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1. Inleiding
1.1. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is opgericht op 7 december 1614.
De activiteiten zijn geconcentreerd in en rondom het kerkgebouw - Vermaning “Het Lam” te
Aardenburg.
Als werkgebied geldt geheel Zeeuws-Vlaanderen.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg maakt als zelfstandige gemeente deel uit van een kleine
christelijke groepering met wortels in het eerste begin van de reformatie.
Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om:
 Persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping.
 Verbondenheid met elkaar.
 Inzet voor vrede in het klein en in het groot.
Op basis hiervan willen wij een thuis bieden aan doopsgezinden, andere belangstellenden en/of
medebetrokkenen..
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is aangesloten bij Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Algemene Doopsgezinde Sociëteit ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland,
fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan en verzorgt de vertegenwoordiging
naar andere organisaties in binnen- en buitenland.
1.2. Visie
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een vrije christelijke gemeente.
Met vrij wordt dan bedoeld dat de menselijke maat in het geloof belangrijk is en dat gemeenteleden
en proponent-predikant respect hebben voor en interesse hebben in elkaars individuele geloof,
inspiratie, zijn en handelen.
Vanuit het evangelie van Jezus Christus weten wij ons gezamenlijk geroepen tot de dienst van Vrede,
Gerechtigheid en Heelheid aan elkaar en aan de wereld.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg wil meer zijn dan een kerkgenootschap in traditionele zin.
Naast het binnenkerkelijk gebeuren behoort daarom ruim aandacht besteed te worden aan
buitenkerkelijke activiteiten om aldus dienstbaar te zijn aan de gehele gemeenschap.
1.3. Missie
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg wil in haar zijn en handelen het unieke en waardevolle van de
doopsgezinde identiteit behouden en waar mogelijk en passend uitdragen.
Vanuit de christelijke inspiratie en voortbouwend op de doopsgezinde traditie zal Doopsgezinde
Gemeente Aardenburg zich ontwikkelen tot een gemeenschapsplaats.
Een plaats die geloven, bezinnen, bezielen, doen en denken in vrijheid ruimte biedt, een wederzijdse
kruisbestuiving bevordert en de gemeenschap binnen en buiten de kerk verbindt.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg brengt daartoe in gebouw en middelen en organiseert
menskracht van binnen en met name juist ook van buiten de kerk om te komen tot een ruim en
passend activiteitenaanbod.
1.4. Beleidsplan 2019 - 2021
Dit beleidsplan wil inzichtelijk maken hoe wij als gemeente in de komende jaren Visie en Missie hart
en handen willen geven, te concretiseren en waar nodig en gewenst nader te ontwikkelen.
Hierbij is rekening te houden met een aantal (omgevings)factoren, zoals te noemen:
 Zorgen rondom het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van ons bestand leden en
vrienden.
 Dreigend tekort aan bestuurlijk vermogen.
 Afgehaakte kerkleden en de zoekende mens blijven op zoek naar onderdak, dat
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg zeker kan en behoort te bieden.
 Kinderen/jongeren zijn veelal geheel los komen te staan van het christelijk geloof.
 Onvermogen om vreugde/rust/vertrouwen in en door het geloof over te brengen op derden en
dezen nieuwsgierig te maken c.q. uit te dagen mee op pad te gaan.



