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Inleiding 

In de maanden april en juni van 2016 heeft de kerkenraad een tweetal inspiratiedagen 

georganiseerd. Deze dagen waren erop gericht om met elkaar in gesprek te komen over uw 

verlangen en uw dromen voor onze gemeente. De uitkomsten van deze bijzondere dagen vormen de 

basis van het beleidsplan 2017 -  2020, zoals dat nu voor u ligt. 

Met “Verbindende kerk voor Vrouwenpolder” en “Verbinden en Voeden” hebben we met elkaar 

gedeeld wat ons beweegt en wat ons bezighoudt. Daarbij zijn speerpunten benoemd waar we de 

komende tijd mee willen werken. 

Wat leest u niet in dit plan? De vrijwilligersavonden hebben laten zien dat er veel activiteiten zijn, die 

door vrijwilligers van onze gemeente opgezet en uitgevoerd worden. Daarvoor bestaat alle 

waardering en we zouden niet wensen dat deze activiteiten stoppen. Het feit dat ze niet genoemd 

worden in dit plan, betekent niets minder dan dat we wensen dat ze in de huidige vorm voortgezet 

worden. Ze dragen bij aan een levende gemeente voor Vrouwenpolder en zijn daarom van groot 

belang. 

We hopen op een zinvol gesprek met alle gemeenteleden over de koers, die we als gemeente de 

komende jaren willen varen.  

 

Namens de kerkenraad 

 

Hans van Grondel 

Voorzitter 

 

Oktober 2016  
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Kernwaarden lange termijn visie 

De kern van kerk-zijn wordt gevormd door drie waarden: de omgang met God, gemeenschap met 

elkaar en dienst aan anderen. Gemeente-zijn wordt waardevol als we op deze drie waarden gericht 

zijn en blijven. Belangrijk hierbij is wel dat we ons realiseren dat elk van deze waarden een plaats 

heeft; het één kan niet zonder het ander. 

 

Tijdens de inspiratiebijeenkomsten in 2016 hebben we met elkaar uitgesproken wat ons beweegt, 

motiveert en inspireert en wat onze dromen zijn. In thema’s hebben we met elkaar benoemd: 

 Geloofsbeleving, Liturgie, Sacramenten, (Bijzondere) Kerkdiensten 

 Samenwerking, Extern gericht, geloof uitdragen naar buiten, Actief 

 Jeugd, Interactief, Laagdrempelig kerk zijn 

 Dialoog, in gesprek met elkaar over geloof, Openheid, Betrokkenheid, Samen / saamhorigheid, 

samen kerk zijn, Gemeenschap 

Dit staat niet op zich, we hebben al langere tijd dezelfde of vergelijkbare waarden: 

We willen geloof, hoop, liefde en bemoediging met elkaar delen en daarmee een saamhorige 

gemeente zijn; 

we willen iets voelen van de gemeenschap met God en elkaar; 

we willen ons leven leren relativeren; 

de boodschap van de Eeuwige is de motor voor je leven; 

het besef van eeuwigheidswaarde; het elkaar blijven doorvertellen van de verhalen die er toe doen; 

op zoek blijven naar de inhouden van waarheid, gerechtigheid, het ontdekken van nieuwe zin, 

samenhang en inspiratie 

(uit beleidsplan 2013 - 2016) 

 

Vanuit de waarden en dromen willen we ook de komende jaren werken. 

Daarmee is niet gezegd dat we alles in eigen kring kunnen organiseren. We realiseren ons dat de 

toekomst van de Protestantse Gemeente Vrouwenpolder (PGV) in handen ligt van onze jeugd en jong 

volwassenen. Deze groep gemeenteleden is echter niet groot en groeit niet of nauwelijks. Daarmee 

zal onze gemeente als geheel de komende jaren verder krimpen. Als we de waarden en dromen 

willen uitdragen en realiseren, zullen we daar wegen voor moeten zoeken binnen en buiten de 

grenzen van onze dorpsgemeente en binnen én buiten de kaders van onze kerk. Dit vereist een 

actieve inzet van iedereen.  

Levende gemeente voor Vrouwenpolder 

De inspiratiebijeenkomsten geven richting aan de beleidsinitiatieven voor de komende periode. Vier 

centrale onderwerpen vinden we belangrijk, daarmee geven we uiting aan ons geloof en dragen we 

dit uit naar buiten toe: 

1. Verbinden groepen (jong – oud) binnen de gemeente 

We stellen centraal dat we jeugd willen vasthouden en de betrokkenheid willen vergroten. 

Verbinding maken tussen de diverse leeftijdsgroepen. 

2. Gemeente zijn voor Vrouwenpolder 

De PGV wil duidelijk aanwezig zijn in Vrouwenpolder. Omkijken naar elkaar, terp en bron van 

inspiratie willen we zijn voor iedereen. Aanwezig bij initiatieven zoals rond Zorg en Welzijn, 

herkenbaar aanwezig op momenten zoals de Vrouwenpolderse Dagen en op hoogtijdagen. 

3. Gemeente zijn samen met andere geloofsgemeenschappen in Vrouwenpolder 

We vinden het belangrijk om verbinding te maken met broeders en zusters van de andere 
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geloofsgemeenschappen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) wordt gevoeld als onze 

natuurlijke gesprekspartner, maar ook andere verbindingen, die een toegevoegde waarde 

beloven voor PGV en ons dorp juichen we toe. 

