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Samenvatting van de samenstellers van het beleidsplan
Bij instelling van de werkgroep “Visie en beleid” heeft de Kerkenraad de kerntaak van de
Protestantse Gemeente Wehl en haar visie bekendgemaakt. Deze luidt:
'Als volgelingen van Jezus ziet de PG te Wehl als haar kerntaak:
het in woord en daad uitdragen van Gods liefde voor zijn schepping. Hiertoe komt de gemeente op
zondag vanuit haar dagelijks leven bijeen om haar geloof in God te vieren en er iets van mee te
nemen: troost, bemoediging en inspiratie; en tegelijk wordt er iets mee naar binnen gebracht:
jezelf, lofzang en gebed. Zo wordt de viering een voortdurende beweging van buiten naar binnen
en van binnen naar buiten. Vanuit deze beweging zet de gemeente zich in om in het leven van
alledag handen en voeten te geven aan haar kerntaak.'
Welke toekomst is er voor de Protestantse Gemeente Wehl?
Uit onderzoek en gesprekken met predikant, leden van de Kerkenraad en gemeenteleden komt
de werkgroep “Visie en beleid” tot het volgende antwoord: Samenwerken om zelfstandig te
blijven.
De gemeente vindt het belangrijk om haar leden op een goede manier binnenboord te houden.
Dat betekent dat voorop staat dat zij haar leden een plek biedt om op ‘verhaal te komen’. Al het
andere komt daarna.
Om deze koers te volgen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen:
1 Iedere zondag wordt er, in enige vorm, een Eredienst gehouden.
2 De Kerkenraad zet zo spoedig mogelijk een proces in gang ter beoordeling van de
huidige toestand om in kaart te brengen, afspraken te maken en procedures vast te
stellen omtrent:
de financile situatie en mogelijkheden op termijn
de bemensing van de kerkenraad, het aantal taakdragers en de vrijwilligersgroepen en
het toekomstperspectief
het aanstaande emeritaat van de predikant en het vervolg daarop
op termijn: de pensionering van het kostersechtpaarde organist
3 De Kerkenraad zet de scheiding door van beleid en uitvoering en legt deze vast. Het
instellen van een Moderamen en het benoemen van een aparte voorzitter en scriba zijn
daarbij van groot belang.
4 De Kerkenraad ontwikkelt structureel visie omtrent de inzet van - en back-up voor de
ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers.
5 Werken met een Jaarthema en een Jaarplan zal helpen om als gemeente en
kerkenraad samen ‘op koers te blijven’.
6 Op korte termijn intensiveert de Diaconie verdergaande samenwerking met gemeente
Doetinchem. Op iets langere termijn wordt verdere samenwerking over de hele lijn gezocht.
7 De Ledenadministratie wordt uitbesteed aan het Kerkelijk Bureau gemeente
Doetinchem.
8 Over de hele breedte wordt de communicatie naar de gemeente toe verbeterd.
9 Om de jeugd bij de kerk te behouden en dat te realiseren, gaat de Protestantse
Gemeente Wehl actief op zoek naar – en haakt aan bij bestaande
samenwerkingsverbanden; of ontwikkelt initiatieven om deze op te zetten.
10 Om als Protestantse Gemeente meer zichtbaar te zijn in het dorp Wehl wordt voor
‘doordeweekse activiteiten’ nadrukkelijk gekeken naar andere niet-kerkelijke
samenwerkingsverbanden. Zo kan zij haar ‘eigenwijze’ boodschap kenbaar maken op de
kruispunten van de Wehlse samenleving.
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1 De Protestantse Gemeente Wehl
In dit hoofdstuk kijken we naar onze gemeente vanuit 3 gezichtshoeken:
Profiel van de gemeente
Protestantse Gemeente Wehl en het basisonderwijs in Wehl
Protestantse Gemeente Wehl en het dorp Wehl.
Profiel van de gemeente
De Protestantse Gemeente in Wehl is een kleine, van oudsher hervormde gemeente in een
overwegend katholiek dorp. Er is een grote betrokkenheid op elkaar en op de katholieke
dorpsgenoten.
De samenstelling van de gemeente is tegenwoordig divers: van een typische agrarische
samenleving heeft Wehl en ook de Protestantse Gemeente zich mede door import uit andere
delen van het land in korte tijd ontwikkeld tot een levendig forensendorp. Dit wordt weerspiegeld in
de samenstelling van de gemeente: qua opleiding, sociale achtergrond en visie op geloof en
samenleving zijn er grote verschillen. Hieruit vloeit voort dat er ruimte is om het geloof op eigen
wijze te beleven en vorm te geven. Ook in de zondagse vieringen is ruimte voor nieuwe vormen en
creativiteit. Dit uit zich ook in samenwerking met leden van andere kerkgenootschappen.
Wat overheerst is een informele en nuchtere mentaliteit, waarbij men vooral van praktisch
aanpakken weet. Hierbij zij aangetekend dat de initiatieven vooral van bovenaf (lees: predikant)
komen. In die zin is de Protestantse Gemeente in Wehl grotendeels een domineeskerk.
Binnen de Protestantse Gemeente in Wehl leven grote zorgen:
Het blijkt moeilijk jongeren ‘vast te houden’. Velen trekken weg voor studie of werk en komen
later niet weer terug. Jonge leden en nieuw ingekomenen zijn er weinig.
Daarnaast haken ouderen in meer of mindere mate af: soms groeit men geleidelijk van de kerk
af, soms liggen er gevoelens van teleurstelling enof overvraagd zijn aan ten grondslag, soms
kan men door ziekte of ouderdom niet meer zo meebouwen als men gewend was. Wellicht ligt
hier ook mede een oorzaak van de teruggang in toezeggingen voor Kerkbalans.
Kortom: de leeftijdsopbouw van de Protestantse Gemeente in Wehl gaat meer en meer lijken op
een paddenstoel met een grote hoed. Op actieve leden wordt steeds vaker een beroep gedaan.
Genoemde trend zet zich ook voort in de vervulling van de ambten. Al langere tijd lukt het niet om
alle vacatures vervuld te krijgen. Intensieve wervingscampagnes boden geen soelaas en er is
creatief naar oplossingen gezocht: zogenaamde taakdragers staan nu ambtsdragers ten dienste.
Maar ook deze oplossing lijkt niet voldoende om overbelasting van de ambtsdagers in deze tijd te
voorkomen.
De zondagse kerkgang vertoont een dalende trend – regelmatig nadert dit een dieptepunt. Dit
leidt m.n. bij diensten verzorgd door gastpredikanten tot grote zorgen. Deze terugloop lijkt mede
veroorzaakt door het feit dat gezinnen families zover uit elkaar wonen. De terugloop in
kerkbezoek zorgt voor minder inkomsten bij collectes.
Ook al staat de gemeente open voor samenwerking met andere kerken, toch hecht ze sterk aan
het behoud van de zondagse kerkgang in het eigen dorp. (Hoe) kan hier op een verantwoorde
wijze gehoor aan worden gegeven?
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Protestantse Gemeente Wehl en het basisonderwijs in Wehl
Huidige situatie
Wehl kent geen aparte p.c. school, maar een Protestants-christelijke en Rooms-katholieke
Scholengemeenschap voor Basisonderwijs: Het Timpaan.
De identiteit van deze scholengemeenschap - vastgelegd in de statuten - is gegrondvest op de
Rooms-katholieke en de Protestants-christelijke geloofstraditie:
“Het Timpaan is gegrondvest op de katholieke en de protestants christelijke geloofstraditie. De
christelijke identiteit van Het Timpaan is zichtbaar in het onderwijs, in het handelen en in de
omgang met elkaar. Hierbinnen is ruimte voor andere geloofs- en levensovertuigingen”1.
1

