
Beleidsplan 2018-2023 

 

1. Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Westervoort voor de jaren 2018-2023. In de 

afgelopen maanden en weken is er nagedacht, geformuleerd, opnieuw geformuleerd en uiteindelijk een 

definitief beleidsplan gemaakt. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van de resultaten van de beleidsdag 

van de Kerkenraad op 21 oktober 2017 en de opmerkingen op de gemeenteavond van 30 oktober 2017. 

Als gemeente hebben wij ons laten inspireren door een vers uit Lucas 4,18-19:  

‘‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

 

Er is veel gaande op het gebied van religiositeit en kerk. Mensen veranderen en onze samenleving 

verandert. De spiritualiteit van ons, als leden van de Protestantse Gemeente, krijgt soms op een andere 

manier vorm. Onderdelen van het kerkenwerk die eeuwenlang onomstreden waren, hebben het moeilijk. 

Op hetzelfde moment ontstaan nieuwe vormen van (christelijke) religiositeit. Aan die ontwikkeling hebben 

we proberen aandacht te geven in dit beleidsplan. 

In de afgelopen jaren probeerden we als gemeente ook open te staan voor de wereld om ons heen. Er 

werden activiteiten ontplooid, die gastvrij waren voor mensen die niet regelmatig in de kerk(diensten) 

komen. Dat heeft mensen goed gedaan. Daar willen we mee doorgaan en zo mogelijk verbreden. Nieuwe 

ideeën en initiatieven, met oog voor mensen in het dorp waarin we kerk zijn, zijn bij ons zeer welkom. 

Daarnaast zal veel traditioneel kerkenwerk gewoon doorgaan. Er zullen diensten gehouden worden op 

zondagmorgen. Mensen, die de steun van de kerk nodig hebben in tijden van ziekte, kunnen daar op 

blijven rekenen. Ook een bepaalde bestuursstructuur, zoals die in de Protestantse Kerk in Nederland 

bestaat, willen we in stand houden.  

 

Er zijn veel mensen die zich verbonden voelen met de Protestantse Gemeente Westervoort. Wij hopen dat 

zij zich ook willen inzetten voor nieuwe initiatieven om iets te betekenen als kerk in Westervoort. 

 

Hetty Alewijnse, Frieda van Geest, Jan Henk Harkema en Arjen Hiemstra. 

 

2. Drijfveren 

 

We zijn een gemeente die voortbouwt op de Protestants Christelijke traditie. We delen als gemeente ons 

geloof, de zorg voor de gemeenschap, de zoektocht naar spiritualiteit en onze idealen. We streven naar 

verbinding tussen verschillende generaties en tussen de burgerlijke- en kerkelijke gemeente. 

 

3. Visie 

 

Kerk en gemeente vormen samen een plek in de samenleving, die ruimte biedt aan geloof, saamhorigheid, 

liefde en spiritualiteit. We bieden ook een plek om stil te zijn in deze huidige hectische wereld. 

Als gemeente proberen we een groep te zijn, die bij kan dragen aan oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen 

graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke 

kritiek en/of discussies. 

Ons doel is een vitale geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere gemeenten in de 

regio. 

 

4. Stand van zaken van de Gemeente Westervoort, zomer 2018 

 

Onze gemeente is een veelzijdige gemeente en we zijn kerk in de breedste zin van het woord. Dit 

betekent dat er naast de zondagse kerkdiensten diverse activiteiten plaatsvinden.  

Door het gehele jaar heen vinden er verschillende soorten diensten plaats, zodat de gemeenteleden een 

keuze kunnen maken. 

We bieden een uitgebreid programma aan voor inspiratie, bezinning en ontmoeting, samen met 

omliggende gemeenten.  
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Maar vooral zijn we, ondanks onze verschillen, een gemeente die zorg draagt voor elkaar, waar we omzien 

naar elkaar in vreugde en verdriet en waar we inspiratie opdoen en nieuwe wegen inslaan.  

De zorg voor de samenleving is één van onze speerpunten. 

We willen als gemeente nog veel meer naar buiten treden dan nu het geval is. De kerk wordt sinds 2017 

gebruikt voor concerten, maar er vinden ook al andere activiteiten plaats, die niet kerk-gerelateerd zijn. 