Financiën op orde, met dien verstande dat een jaarlijks tekort wordt ingecalculeerd en
acceptabel wordt bevonden.
Beleidsplan 2019 - 2021 is het raamwerk van de beleidsvoornemens voor de komende drie jaar.
Jaarlijks zal op basis van dit beleidsplan een activiteitenplan worden opgesteld, uitgevoerd en
geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie wordt bezien in hoeverre actualisatie van het
beleidsplan noodzakelijk is.
2. Herinrichting activiteiten
Het aantal activiteiten dat Doopsgezinde Gemeente Aardenburg aanbiedt is mede onder invloed van
het project Golfslag de laatste jaren sterk gegroeid. Het is gewenst om deze activiteiten te
stroomlijnen en onder te brengen in een aantal clusters.
Idealiter zouden deze clusters zelfsturend kunnen en moeten worden.
In lijn met onze missie kunnen worden onderkend:
 Doopsgezinde Kerk (geloven, bezinnen en bezielen).
 De Samenkamer (doen).
 Golfslag (denken).
De drie clusters vallen onder de koepel van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg die binnen het
rechtsverkeer het geheel rechtsgeldig vertegenwoordigt.
De indeling van dit beleidsplan volgt dit gedachtegoed.
3. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een zelfstandige entiteit binnen het rechtsverkeer en vormt
de koepel boven de clusters die de activiteiten verzorgen.
Als zodanig behoeft zij een passende structuur, die hier nader wordt beschreven.
3.1. Organisatie
De organisatie binnen Doopsgezinde Gemeente Aardenburg moet goed geregeld zijn, doch is geen
doel op zichzelf.
In al haar facetten behoort zij dienend te zijn ten opzichte van de realisatie van Visie en Missie van
de gemeente.
Van groot belang is dat de onvermijdelijke “gedoe-zaken” ons niet van onze kernopdracht afleiden en
deze zeker niet in de weg staan.
Zaken van daadwerkelijk belang worden - gedocumenteerd - besproken, besloten en vastgelegd in
beleidsdocumenten. Deze worden later regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Gelet op de meer dan behoorlijke vermogenspositie dient grote aandacht besteed te worden aan het
in control houden van de organisatie rond de financiën.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg hanteert binnen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) de zogenoemde privacyverklaring.
Deze is van toepassing op de gehele organisatie en dus inclusief de clusters.
Stelselmatig wordt toegezien op een correcte uitvoering zoals bedoeld.
3.2.

Gremia

Doopsgezinde Gemeente Aardenburg onderscheidt de volgende gremia:
 Leden, tezamen vormend de ledenvertoeving.
 Kerkenraad.
 Proponent-predikant.
De onderlinge verhoudingen en posities zijn vastgelegd in het Reglement 2013.
3.2.1. Leden, tezamen vormend de ledenvertoeving
De ledenvertoeving is binnen de gemeente het ultiem beslissingsorgaan.
De ledenvertoeving wordt gevormd door de leden van de gemeente.
Positie en opdracht van de ledenvertoeving zijn vastgelegd in het Reglement 2013.
Binnen het kader van een nadere oriëntatie op de verhouding tussen de tot 2018 gehanteerde
categoriale indeling van leden, vrienden en sympathisanten behoeft het Reglement 2013 aanpassing.
De leden vormen tezamen Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, die daaraan ook haar
bestaansrecht ontleent.
Een kleine groep van betrokken mensen die gekoesterd moet worden.