Zie: website van Het Timpaan.

Gelet op de maatschappelijke ontwikkeling geldt ook voor Het Timpaan ‘besturen op afstand’.
Dit houdt in dat de kerken geen rechtstreekse invloed hebben op het vormgeven van de
identiteit in het dagelijkse schoolleven.
Conform aan deze ontwikkeling is de input van de kerken in de school sterk afgenomen.
Sterkte
Het basisonderwijs in Wehl is statutair gestoeld op de christelijke identiteit.
Kwetsbaarheid
Voor het merendeel van de leerkrachten lijkt de levensbeschouwelijke identiteit geen issue
meer. De indruk bestaat dat deze identiteit alleen op papier geldt. De Rooms-katholieke en
Protestants-christelijke geloofsgemeenschappen hebben elkaar nog niet gevonden in een
gemeenschappelijk optreden.
Wenselijke situatie
Er wordt gezamenlijk opgetrokken met de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het
betrekken van de school bij de godsdienstige vorming van de kinderen. Wensen worden
geformuleerd, afspraken worden gemaakt over de benadering van de school en er wordt
nagedacht over de concrete vormgeving en uitvoering hiervan.
Protestantse Gemeente Wehl en het dorp Wehl
Huidige situatie
De protestantse kerk ('het kleine kerkje') is binnen de dorpsgemeenschap bekend. Er wordt
vaak waarderend gesproken over een 'saamhorige' en 'open' kerkgemeenschap.
Het kerkgebouw geldt als laagdrempelig en intiem.
Vele inwoners maken bovendien gebruik van het bij de kerk horende verenigingsgebouw “Ons
Huis”, wat drempelverlagend werkt.
Sterkte
Het beeld dat buitenstaanders van de kerk en haar gemeenschap hebben is
overwegend positief
De Protestantse Gemeente Wehl is gewend dorpsgericht te denken, en zodoende
verbindingen te leggen, of in te stappen in reeds ingang gezette ontwikkelingen (bijv.
wereldcontactgroep, FairTrade groep, deelname aan de jaarlijkse processie)
Er is een zekere bereidheid kerk enof verenigingsgebouw enof tuin open te stellen voor
dorpse activiteiten
Er leven binnen de Protestantse Gemeente Wehl veel ideen voor verbetering van de
leefsituatie in het dorp
De Protestantse Gemeente Wehl durft zich uit te spreken voor mensen waar geen
helper is of tegen situaties die ingaan tegen Gods gerechtigheid (bijv. Domushuis).
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Kwetsbaarheid
De Protestantse Gemeente Wehl is te klein om alle ideen en initiatieven uit te voeren
De Protestantse Gemeente Wehl drijft op bestaande goodwill, maar heeft geen structuur
ontwikkeld om de geloofsgemeenschap gericht op de kaart te zetten (en heeft hier dus ook
geen ervaring mee)
Wenselijke situatie
Contact met de buitenwereld is een helder onderdeel van het beleid van de Protestantse
Gemeente Wehl.
Er worden keuzes gemaakt en helder gecommuniceerd waarom deze keuzes zijn gemaakt.
Eigen leden worden beschermd tegen overvragen en vastlopen en initiatieven zijn meer
succesvol.
In dit beleid krijgen kinderen, jongeren en randkerkelijken een duidelijke plaats.
Het verdient aanbeveling om de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap hierbij te betrekken.
Plan van aanpak
De kerkenraad zal in het maken van keuzes de haalbaarheid van plannen beoordelen en alert
zijn op de contacten naar buiten. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het Jaarplan zal naast
interne afstemming ook contact en afstemming met andere organisaties plaatsvinden.
Verdere samenwerking met de Protestantse Gemeente Doetinchem is belangrijk!
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2 Organisatie
Kern:

