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1. Inleiding 

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

om 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, zoals kerkdiensten en bezoekwerk, hebben het moeilijk.  
Op hetzelfde moment ontstaan nieuwe vormen van 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 worden activiteiten ontplooid als een 
Top-2000 dienst, een lichtjesavond en spirituele wandelingen, die 

gastvrij zijn 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. 
We bouwen voort op het kerkenwerk uit het verleden: er zullen diensten 

gehouden worden op zondagmorgen. Mensen die de steun van de kerk 
nodig hebben in moeilijke tijden, 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. 

 
Samengesteld door: Hetty Alewijnse, Frieda van Geest, Jan Henk 

Harkema en Arjen Hiemstra. 
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2. Drijfveren 

 
We zijn een gemeente die voortbouwt op de 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 

 
De Protestantse Gemeente Westervoort vormt 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 kan bijdragen 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 levendige 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 als gemeenteleden zijn 
wij heel divers. Ook onze kerkelijke activiteiten zijn niet eenvormig, 

maar kennen een breed palet aan vormen en deelnemers: 
 Door het gehele jaar heen vinden er verschillende soorten 

diensten plaats, zodat de gemeenteleden op verschillende 
manieren aangesproken kunnen worden. 

Activiteiten als: Vieringen rond Pasen, rond Kerstfeest, Momenten 

van Inspiratie en Bezinning, zangdiensten, jaarlijkse kampdienst, 
diensten waaraan koren en/of musici meewerken. 

 
 Samen met omliggende gemeenten bieden wij een uitgebreid 

programma aan voor activiteiten gericht op inspiratie, bezinning 
en ontmoeting.  

Activiteiten als: spirituele wandelingen, gespreksavonden, 
lezingen en bezoeken aan religieuze en maatschappelijke 

organisaties. 
 

 We zijn ook vooral, ondanks onze verschillen, een gemeente die 
zorg draagt voor elkaar, die omziet naar elkaar bij vreugde en 

verdriet en waar mensen inspiratie opdoen en nieuwe wegen 
inslaan. 
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Activiteiten als: Ouderenmiddag 70+, Kerstviering in 

samenwerking met Passage, Gespreksgroepen, koffiedrinken op 
zondag of op dinsdagmorgen. 
 

 We zien de zorg voor de samenleving als één van onze 
speerpunten. Er is veel aan de hand in het dorp Westervoort en 

daarbuiten. Daar willen we aandacht aan besteden.  
Activiteiten als: Ondersteuning Inloophuis (De Herberg), 

medeoprichter project schuldhulpmaatje, deelnemer 

Armoedeconvenant Gemeente Westervoort. 
 

 We treden van tijd tot tijd naar buiten. Zo wordt de kerk sinds 
2017 gebruikt voor o.a. concerten en vinden er andere activiteiten 

plaats, die niet kerk-gerelateerd zijn.  
Activiteiten als: de organisatie van concerten en tentoonstellingen 

door de Vriendenstichting, incidentele verhuur van het 
kerkgebouw aan derden, bijeenkomst voorafgaand aan de 

dodenherdenking op 4 mei. 
 

We kennen ook onze zorgen:  
 Onze gemeente bestaat uit heel verschillende mensen. Daardoor 

zijn er ook verschillende wensen en behoeften als het gaat om 
kerk-zijn. We vragen ons wel eens af of we als kerk in staat zijn 

iedereen aan te bieden wat bij hun wensen en behoeften past. Dit 

temeer omdat bij allerlei maatschappelijke organisaties het aantal 
vrijwilligers afneemt. 

 
5. Beleidsvoornemens voor 2018-2023 

 
Er is een verschuiving gaande van activiteiten, die in de kerk tot nu toe 

altijd centraal stonden, naar activiteiten waarbinnen we open staan voor 
de samenleving. Daardoor zal de gemeente er in de komende tijd 

wellicht anders uitzien. Ons uitgangspunt is, dat er aanbod voor iedere 
leeftijd en voor elke doelgroep moet zijn en dat er diversiteit is in de 

aangeboden activiteiten. 
 

Voor de komende vijf jaar hebben we een aantal concrete voornemens: 
 

 Er vinden diensten plaats in verschillende vormen: op 

zondagmorgen vindt er een dienst plaats. Daarnaast zijn er 
kerkdiensten op feestdagen door de week en bij bijzondere 

gebeurtenissen. 
 

 We zijn een gemeente die geeft om elkaar: gemeenteleden leven 
met elkaar mee in ontmoetingen bij mensen thuis of rond het 

kerkgebouw.  
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 We staan als kerk midden in de samenleving: we ondersteunen 
projecten die kwetsbare mensen verder helpen in hun leven. 

 
 We bieden troost, liefde, stilte in vieringen en herdenkingen: we 

bieden de mogelijkheid een persoonlijke viering vorm te geven 
rond een huwelijk of rond het overlijden van een gemeentelid. 

 
 We stellen het prachtige sfeervolle kerkgebouw beschikbaar voor 

een breed scala aan activiteiten: de Stichting Vrienden van de 
Werenfriedkerk organiseert concerten en culturele activiteiten. 

 
 We verbinden generaties, tradities en indealen: er wordt een Top-

2000 dienst georganiseerd aan het einde van het jaar voor 
generaties die zich thuisvoelen bij een andere muziektraditie dan 

de kerkmuziek. 
 

 We zijn flexibel en dynamisch, haken in op de actualiteit en 
ontplooien nieuwe initiatieven: we sluiten aan bij landelijke 

maatschappelijke acties zoals de Nacht van de Nacht, de beweging 
van WijdeKerk, etc. 

 

 We maken onze verantwoordelijkheid voor de samenleving waar: 

we ondersteunen nieuwe initiatieven op maatschappelijk terrein 
zoals het project Schuldhulpmaatje en het Armoedeconvenant. 

 
Om deze voornemens succesvol te kunnen uitvoeren zijn er een aantal 

voorwaarden: 
 Aandacht is nodig voor nieuwe vormen van financiering van het 

werk van de diaconie en de kerk. 
 De samenwerking met de regiogemeenten is belangrijk voor 

bestuurlijke continuïteit en financiële zekerheid. We moeten op 

elkaar terug kunnen vallen en van elkaars expertise gebruik 
kunnen maken.  

 De Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk organiseert 
evenementen met als doel de Westervoortse samenleving in 

contact te brengen met ons historisch kerkgebouw. Op termijn 
kan daardoor een financiële bijdrage geleverd worden aan de 

instandhouding van het gebouw. 
 

6.  Vervolgstappen 
 

 De huidige structuur van kerkenraad en subraden moet afgestemd 
worden op het nieuwe beleidsplan. Dit betekent dat we de 

beleidsvoornemens gaan concretiseren. Wellicht is hiervoor een 
andere organisatie-structuur nodig. 



Beleidsplan Protestantse Gemeente Westervoort 

 5 

 Er moet een werkvorm gevonden worden om mensen te 

enthousiasmeren en nieuwe initiatieven te ontplooien. 
 Er moeten voorzieningen geschapen worden voor nieuwe 

werkvormen en nieuwe vrijwilligers.  
 Er moet een verantwoord financieel meerjarenplan gemaakt 

worden. 
 Het is nodig nieuwe initiatieven te ontplooien. 

 Jaarlijks moet de voortgang van dit beleidsplan besproken worden 
niet alleen binnen de kerkenraad/raden, maar ook met de 

gemeenteleden. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de kerkenraad van: 31-10-2018 