4. Gemeente zijn, samen met buren (Vier!) 

Na het einde van de samenwerking met PG Veere binnen de samenwerking RGZ en een daarop 

volgende afkoelingsperiode, hebben de verschillende gemeenten in 2016 met elkaar 

uitgesproken dat we elkaar in praktische zin willen helpen en met elkaar samen werken om elk in 

ons eigen dorp kerk en gemeente te zijn en te blijven. Vanuit deze visie willen we gezamenlijk 

optrekken. De naam RGZ is daarom gewijzigd in “Vier!”. Dit verwijst naar de gesprekstafel waar 

vier gemeenten elkaar ontmoeten, maar zeker ook naar de wens om ons geloof samen te kunnen 

vieren. 

Organisatie 

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, pastor, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Het 

moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit: voorzitter, scriba, pastor, een kerkrentmeester en 

diaken. Diverse colleges en commissies ondersteunen en adviseren de kerkenraad. Regelmatig 

overlegt de kerkenraad met hen om de activiteiten af te stemmen. Alle commissies staan onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

Organen 

In de PGV zijn mensen actief in een groot aantal commissies en groepen, waaronder: commissie 

eredienst en 40 dagen tijd, preekvoorziening, commissie kerkopenstelling, pastoraatsgroep, kosters 

en beamerdienst, ZWO-commissie, nevendienst en crèche, kinderclub, tienerbijeenkomst, beheer 

“Ontmoeting”. 

Communicatie 

Nieuws en berichten en verslagen van de kerkenraadsvergaderingen publiceren we in Kerkelijk 

Nieuws, op de website is er daarnaast meer ruimte voor o.a. beeldmateriaal en andere 

internetverwijzingen. In het kader van Vier! onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor een 

magazine naast Kerkelijk Nieuws. 

Actieplan 2017-2020 

Kerkenraad 

De kerkenraad heeft een initiërende en raadgevende rol in onze gemeente, vormgegeven door de 

regelingen in onze kerkorde. Een ambt dragen is een verantwoordelijke taak, waar elk gemeentelid 

toe geroepen kan worden. We vinden het van belang dat meer jong volwassenen een taak als 

ambtsdrager vervullen. We zullen de komende periode vaker een dringend beroep op deze groep 

gemeenteleden doen. 

Kerkelijk werker: pensioen, en dan? 

De komende periode zal naar verwachting onze pastor met pensioen gaan. Professionele 

ondersteuning is van wezenlijk belang voor het verwerkelijken van de doelstellingen van onze 

gemeente. Daarom streven we ernaar om de vacature te vervullen, binnen de (financiële) 

mogelijkheden die ons op dat moment ter beschikking staan, met een predikant of kerkelijk werker. 

Vanwege taakverdelingen binnen het werkverband van predikanten en kerkelijk werkers in Vier! zal 

in de beroepingscommissie een vertegenwoordiger uit de buurgemeenten uitgenodigd worden. 

Eredienst 
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a. Doelstelling is om wekelijks een eredienst te houden in de Pelgrimskerk. Preekconsent 

zal daarom een belangrijk criterium zijn in het beroepingswerk.  

b. We organiseren elk kwartaal een bijzondere dienst, met een actieve rol voor jonge en 

oudere gemeenteleden. 

c. In de eredienst willen we meer ruimte geven aan koor of cantorij of andere muzikale 

begeleiding.  

d. Jeugddienst: jaarlijks organiseren we een jeugddienst, georganiseerd door jeugd, voor 

iedereen. 

e. Bijzondere diensten rond de 40-dagen tijd, in samenwerking met GKV. 

Activiteiten rond geloofsleer voor jong en oud 

a. KerkExtra, in samenwerking met onze buurgemeenten. Daarom o.a. gespreksgroepen, 

Bijbelkringen en Groot huisbezoek 

b. Tienerbijeenkomst 

c. Club 

d. Kindernevendienst 

e. Sirkelslag. Sirkelslag is een interactief spel, georganiseerd door het JOP, het 

jongerenwerk van de PKN. De tienergroep en ook de basisschool wil hieraan deelnemen. 

f. Catechisatie 

g. Gastlessen aanbieden op de basisschool 

Onderzoek rond Kerk-zijn 

a. Samenwerking tussen PGV en GKV stimuleren, gesteund door beide kerkenraden. In 

gesprek komen en blijven met elkaar en samenwerking mogelijk maken. 

b. In het samenwerkingsverband Vier! (Vrouwenpolder, Veere, Gapinge en Serooskerke) 

willen we samen onderzoeken: 

i. Hoe en waarin is specialisatie van de beroepskrachten mogelijk, waardoor 

efficiënter kan worden samengewerkt? 

ii. Moeten we ons gaan focussen op bepaalde groepen? 

iii. Hoe betrek je de gemeentes bij veranderingen en verdergaande samenwerking? 

iv. Hoe kun je structuur geven aan het samenwerkingsproces? 

c. Classicaal wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om gemeenten te versterken. 

Daarbij ligt de focus vooral op samenwerken, minder op modernisering. PGV kiest vooral 

voor continuering en uitbreiding van de samenwerking binnen Vier!, gericht op het 

gemeente-zijn in de eigen dorpen en niet voor samenwerken om de schaalvergroting 

alleen. 

Kerk voor Vrouwenpolder en de wereld om ons heen 

a. Meewerken aan initiatieven rond welzijn, ouderenzorg en dergelijke in Vrouwenpolder 

b. Organiseren van thema-avonden over actuele onderwerpen, open voor alle 

belangstellenden. Daarbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan donorschap of 

voorgestelde regelgeving over levensbeëindiging. 

c. Regelmatige bijeenkomsten met onze vrijwilligers. De vrijwilligersavonden hebben ons 

geleerd dat er meer behoefte bestaat aan afstemming en onderling overleg.  
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