Geen kerk zonder kar-trekkers

Huidige situatie
De Protestantse Gemeente Wehl wordt geleid door haar eigen kerkenraad. Volgens
kerkrechtelijke voorschriften bestaat deze uit drie ambten:
3 Ouderlingen, 3 kerkrentmeesters en 3 diakenen. Uit haar midden kiest zij een voorzitter en
scriba: niet zijnde de predikant.
Het blijkt in Wehl zeer moeilijk de functies van ambtsdragers te bemensen. Er zijn al geruime tijd
structurele vacatures in de bezetting van de kerkenraad. Wel zijn alle drie ambten zijn bemenst.
Desondanks zijn er lacunes in de vervulling van taken.
Een oplossing is gevonden in het aanstellen van taakdragers: zij bieden ondersteuning op het
gebied van jongerenwerk, ledenadministratie, administratie begraafplaats, notuleren van
vergaderingen en postverzorging. Ambtsdragers vervullen naast hun bestuurlijke – ook veel
praktischeuitvoerende taken. Gewerkt wordt met een aantal Protocollen, gestandaardiseerde
richtlijnen die voor een ieder uitvoerbaar zijn. Er is sprake van ‘overvraging’ van de
kerkenraadsleden.
Daarnaast vervult de Protestantse Gemeente Wehl een werkgeversrol voor de predikant en
voor het kostersechtpaar en de organist. Tevens is een vervangende koster aangesteld.
De huidige predikant gaat in 2014 met emeritaat. Het kostersechtpaar bereikt aan het eind van
deze beleidsperiode de pensioengerechtigde leeftijd.
Naast de kerkenraad en de professionele medewerkers nemen vrijwilligers een groot aantal
taken voor hun rekening. In voorgaande hoofdstukken is beschreven in welke samenwerkings
-verbanden vrijwilligers meewerken. Voor ad hoc taken (die regelmatig voorkomen) kan altijd
een beroep gedaan worden op gemeenteleden.
Sterkte
De Kerkenraad en predikant, met ondersteuning van taakdragers en andere vrijwilligers houden
de gemeente op koers. De eigen organist speelt wekelijks. De lijnen met de gemeente zijn kort.
Op het kostersechtpaar en op de vervangende koster kan altijd een beroep worden gedaan. Het
kostersechtpaar vervult vaak een coördinerende functie. Gewerkt wordt met protocollen:
Sterfgeval en uitvaart, Gedachtenisdienst ouderen en gehandicapten en Taakdragers en
werkgroepen.
Kwetsbaarheid
Er worden vaak ad hoc beslissingen genomen, omdat er geen Jaarplan is. Vacatures voor
ambtsdragers zijn zeer moeilijk te vervullen (geen ambitie). Er is in een aantal gevallen sprake
van disbalans tussen werkzaamheden en het aantal beschikbare personen. Back-up is niet
structureel geregeld. Er is geen jaarplan.
Wenselijke situatie
De feitelijke situatie van een kleine kerkenraad is een gegeven en wordt geaccepteerd.
Hieromheen wordt een goed werkbare structuur gevormd, waarin het organiseren en
leidinggeven plaats vindt in samenwerking van Kerkenraad en met de door hen aangestelde
taakdragers. Hierbij is scheiding aangebracht tussen bestuurlijke- en praktischuitvoerende taken,
zodat nadrukkelijk ruimte wordt gemaakt voor beleid. De voorzitter van de Kerkenraad en de
scriba zijn ambtsdrager met een bijzondere opdracht. De Kerkenraad stelt prioriteiten en maakt
keuzes: waarin energie wordt gestopt en wat komt op het tweede plan (hiertoe dient een
meerjarenplan – jaarplan).
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Zich daartoe lenende taken worden uitbesteed (aan naburige gemeentes of professionele
organisaties). Bovendien wordt intensievere samenwerking gezocht met de Protestantse
Gemeente Doetinchem.
Plan van Aanpak
Gebruik de komende periode voor orintatie. Neem daarbij in ogenschouw:
De financile situatie
De bemensing van de kerkenraad, het aantal taakdragers en de vrijwiligersgroepen
Het aanstaande emeritaat van de huidige predikant en het vervolg daarop
Op termijn: de pensionering van het kostersechtpaar de organist.
