bereiken.
Bij deze activiteiten zijn niet alleen gemeenteleden, maar is iedereen welkom. Deze naar buiten
gerichte samenwerkingsprojecten kunnen liggen op oecumenisch gebied (meer oecumenische
gezinsdiensten) en op de gebieden van sociaal-maatschappelijk (diaconaal) werk, zoals
campingpastoraat maar ook op gebied van, educatie, jeugdwerk, pastoraat (bijvoorbeeld asielzoekers),
zorg, kunst en cultuur. We moeten ervoor zorgen dat we in deze samenwerking met anderen de eigen
roeping (getuigen van Christus zijn) en identiteit (open en gastvrije gemeente) van de PGC niet
verliezen.

!
!

6. Bedreigingen

!
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Het bestaan van PGC wordt bedreigd door concurrentie van buitenaf en onvermogen hoe daarop te
reageren en door gebrek aan visie. Aan de veranderende omstandigheden (ruim aanbod in de media;
een andere besteding van de zondag zoals aan sport en recreatie) is niet zo veel te doen. Maar ook
eigen starheid en gebrek aan flexibiliteit kan in een pluriforme omgeving een last zijn. Waar het op
aankomt, is of we als gemeente er in slagen om in te spelen op bovengenoemde ontwikkelingen. De
betekenis van het geloof kan dan nog zo groot zijn, waar het de mensen niet meer bereikt, zal zij niet
meer gehoord worden. Op termijn zal dat betekenen: een gebrek aan actieve kerkleden, een zeer
gering kerkbezoek, niet opnieuw een predikant kunnen beroepen en gebrek aan geld. Uiteindelijk
betekent dat het einde van de gemeente te Chaam en omstreken in haar huidige, zichtbare en
georganiseerde vorm.

!

Uitvoeringsplan, behorende bij het Beleidsplan 2014-2019 van de Protestantse Gemeente te
Chaam c.a.

!

Boven beschreven beleid kan vertaald worden naar actiepunten. In de volgende hoofdlijnen van
uitvoering zijn deze actiepunten omschreven. Bij de uitwerking ervan dient ervoor gewaakt te
worden, dat de doelen haalbaar zijn en de lat niet te hoog wordt gelegd.

!

1. De diaconie werkt met een eigen beleidsplan. (Te bevragen bij de diaconie.)
Diaconaal werk dient gericht te zijn op het lenigen van nood bij anderen op basis van
barmhartigheid en gerechtigheid. De kerken onderscheiden zich van andere hulpverlenende
instanties doordat ze ook een geestelijk tehuis bieden. Dat is niet alleen een taak van de
diaconie, maar van de PGC als geheel. Diaconale activiteiten zijn gericht op de eigen regio en
op grotere verbanden zoals diaconale projecten in Nederland en het werelddiaconaat.
Samenwerking met buurgemeenten ligt hier voor de hand, maar ook met de R.K. parochies, de
burgerlijke gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, en de Stichting
Vluchtelingenwerk Nederland. In samenwerking met anderen worden meer personen bereikt en
kunnen we doelen bereiken die niet mogelijk zijn voor de PGC alleen. Bestaande activiteiten als
de jaarlijkse “Verwendag” en “Welkom met Kerst “ worden door een aparte werkgroep
georganiseerd.
Aktiepunten:
a. Mede door gebruik te maken van de stemmige ruimte van het kerkgebouw en van de
consistorie kan sociale betrokkenheid en maatschappelijk diaconaal en pastoraal werk
bevorderd worden.
b. Meer gastvrijheid door aandacht voor “vreemden”, nieuwe bezoekers van de
kerkdiensten.
c. Zie ook het bij de diaconie te bevragen diaconaal beleidsplan.