Gelet op de actuele leeftijdsopbouw is naar de mens gesproken een verdere afkalving van het
bestand te verwachten. Een eerste prioriteit is dan ook gelegen in het daadwerkelijk opsporen,
interesseren en werven van nieuwe aanwas.
Bij het onverhoopt uitblijven daarvan is het bestaansrecht c.q. de continuïteit van Doopsgezinde
Gemeente Aardenburg nadrukkelijk in het geding.
Naast leden is ruimte gecreëerd voor zogenoemde vrienden.
Aan een daadwerkelijke actie om te komen tot een betekenisvolle groep van deze derden is nog geen
invulling gegeven. Ook al om het draagvlak te vergroten is het noodzakelijk hier in de beleidsperiode
bijzondere aandacht aan te besteden.
3.2.2. Kerkenraad
De kerkenraad heeft een speciale rol ten opzichte van de gemeente: het goed laten functioneren van
de gemeente en eraan bij te dragen dat de gemeente haar roeping vervult.
Positie en opdracht van de kerkenraad is vastgelegd in het Reglement 2013.
Een goede bezetting en invulling van de kerkenraad is cruciaal. Juist ook in de beleidsperiode moet
mede vorm gegeven worden aan de verdere toekomst van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.
Ten minste een drietal - liever nog een vijftal - leden moet bereid en in staat zijn de gemeente als
kerkenraadslid te dienen. Naast liefde en doopsgezinde affiniteit is ook een zekere
bestuurderskwaliteit nodig om op een goede wijze invulling te geven aan de grote opdracht waar de
kerkenraad voor staat.
Bij vacatures binnen de kerkenraad zal ondanks de beperkte vijver waarin gevist kan worden
aandacht gegeven moeten worden aan het begrip kwaliteit.
Tot de vaste adviseurs van de kerkenraad kunnen worden gerekend proponent-predikant en
administrateur.
3.2.3. Proponent-predikant
In ds. Marijn Vermet heeft Doopsgezinde Gemeente Aardenburg een eigen proponentpredikant (50%).
Positie en opdracht van de proponent-predikant zijn vastgelegd in het Reglement 2013.
In lijn daarmee zijn de taken en bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de beroepsbrief en de
taakovereenkomst.
Binnen de beleidsperiode wordt vertrouwd op een bestendiging van de samenwerking.
De proponent-predikant verantwoordt zijn werkzaamheden in een kwartaalverslag dat ter kennis wordt
gebracht aan de kerkenraad en waar nodig wordt toegelicht en besproken.
Aan het eind van elk jaar zal er een evaluatiegesprek plaats vinden tussen de voorzitter en de
proponent-predikant, waarbij - op basis van het protocol van de ADS - het functioneren van de
proponent-predikant aan de orde is.
Dit gesprek is vertrouwelijk; alleen met toestemming van beide partijen worden bepaalde punten in de
kerkenraad ter sprake gebracht.
3.3. Bestuurlijk perspectief
Hoewel wellicht binnen de periode van dit beleidsplan nog niet echt nijpend, moet worden stilgestaan
bij een dreigend tekort aan bestuurlijk vermogen.
Om aan een dergelijk tekort op verantwoorde wijze het hoofd te kunnen bieden, lijkt het goed reeds nu
een denkpatroon c.q. oplossingsrichting te ontwikkelen. Zo kan worden voorkomen dat we ons alsdan
overvallen voelen en misschien niet meer geheel vrij zijn in onze keuzen.
Wordt gesproken over bestuurlijk vermogen dan gaat dit verder dan besturen in enge zin.
Hier wordt met bestuurlijk vermogen bedoeld het op adequate wijze in gang houden en uitdragen van
de kerkelijke organisatie in al haar facetten die Doopsgezinde Gemeente Aardenburg wil zijn.
Om het draagvlak te verbreden lijkt het noodzakelijk verder te zoeken naar samenwerkingsverbanden.
3.3.1. Samenwerkingsverbanden
Onderscheiden kunnen worden samenwerking in eigen kring en de interkerkelijke samenwerking.