Kerkenraad ontlasten: de ambtsdragers concentreren zich op hun ambt. Moderamen instellen
voor dagelijkse voortgang.
Benoemen van een aparte voorzitter van de Kerkenraad - eventueel een externe persoon – als
ambtsdrager met een bijzondere opdracht.
Benoemen van een aparte scriba als ambtsdrager met een bijzondere opdracht.
Formeren van goed omschreven en vastgelegde werkvelden voor taakdragers, aansturing
omschrijven en vastleggen en deze periodiek bijstellen.
Back-up realiseren voor taken van ‘eenlingen’ binnen de gemeente.
Intensievere samenwerking verkennen en vormgeven met Protestantse Gemeente Doetinchem.
Uitbesteden van specifieke taken.
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3 Pastoraat
Kern: Omzien naar elkaar op je levensweg
Open oog en oor hebben op de ‘kruispunten in het leven’: geboorte, doop, belijdenis doen,
trouwen, ziekte en sterven. Het doel van het pastoraat is het tot stand brengen en onderhouden
van een helpende en richting wijzende relatie met mensen om - in het licht van het evangelie en in
de verbondenheid met de gemeente van Christus - met hen een weg te zoeken en te wijzen in
geloofs- en levensvragen.
Huidige situatie
In de huidige situatie wordt de pastorale praktijk in onze gemeente gestalte gegeven door de
predikant, via persoonlijk pastoraat, het kerkblad, de erediensten (als verlengde), via - beperkte vormen van vorming en toerusting. In mindere mate via de andere ambtsdragersouderlingen en
onderling pastoraat van de gemeenteleden naar elkaar toe.
Een actieve groep houdt zich specifiek bezig met ‘ouderenpastoraat’. Ouderen worden, indien
zij dat wensen, bezocht; minimaal twee maal per jaar en bij ziekte e.d. vaker. Maandelijks
komen ouderen samen in ”Ons Huis”, voor ontmoeting en 4 maal per jaar voor een
themamiddag, passend bij de ‘kleur’ van het jaar.
Sterkte
Het Ouderenpastoraat is goed ontwikkeld. Ouderenbijeenkomsten worden druk bezocht en
voorzien in een behoefte.
Kwetsbaarheid
Geen evenredige verdeling van formeel pastoraat: predikant isdoet pastoraat.
Er is geen formeel pastoraat voor jeugd vanaf 12 jaar.
Er is vrijwel geen ambitie voor de functie van ouderling.
Wenselijke situatie
Het pastorale is een coherent geheel met daarin taken voor predikant, ouderlingen,
bezoekdames-heren en informeler onderling contact. Vooral het formele pastoraat en
ziekenbezoek is meer evenredig verdeeld over predikant en ambtsdragers (primair
ouderlingen). Ouderlingen zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de predikant.
Er is specifieke aandacht voor de jongeren, voor mensen die zich niet (meer) thuis voelen in de
kerk, en voor mensen met levensvragen - niet alleen in crisissituaties.
Als gemeente staat de kerk in het dorp en in de bredere maatschappij en zal er voor
ontwikkelingen en de bijbehorende ethische vraagstukken aandacht zijn.
Het doel van pastoraat is een continu proces en wordt voortdurend aangepast.
Plan van aanpak
Ontlast de ambtsdragers door de instelling van een Moderamen, zodat meer tijd
beschikbaar komt voor invulling van pastoraat
Door middel van het opzetten van een ‘pastoraal beraad’ kan het pastoraat worden
gestroomlijnd en kunnen ambtsdragers, bezoekdames- en heren worden toegerust door
predikant
Zoek samenwerking en expertise in de regio op het gebied bereiken van
jongvolwassenen
Onderzoek in het kader van toerusting t.b.v. ziekenbezoek en pastoraat
samenwerkingsmogelijkheden en uitwisseling voor degenen die dit werk gaan doen
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4

Diaconie

Kern: Protestantse Gemeente in Wehl beziet diaconale activiteiten als
‘helpen waar geen helper is’ en ‘Getuigen van Gods gerechtigheid’

