Beleidsplan Protestantse Gemeente Kerkdriel 2014 – 2018
Profiel Protestantse Gemeente Kerkdriel
De Protestantse Gemeente kenmerkt zich als een gemeente met een liturgisch profiel waarin
de viering centraal staat. Vieren, leren, dienen en delen zijn in deze volgorde nadrukkelijk met
elkaar verbonden. Er is veel aandacht voor de functie van het kerkgebouw. Daarnaast is de
gemeente ook een “kerk met een aanbod” waarin de predikant niet alleen beschikbaar is voor
(kern)leden, maar ook voor buitenstaanders en randleden. De behoeften van mensen worden
serieus genomen en in verband gebracht met het evangelie. Dat betekent begeleiding bij
overgangs- en crisissituaties, aandacht voor het zoeken naar zingeving en overdragen van
normen en waarden.
Onze gemeente typeert zich als een vrouw, 50+, gewoon gekleed, niet te veel sieraden of de
kerk zien we als een winkel, een supermarkt in de middencategorie waarin gezelligheid
centraal staat en je een lekker bakje koffie kan drinken.
Tot de Protestantse Gemeente van Kerkdriel behoren de kernen Kerkdriel, Velddriel,
Hoenzadriel en Alem en we maken onderdeel uit van de Protestantse classis Bommel.
Het aantal leden is 245 waarvan 82 lidmaten, 219 doopleden en 34 geboorteleden.
Opbouw in leeftijd is
0-20 jaar 19% (5,8% van 0-10 jr en 13,2% van 11-20 jaar);
21-40 jaar 17,3% (7,7% van 21-30 jaar en 9,4% van 31-40 jaar);
41-60 jaar 40% (19,4% van 41-50 jaar en 20,6 % van 51-60 jaar);
61-75 jaar (13,6%) ;
75+ jaar (10,1%)
De financiële situatie van onze gemeente is stabiel gedurende de jaren
Alle informatie over onze gemeente staat in de gemeentegids en op de website
www.protestantsekerkkerkdriel.info

Visie op de gemeente
Onze gemeente draagt het verhaal van Christus uit tot welzijn van allen met respect en
waardering voor iedereen. Een gastvrije kerk in het dorp, waarin samen vieren, samen delen,
omzien naar elkaar centraal staan. Deze gastvrijheid en verbondenheid vormen de komende 5
jaar de rode draad waarmee we in en buiten onze gemeente ons geloof uit willen dragen.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit een predikant, 2 ouderlingen (1 vacature), 1 diakenen (2 vacatures),
2 kerkrentmeesters en 1 administrateur. De kerkenraad vergadert maandelijks en bespreekt
daar centraal de voortgang van de diaconie, het pastoraat en financiën, beheer en middelen.
De kerkenraad brengt structuur aan in de organisatie Kerk op zodanige wijze dat de ruimte
wordt geschapen om de visie te kunnen bewerkstelligen. De kerkenraad schept ruimte door
gemeenteleden te stimuleren om hun gaven in te zetten voor de gemeente. De kerkenraad
geeft richting om te zorgen dat we als gemeente samen kunnen vieren, kunnen leren, kunnen
dienen en delen.
De kerkenraad draagt zorg voor een taakomschrijving voor de ambtsdragers, voor het
bevorderen van de deskundigheid door deelname van nieuwe ambtsdragers aan een cursus,
door van elkaar te leren. Er is ruimte voor elkaars mening, elkaars problemen en verschil in
visie is ten allen tijde mogelijk en bespreekbaar. De kerkenraad probeert een afspiegeling te
zijn van de gemeente en blijft zoeken naar enthousiaste kerkenraadsleden de komende jaren
waarbij kwaliteit, kennis en positieve inbreng van toekomstige kerkenraadsleden hoog in het
vaandel staan. (dus niet iemand vragen omdat er anders niemand is).
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De kerkenraad zal zich de komende tijd naar buiten toe profileren door middel van pr in de
plaatselijke bladen, op de website en in het Kerkennieuws.