3.3.1.1. Samenwerking in eigen kring
Bij samenwerking in eigen kring hebben wij na te denken over de voor- en nadelen van samenwerking
met de “overkant”: Doopsgezinde Gemeente Goes en Doopsgezinde Gemeente Walcheren.
Evenals onze eigen gemeente zijn beide gemeenten beperkt van omvang en worstelt men ook daar
met het bestuurlijk vermogen. Een groot verschil betreft de financiën, waarmee vooral Walcheren het
moeilijk heeft. Daarnaast heeft Goes een wel zeer bescheiden predikantsplaats van 10%.
De bestaande samenwerking is geformaliseerd binnen het Centraal Beleidsorgaan Zeeland (CBZ) dat
echter niet of nauwelijks functioneert. Behoudens contacten tussen beide predikanten en de
gezamenlijke Startzondag is van verdergaande samenwerking geen sprake.
Vanwege de geografische afstand lijken gezamenlijke activiteiten op kerkelijk gebied niet echt
realistisch.
Een in 2015 ingesteld onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een verdergaande samenwerking
leidde tot de uiteindelijke conclusie dat zulks vooralsnog niet aan de orde kan zijn.
Een heroriëntatie ter zake tijdens de looptijd van dit beleidsplan lijkt overigens aangewezen.
3.3.1.2. Interkerkelijke samenwerking
Binnen de oecumene onderhouden wij goede contacten met PKN St. Kruis-Aardenburg en
RK Aardenburg.
Jaarlijks wordt een tweetal gezamenlijk kerkdiensten georganiseerd.
De contacten zijn waardevol en dienen dan ook onderhouden en waar mogelijk geïntensiveerd te
worden.
Echter, voor een verdere/diepere interkerkelijke samenwerking zou PKN St. Kruis-Aardenburg als
meest natuurlijke partner genoemd kunnen worden.
Overigens moet worden bedacht dat binnen de PKN-gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen een
- al dan niet door de omstandigheden gedwongen - samenwerking richting centralisatie gaande lijkt.
Waar wij constateren dat PKN St. Kruis-Aardenburg het hierop niet echt begrepen heeft en ook de
geloofsbeleving dicht bij de onze staat, lijkt het zinvol te bezien in hoeverre de banden aangehaald
kunnen worden en aldus de interkerkelijke samenwerking verder vorm te geven.
Het lijkt verstandig dat partijen in een periode dat men zich wederzijds nog niet gedwongen voelt zich
op het gezamenlijk toekomstperspectief oriënteren.
Zo nodig zal Doopsgezinde Gemeente Aardenburg in dezen gesprekken initiëren.
3.3.2. Vrijzinnigheid in breder perspectief
De kerkelijke kaart van Nederland omvat naast doopsgezinde gemeenten meerdere vrijzinnige
denominaties.
Deze zijn evenals de onze veelal van beperkte omvang.
Er lijkt een beweging gaande naar het zoeken van bredere samenwerking, juist ook gedwongen door
de kleinschaligheid van de individuele gemeenten.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg wil zich de komende jaren inzetten om de (on)mogelijkheden
van een dergelijke samenwerking te bezien en op basis daarvan wellicht stappen te zetten.
3.4. Beheer
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is in het bijzonder de penningmeester belast met het
beheer over vermogen en goederen.
Positie en opdracht zijn vastgelegd in het Reglement 2013.
De penningmeester wordt bijgestaan door de administrateur, aangesteld door de kerkenraad.
Opdracht en mandaat zijn schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd.
Het ligt in de verwachting dat de administrateur in de beleidsperiode zal terugtreden.
De kerkenraad dient zich tijdig te bezinnen op diens opvolging.
Binnen het beheer kan onderscheid worden gemaakt tussen vermogen en goederen.
3.4.1. Beheer over vermogen
Reeds in de inleiding is gesteld dat grote aandacht besteed dient te worden aan het in control houden
van de organisatie rond de financiën. Dit om het gevaar van oneigenlijk gebruik van het in het
verleden opgebouwde vermogen zoveel mogelijk te beperken.

