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Concept 

1, Inleiding 

De Kerkenraad stelde in 2012 een beleidscommissie in met de opdracht een nieuw beleid te 

ontwikkelen. Dit beleidsplan geeft de voorlopige stand van zaken weer van het beleidsplan. 

In eerste instantie hebben we willen bepalen hoe wij te werk wilden gaan. Hier zijn we in 

2012 mee gestart. Dit leidde tot de volgende uitgangspunten: 

- Geen “papieren tijger” 

- Dynamisch, het proces van realisatie is tevens de ‘implementatie’ 

- Grote betrokkenheid gemeente 

- De commissie verwoordt en regisseert 

Op 18 februari 2013 is een presentatie gegeven op een gemeenteavond over het te volgen 

proces en de aanpak. Hierin hebben we willen vertellen dat we niet een reis gaan maken, 

met vastliggende tussenstations, maar een trektocht, waarbij steeds gekeken gaat worden 

wat de volgende stap zal zijn. Hierbij houden we steeds het eindpunt voor ogen: Wat ver-

bindt ons? Wat zijn onze gezamenlijke waarden. Om hier achter te komen is een lijst opge-

steld met onderwerpen die is besproken in commissies, taakgroepen en twee bijzondere 

groepen mensen in onze gemeente: jongeren tussen de 25 en 35 en ouderen in de verzor-

gingshuizen. Omdat dit groepen zijn die we anders niet konden betrekken. Het proces van 

de totstandkoming van een beleidsplan lijkt op een zandloper. Waarbij de bepaling van mis-

sie en visie het smalle gedeelte van een zandloper vormen. Alle gesprekken die gevoerd zijn 

over beleid 

vormen het 

bovenste, 

brede ge-

deelte. Hier 

zijn veel 

gemeente-

leden bij 

betrokken. 

Dit leidde 

tot de mis-

sie en visie, 

het smalle 

gedeelte. 

Uit al deze 

gesprekken 

viel een 

rode draad 

te ontdek-

ken: “Ont-

moeten”. 

Het ont-

moeten van 

God, het 

ontmoeten 

van elkaar 

en het ont-

moeten van 

‘de wereld’. 

Tijdens de 

Gesprekken over verbinding met PGLO 

        

Missie en Visie 

Uitwerking visie 
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heidag van 2014 is hierover door de Kerkenraad doorgedacht, hoe zouden we aan deze 

ontmoetingen praktische invulling kunnen geven. Veel ideeën zijn toen boven komen borre-

len. Parallel hieraan is de commissie aan de slag gegaan om vanuit de gesprekken te komen 

tot een dekkende missie (wát willen we zijn als gemeente, ons visitekaartje) en de visie 

(waar willen we naartoe), wat willen we realiseren de komende jaren. De geformuleerde mis-

sie en visie is voorgelegd aan de Kerkenraad en aan de gemeente. Na enige, toch wel prin-

cipiële, discussie leidde dat tot de in hoofdstuk 2 verwoorde missie en visie. De opdracht die 

deze visie met zich meebrengt voor de gemeente is verwoord in hoofdstuk 3, dit is het on-

derste, brede gedeelte van de zandloper. Hier moeten weer veel gemeenteleden bij betrok-

ken worden. In hoofdstuk 4 staat verwoord wat we over 4 jaar willen hebben bereikt. 
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2, De missie en visie van de PGLO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze missie en visie is vastgesteld in de Grote Kerkenraadsvergadering van 3 november 
2014 en in de Kerkwijzer van december gepubliceerd aan de gemeente. 
  

 
Missie  
“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in 
de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke 
van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden”. 1 Joh. 4:9,10 
In verbondenheid met Hem, elkaar en de wereld, willen wij met hoofd, 
hart en handen getuigen van deze onvoorwaardelijke liefde. 
   
Visie  
Op weg naar Gods Koninkrijk en vanuit het besef dat God de mens en de 
wereld eerder lief had dan omgekeerd (1 Joh. 4:19), wil de PGLO een 
gastvrije geloofsgemeenschap zijn waarin we door veelsoortige ontmoe-
tingen ernaar verlangen zicht te krijgen op de liefde van God voor de we-
reld. 
  