Huidige situatie
De gemeente geeft de diaconale roeping vorm door middel van de volgende vijf kerntaken:
1. het treffen, waar nodig van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp
behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn. Op actuele thema’s wordt zo
goed mogelijk ingespeeld.
2. het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
3. het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in
kerkdiensten; het deelnemen aan regionale verbanden.
4. de uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant.
5. het dienen van de kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op
haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten.
De diaconie wordt gevormd door één diaken, bij wie zowel het bedenken, het vormgeven als de
uitvoering van diaconale taken berust.
Sterkte
De antenne van de diaconie is gericht zowel op plaatselijke, regionale als landelijke projecten.
E.e.a. is vastgelegd in een werkplan. M.n. bij plaatselijke projecten worden kinderenjongeren in
de samenwerkingsprojecten betrokken. Sinds kort trekken onze Diaconie en die van de PG
Doetinchem samen op.
Kwetsbaarheid
De diaconale antenne is op papier wel aanwezig, maar in de praktijk blijkt er nauwelijks back-up
en ondersteuning voor de huidige diaconie. Niet in de uitvoering van taken, maar ook niet in de
basis van bedenken en vormgeven van doelen. Diaconale activiteiten zijn weinig verankerd in de
gemeente.
Wenselijke situatie
De diaconale antenne dieper verankeren in de gemeente als geheel.
Plan van aanpak
Diaconie, kerkenraad en gemeente dragen samen verantwoordelijkheid voor het opstellen van
een reel werkplan.
In dit werkplan zal nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met het gegeven dat de
Protestantse Gemeente in Wehl een kleine èn krimpende gemeente is. Dus: niet alles kan,
back-up is van groot belang en goede communicatie draagt bij aan een breed draagvlak. Een
herbezinning op de vijf kerntaken is essentieel.
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5

Kerkbeheer

Kern: Geld en goed van de gemeente op juiste wijze beheren en
(leden-) administratie voeren
Huidige situatie
Er zijn vier grote aandachtspunten te onderscheiden in Kerkbeheer:
Financin
(On-) roerende goederen
Begraafplaats
Ledenadministratie
Jaarlijks wordt door het college van Kerkbeheer de actie ‘Kerkbalans’ gehouden. Daarnaast
zamelt Kerkbeheer geld in voor provinciale en landelijke activiteiten via collectes.
Ook draagt het zorg voor de ledenadministratie.
Kerkbalans, collecte-inkomsten en rente van beleggingen vormen de inkomstenbronnen.
De administratie van de begraafplaats wordt door Kerkbeheer gevoerd.
De belangrijkste uitgaven zijn het predikantstraktement, onderhoud, orgel en verwarming.
Door ouderlingen-kerkrentmeesters worden eenvoudige (onderhouds-) klussen aan
kerkgebouw, en “Ons Huis” uitgevoerd.
Sterkte
Op dit moment is de kerk bouwkundig in een goede staat, in 2013 is een opknapbeurt
uitgevoerd.
De kosterswoning is in goede staat. Het kerkhof is in redelijke staat, ongeveer 10 jaar geleden
is het kerkhof uitgebreid en op dit moment is er nog voldoende ruimte beschikbaar.
Kwetsbaarheid
“Ons Huis” behoeft een grondige opknapbeurt.
De personele bezetting van Kerkbeheer: twee Ouderling-kerkrentmeesters en twee
taakdragers.
“Ons Huis” wordt beheerd door één vrijwilliger.
Wenselijke situatie
Uitgaven en inkomsten zijn in balans.
De gebouwen en het kerkhof zijn in goede staat van onderhoud.
De ambten bij Kerkbeheer zijn alle drie gevuld.
Plan van aanpak
Onderzoek de volgende aspecten:
Kan de Protestantse Gemeente Wehl in financieel opzicht zelfstandig blijven
Het kerkgebouw en “Ons Huis” al of niet openstellen voor exploitatie
Zijn er aansluitingsmogelijkheden bij andere gemeenten
Kan afstotenuitbesteden van het administratieve beheer het werk voor kerkbeheer
minder belastend maken
De begraafplaats al of niet ter beschikking stellen voor niet–gemeenteleden.
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6