!
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2. Kerk en Toerisme.
In het gebied dat door de PGC wordt bestreken bevinden zich veel campings. Een voor
Nederland vrij unieke situatie. Het is niet alleen maar vakantieplezier dat er beleefd wordt.
Wanneer onderhuids problemen aanwezig zijn, dan komen deze vaak tijdens de vakantie naar
buiten. Erger nog, op campings zoeken mensen in nood ook vaak hun toevlucht en houden zich
er schuil. De afgelopen 40 jaar werd op de campings in oecumenisch verband pastoraal en
diaconaal werk onder leiding van de daarvoor deels vrij gemaakte predikant verricht. Het werk
zelf geschiedt door vrijwilligers. Deze verblijven op een door de campinghouder beschikbaar
gestelde plaats in door andere instanties kosteloos ter beschikking gestelde caravans. De
predikant is 20% van zijn tijd vrij gemaakt voor dit werk. Uit het verslag van de predikant blijkt
dat zijn professionele betrokkenheid bepalend is voor het functioneren van dit
Campingdiaconaat, zowel om de vrijwilligers te doen functioneren als voor de
vertegenwoordiging extern. De kosten van 20% traktement worden voor de helft gedekt door de
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diaconie en voor de andere helft door de Maatschappij van Welstand. Deze gezamenlijk opzet is
voorwaardelijk voor alle betrokken partijen, zou één van de partijen zich terug trekken, dan
zullen de anderen dat ook doen. De naamgeving staat momenteel ter discussie “Kerk en
Toerisme” dekt de lading niet “Campingpastoraat en diaconaat” wel
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3. De kerkrentmeesters.
Het kerkelijk beheer omvat het beheer, onderhoud en gebruik van de gebouwen (Ledevaertkerk,
pastorie) en de begraafplaats. Voorts de werkzaamheden verband houdend met de betalings- en
administratieve verplichtingen ten aanzien van de predikant, alsmede het contact met en de
coördinatie van de werkzaamheden van de kosters en de andere vrijwilligers betrokken bij de
Ledevaertkerk. Door teruglopende inkomsten en oplopende kosten zullen we niet ontkomen aan
ingrijpende besparingen, bijvoorbeeld op kosten van de predikant. Onderzocht wordt of
samenwerking met buurgemeenten een besparing van kosten kan opleveren met handhaving van
kwaliteit. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten door verhuur
van de ruimten en optimalisering van vermogensbeheer.
Aktiepunten:
a. Overleg met buurgemeenten over mogelijkheden tot samenwerking. Behoud van eigen
identiteit en eigen pastorale zorg is belangrijk.
b. Optimalisering van de opbrengsten van het vermogen.
c. Aanboren van inkomstenbronnen door verhuur van ruimten.
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4. Erediensten en kringen.
Erediensten en kringen van de PGC staan open voor iedereen. Jaarlijks is er minimaal één
oecumenische dienst samen met een R.K. parochie. Deze activiteiten moeten tijdig en duidelijk
op onze website en in de locale weekbladen worden aangekondigd. We dienen de ‘drempels’
hierbij zo laag mogelijk te maken.
Aktiepunten:
a. De bijeenkomst over het ontstaan van de Bijbel en de cursus “Op weg in het land van
geloven” waren goed bezocht. Kennelijk is daar behoefte aan. Er zouden meer van
dergelijke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, eventueel in oecumenisch
verband en/of samenwerking met de buurgemeenten.
b. Leerhuisactiviteiten starten. Ook hier is samenwerking binnen de oecumene of met
buurgemeenten niet uit te sluiten.
c. Intensivering van de oecumenische samenwerking. Weg nemen van “oud zeer” door het
organiseren van gezamenlijke activiteiten, zowel in de Ledevaertkerk als bij de
“overburen”.
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5. Kerkmuziek
Wat zou onze eredienst zijn zonder muziek? Muziek inspireert en het zingen van een lied brengt
de woorden tot leven. In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we onze gevoelens
uiten, van dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een
rijke traditie.
Tijden veranderen. En daarmee het karakter en de vorm van de kerkdienst en de liederen die
graag gezongen worden. In opdracht van de synode van de Protestantse Kerk is een nieuw
Liedboek ontwikkeld dat in mei 2013 verscheen. Tijdens de startzondag 2013 hebben we in de
Ledevaertkerk het nieuwe liedboek in gebruik genomen. We voelen ons inmiddels vertrouwd
met een ruim aantal liederen, maar ook het zingen van de psalmen is niet uit onze eredienst
weg te denken. De Ledevaertcantorij speelt een belangrijke rol bij het eigen maken van
onbekende liederen uit het nieuwe liedboek.
Ook is er aandacht en ruimte voor instrumentale muziek in de eredienst. We beschikken over
een prachtig orgel, in 2015 vieren we de 200e verjaardag van het orgel, maar ook de piano
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wordt gebruikt voor de begeleiding van liederen die zich daarvoor lenen, alsmede voor
instrumentale muziek of begeleiding van solisten.

!

