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1.

Algemeen en inleiding

Dit is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Tweestromenland.
Deze gemeente is ontstaan uit de fusie van de PG Zwartewaal-Abbenbroek, PG Heenvliet
i.w. en PG Geervliet i.w. Dit beleidsplan is geschreven als onderdeel voor de fusie tussen
deze gemeenten.
Dit beleidsplan werd goedgekeurd door de drie kerkraden en op 10 mei 2012 eveneens door
de gemeenteleden van de drie protestantse gemeenschappen.

2.

Profiel van de PG Tweestromenland

Typering van onze gemeente
Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen een plaats kan vinden en waar elkaars mening gerespecteerd wordt en onderdak biedt aan mensen met verschillende (geloof)achtergronden
We willen vanuit de dorpsverbondenheid omzien naar iedereen die de HEER op ons pad
brengt.
De zondagse eredienst is het brandpunt van ons gemeenteleven. Hier komen we samen om
te vieren en om naar Gods woord te luisteren.

De PG Tweestromenland is samengesteld uit drie locaties
Locatie Geervliet
Locatie Heenvliet
Locatie Zwartewaal-Abbenbroek
Vanuit de locaties wordt de centrale kerkenraad gevormd die pastoraal en diaconaal op alle
fronten intensief samenwerkt.
Opbouw van leden:
Per 1 januari 2012
Locatie Geervliet
Locatie Heenvliet
Locatie Zwartewaal-Abbenbroek
Totaal

3.

Doopleden
228
184
183
595

Lidmaten
87
138
148
373

Totaal
315
322
331
968

Erediensten

De erediensten worden ingevuld door de predikanten. In het geval van een bijzondere dienst
is er samenwerking met gemeenteleden en kerkenraad. Evaluaties vinden plaats in de vergadering van de kerkenraad.
Er is een evenredige verdeling van de diensten over de locaties binnen Tweestromenland.
Actiepunten blijven het aanbrengen van diversiteit in de eredienst en mogelijk meerdere varianten in de liturgie
De zondagse erediensten beginnen in de periode september t/m april om 10.00 uur en in de
periode mei t/m september om 9.30 uur.
Na iedere eredienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
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4.

Kerkenraad

De kerkenraad wil een open en gastvrije gemeente nastreven, waarbij omzien naar elkaar,
dichtbij maar ook veraf, een grote rol speelt.
Dit beleidsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks zal een evaluatie van het beleid
plaatsvinden.
De kerkenraad stelt zich ten doel om:
 Erediensten op zon- en feestdagen te houden, rekening houdend met de eigenheid
van de locaties. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk.
 Het gemeenschapsgevoel en geloofsbeleving binnen de gemeente te bevorderen.
 Pastorale en diaconale zorg te verlenen.
 De taken van de diverse vrijwilligers te coördineren, te bevorderen en te waarderen.
 Te blijven nadenken over de vormgeving van de eredienst.
 Het bezit en de gelden van de gemeente juist te beheren, met het doel de gemeente
en het kerkelijk werk van de drie locaties van de Protestantse Gemeente Tweestromenland in stand te houden.
 De gemeenteleden regelmatig en goed te informeren over de gang van zaken binnen
de gemeente.

5.

Pastoraat

De pastorale raad
De pastorale raad is samengesteld uit predikanten, ouderlingen en/of gemeenteleden van de
drie locaties. In principe komt de raad per locatie iedere twee maanden bij elkaar om de pastorale situatie en de met elkaar overeengekomen afspraken te bespreken.
Eén keer per jaar is er een pastorale training.
In de locatie Geervliet is er ook een samenwerking tussen de Protestantse gemeente en
Rooms Katholieke gemeenschap.
Werkzaamheden
Het vervullen van taken bij de erediensten op zon en feestdagen en het onderhouden van
contact met gemeenteleden. Dit laatste vooral door persoonlijke huisbezoeken en/of andere
kontakten van sociaal-religieuze aard.
Het zenden van een uitnodiging aan de mensen, waarvan het afgelopen jaar een familielid
overleden is, om de kerkdienst bij te wonen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin de gestorvenen uit de gemeente herdacht worden.
Ouderenbeleid
Een helpende hand bieden aan ouderen, met speciale aandacht voor alleenstaande ouderen.
Beleid voor de toekomst
Naast bovenstaande taken zijn er een aantal extra aandachtspunten, zoals mensen die vervreemden van de kerkelijke gemeente.
We blijven ons inzetten op mogelijkheden en uitdagingen om voortdurend een open en toegankelijke gemeente te zijn.
Een goed contact met de jeugd en jongeren is onontbeerlijk, daar de jeugd de toekomst
heeft.
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6.

