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Beste mensen.
De kerkenraad was positief verrast met zoveel aandacht vanuit de werkgroepen voor het advies Koers Wingerd II
tijdens de kerkenraad van 1 september 2016. Aan de reacties van jullie was duidelijk te merken dat er in de
werkgroepen uitgebreid over dit advies is nagedacht en gesproken. Het was goed om ook nu te merken dat het
werk met en voor onze gemeente ons hart heeft. Met de serieuze inbreng vanuit de werkgroepen kunnen we
komen tot een goede koers voor de Wingerd.
De teneur van de reacties positief, al werden er ook vraagtekens gesteld, zoals:
-

In hoeverre helpt dit advies ons om meer ruimte en menskracht vrij te krijgen voor onze kerntaken, zoals
beschreven in ons beleid Koers Wingerd
Zorg voor een goede communicatie vanuit de kerkenraad richting de werkgroepen en gemeente en vanuit
de werkgroepen richting kerkenraad.
Wat is de status van het stuk, bepaalt de kerkenraad hoe de werkgroepen nu moeten gaan werken?
Hoe weten we of we op de goede weg zijn, wordt het beleid ook geëvalueerd?

Terechte vragen en opmerkingen waar de kerkenraad aandacht voor heeft, maar ook de kerkenraad kan niet in
de toekomst kijken en weet ook niet hoe alles in de toekomst zal uitpakken. De eerste stap van inkrimpen en het
maken van keuzen is geen gemakkelijk proces, maar stap voor stap vinden we wel een weg, immers waar een
Woord is is een weg.
De kerkenraad zag voldoende aanleiding in de reacties van de werkgroepen om het advies Koers Wingerd II
definitief vast te stellen, exclusief de aanbevelingen aan de werkgroepen (de laatste bladzijde). De laatste
bladzijde ziet de kerkenraad als een werkdocument/advies voor de werkgroepen waarmee zij aan de slag kunnen.
Dus geen dictaat vanuit de kerkenraad maar een uitdaging en schets voor de werkgroepen waar misschien
mogelijkheden liggen om de werkdruk te verminderen.
Daarnaast wil de kerkenraad al in januari 2017 een eerste evaluatie houden om te kijken of we op de goede weg
zijn om zo nodig het proces bij te kunnen stellen.
Als we zo samen op weg gaan, kunnen we samen in een kleiner wordende gemeente werken aan de ontmoeting
met God, elkaar en de wereld om ons heen.
Met vriendelijke groet,
Dik Braam
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Kerkenraad van de Wingerd
Commissie Koers Wingerd II, bestaande uit: Robert Verhagen, Dik Braam, Corinne Groenendijk,
Martien Commandeur, Janny van den Oever, Berend Wierenga.
Betreft:
Koers Wingerd
Datum: 10 mei 2016
Vastgesteld
1-9-2016
Koers wingerd: waar een woord is, is een weg 1
"Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord
zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen,
de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond
van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane
Heer. Dat maakte alles anders."
Back to basics
Diezelfde Heer loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat geeft hoop. Dat motiveert om de schoenen aan te
trekken en de weg te gaan. Net als in de landelijke kerk merken we de noodzaak back to basics te gaan. Want zomaar
het kerkelijk ‘bedrijf’ voortzetten, is niet goed. Het gaat erom de kerk steeds opnieuw te ontdekken. Als iets waar je
blij van wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt.
Back to basics betekent dat het evangelie, het goede nieuws weer oplicht en zo klinkt dat het weer harten warm
maakt en levens raakt. Vrede zij u. Wat is er dieper en ontroerender. Basics is ontdekken en beleven wat het betekent
een geloofsgemeenschap te zijn van broeders en zusters die een stuk leven met elkaar delen en met elkaar leerlingen
van Jezus willen zijn. Wat mooi trouwens om te ontdekken dat er oude en nieuwe kerkvormen zijn, waar dit ook
vandaag beleefd wordt. Back to basics is lef hebben om met een woord in de wereld te staan en met de daad dit te
bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het gaat om de grote vragen in de samenleving. Ook dat zien we nu
al gebeuren en hopelijk gaat het verder.
Ruimte, transparantie en eenvoud
Bij het back to basics hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijkt. De hoofdvraag is: hoe kan
onze tred lichter worden? Teveel in ons huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur die is
weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat we het met minder mensen en middelen moeten doen.
Sleutelbegrippen zijn: ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de kern van kerk-zijn.
Back to basics als eerste stap van koers Wingerd
Als commissie koers Wingerd hebben we de organisatie van de Wingerd tegen het licht gehouden om te kijken: waar
kan het lichter, zodat er ruimte kan komen voor de kernactiviteiten. Hoe die gestalte kunnen krijgen beschrijven we
in een volgende fase.
Nu eerst de best lastige stap hoe we onze organisatie kunnen vereenvoudigen en vooral flexibeler kunnen maken.
Voorgeschiedenis
Ten behoeve van de besprekingen binnen de PG Krimpen aan den IJssel heeft De Wingerd zich beraden op haar
toekomst. In haar vergadering van 8 januari 2015 heeft De Wingerd Kerkenraad de commissie Koers Wingerd
ingesteld met als opdracht om op basis van de diverse, zowel in de Wingerd Kerkenraad als in de
gemeentevergaderingen, gehouden discussies over de toekomst van De Wingerd, een koers te formuleren voor de
eerstkomende jaren. De commissie Koers Wingerd heeft op 1 maart 2015 haar verslag uitgebracht aan de Wingerd
Kerkenraad. In haar vergadering van 12 maart 2015 is het herziene verslag van de commissie Koers Wingerd
besproken. Het verslag is voorts verspreid via de zondagsbriefmail en in de kerk neergelegd voor de gemeenteleden.
Op 22 maart 2015 is het verslag aan de gemeente voorgelegd in een gemeentevergadering. In de daaropvolgende
vergadering van de Wingerd Kerkenraad is het verslag vastgesteld.
1