Vastgesteld kan worden dat de inmiddels getroffen maatregelen van interne controle toereikend zijn
om de risico’s te beperken en eventuele onvolkomenheden - ook al door de aanstelling van een
controller - direct te kunnen signaleren.
Bij voorgestelde aanpassingen van machtigingen bij de banken vergewist de kerkenraad zich steeds
vooraf van nut, noodzaak en belang en beziet de consequenties daarvan op het (niet) doorbreken van
de interne controle.
Het beleggingsbeleid is in 2013 geformuleerd en vastgelegd in de notitie Beleggingsbeleid 2013.
Inmiddels is op grond van nieuwe inzichten een belangrijk deel van de beleggingsportefeuille
afgebouwd. In dit kader dient op korte termijn een nieuw beleid te worden geformuleerd.
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg heeft de beschikking over ongeveer 40 ha landbouwgrond.
Dit is in pacht gegeven aan een drietal pachters.
De pachtprijs wordt jaarlijks aangepast op basis van aanwijzingen van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
Het rendement is naar bedrijfseconomische maatstaven gering.
De jarenlange toegepaste generieke korting is in 2017 afgebouwd en zal niet meer worden toegepast.
Wanneer pachtgrond vrij beschikbaar komt zal in overleg met de kerkenraad en ledenvertoeving
worden bezien in hoeverre verkoop aan de orde kan/moet zijn.
3.4.2. Goederen
Onderscheid kan worden gemaakt tussen onroerende en roerende zaken.
3.4.2.1. Onroerende zaken
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg beschikt over een kerkgebouw - Vermaning “Het Lam”,
Weststraat 37, de pastorie Weststraat 35 en het woonhuis Weststraat 39.
De gebouwen verkeren in een (meer dan) redelijke staat.
De pastorie is om niet in gebruik bij de proponent-predikant; het woonhuis wordt verhuurd aan een
gemeentelid tegen een commerciële huurprijs.
Het kostersechtpaar staat in voor het intern onderhoud van het kerkgebouw en verleent hand- en
spandiensten.
Noodzakelijk onderhoud c.q. reparatie wordt in overleg met de administrateur gesignaleerd en
afgehandeld.
Jaarlijks vindt inspectie plaats door Monumentenwacht. Aanbevelingen worden beoordeeld en zo
nodig in uitvoering genomen. Technisch lijkt geen echt grote problematiek aanwezig
In overleg met de nieuwe aannemer (Leenhouts’ Aannemingsbedrijf) is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en zal - mede ook afhankelijk van mogelijk te verkrijgen subsidies vanaf 2019 in uitvoering worden genomen.
Een opfrissing van kerkenraadskamer en hal lijkt nog een punt van aandacht.
In het kader van de ontwikkeling van activiteiten binnen De Samenkamer en Golfslag zal in de loop
van de beleidsperiode nogmaals worden bezien in hoeverre het kerkgebouw meer multifunctioneel
kan/moet worden gemaakt en/of dit ook wenselijk is.
De onroerende zaken zijn op voldoende basis geïndexeerd verzekerd bij Donatus.
.
3.4.2.2. Roerende zaken
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg heeft de beschikking over een aantal waardevolle roerende
zaken.
Te noemen zijn het Schumacherorgel 1988, de Statenbijbel, het avondmaalservies.
De waardevolle inventaris is opgenomen in de jaarrekening en daarmee vastgelegd
De inventaris is op voldoende basis geïndexeerd verzekerd bij Donatus.
3.5. Public relations
Een goede PR is essentieel voor onze kleine gemeente
Onze activiteiten worden aangekondigd in:
 Over en Weer.
 Kerk in Beeld.

 Website Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.
 Website Golfslag.
 Facebook.
 Lokale kranten.
 Regionale kranten.
 Brochures.
Een blijvende goede samenhang tussen publiciteitsuitingen met betrekking tot de activiteiten binnen
de clusters dient te worden gewaarborgd.
Over de communicatie van het “uniek” doopsgezinde dient verder te worden nagedacht.
In voorkomende gevallen zijn in principe de voorzitter en/of de proponent-predikant spreekbuis
namens de gemeente.
3.6. Archief
Een belangrijk deel van ons archief is in beheer bij het Zeeuws Archief te Middelburg.
Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre het meer recente deel van het archief kan worden
geïnventariseerd en vervolgens ook kan worden overgebracht.
Daarnaast moeten richtlijnen voor de archivering van de thans en toekomstig opkomende stukken
worden opgesteld en geïmplementeerd.
Naast de fysieke stukken dient hierbij nadrukkelijk ook aandacht gegeven te worden aan het opzetten
en bijhouden van een digitaal archief.
4. Cluster Doopsgezinde Kerk (geloven, bezinnen en bezielen)
4.1. Eredienst
De samenkomst in de zondagse eredienst is de basis van ons gemeentezijn.
Op de eerste en derde zondag zijn er doopsgezinde diensten.
Het is belangrijk dat deze diensten blijvend een doopsgezind karakter dragen.
Inmiddels is de eventuele vijfde zondag van de maand een gemeenschappelijke dienst van
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en PKN St. Kruis - Aardenburg.
Ook daarin moet het doopsgezinde geluid steeds kunnen doorklinken.
 Wij willen de samenwerking met de PKN continueren.
 Wij streven naar de vorming van een liturgische werkgroep, voor zowel de doopsgezinde
gemeente als voor de gezamenlijke diensten.
De werkgroep kan mede aanzetten tot verandering en/of vernieuwing van liturgie en invulling
van de kerkdienst.
 Wij willen proberen om meer wisselwerking tot stand te brengen tussen de kerkdiensten en de
toerustingscursussen (bijbelcursus, inspiratiecafé e.d.).
4.2. Pastoraat
We willen als gemeente een gemeenschap zijn. Daarom behoort pastoraat tot onze kerntaken.
Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Het is een taak van de gehele gemeente.
Via de mededelingen in de kerk, Over en Weer, website en Facebook blijven we als gemeente van
elkaars wel en wee op de hoogte. We moedigen mensen aan om aandacht aan elkaar te geven en
niet bang te zijn navraag te doen. Het is belangrijk dat mensen niet vergeten worden.
De bloemen uit de kerkdienst worden namens en met groet van de gemeente bij zieken, jarigen,
nieuwe leden/vrienden en/of anderen die een steuntje in de rug verdienen bezorgd.
Nieuwe leden/vrienden worden door de proponent-predikant bezocht.
Binnen het pastoraat hebben ouderen bijzondere aandacht.
Overigens geldt dat in principe alle leden en vrienden tenminste eens per jaar door de proponentpredikant worden bezocht, bij voorkeur ook rond een belangrijke datum in hun leven.
In voorkomend geval heeft het crisispastoraat prioriteit.
De proponent-predikant heeft de vrijheid om incidenteel als onderdeel van zijn takenpakket ook
pastoraat aan niet-leden te verlenen.