Pastoraat
Pastoraat, het omzien naar elkaar en samen delen van verdriet en vreugde.
Bezoekwerk
Aan de individuele wens van een gemeentelid om een huisbezoek te ontvangen wordt altijd
voldaan.
Bezoekwerk gaat in eerste instantie uit naar de ouderen. In goed overleg met ouderlingen en
bezoekdames van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) worden de ouderen regelmatig te
bezocht. In verzorgingstehuis “de Leijenstein” wordt enkele malen per jaar een koffieochtend
georganiseerd voor de bewoners die lid zijn van onze gemeente (ca. 10 personen nemen
deel) door predikant en ouderling.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden welkom geheten d.m.v een bezoek door een
gemeentelid.
Huisbezoek aan andere leeftijdsgroepen is ook belangrijk echter gebrek aan bezoekers
(ouderlingen) leidt er toe dat voor de andere leeftijdsgroepen het crisis- en
overgangspastoraat geldt, d.w.z. bezoek bij vreugde of verdriet.
Oecumene
Jaarlijks zijn er een aantal vieringen samen met de RK parochie, deze vinden afwisselend
plaats in de RK Kerk en in de Prot. Kerk. Ook zijn er enkele vieringen in verzorgingstehuis “De
Leijenstein”.
Bijzondere vieringen
De bijzondere vieringen zoals genoemd in de gemeentegids en in de profielschets voor de
nieuwe predikant worden de komende jaren gecontinueerd.

Diaconaat
Door de diakenen wordt op zorgvuldige wijze geld en (onroerend)goed, dat van de diaconie is,
beheerd en onderhouden. De opbrengsten hiervan worden volledig weggeschonken aan het
werk van Kerk-in-Actie , aan vele andere goede doelen in binnen- en buitenland en aan
eventuele noodhulp. Het beheer van onroerend goed ( land) is ondergebracht bij KKG.
De opzet van de diaconie is om jaarlijks meer weg te schenken dan aan rente, pacht en
levend geld wordt ontvangen,zodat het vermogen van de diaconie krimpt.
Om gemeenteleden meer bij het diaconaat te betrekken wordt in Kerkennieuws en in de
eredienst extra aandacht geschonken aan bijzondere ( extra) collectes.
In het kader van het armoedevraagstuk neemt de diaconie deel aan bijeenkomsten die door
de gemeente Maasdriel worden georganiseerd en die tot doel hebben om tot een beleidsplan
WMO te komen. Via de Interclassicale Diaconale Commissie worden we omtrent dit
vraagstuk, twee keer per jaar van informatie voorzien.

Kerkrentmeesters
Beheer en administratie van onroerende goederen wordt uitgevoerd door KKG, het streven is
om de komende jaren het onroerend goed te behouden.
De kerkrentmeesters streven naar het genereren van inkomsten door middel van Actie
Kerkbalans en dragen zorg voor de administratieve afhandeling van de Actie Kerkbalans.
Het verjaardagsfonds levert elk jaar een aanzienlijk bedrag op waarvoor elk jaar een nieuwe
bestemming wordt gezocht die te maken heeft met het kerkgebouw.
Het college van kerkrentmeesters brengt de komende jaren de begraafplaats op orde op
zodanige wijze dat zowel de administratie, het onderhoud en het beheer aan de eisen voldoet.
Het voornemen is om op de begraafplaats een urnenmuur te plaatsen alsmede op verzoek
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van een gemeentelid die hiervoor een financiële tegemoetkoming heeft gedaan een
gedenksteen ter herinnering aan de overledenen uit het verleden waarvan de graven geruimd
zijn.
Het streven van het college van kerkrentmeesters is om regionale en landelijke vergaderingen
daar waar ze van belang zijn te bezoeken.
Het onderhoud van de gebouwen en terreinen vraagt de aandacht, een langetermijnplanning
voor onderhoud kan hierbij een hulpmiddel zijn. De pastorie en het pand ernaast zullen de
komende periode gerenoveerd gaan worden om zo aan de wooneisen van deze tijd te
voldoen.
De administratie en boekhouding wordt in eigen beheer uitgevoerd en is goed op orde.

Speerpunten
Algemeen: Werken aan verbondenheid door meerdere gemeenteleden te stimuleren en te
activeren bij hun bijdrage aan het kerkenwerk.
De aandacht is de komende jaren gericht op
 het jeugdwerk
 het creatief vormgeven van erediensten zonder de inhoud uit het oog te verliezen met
als doel om meer mensen, ook randleden, te betrekken
 de oecumene
 het samenzijn in de breedste zin van het woord vooral ook om de gemeenschapszin te
bevorderen en zichtbaar te maken
 op orde brengen/renovatie van pastorie en naastgelegen woning en gebouwen en
terreinen jaarlijks volgens een planning te onderhouden.
 het invullen van de vacatures in de kerkenraad

Aldus vastgesteld door de kerkenraad.
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