ontleend aan de nota kerk 2025- waar een woord is is een weg.

1

In vervolg op het door de commissie Koers Wingerd uitgebrachte verslag heeft de Wingerd Kerkenraad de commissie
Koers Wingerd II ingesteld. De commissie Koers Wingerd II heeft daarbij de opdracht gekregen de Wingerd
Kerkenraad te adviseren over de wijze waarop de Wingerd organisatie-lichter en flexibeler gemaakt kan worden, met
als doel meet tijd en inzet vrij te spelen voor de kernactiviteiten.
Voor een goed begrip van de strekking van de aan Commissie Koers Wingerd II verstrekte opdracht zal hierna eerst
kort stilgestaan worden bij het door de commissie Koers Wingerd uitgebrachte advies. Vervolgens worden de
aanbevelingen van de commissie Koers Wingerd II besproken.
1. Aanbevelingen commissie Koers Wingerd
In haar verslag beschrijft de commissie Koers Wingerd de positie die De Wingerd inneemt in de Protestantse
Gemeente (PG) Krimpen aan den IJssel. De Wingerd heeft een duidelijk eigen identiteit en voelt zich er
verantwoordelijk voor dat ook in de toekomst haar geluid duidelijk aanwezig is in de PG Krimpen aan den IJssel.
De Wingerdgemeente is ooit begonnen als een samen-op-weg gemeente van hervormden en gereformeerden in
een geografisch bepaalde deel in Krimpen aan den IJssel. In de huidige situatie trekt zij op basis van haar profiel leden
aan vanuit alle delen van Krimpen (en daarbuiten). De commissie Koers Wingerd signaleerde dat het aantal leden
van de Wingerdgemeente afneemt. Dit heeft zijn weerslag op haar financiële basis. Daarnaast komen de activiteiten
van de Wingerd meer en meer onder druk te staan doordat de organisatie rust op een kleiner wordende groep
vrijwilligers. Een afnemend aantal gemeenteleden blijkt bereid te zijn om zich als ambtsdrager (en daarmee voor een
langere tijd) te binden aan de Wingerd- organisatie.
Tegen deze achtergrond heeft de commissie Koers Wingerd ten aanzien van de organisatie en werkwijze opgemerkt
dat er ruimte gegeven zou moeten worden aan de inhoud van het kerk-zijn (waar je hart sneller van gaat kloppen)
boven de vorm (de organisatie en haar vergadercultuur). Geadviseerd is om te komen tot een compactere vorm van
kerk-zijn met minder activiteiten. De vorm kan naar de mening van de commissie Koers Wingerd flexibeler en lichter,
o.a. door te werken met tijdelijke projectgroepen.