Ontmoetingen met God: om Zijn liefde te ontvangen, te beleven en te 
vieren in o.a. erediensten, grote en kleine kringen van mensen en dit door 
te laten werken in ontmoetingen met anderen en de wereld; 
Ontmoetingen met elkaar: van hart tot hart (oprecht) omzien naar de an-
der en zoeken naar wat dit kan betekenen voor ontmoetingen met God en 
de wereld;  
Ontmoetingen met de wereld: om naar buiten toe handen en voeten te 
geven aan wat met God en elkaar wordt gedeeld, beleden en gevierd. 
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3 Realisatie 
 
De beleidscommissie heeft op diverse manieren de missie en visie onder de aandacht van 
de Kerkenraad en de taakgroepen gebracht. Op heidagen is er aandacht aan geschonken, 
er is gediscussieerd over de manier van realisatie door middel van samengestelde commis-
sies. Met de gemeente is er over gecommuniceerd op de startzondag. Al met al is de realisa-
tie van de visie in drie ontmoetingen een taak voor de gehele gemeente. Dit om te borgen 
dat de visie ook gedragen wordt en niet de visie blijft van een beperkt gezelschap (beleids-
commissie). 
 
Vandaar dat per 1 november de rol van de beleidscommissie verandert van trekker/ regis-
seur naar adviseur. Het moderamen neemt de rol van aanjager en procesbewaker over van 
de beleidscommissie. De taakgroepen krijgen van het moderamen de opdracht om in hun 
jaarplannen voor 2016 specifiek aandacht te schenken aan de 2 kernthema’s die tijdens de 
startzondag zijn komen bovendrijven: 

1) Snoeien om te groeien. (Geef aan waar gesnoeid kan worden bij de taakgroep) 
2) Geef Gods Geest de ruimte. (Op welke manier gaat de taakgroep dat doen) 

 
De beleidscommissie kan hierbij om advies gevraagd worden, aangezien zij alle ins- en outs 
van de totstandkoming kent. Daarnaast zal de beleidscommissie het moderamen adviseren 
en aanspreken op de voortgang van de ingezette koers. 
 
Verder is het nodig om blijvend onze missie en visie een plek te geven in onze vieringen (in 
de preken) en publicaties (gele boekje, groene boekje en de kerkwijzer). Ondersteunend kan 
nog gedacht worden aan flyers, die de missie en visie praktisch uitwerken, en een poster op 
een prominente plek in de kerkgebouwen. 
 
  
3.1 De taakgroepen 
 
In de jaarplannen van de taakgroepen zijn activiteiten voor het komende jaar opgenomen die 
onze visie ondersteunen.  
 
Taakgroep Pastoraat: Pastoraat is het getuige zijn van lief en leed van elkaar; in Gods naam 
naast elkaar staan als getuige van Gods liefde. Elkaar bijstaan om daar een plek aan te ge-
ven en elkaar helpen om te groeien.  
De taakgroep organiseert groothuisbezoeken, avonden voor contactpersonen, toerusting van 
bezoekwerkers, bijeenkomsten voor 80+ verjaardagen, Gemeente Groei Groepen en toerus-
ting van ambtsdragers.  
Dit zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar ook om God te ontmoeten, bijvoorbeeld 
in de toerustingen. De taakgroep Pastoraat voelt zich het meest verbonden met ontmoetin-
gen met elkaar. 
 
Taakgroep Beheer: De taakgroep beheer is verantwoordelijk voor alle stoffelijke zaken van 
de kerk, waaronder onderhoud van de gebouwen, personeelszaken, exploitatiekosten, be-
graafplaatsen etc. 
De taakgroep voert de boekhouding, de bijdrage-administratie en de ledenadministratie. Ook 
de organisten, de kerkradio, cassetterecorderdienst vallen onder deze taakgroep. 
 
Taakgroep Diaconaat: Het wezen van het diaconaat is als volgt samen te vatten: Oog heb-
ben voor de nood in de wereld; onvoorwaardelijk steun geven aan mensen in knelsituaties 
en voor hen opkomen. Daarnaast aandacht en zorg hebben voor de schepping. 
 