6. Het pastoraat.
Het pastoraat omvat de zorg voor gemeenteleden in goede en slechte tijden. De pastoraal
ouderling in samenwerking met de dorpscontactpersonen verzorgen deze activiteit in eerste
lijn. Aktiepunten naast “normale” pastorale activiteiten:
a. Organisatie van “Op de koffie bij ….”
b. Bezoek door de contactpersonen aan diegenen, die hulp behoeven.
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7. De jeugd.
Het jeugdwerk verdient bijzondere aandacht. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Er zijn
aparte zondagse jeugd- en jongerendiensten en ontmoetingen door de week zoals de wedstrijd
Sirkelslag. Echter, we hebben wel heel weinig jeugd. Daarom zal daarin aansluiting gezocht
kunnen worden met anderen.
Aktiepunten:
a. Samenwerking met buurgemeenten bij de organisatie van de catechese en jeugdcampings
e.d.
b. Samenwerking ook in de Oecumene bij jeugd- en gezinsdiensten, kinderkoren e.d.
c. Onderzoek naar mogelijkheden om via de ouders toch meer kinderen te betrekken bij de
kerkdiensten. Het zomerproject was geslaagd en verdient navolging.
d. Zet leerhuisactiviteiten op, eventueel in samenwerking met anderen.
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8. Communicatie.
Onze activiteiten zijn voor iedereen bedoeld. Dit stelt hoge eisen aan een tijdige en duidelijke
berichtgeving erover op onze website, in de locale weekbladen en in andere media zoals de
regionale dagbladen, radio en televisie.
Aktiepunten:
a. Meer aandacht trekken voor mogelijkheden, welke de Ledevaertkerk biedt (trouwlocatie)
en de activiteiten, welke er plaats vinden, bijvoorbeeld door flyers, links met andere
websites, bijvoorbeeld in samenwerking met buurgemeenten en burgerlijke gemeente.
b. Maak meer reclame, timmer meer aan de weg!
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9. Culturele activiteiten in de Ledevaertkerk.
Ons kerkgebouw leent zich voor kunst en cultuur, zoals orgel-, kamermuziek- en koorconcerten.
Voorts voor lezingen en tentoonstellingen van beelden en schilderijen. Deze kunstvormen passen
bij het gebouw en onze erediensten kunnen bijdragen aan betekenisgeving en verdieping.
‘Rondje Open Kerk’ (in Beeld) is al een activiteit op dit gebied. Uitbreiding is hiervan mogelijk
en wenselijk. Samenwerking met de R.K. parochies, VVV en burgerlijke gemeenten ligt ook hier
voor de hand.
Aktiepunten:
a. Opnemen van de mogelijkheden en voorwaarden voor gebruik van de kerkruimten in een
flyer.
b. Onderzoek naar mogelijkheden om meer culturele activiteiten te ontwikkelen,
bijvoorbeeld een filmclub.
c. Organiseer maandelijkse contactmiddagen en/of avonden met variërende onderwerpen.
d. Maak de consistorie gezelliger en daardoor geschikter voor sociale en culturele
activiteiten.
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10.Samenwerking en vernieuwing.
In 2014 is een eerste contact gelegd met een aantal buurgemeenten. Afgesproken is om deze
contacten te continueren en afhankelijk van de eerste resultaten te intensiveren. Hoe? Dat
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weten we nog niet, dat is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de andere gemeenten.
Onzerzijds wordt gedacht aan samenwerking op gebied van jeugdwerk, catechese, diaconale
projecten, kerkelijk beheer, PR, etc. Concreet wordt thans met het van Goghkerkje in Zundert
gewerkt aan een deels gezamenlijke viering in 2015 van het 400 jarig bestaan van beide
kerkgemeenschappen. Ook wordt meer nadruk gelegd op preekbeurten van predikanten uit de
buurgemeenten en zijn afspraken gemaakt voor regelmatig overleg met de PK Zundert,
Ginneken en Dongen Rijen.
De werkgroep Vernieuwing zocht naar nieuwe, naar buiten gerichte activiteiten die passen in
het bovenstaande. Voorts ook naar ontwikkelingen en aanpassing van bestaande activiteiten
zoals de erediensten om deze actueel te maken en passend bij maatschappelijke
ontwikkelingen. De werkgroep Vernieuwing dient gevoelig te zijn voor wat er in de maatschappij
leeft, wat andere PKN gemeenten doen en hoe de PGC succesvol kan inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Aktiepunten:
a. Reactiveer de werkgroep vernieuwing.
b. Onderzoek naar mogelijkheden om de organisatiestructuur te versmallen met behoud van
de kwaliteit. Eventueel gekaderd in een samenwerking met buurgemeenten.

!
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11.2015 een jubileumjaar.
400 jaar bestaan van de PGC, viering van de 200e verjaardag van het orgel van de
Ledevaertkerk.
Ter gelegenheid van deze feiten kunnen de nodige activiteiten worden georganiseerd, waar ook
weer publiciteit voor kan worden gegenereerd.
Actiepunt:
a. Grijp deze gelegenheid aan om vele van de bovenvermelde zaken op een opvallende
manier naar buiten te brengen.
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