2. Aanpak commissie Koers Wingerd II
De commissie Koers Wingerd II is verzocht de Kerkenraad te adviseren over de wijze waarop de Wingerd organisatie
lichter en flexibeler gemaakt kan worden. De commissie Koers Wingerd II heeft daarbij niet alleen gekeken naar de
organisatie van De Wingerd, maar ook naar de door haar uitgevoerde activiteiten. Om een goed beeld te kunnen
krijgen van deze activiteiten en de mate waarin deze bijdragen aan de Koers Wingerd heeft de commissie Koers
Wingerd II de werkgroepen verzocht om haar te informeren over de ontplooide activiteiten, de samenwerking binnen
PG Krimpen aan den IJssel, de bestaande overlegstructuren en de mate waarin de activiteiten efficiënter
georganiseerd kunnen worden.
Aansluitend bij het advies van de commissie Koers Wingerd kunnen de bestaande activiteiten als volgt worden
gerubriceerd:
De kernactiviteiten zijn die activiteiten die passen bij de onderscheidenlijke identiteit van De Wingerd en die bij
voorkeur ‘in eigen beheer’ worden uitgevoerd. De kernactiviteiten zijn: (I) eredienst, (II) pastoraat, (III) vorming &
toerusting en (IV) missionair werk buiten en binnen kerkelijke structuren. De Commissie Koers Wingerd II heeft in
het bijzonder gekeken of en in hoeverre de organisatiestructuur gewijzigd zou moeten worden om deze
kernactiviteiten ook op de midden lange termijn in eigen beheer te kunnen voortzetten.
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PG-activiteiten: Naast de kernactiviteiten zijn er activiteiten die onlosmakelijk zijn verbonden aan een kerkelijke
gemeente maar tegelijkertijd samen met andere wijkgemeenten kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht
worden aan: catechese, jeugdwerk en delen van de wijkdiaconie.
Zelfsturende-activiteiten: Het betreft veelal activiteiten die gemeenschappelijk hebben dat zij de onderlinge
verbondenheid versterken Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven als: (I) liturgisch bloemschikken, (II) de
cantorij, (III) de klusploeg, (IV) de brei club en (V) de kosters en (VI)de gastheren en -vrouwen. Hoewel deze
activiteiten zelfsturend zijn, leggen ook zij een zeker beslag op de beschikbare capaciteit.
3. De organisatie van PG Krimpen aan den IJssel
De commissie Koers Wingerd II heeft gemeend dat zij geen advies kan uitbrengen over het lichter maken en afslanken
van de organisatie zonder daarbij oog te hebben voor de wijze waarop PG Krimpen aan den IJssel is georganiseerd
en functioneert.
De organisatie van PG Krimpen aan den IJssel bestaat uit de: Algemene Kerkenraad, Algemeen College van Diakenen
(ACD), het College van Kerkrentmeesters (CvK), de Centraal missionaire commissie (CMC), de Jeugdraad en de Raad
van Kerken. In deze bovenwijkse besturen hebben gemeenteleden en/of ambtsdragers van de vier wijkgemeenten
zitting. Zij geven in beginsel zonder last of ruggenspraak invulling aan hun functie. Doordat zij afkomstig zijn uit de
wijkgemeenten vormen zij de verbinding tussen de bovenwijkse organisatie en de afzonderlijke vier wijkgemeenten.
4. Aanbevelingen ten aanzien van de bovenwijkse organisatie van PG Krimpen aan den IJssel
De commissie Koers Wingerd II is van mening dat op termijn een verder gaande samenwerking met een of meer
wijkgemeenten binnen PG Krimpen aan den IJssel in de rede ligt. Het samen met andere wijkgemeenten ontplooien
van activiteiten, het verder stimuleren van ontmoetingen en het in gesprek gaan en blijven met andere
wijkgemeenten binnen PG Krimpen aan den IJssel kan hieraan bijdragen. Tegen deze achtergrond is de commissie
Koers Wingerd II gekomen tot de volgende aanbevelingen:
1.