Deze tendens zal zich de komende jaren voortzetten en daardoor zijn we, en worden we, steeds meer 

kerk in de Westervoortse samenleving. 

Zoals in veel Protestantse gemeenten is ook in onze gemeente het aantal kerkgangers afgenomen. Op dit 

moment wonen ca. 60-80 mensen de zondagse kerkdiensten bij. Deze gemeenteleden hebben grotendeels 

een leeftijd boven de 65 jaar.  

Dit betekent dat het middensegment bijna niet meer de zondagse kerkdienst bijwoont. Er zijn weinig of 

geen kinderen meer die met hun ouders de kerkdiensten bijwonen.  

Dit betekent niet dat de overige gemeenteleden niet actief zijn. Integendeel, een deel van deze mensen is 

betrokken bij werkgroepen, andere vieringen, jeugdwerk en ouderenwerk.  

 

5. Beleidsvoornemens voor 2018-2023 

 

Er is een verschuiving ontstaan in activiteiten die tot nu toe altijd centraal hebben gestaan. De gemeente 

zal er in de komende periode wellicht anders uitzien.  

Er is een toenemende interesse in andersoortige activiteiten. Als kerk staan we nu meer open in de 

samenleving. Belangrijk is te bedenken de komende jaren “Wat wil je betekenen als kerk”  

 

De traditionele zondagochtend-kerkdiensten zullen, in de huidige vorm, blijven plaatsvinden. 

Daarnaast willen we ook op een andere manier kerk zijn. Een kerk midden in de samenleving, zowel naar 

binnen als naar buiten gericht.  

We hebben veel te bieden als kerk: pastoraat, troost, liefde, hulp, stilte, muziek, vieringen, herdenkingen 

en de Bijbelverhalen.  

Ons kerkgebouw is een prachtig, sfeervol monument midden in Westervoort. We willen dat dit behouden 

blijft. 

We willen ons nog meer richten op het verbinden van de verschillende generaties, tradities en idealen 

door het organiseren en initiëren van kleine en grote bijeenkomsten en activiteiten, binnen en buiten het 

kerkgebouw. Deze activiteiten zullen een uiteenlopend karakter hebben. Van een klein huiskamer-

onderonsje tot een groot feestelijk evenement in en rond de kerk. 

Ons uitgangspunt is, dat er aanbod voor iedere leeftijd en voor elke doelgroep moet zijn, en dat er 

diversiteit is in de aangeboden activiteiten. 

We willen als kerk flexibel en dynamisch worden, inhaken op de actualiteit, ruimte geven aan nieuwe 

initiatieven en beëindigen wat niet meer voldoet. 

We hebben als kerk verantwoordelijkheid voor de samenleving. In de komende jaren willen wij deze 

verantwoordelijkheid als gemeenschap meer op ons nemen. 

Aandacht is nodig voor nieuwe vormen van financiering van het werk van de diaconie en de kerk. 

 

De samenwerking met de regiogemeenten is belangrijk. We moeten op elkaar terug kunnen vallen en van 

elkaars expertise gebruik kunnen maken. 

In 2018 heeft de kerkenraad de intentie uitgesproken om verregaand samen te werken met de gemeenten 

in de regio. Hiervoor is een intentieverklaring getekend, zie bijlage. 

 

De Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk zal evenementen organiseren met als doel de Westervoortse 

samenleving in contact te brengen met ons historisch kerkgebouw. Op termijn kan daardoor een bijdrage 

geleverd worden aan de instandhouding van het gebouw.    

 

6.  Vervolgstappen 

 

 De huidige structuur afstemmen op het nieuwe beleidsplan. Dit betekent dat we de 

beleidsvoornemens gaan concretiseren. Wellicht is hiervoor een andere organisatiestructuur nodig. 

 Een werkvorm vinden om mensen te enthousiasmeren en nieuwe initiatieven te ontplooien. 

 Voorzieningen scheppen voor nieuwe werkvormen en nieuwe vrijwilligers.  

 Een kostendekkend financieel meerjarenplan maken. 