4.3. Dienst aan de samenleving
In navolging en gehoorzaamheid aan de dienst der barmhartigheid waartoe Jezus zijn gemeente
roept, dragen we zorg voor mensen in materiële en geestelijke nood, lokaal en wereldwijd.
 Onze Vermaning is een uitdeelpunt van de Voedselbank.
Iedere vrijdag stellen we onze ruimte en koffie en thee gratis beschikbaar.
We ondersteunen - waar nodig - de hierbij betrokken vrijwilligers.
 De grootte van onze bijdrage aan het adoptiefonds wordt afgebouwd; de gemeente zet zich in
om samen met de andere Zeeuwse gemeenten te zoeken naar een nieuw diaconaal project.
 “Kwetsbare” projecten in (West) Zeeuws-Vlaanderen hebben onze bijzondere aandacht.
 Mensen in financiële nood kunnen een beroep doen op ons Steunfonds.
4.4. Vorming en toerusting
Om het (geloofs)gesprek te bevorderen organiseert Doopsgezinde Kerk een vormings- en
toerustingsprogramma.
We richten ons hiermee nadrukkelijk ook op mensen die nog niet bij onze gemeente betrokken zijn.
Bezien moet nog worden in hoeverre het mogelijk is binnenkerkelijke activiteiten meer samen met
PKN St. Kruis-Aardenburg te organiseren.
Binnen het cluster Doopsgezinde Kerk worden de volgende activiteiten voorzien:
 Bijbelochtenden.
 Zusterkring.
 Inspiratiecafé.
 Wat betekent dat eigenlijk……...gesprekken rondom de kerkelijke feestdagen.
 Hoe kan ik (nog) geloven………gespreksgroep met jongeren en gespreksgroep volwassenen.
 Samenzang rondom de kerkelijke feestdagen.
5. Cluster De Samenkamer (doen)
Ontmoeting en samen iets ondernemen is binnen iedere gemeenschap een belangrijk en sociaal
element. De ontmoetingsruimte van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een plek bij uitstek om
daaraan onderdak te bieden.
Binnen het cluster De Samenkamer worden de volgende activiteiten voorzien:
 BabbelbiebSamen.
 CreaSamen.
 KleurSamen.
 ZomaarSamen.
 DoeSamen.
 SociaalSamen.
6. Cluster Golfslag (denken)
Het project Golfslag lijkt haar waarde te bewijzen en zal blijvend worden ingezet bij onze
buitenkerkelijke c.q. alternatieve kerkelijke activiteiten.
Deze activiteiten zijn met name gericht op geïnteresseerden van buiten de gemeente, maar leden en
vrienden zijn zeer welkom, juist ook om te komen tot een zekere verbinding.
Binnen het cluster Golfslag worden de volgende activiteiten voorzien:
 Lezingen en gesprekken over levensbeschouwing
o Het leven nu
o Uit het leven gegrepen.
 Stiltewandelingen, -dagen, -weekends.
 Filmavonden.
 Theater.
 Literatuur.
 Kunst.
Verder willen wij bezien in hoeverre het gewenst en/of mogelijk is om te komen tot een zo te noemen
“het nieuwe klooster”. Binnen deze ontmoetingsplek zou dan gezocht moeten worden naar moderne
manieren van bezinning en reflectie, samen ook met nieuwe partners die daaraan mede invulling en
vorm kunnen geven.