2.

‘Samenstelling en besluitvorming’ : De commissie constateert dat met het oog op de continuïteit en de
stemverhouding in bovenwijkse besturen er een gewoonte is ontstaan waarbij per wijk meer dan één
ambtsdrager zitting heeft, dit met het oog op de continuïteit en de stemverhouding. Dit legt echter een
onnodig beslag op de beschikbare capaciteit. De commissie adviseert om bij de Algemene Kerkenraad aan te
sturen op effectieve samenstelling en besluitvorming van en in de bovenwijkse gremia. Zo zou het aantal
afgevaardigden per wijkgemeente beperkt kunnen worden tot een maximum van 2.
Informatie delen: De commissie Koers Wingerd II adviseert de kerkenraad de informatiedeling beter te
kanaliseren en de structuur van de kerkenraadsvergadering te heroverwegen. Het heroverwegen van de vaste
agendapunten en jaarlijks afspreken wat het doel is van deze agendapunten kan de effectiviteit van de
vergaderingen bevorderen

5. De organisatie van De Wingerd
De Wingerd heeft bij de inrichting van haar organisatie gekozen voor het zogenoemde werkgroepenmodel. In het
hart van dit model is de kerkenraad. Zij staat niet bovenaan in de organisatie, maar midden in. Zij vormt dan ook
letterlijk het organisatorische hart van de gemeente, waar beleid gemaakt wordt en de besluiten worden genomen.
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en is samengesteld uit leden van de kerkenraad. In de kerkenraad
zitten de vertegenwoordigers van de werkgroepen.
De werkgroepen hebben ieder op hun eigen terrein taken en verantwoordelijkheden. In de Kerkenraad worden
deze taken en verantwoordelijkheden op elkaar afgestemd en worden nieuwe initiatieven besproken. De
commissie Koers Wingerd II heeft geïnventariseerd op welke wijze de overige gemeenten binnen PG Krimpen aan
den IJssel zijn georganiseerd. Gebleken is dat niet alle wijkgemeenten gekozen hebben voor een organisatievorm
als dat van de Wingerd.
6.

Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van De Wingerd
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De commissie Koers Wingerd II is van mening dat inhoud boven vorm dient te gaan, ook in de samenwerking met
andere gemeenten binnen PG Krimpen aan den IJssel. Het organisatie-model waarvoor de Wingerd heeft gekozen
(het zogenoemde ‘werkgroepenmodel’) is hieraan dienstig. Dit model mag een samenwerking /samengaan met
andere gemeenten binnen PG Krimpen aan den IJssel echter niet in de weg staan.
De organisatie van de bestaande activiteiten binnen de Wingerd komt als gevolg van een afname van het aantal
beschikbare ambtsdragers en werkgroep leden meer en meer onder druk te staan. De commissie Koers Wingerd II
verwacht evenwel dat een kleiner wordende – maar zeer enthousiaste en betrokken - groep gemeenteleden
betrokken is en zal blijven bij de organisatie van de Wingerd. Het is daarbij primair aan de Kerkenraad om zich
verbindend te blijven opstellen.
De commissie Koers Wingerd II is gekomen tot de volgende aanbevelingen:
1.