Liturgie en Eredienst

Kern: De zondagse eredienst is de centrale plek waar de gemeente bijeenkomt
om te ontvangen en uit te dragen.
Huidige situatie
De zondagse viering: God roept zijn gemeente bijeen, en zijn gemeente antwoordt op zijn
uitnodiging. In bidden en spreken, in luisteren en zingen en in de stilte komt dit tot uitdrukking.
De toegepaste Liturgie: de vieringen verlopen volgens een vaste liturgie:
Mededelingen, bemoediging en groet
Aanvangslied
Drempelgebed, eventueel een morgenlied
Kyri gebed
Glorialied (niet in de Adventstijd en Veertigdagentijd)
Gesprek met de kinderen (wanneer er kindernevendienst is)
Gebed van de zondag, of gebed bij de opening van de Bijbel
Preek, verkondiging, overdenking, daarna eventueel orgelspel
Lied
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Het Onze Vader
Inzamelen van de gaven
Slotlied
Wegzending en Zegen, beantwoord met het driemaal gezongen: 'Amen'
De vieringen met een bijzonder thema kunnen afwijken van deze vaste liturgie. Naast de
reguliere zondagse vieringen zijn er ook bijzondere bijeenkomsten verspreid over het jaar.
Sterke kanten
Er is elke zondag een viering in onze kerk. De eigen predikant is voor 50 % aangesteld.
In andere vieringen gaan gastpredikanten voor.
Er is ruimte voor kinderen.
Regelmatig gaan Rooms-katholieke pastores voor. Vieringen kennen een vaste liturgie.
Kwetsbaarheid
Door bijzonderheden vaak vieringen die vaak wat langer duren. Er is sprake van terugloop in de
zondagse kerkgang.
Gewenste situatie
Er vindt iedere zondag een viering plaats. Er wordt van een Jaarthema gebruikgemaakt.
Ouderen worden betrokken bij de reguliere viering van het Avondmaal. Naar genoemde liturgie
kan ieder zich richten: voorgangers hebben de vrijheid een eigen keuze te maken in de vorm
van de liturgie. Onderzocht wordt of er aanpassingen ter modernisering van de liturgie kunnen
plaatsvinden. Duur van een viering is een uur. Het aantal vieringen met de gemeente
Doetinchem wordt opgevoerd; dit is een mogelijkheid om met het oog op de toekomst de
samenwerking en saamhorigheid te versterken.
Plan van aanpak
Liturgiecommissie doet voorstellen om liturgie inhoudelijk te moderniseren
Gastpredikanten kiezen een eigen liturgie, geen voorgedrukte liturgie meer aanbieden
Bij de jaarplanning een jaarthema vaststellen, aantal bijzondere vieringen tevoren
vastleggen
Heroverwegen wat er rondom vieringen wordt georganiseerd
Houdt eenmaal per kwartaal een avonddienst op zondag
Rooms-katholieke pastores blijven voorgaan
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Kindernevendienst en Jongerenwerk

Kern:

Kinderen en jongeren laten groeien in hun religieuze ontwikkeling

Huidige situatie
Er is aandacht voor jonge ouders met hun pasgeboren en jonge kinderen en voor ouders met
jongeren. Er is aandacht speciaal gericht op de kinderen. Minder op jeugd en jongeren zelf.

Kindernevendienst

De meest in het oog springende vorm van aandacht is de kindernevendienst. Eén keer per twee
weken komt een groep kinderen van 4 tot 12 jaar onder begeleiding bijeen tijdens de zondagse
eredienst. De viering begint in de kerk. Na een kindermoment in de vorm van een verhaal of
gesprek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om het Bijbelverhaal op eigen wijze te horen en
te verwerken. Het aantal kinderen dat aanwezig is tijdens de kindernevendienst varieert (4 – 15
kinderen). Naar verhouding is de opkomst hoog.
Naast aandacht voor het Bijbelverhaal geeft de leiding en de voorganger veel aandacht aan het
zich thuis voelen in de kerk en de gemeente. Door de beperkte frequentie is werken met een
project lastig.
Regelmatig wordt beroep gedaan op kinderen en jongeren om een bijdrage te leveren binnen
een andere viering.
De leiding van de kindernevendienst is een voldoende grote groep, die vrij stabiel is. Zij staat
onder leiding van de voorganger.
Sterkte
De opkomst van de kinderen die meedoen met de kindernevendienst is over het algemeen
hoog en trouw. Er is voldoende leiding om de kindernevendienst vorm te geven.
Kwetsbaarheid
Er worden weinig kinderen geboren binnen de gemeente. Een beperkt aantal neemt later deel
aan de kindernevendienst, en nog minder aan kinder- en jeugdactiviteiten nà de periode van de
kindernevendienst.
Wenselijke situatie
Men slaagt er in om pasgeborenen en gedoopte kinderen bij de gemeente te houden en jonge
kinderen ook op een andere wijze bij de kerk en het geloof te houden. Actuele zaken en
thema’s vinden een plaats in de reguliere kindervieringen.
Plan van aanpak
Samenwerking zoeken met de Rooms-katholieke Parochie, met de Protestantse Gemeente
Doetinchem en met de scholengemeenschap in Wehl.

Kinderoppas
Er is geen structurele oppasdienst, er is geen vraag naar. Proeven, waarbij wel een
oppasdienst was ingeroosterd en promotie daarvan, brachten daar geen verandering in. Bij
bijzondere vieringen wordt baby- en kleuteroppas wel geregeld. Er wordt echter nauwelijks
gebruik van gemaakt. De ontwikkeling is dat men ook kleine kinderen meeneemt naar de
vieringen.

Samenwerken om zelfstandig te blijven, Protestantse Gemeente Wehl

Jongeren

Kinderen vanaf 12 jaar
Huidige situatie
Er is één taakdrager speciaal voor jongeren aangesteld. Er wordt op dit moment geen
catechese gegeven. In de afgelopen jaren is gezocht naar samenwerking met de Gemeente
Doetinchem voor huiscatechese voor de 12 – 13 jarigen. Deze mogelijkheid is niet voldoende
begeleid door de kerkenraad.
Er is geen structureel aanbod voor jongeren na het verlaten van de kindernevendienst. Wel
blijven deze jongeren in beeld; hen wordt individueel gevraagd mee te werken aan de zondagse
vieringen. Jaarlijks bereiden jongeren een dienst voor.
Sterkte
Bij het individueel vragen een aandeel te leveren aan een dienst wordt vaak enthousiast
gereageerd en is er bereidheid om mee te denken en mee te werken.
Kwetsbaarheid Eén ‘geïsoleerde’ taakdrager is wellicht te weinig. Er zijn weinig jongeren om
structurele activiteiten op te zetten. Er is te weinig energie en tijd gestoken in het opzetten van
een structureel aanbod. Verschillen tussen de jongeren in deze levensfase worden groter,
waardoor er weinig gemeenschappelijks is.