7. Samenvatting beleidsvoornemens en actieplan
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beleidsvoornemen
Stelselmatig wordt toegezien op een correcte uitvoering AVG
Herzien categorale indeling leden, vrienden en sympathisanten
Opsporen, interesseren en werven nieuwe leden en vrienden
Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve invulling kerkenraad
Evaluatie werkzaamheden predikant
Oriëntatie op samenwerkingsverbanden
Oriëntatie op een gezamenlijk toekomstperspectief DGA - PKN
Bezinning op continuïteit in beheer en administratie
Evaluatie werkzaamheden administrateur
Formuleren van een nieuw beleggingsbeleid
Aanbevelingen Monumentenwacht beoordelen en uitvoeren
Uitvoering meerjaren-onderhoudsplan kerkgebouw
Aanpassing kerkenraadskamer
Waarborgen samenhang tussen diverse publiciteitsuitingen
Overbrengen van het meer recente deel van het archief naar het
Zeeuws Archief te Middelbeurg
Implementatie richtlijnen archivering, zowel fysiek als digitaal
Vorming liturgische werkgroep DGA en gezamenlijke diensten
Wisselwerking tussen kerkdiensten en toerustingsbijeenkomsten
Predikant bezoekt jaarlijks alle leden en vrienden tenminste eenmaal
Zoeken naar nieuw diaconaal project in Zeeuws verband
Zoeken naar samenwerking met PKN bij binnenkerkelijke activiteiten
Opzetten nieuwe gespreksgroepen
Samenzang rondom kerkelijke feestdagen
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster De Samenkamer
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster Golfslag

actieplan
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020
2020
2020
2020
2020

3.4.1
3.4.2.1
3.4.2.1
3.4.2.1
3.4.2.1
3.5
3.5
4.2
4.4.
5.
6.
6.

Stelselmatig wordt toegezien op een correcte uitvoering AVG
Opsporen, interesseren en werven nieuwe leden en vrienden
Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve invulling kerkenraad
Evaluatie werkzaamheden predikant
Heroriëntatie op verdergaande samenwerking binnen DGZeeland
Overdenken en initiatieven op gebied van vrijzinnigheid in breder
perspectief
Evaluatie werkzaamheden administrateur
Aanbevelingen Monumentenwacht beoordelen en uitvoeren
Uitvoering meerjaren-onderhoudsplan kerkgebouw
Aanpassing hal
Onderzoek wenselijkheid meer multifunctionaliteit kerkgebouw
Waarborgen samenhang tussen diverse publiciteitsuitingen
Nadenken over communicatie van het “uniek” doopsgezinde
Predikant bezoekt jaarlijks alle leden en vrienden tenminste eenmaal
Samenzang rondom kerkelijke feestdagen
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster De Samenkamer
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster Golfslag
Onderzoek wenselijkheid/mogelijkheid opzet “het nieuwe klooster”

3.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.4.1
3.4.2.1
3.4.2.1
3.5
4.2
4.4.
5.
6.

Stelselmatig wordt toegezien op een correcte uitvoering AVG
Opsporen, interesseren en werven nieuwe leden en vrienden
Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve invulling kerkenraad
Evaluatie werkzaamheden predikant
Evaluatie werkzaamheden administrateur
Aanbevelingen Monumentenwacht beoordelen en uitvoeren
Uitvoering meerjaren-onderhoudsplan kerkgebouw
Waarborgen samenhang tussen diverse publiciteitsuitingen
Predikant bezoekt jaarlijks alle leden en vrienden tenminste eenmaal
Samenzang rondom kerkelijke feestdagen
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster De Samenkamer
Uitbreiding activiteiten binnen het cluster Golfslag

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

3.6
4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.4
5.
6.
3.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1.1
3.3.2

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