Afslanking Kerkenraad: De commissie Koers Wingerd II adviseert om de omvang van de Kerkenraad te
verkleinen. Zo zou deze beperkt kunnen worden tot: (1) de voorzitter, (2) de scriba, (3) één rentmeester, (4)
één diaken, (5) de predikant en één vertegenwoordiger van de werkgroepen: (6) pastoraat, (7) eredienst en
(8) vorming en toerusting. De commissie adviseert hiertoe het Kerkreglement aan te passen.
Ord. 4, art. 8. Werkwijze
1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2 .De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een
preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een
ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder
dan twaalf leden telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de
bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor
geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen
van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Voorkomen van dubbele functies: De commissie adviseert om te voorkomen dat een kerkenraadslid meerdere
werkgroepen vertegenwoordigd, zodat de kerkenraad altijd uit 8 personen bestaat. Het kan natuurlijk wel zo
zijn dat een kerkenraadslid in meerdere werkgroepen zitting heeft.
Vergaderfrequentie Kerkenraad: De commissie adviseert de Kerkenraad om haar vergaderfrequentie te
verhogen tot 1x per 6 weken. Dit advies hangt samen met advies nr. 4. De Kerkenraad vormt tevens het
dagelijks bestuur.
Moderamen: naar de mening van de commissie kan de taak van het moderamen worden teruggebracht tot de
taken zoals beschreven in de ordinantie 4 art 8:
Beperking omvang werkgroepen: De commissie is van mening dat per werkgroep het aantal leden waar
mogelijk kan worden beperkt tot 4 à 6 leden (afhankelijk van de werkgroep) om de effectiviteit te bevorderen
en beschikbare capaciteit optimaal in te zetten.
Zelfsturende teams: De commissie adviseert om de zelfsturende-activiteiten te laten uitvoeren door
zelfsturende. Voor deze activiteiten is geen primaire coördinatie door of afstemming met de Kerkenraad
vereist. Voor zover de kernactiviteiten van de Wingerd niet in het gedrang komen is het wenselijk om vanuit
de Kerkenraad ruimte te bieden voor deze activiteiten. Uiteindelijk blijft de kerkenraad verantwoordelijk voor
deze zelfsturende activiteiten.
Actieve en verbindende opstelling: een afslanking van de organisatie vereist een actieve en verbindende
opstelling van de Kerkenraad. Zij is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking tussen de
bestaande werkgroepen en de verbinding met de gemeente. Dit brengt mee dat hoewel operationele
activiteiten gedelegeerd zijn aan de werkgroepen, zij haar verantwoordelijkheid dient te nemen daar waar
4

8.

9.

besluitvormig vereist is. Het bespreken van jaarplannen van de verschillende werkgroepen alsmede de
evaluatie daarvan draagt hieraan bij.
Nieuw elan: Nieuw elan is gewenst om het bestaansrecht van de Wingerd te rechtvaardigen. Nieuw elan kan
gemeenteleden activeren en nieuwe leden aantrekken. Dit nieuwe elan kan zich manifesteren door
activiteiten niet uitsluitend te delegeren aan afzonderlijke werkgroepen. De commissie adviseert de
kerkenraad om meer activiteiten projectmatig uit te doen voeren door tijdelijke projectgroepen. Hierbij zou
gedacht kunnen worden aan een projectgroep missionaire activiteiten, gericht op de “buitenkring”, maar ook
een projectgroep “vernieuwd pastoraat” die nieuwe wegen zoekt om ‘ontmoeting met God en met elkaar’
gestalte te geven.
Op deze wijze kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren aan het realiseren van het betreffende project. Dit
kan verbindend werken en leiden tot nieuw elan binnen de gemeente. Een voorbeeld van een reeds bestaande
projectgroep is de tijdelijke projectgroep Feest van de Geest 2016.
Vacatures: De commissie heeft begrepen dat diverse werkgroepen zelf voorzien in de openstaande vacatures.
Met een teruglopend aantal gemeenteleden en het geringere aantal leden dat bereid is actief een bijdrage te
leveren aan de organisatie van de Wingerd is het wenselijk dat het openstellen van vacatures en de werving
van gemeenteleden voor alle functies centraal wordt gecoördineerd. Op deze wijze kan worden geborgd dat
de activiteiten die bijdragen aan Koers Wingerd kunnen worden voortgezet.