Wenselijke situatie
Het zoeken naar mogelijkheden leidt er toe dat jongeren bij de gemeente blijven. Hen wordt
verantwoordelijkheid gegeven en er wordt een structureel aanbod verzorgd voor de diverse
leeftijdscategorien jongeren.
Door nauwer contact met gezinnen waartoe kinderen behoren, kan over geloofsopvoeding
worden gesproken. Het effectief samen delen van de verantwoordelijkheid en het gericht onder
de aandacht brengen van het volgen van catechisatie kan leiden tot een groepje catechisanten.
Dit nauwer contact loopt als een vloeiende lijn vanaf de doop van het kind en gedurende de
kindernevendienst leeftijd van hun kind tot…………. Communicatie hierover wordt breed
opgezet.
Plan van aanpak
Meer energie en menskracht steken in jongerenwerk. Samenwerking zoeken met de
Rooms-katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Doetinchem.
De kerkenraad neemt het initiatief voor een plan geloofsopvoeding.
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Vorming en toerusting

Kern:

Levenslang groeien in je eigen geloof

Huidige situatie
Vorming en toerusting vindt plaats op meerdere niveaus: voor ambtsdragers en voor
gemeenteleden. Vorming en toerusting vindt meestal plaats op aangeven van de predikant.
Op dit moment vinden er de volgende activiteiten jaarlijks plaats:
T.b.v. ambtsdragers in de regio:
veelal lezingen in Doetinchem
T.b.v. gemeenteleden:
na oproep predikante mee te werken aan de voorbereiding van vieringen, als aansluiting
bij activiteiten in andere gemeenten, organisatie van een klooster-weekeinde en
voorbereiden van medewerkers van de kindernevendienst op hun taak.
Sterkte
Kindernevendienst activiteiten lopen goed.
Er zijn steeds mensen die mee willen helpen vieringen voor te bereiden.
Kwetsbaarheid
Vorming en toerusting is op veel gebieden afhankelijk van de input van de predikant.
Van het cursusaanbod wordt weinig tot geen gebruik gemaakt, omdat het belang voor onze
gemeente niet wordt onderkend. Alhoewel er een structureel aanbod bestaat vanuit de PKN,
sluit dit op een of andere manier niet aan.
Wenselijke situatie
T.b.v. ambtsdragers:
De wenselijkheid, dat leden die een bepaalde taak uitvoeren daar goed op zijn voorbereid
(zowel kerkenraadsleden als vrijwilligers) wordt onderkend. Kerkenraadsleden en vrijwilligers
volgen de nodige cursussen om hun taak goed uit te voeren. Kerkenraadsleden en vrijwilligers
worden gestimuleerd tot deelname en ontvangen voor relevante cursussen een persoonlijke
uitnodiging.
T.b.v. gemeenteleden:
Zij nemen deel aan andere vormen van geloofsbeleving en cursussen. De voorganger en
Kerkenraad beraden zich om meer mogelijkheden voor Vorming en toerusting in de eigen
gemeente op te zetten en zo de betrokkenheid te vergroten.
Plan van aanpak
In de komende periode jaarlijks een jaardoel of jaartaak omschrijven en hierbij aan sluiten.
Kerkenraad steekt energie en tijd in het stimuleren van deelname aan cursussen.
Kerkenraadsleden, taakdragers, vrijwilligers en gemeenteleden nemen daadwerkelijk deel.
Voor nieuwe vrijwilligers of bij overdracht van taken (ook in het jaarprogramma) kan ook de
bijscholing als toerusting worden geregeld door bv overdracht of externe bijscholing.
Zoek naar aansluiting bij andere gemeenten, draag ook intern zorg voor brede communicatie
zodat mensen weten wie ook de cursussen zullen volgen.
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Bijzondere activiteiten

Kern:

