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PROCES SINDS NOVEMBER 2019
• Gemeenteberaad 10 november 2019 met interactie en gesprek
• Bespreking in Kerkenraad
• Diverse vervolggesprekken werkgroep Beleidsplan
• Begeleiding door interim-predikant Johan van Holten
• Omvorming concept beleidsvisie naar beleidsplan
• Voor stappen voor 10 november 2019: zie concept beleidsvisie

INLEIDING / WIE IS PG BRIELLE
• Levende, pluriforme gemeente met ruimte voor diversiteit
• Vergrijzing en afnemend kerkbezoek; noopt tot keuzes
• Naast het bestaande ook nieuwe wegen zoeken
• Nieuwe zaadjes planten
• Geloven = een werkwoord
• Midden in de samenleving

VINDPLAATS
• Open en toegankelijk, met ruimte voor diversiteit
• Verantwoordelijkheid voor elkaar, ook buiten PGB
• Pastoraat / omzien naar elkaar; focus op ouderen
• Toerusting en uitwisseling contactpersonen / ambtsdragers
• Alle gemeenteleden ogen, oren, handen en schouders gemeente

• Invulling één fte predikantsplaats
• Inrichten diaconaal inloophuis in Sjoel
• Afhankelijk van invulling: met diaconaal werker

• Ondersteuning ‘goede doelen’
• Initiatief maaltijden voor diverse leeftijdsgroepen

VIERPLAATS
• Diversiteit aanbrengen in de diensten
• liturgie, muziek, liederen, preken, leesrooster

• Van traditioneel tot meer vernieuwend
• Ruimte verscheidenheid geloofsbeelden
• Grotere betrokkenheid gemeenteleden bij diensten en vieringen
• Andere vieringen met ruimte voor experiment
• O.a. Adventsproject, Even Song, Hagenpreek, vastenmaaltijd

• Uitbreiding werkgroep Eredienst

LEERPLAATS
• Betekenis geloof in ons dagelijks leven
• Permanent leren
• Plek voor bezinning
• Laagdrempelig en niet dogmatisch
• Gesprek over geloofs- en godsbeelden / vragen en twijfels
• Maatschappelijke vraagstukken / verbinding kerk - maatschappij
• Samenwerking met anderen (bv. NPB, RK, maatschappelijke org.)

WERKPLAATS
•
•
•
•

Kerk en gemeenteleden: actief en zichtbaar
Medemens zijn: iedereen telt mee
Kerk naar buiten in houding, gedrag en daad
Vorming Pioniersplek faciliteren: ontmoeting en doorgeven geloof
• Jonge gezinnen / jeugd en jongeren(werk)

• Samenwerking kerken Brielle / Voorne / PKN
• Hoe kunnen we elkaars kracht benutten?

• Meer mensen betrekken via projectmatig werken
• Vacaturebank vrijwilligers (ook niet-kerkelijk)
• Communicatieplan maken: meer verbinding binnen kerk en naar buiten:
• Kerkblad, website, sociale media, etc.

FINANCIEEL
• Al een aantal jaren tekorten op exploitatie
• Kosten kerkgebouw belangrijke oorzaak
• Verwachting vergrijzing en krimp en stijging kosten
• Dus toename tekorten
• Als missie Stichting Behoud Brielse dom binnen drie jaar onverhoopt
niet slaagt: eigendom kerkgebouw afstoten

EN VERDER….
• Afronding concept door werkgroep Beleidsplan
• Bespreking in Kerkenraad (19 maart / 23 april 2020)
• Presentatie en bespreking gemeenteberaad (mei 2020?)
• Eventueel in combinatie presentatie Profielschets predikant?

• Vaststellen beleidsplan
• Concretisering onderdelen in werkplannen
• Opstellen profiel nieuwe predikant / instellen beroepingscommissie
• Vacature en beroeping nieuwe predikant
• Schouders eronder en .… aan de slag!!

Leeftijdsgroep

Bijlage 1
LEEFTIJDSOPBOUW PGB 2019
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Bijlage 2: WAAR ZIJN WE TROTS OP?
• Grootste goede doelen org. Brielle
• Beheer religieus cultureel erfgoed

• Bijdragen aan de samenleving
• Bijdrage PGB en gemeenteleden aan:
•
•
•
•
•

• Catharijnekerk
• Sjoel

•
•
•
•
•
•

Culturele Commissie
Bieden van hulp / luisterend oor
Aandacht voor elkaar (bloemengroet)
Inzet van veel vrijwilligers
Verdieping van geloof
Organisatie van maaltijden

•
•
•
•

Rommelmarkt
Voedselbank
Wereldwinkel
Repaircafe
Catharina Gasthuis en Plantage

Toeristenbezoek
Kerkblad
Relatief veel jonge mensen in ambt
Zoveel schitterende initiatieven….

Bijlage 3: WAT ZIJN ONZE UITDAGINGEN?
• Teruglopend ledental
• Teruglopend kerkbezoek

• Contact kerk – scholen
• Betrekken jeugd

• 80% VVB van 20% (oudere) leden
• Stijgende kosten

• (Interkerkelijk) jeugdwerk
• Communicatie via nieuwe media

• Plek van kerk in samenleving: niet
vanzelfsprekend

• Gebruik beamer
• Met elkaar in gesprek blijven

• Vergrijzing vrijwilligers
• Verminderde formatie predikanten
• Vinden ambtsdragers

• Informele ontmoeting
• Themadiensten / speciale vieringen
• …