7. Aanbevelingen ten aanzien van de bestaande werkgroepen binnen De Wingerd
Zoals hiervoor beschreven zijn de werkgroepen verzocht om aan te geven welke activiteiten zij verrichten en welke
daarvan passen in de visie Koers Wingerd. Op basis van deze opgave is de commissie Koers Wingerd II gekomen tot
onderstaande aanbevelingen. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat door de actieve betrokkenheid van de
werkgroepen de Wingerd is geworden tot wat zij nu is, een open gastvrije gemeente. De activiteiten van de
werkgroepen dragen bij aan het Wingerd-zijn, ook daar waar deze niet altijd direct in de lijn liggen met Koers
Wingerd. De activiteiten die worden verricht zijn divers van aard en dienen dikwijls meerdere doelen. Toch is het
raadzaam om bij een afnemend aantal ‘vrijwilligers’ kritisch te kijken naar het palet van activiteiten om te kunnen
bezien welke op de midden lange termijn gecontinueerd kunnen worden. In onderstaand schema zijn de
overwegingen per werkgroep weergegeven. De commissie adviseert de werkgroepen om deze overwegingen te
bespreken en te kijken of zij kunnen bijdragen aan een plezierige en efficiënte manier van (samen) werken.
8. Hoe verder met dit advies
De commissie Koers Wingerd II stelt voor dat indien de kerkenraad zich achter dit voorstel schaart, zij komt tot
voorgenomen besluit tot vaststelling.
Daarna kan dan in een gezamenlijk overleg met alle werkgroepen (juni 2016) gekeken worden of er nog grote hiaten
zijn die de commissie en de kerkenraad over het hoofd hebben gezien.
Vervolgens kan de kerkenraad het advies definitief vaststellen.
Aan de werkgroepen kan dan worden gevraagd om het advies voor zover op hen van toepassing uit te werken tot
een werkplan voor hun werkgroep.
Vervolgens kan dan worden gewerkt aan een sterkere invulling van onze kernactiviteiten.
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Werkdocument voor de werkgroepen
Werkgroep

Wijkkerkrentmeesters

Kern activiteit

Financieel beheer

overwegingen
-

Communicatie

-

Liturgie;
Krimpens Kerkblad
Ledeninfo boekje
Website, face book
Communicatie in het
kader van missionaire
activiteiten.

-

-

-

Pastoraat

Eredienst

Diaconie

Vorming en toerusting

- Past. Crimpenersteyn;
- Pastorale ontmoetingen:
individueel,
groothuisbezoek;
- Pastorale ontmoeting
ernstig zieken;
- Pastorale nazorg, huwelijk,
dopen, overlijden;
- Delen vd oogst;
- Kerstboodschap
- Vreugde van Pasen
- Pastoraal leerhuis
- Liturgisch overleg
- Kliederkerk

-

Collecte
ACD
PPD
AK
Stille hulp

Vergader frequentie kan
omlaag;
Inzet gastvrouwen /
gastheren beperken

Zelfsturend
-

Sub werkgroep kosters;
Sub werkgroep gastvrouwen
en gastheren
Sub werkgroep klusploeg

Zondagsbrief: kijk kritisch
naar doelgroep en het
nut. Publiceer deze 1x er
2 weken in plaats van
wekelijks;
Meer intensief gebruik
van de website;
Beperk het aantal
communicatie kanalen en
– uitingen
Communiceer bij
voorkeur digitaal;
Actualiseer
adressenbestand;
Heroverweeg de uitgifte
van verjaardagskaarten;
Plaats de pastorale brief
op de website/ digitale
verzending
- Stel pastorale training
open voor meer
deelnemers;
- Mobiliseer
gemeenteleden voor het
pastoraat door
ontmoetingsmiddagen en
onderling pastoraat te
bevorderen.

-

Weeksluiting Crimpenersteyn
Verjaardagskaarten
Pastorale brief
Zondagsbrief
Kontakt
Missionair Kerkblad

- heroverweeg dienst met
film;
- heroverweeg het aantal
medewerkers per dienst
(lectors, diakenen etc);
- Evalueer gemeente breed
de activiteiten.

-

Liturgisch bloemschikken
Cantorij
Weeksluiting Crimpenesteyn

- verminderen
vergaderfrequentie;
- heroverweeg
betrokkenheid eredienst
- ontplooi / verricht meer
bovenwijkse activiteiten
- activiteiten gericht op de
buitenkring;
- Verbetering van de
communicatie over de
diverse activiteiten.
- Evalueer gemeente breed
de activiteiten.

-

Gevangenispastoraat
Crimpenersteyn
ZWO

- Bloemengroep
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