Naast pastoraat en diaconie wordt verder vormgegeven aan het Gemeente zijn

Huidige situatie
De Protestantse Gemeente Wehl kent een aantal bijzondere activiteiten, die kunnen worden
beschouwd als praktisch cement in de samenhang van de gemeente.
Kerkdiensten in Woonzorgcentrum Oldershove. De Rooms-katholieke Parochie verzorgt
wekelijks een viering, de Protestantse Gemeente Wehl verzorgt elke laatste donderdag van
de maand in Oldershove een kerkdienst voor bewoners en andere belangstellenden. In de
dienst gaat de eigen predikant voor.
Catechisatie. Voor kinderen die de kindernevendienst verlaten hebben, bestaat de
mogelijkheid catechisatie te volgen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten van onze buurgemeente Doetinchem. Voor (belijdenis)catechisatie kan men zich
aanmelden bij de predikant.
Bloemendienst. Gemeenteleden die meedoen met de bloemendienst, zorgen eenmaal
per jaar voor bloemen op de avondmaalstafel. Na de zondagse dienst brengt men deze
bloemen naar een gemeentelid.
Gemeenteavond. Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De
kerkenraad verstrekt informatie over het reilen en zeilen binnen - en van de gemeente.
Daarnaast staat een actueel thema centraal.
Blijde Dag Fonds. Dit is het verjaardagfonds van onze gemeente. Leden van de kerk
worden met hun verjaardag bezocht en gelukgewenst. De jarige kan een financile
bijdrage geven (in een envelopje). Hiervoor worden extra’s aangeschaft gekocht t.b.v. de
kerk. In overleg met de kerkenraad wordt bepaald waaraan het geld wordt besteed.
Taxidienst. Verzorgd vervoer bij alle activiteiten voor degenen die van vervoer door
derden afhankelijk zijn.
Vespers. Vespers zijn opgestart en worden verzorgd door de huidige voorganger. Animo
voor deelname is beperkt en de vespers worden m.n. bezocht door leden van de
Rooms-katholieke Parochie.
Sterkte
De invulling van de activiteiten wordt breed gedragen, er zijn voldoende vrijwilligers. Behalve de
catechisatie lopen de activiteiten naar behoren.
Kwetsbaarheid
Hoewel er momenteel voldoende vrijwilligers zijn, neemt de leeftijd van de vrijwilligers toe en het
aantal af. De aansturing van de vrijwilligers wordt als relatief onsamenhangend gekenmerkt. Er
is geen samenhangend ‘vrijwilligersplan’.
Weiniggeen aanmeldingen voor catechisatie. Geloofsopvoeding ‘leeft’ niet. Van gerichte en
doelmatige samenwerking met de gemeente Doetinchem is geen sprake zolang er geen
catechisanten zijn. Er is geen plan ‘geloofsopvoeding’.
Wenselijke situatie
De vieringen in Oldershove worden in enige vorm gehandhaafd. Bloemendienst, Blijde Dag
Fonds en Taxidienst worden gecontinueerd. Men is ‘zuinig’ op de vrijwilligers en zet deze
gericht in. In gezinnen met kinderen krijgt geloofsopvoeding meer aandacht, omdat de kerk
hierover regelmatig met de ouders in gesprek treedt. Ouders maken de keuze om
geloofsopvoeding te vervolgen met catechisatie.
Plan van aanpak
Vrijwilligersplan opstellen, waarin activiteiten en bemensing wordt vastgelegd. Met het plan
wordt meer – en betere coördinatie mogelijk gemaakt en kansen voor back-up gecreerd.
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Communicatie

Kern: Iedereen is geïnformeerd over datgene wat er
binnen de Protestantse Gemeente Wehl plaats vindt
Huidige situatie
Contactblad:
Dit is ons kerkblad dat maandelijks verschijnt. Het Contactblad is de formele informatiedrager
van de PGW. Voor de meeste gemeenteleden is dit een belangrijke informatiebron voor het
reilen en zeilen in onze gemeente. Het contactblad verschijnt ook digitaal.
Website:
Onze gemeente heeft een website met daarop de meest belangrijke zaken zoals:
Informatie over en voor de gemeente
Mee- of terugluisterenkijken van kerkdiensten
Activiteiten
Relatie met andere kerken.
De kansel:
Voor de kerkdienst worden afkondigingen en mededelingen gedaan.
Sterkte
De formele informatiedrager: het Contactblad.
Kwetsbaarheid
Het lijkt dat niet altijd iedereen zich op de hoogte stelt van zaken die zich op kerkelijk gebied
afspelen. Communicatie vanuit de kerkenraad wordt als onvoldoende ervaren. De vulling van de
website laat te wensen over. Deze is aan één persoon opgehangen. Het gebruik van sociale
media is zeer summier.
Wenselijke situatie
De communicatie in onze gemeente functioneert goed. Iedereen is op de hoogte van wat er
speelt binnen de kerk. De opzet van de website is functioneel. Voor informatieverspreiding wordt
meer gebruikgemaakt van deze website en ook wordt gebruikgemaakt van sociale media; de
oplage van het Contactblad wordt gereduceerd omdat digitale informatieverspreiding toeneemt.
Ook ouderen maken gebruik van de sociale media.
Plan van aanpak
Vanuit de kerkenraad frequenter mededelingen èn terugmeldingen doen, bijvoorbeeld
via het Contactblad
Overweeg een manier om digitaal informatie te verspreiden en de oplage van het
papieren Contactblad te verminderen
Overweeg een ‘digitale nieuwsbrief’ in te zetten t.b.v. actuele mededelingen
Vrijwilligers, die aan een project werken, jaarlijks bijeenroepen, duidelijke afspraken
maken en regie voeren
Meer en beter naar de gemeente communiceren over uit te voeren taken: welke taken
liggen er, op welke termijn moeten deze uitgevoerd worden en hoeveel tijd gaat de
uitvoering vragen. Wanneer periodiek geplande oproepen verschijnen zijn gemeenteleden
meer te betrekken en gemakkelijker over de streep te halen
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