Addendum bij concept beleidsplan 2018-2021

Hervormde gemeente Oude-Tonge

In april j.l. is het concept beleidsplan aan de gemeente verstrekt. Tijdens de gemeenteavond van 11 april zijn er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt
over dit beleidsplan. De kerkenraad heeft dit in haar vergadering besproken.
Hetgeen in het beleidsplan staat is het gehanteerde beleid en de beleidsvoornemens voor de komende periode. Beleid dat in de achterliggende 4 jaar is
veranderd, is verwerkt in het huidige beleidsplan.
Omdat het afdrukken van een compleet beleidsplan voor alle gemeenteleden c.q. pastorale eenheden een kostbare zaak is, bieden we het definitieve
beleidsplan alleen digitaal aan, via de website. Het conceptplan en dit addendum biedt samen dezelfde inhoud als het definitieve beleidsplan.
Ten opzichte van het concept beleidsplan zijn er de volgende zaken gewijzigd:

3.1.1. Omvang en samenstelling
De Hervormde gemeente van Oude-Tonge is per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Belijdende leden

252

Doopleden

505

Ongedoopt/gastleden/mee geregistreerd

149

Totaal

906

4.6 Beleidsvoornemens
Toegevoegd:
Vóór 1 juli 2019 bezinning op de zin uit 4.5 “De kerkenraad staat voor dat tijdens de erediensten vrouwen een hoofdbedekking dragen.”
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11. Samenvatting beleidsvoornemens
Hfd.

Onderwerp

Nr.

Beleidsvoornemen

3

Plaatselijke situatie

4

Eredienst en verkondiging

1
2
3
4
5
6
7

5

Kerkenraad

7

Vorming en toerusting

8

Diaconaat

Evaluatie/bezinning op de communicatie tussen de kerkenraad en de gemeente.
Bezinning op samenwerking met kleine gemeenten.
Bezinning op het gebruik van sociale media en beeldsignaal als vorm van communicatie richting gemeente en samenleving.
Onderzoeken of het wenselijk is om het Heilig Avondmaal ook te bedienen in Ebbe en Vloed of aan huis.
Bezinning op de invulling van de dienst op Tweede Pinksterdag.
Voortgaande bezinning op de vormgeving van de liturgie.
Vóór 1 juli 2019 bezinning op de zin uit 4.5 “De kerkenraad staat voor dat tijdens de erediensten vrouwen een hoofdbedekking
dragen.”
Vormen en toerusten van (beginnende) ambtsdragers.
Bezinning op de wijze van verkiezing van ambtsdragers indien kandidaten met grote meerderheid worden voorgedragen (cf. ord.
3 art. 6 lid 4 PKO).
Bezinning op handoplegging bij de bevestiging van ambtsdragers.
Zorgdragen voor vorming en toerusting van leidinggevenden in het jeugdwerk.
De zondagsschool bezint zich op de gebruikte lesmethode.
De mogelijkheden nagaan om de plaatselijke diaconale hulp uit te breiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:
o hulpvragen die mogelijk ontstaan, omdat steeds meer zorg via de WMO (de gemeente) zal worden gefinancierd en
hierop flink zal worden bezuinigd.
o creëren van een breder draagvlak binnen de gemeente (bijv. noodopvang) als gevolg van terugtrekking van de overheid.
Een plan opstellen hoe de ondersteuning aan de gemeente in Uzon de komende jaren vormgegeven zal worden.
Bezinning op het verhuurbeleid en het creëren van extra mogelijkheden voor verhuur van Aktivia en Diakonia.
Bezinning op hoe de kennis, ervaring en tijd van ouderen kan worden ingezet ten dienste van de gemeente.
Intensievere samenwerking met de eilandelijke evangelisatiecommissies.
Organiseren van bijeenkomsten met het doel om de gemeente bewust te maken van persoonlijke missionaire roeping.
Intensievere samenwerking met de andere plaatselijke kerken.
Bezinnen op het organiseren van laagdrempelige diensten voor rand- en buitenkerkelijken.
Afsluiting van het koor met een glazen wand (met behoud van akoestische eigenschappen van de kerk).
Verbeteren van de toiletvoorzieningen in de kerk.

9

Zending en evangelisatie

10

Beheer en financiën

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