Thema’s binnen de diaconie zijn: duurzaamheid, diactief (kerstactiviteiten en attenties ter 
bemoediging), Lichtpunt, Sociale diaconie (individuele hulpaanvragen), Kerkauto, vakantie-
weken, voedselbank, vluchtelingenwerk, Amnesty international, gemeente groeigroepen. 
De taakgroep is verbonden met het Tanzaniaproject, Roemenië en World Servants. Allen 
ontmoetingen met de wereld, maar ook met God. De slogan van World Servants is niet voor 
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niets: werken aan jezelf door te werken voor een ander. De Sociale Diaconie zal ook door 
het regeringsbeleid, de participatiemaatschappij, meer invulling gaan geven aan ontmoetin-
gen met elkaar en de wereld. 
 
Taakgroep Eredienst: De taakgroep Eredienst adviseert de Kerkenraad over de structuur en 
uitvoering van de erediensten. Het gaat daarbij om de ambtelijk geleide diensten. Dit betreft 
onder meer: De orgelcommissie, het symbolisch bloemschikken, geluid en beamercommis-
sie, diverse muziekgroepen en de lectoren. 
De erediensten zijn bij uitstek momenten om elkaar en God te ontmoeten. 
 
Taakgroep jeugd: We willen dat het jongerenwerk van de PGLO een uitnodigende plaats is 
waar jongeren uitgedaagd worden om te gaan ontdekken wat geloven is, wie God is en wat 
Hij voor hen betekent en wat voor gevolgen dit voor hen heeft. (Jongeren leren een relatie 
met God te krijgen en van daar uit te leven). 
Het jeugdwerk biedt in de eerste plaats mogelijkheden voor de jeugd om elkaar te ontmoe-
ten. Daar waar het jeugdwerk zich afspeelt op de zondagen parallel aan de erediensten biedt 
het zeker ook ruimte voor ontmoetingen met God. De taakgroep coördineert de volgende 
groepen: Oppasdienst, kinderdienst (basisschoolkinderen), Rock Steady (tieners 12-15 jaar), 
Rock Solid (tieners 15-18 jaar), Provider (keuze-catechisatie 12-16 jaar), Catechisatie 17+, 
en Alpha-Youth en de West-wing activiteitencommissie. Daarnaast organiseert de taakgroep 
ontmoetingsavonden voor jeugdwerkers, een jaarlijks startkamp, bijzondere jeugdactiviteiten  
en West Wing activiteiten.  
 
Taakgroep Vorming en Toerusting: Onderzoekt actief waar behoefte aan is onder gemeente-
leden op het gebied van levenslang leren. Activiteiten (ontmoetingen) om ieders geloof le-
vend te houden. Via de taakgroep vorming en toerusting is het mogelijk om veel activiteiten 
te organiseren die passen bij de missie en visie. De Gemeente activiteiten commissie en de 
Rathenow commissie zijn onder gebracht bij deze taakgroep. 
  
Taakgroep Kerk en Samenleving: De opdracht voor deze taakgroep luidt: Als kerk in woord 
en daad samenwerken in een wereld dichtbij en ver weg. 
Activiteiten die onder deze taakgroep vallen zijn onder meer: De rommelmarktcommissie, 
ZWO, Oost-Europacommissie, de Evangelisatiecommissie, World Servants, werkgroep Tan-
zania, de Hulpkring, werkgroep de Zijlen, werkgroep de Kijkdoos, werkgroep Kerstwandeling, 
werkgroep Kerst sing-in, werkgroep Open Doors/vervolgde kerk en de Gebedsgroep. Ont-
moetingen met de wereld staan hierin centraal. 
 
De Gemeente: De gemeente wordt gestimuleerd initiatieven te ontplooien die helpen onze 
visie te realiseren, ze wordt gestimuleerd om proeftuinen op te starten om op kleine schaal 
vernieuwing en veranderingen te realiseren. Een commissie vanuit de Kerkenraad stimuleert 
deze initiatieven en voert de regie.  
 
Bestaande activiteiten: De PGLO kent een grote hoeveelheid kerkelijke activiteiten. Om te 
kunnen groeien is het wellicht nodig om te snoeien. Er zal kritisch naar alle activiteiten wor-
den gekeken in hoeverre deze nog passen bij de missie en visie. Daar waar deze niet duide-
lijk is, worden afspraken gemaakt over afbouw. 
 
4 resultaat 
 
Over 4 jaar kunnen we zien dat we een gastvrije gemeente zijn, die door veelsoortige ont-
moetingen met God, elkaar en de wereld meer en meer verlangt naar zicht op de liefde van 
God voor de wereld. Alle activiteiten die we uitvoeren zijn ondersteunend aan dit resultaat. 
 