Diaconie

Het werk van de diaconie omvat het omzien naar elkaar plaatselijk en wereldwijd en bevat
onder andere de volgende werkzaamheden:
 Het mede organiseren van speciale diensten zoals de Oogstdienst en de Diaconale
diensten.
 Het dienen aan tafel tijdens het Heilig Avondmaal.
 Het mede organiseren van een vesperdienst als start van de 40-dagentijd evenals van
een sobere maaltijd in die 40-dagentijd.
 Het organiseren van de Paasgroetenactie van Amnesty International.
 De mogelijkheid bieden dat mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen later de
dienst kunnen beluisteren.
 Hulpverlening ( ‘ondersteuning personen’ ) aan gemeenteleden in acute nood.
ZWO en WMO
Wij willen niet alleen kerk zijn in het dorp, maar ook in de wereld. Daarom vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Tweestromenland is gesprekspartner van de burgerlijke gemeenten, o.a. in het geval van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Financiën.
Jaarlijks wordt, met het collecteplan van Kerk in Actie als basis, een collecteplan samengesteld. Alle collecteopbrengsten en de doelgerichte giften worden voor 100% doorgestuurd.
Daarnaast zijn er een aantal incidentele doelen en is er een jaarproject ( met per jaar wisselend een binnenlands of een buitenlands doel ).
Per kalenderjaar wordt verantwoording afgelegd aan de kerkenraad.
Het “overschot” aan geld ( uitgangspunt is dat het vermogen intact blijft ) gaat jaarlijks voor
50% naar Kerk in Actie. De andere 50% gaat per jaar wisselend naar Oicocredit of naar het
Protestants Diaconaal Krediet Nederland ( PDKN ).
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7.

College van Kerkrentmeesters

Uitgangspunten van het beleid.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor de binnenkomende gelden.
Zij zorgt voor de eigendommen en bezittingen van de gemeente per locatie.
Er worden allerlei activiteiten ondernomen om geld in te zamelen voor het onderhoud van
bezittingen en gebouwen binnen iedere locatie.
Gelden die binnenkomen voor pastoraal werk worden aangewend voor de zorg binnen de
gemeente.
Binnenkomende diaconale gelden worden bestemd voor diaconale projecten.
Financiën
De financiën worden centraal beheerd met, waar nodig, gebruik van afzonderlijke locatievermeldingen.
Zij beheren geld en bezit van anderen en hebben dus een bijzondere verantwoordelijkheid.
De toepasselijke bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke regeling zijn daarvoor de
leidraad, evenals wettelijke voorschriften.
Zij geven richtlijnen aan werkgroepen en commissies hoe de financiele verantwoording moet
zijn.
De werkgroepen en commissies leggen financiele verantwoording af aan het college van
kerkrentmeesters en deze leggen weer verantwoording af aan de kerkenraad. De boekhouding wordt gevoerd conform paragraaf 6.1.6 van de plaatselijke regeling.

8.

Jeugdactiviteiten

De jeugdactiviteiten worden gecoördineerd door de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland.
De predikanten zijn betrokken bij het werk van de jeugdraad en er is catecheseonderricht
voor jongeren
Ook nemen de CJV en jongeren regelmatig deel aan de erediensten en helpen mee met
verschillende projecten.
Er zijn diverse initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd te vergroten. Dit is en blijft een
constant aandachtspunt binnen de kerkenraad.
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9.

Overige activiteiten

Algemeen.
 Bloemengroet. Tijdens de erediensten is er een bloemengroet.
 Aandacht voor jarigen.
 Vaststellen van een jaarthema.
 Gemeentebijeenkomsten met bijzondere activiteiten, waaronder gespreksavonden.
 Het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals maaltijden en kampeerweekend.
 Het regelmatig opvoeren van een musical.
 Contact blijvend onderhouden met andere instanties.
 Openstelling van kerkgebouwen tijdens dorpsfeesten en monumentendag.
 Presentatie met foto van kerkenraadsleden.
 Verhuur kerkgebouw voor trouw en rouwdiensten, concerten en lezingen.
Locatie Geervliet.
 Blijvende oecumenische samenwerking met de RK-gemeenschap.
 Rommelmarkt.
 Koffieochtenden.
 Muziekactiviteiten in het kerkgebouw.
 Boekenmarkt.
Locatie Heenvliet.
 Verhuur Trefpunt.
 Beschikbaar stellen Trefpunt voor sociale activiteiten.
 Rommelmarkt en paardenmarkt activiteiten.
 Boekenmarkt.
 Vrouwenvereniging.
Locatie Zwartewaal-Abbenbroek.
 Oud Papier Actie. Het ophalen van oud papier ten behoeve van lokale activiteiten.
 Koffiemiddagen.
 Openstelling van de Martinuskerk op vrijdagmiddag gedurende de zomermaanden.
 Commissie bijzondere diensten.
 “Het Vervolg”
 Kerstfair.

10.

Doelstellingen 2013-2016

De kerkenraad stelt zich het volgende ten doel:
 Actief bevorderen van de saamhorigheid binnen en buiten de gemeente.
 opstellen meerjarenplan beheer gebouwen en bezittingen.
 Bredere sociale activiteiten per locatie.
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