
VAN U IS DE TOEKOMST

WE HAVE A DREAM

OP WEG NAAR EEN NIEUW BELEIDSPLAN



BELEIDSPLAN 2021 – 2025   11-STAPPEN PLAN

Bijpraat bijeenkomst over een nieuw beleidsplan voor onze gemeente 

1. De Commissie Toekomst, we have a dream, een kleine groep mensen, aangesteld door 
de kerkenraad, denkt na over een nieuw beleidsplan; Wiebrig de Boer, Geertsje van der 
Meer, Elizabeth Mozes, Drees Visser en Jan Bergsma

2. Doel is een nieuw beleidsplan ‘van onderop’, waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden 
worden betrokken

3. We zoeken Ideeën voor de toekomst voor onze gemeente. U kunt ons helpen door het 
invullen van een reactieformulier op de website, of via een reactieformulier in de kerk

4. De kerkenraad is eindverantwoordelijk

5. Er is een Bezinningsdag van de kerkenraad en de Commissie Toekomst. 



6. Uitkomsten van reacties vanuit de gemeente en vanuit de bezinningsdag
inventariseren en analyseren

7. Visie, identiteit en missie vastleggen op basis van inventarisaties

8. Prioriteiten vaststellen

9. De commissies en werkgroepen maken op basis van de grondlijnen en 
prioriteiten een eigen klein beleidsplan

10. Begroting, passend bij het beleidsplan, laten opstellen door College van 
kerkrentmeesters

11. Beleidsplan voorleggen aan gemeente



WAT HEBBEN WE GEDAAN EN
WAT GAAN WE DOEN?

De Commissie Toekomst heeft het afgelopen jaar al regelmatig vergaderd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

▪ Het huidige beleidsplan van onze gemeente besproken

▪ Uitgezocht wat een beleidsplan is, waar het aan moet voldoen

▪ Beleidsplannen van andere gemeenten bekeken om daarvan te leren

▪ Onze eerste plannen afgestemd met de kerkenraad 



▪ Een inventarisatie is gemaakt van: 

▪ de gegevens van onze kerkelijke gemeente: omgevingsfactoren, leeftijdsopbouw, 
kerkelijke bijdragen, trends die zichtbaar zijn

▪ de sociale omgevingsfactoren van onze dorpen



Belangrijke uitgangspunten voor het maken van ons nieuwe beleidsplan:

▪ Het enthousiasme en het geloof in de kerk behouden en versterken

▪ De focus vooral richten op de toekomst

▪ De focus op onze dromen, die de komende vijf jaar ook heel concreet handen en voeten kunnen 
krijgen

▪ Een kort en concreet beleidsplan maken, in toegankelijke taal 

▪ Van het nieuwe beleidsplan een ‘levend document’ maken, dat jaarlijks geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld wordt

▪ Elk jaar een aantal speerpunten uit het beleidsplan kiezen om ons op te richten

▪ De draagkracht van onze gemeente realistisch onder ogen zien. 



WAT GAAN WE DOEN?
U/ JOU VRAGEN MEE TE DENKEN/DROMEN !

Hoe doen we dat?  Reactieformulier op de website, in kerkblad, in de kerk: we hopen op zoveel 
mogelijk reacties. 

Op welke manier? Door u/jou te vragen na te denken over de volgende vragen:

▪ Wat drijft jou in leven en geloven?

▪ Wat drijft jou in je betrokkenheid bij de gemeente?

▪ Waar wil jij heen met deze gemeente? 

U kunt deze vragen voor uzelf beantwoorden en uw reaktie opsturen naar kerkinwirdum@gmail.com
Liefst vóór 1 april 



U kunt ook heel goed bij een ander gemeentelid (op 1,5 meter afstand) op bezoek gaan om samen 
over de vragen te praten en samen uw antwoorden in te sturen. Liefst vóór  1 april 

▪ Wat drijft jou in leven en geloven?

▪ Wat drijft jou in je betrokkenheid bij de gemeente?

▪ Waar wil jij heen met deze gemeente? 

Je kunt de vragen ook anders stellen: Waar wordt jij enthousiast en blij van, in en voor deze 
gemeente, in de komende 5 jaar? 

▪ Als ze dat nu eens deden, dan zou ik………….     Maar ook………..

▪ Ik wil graag meedoen op mijn eigen manier, dan zou ik……..



Dit zullen we in allerlei (werk)groepen en commissies ook doen aan de hand van een spel met 
kaarten. De plaatjes op de kaarten wekken een bepaalde associatie op en dit geeft genoeg stof tot 
gesprek met verrassende uitspraken. De 3 vragen spelen hierbij ook steeds een rol:

▪ Wat drijft je?

▪ Wat bezielt je?

▪ Waar wil je heen?

We zoeken hierbij ook verbinding met activiteiten binnen het jaarprogramma van onze gemeente.  
Als we weer een gemeenteavond kunnen houden, zal het nieuwe beleidsplan ook onderwerp van 
gesprek zijn. 

We zoeken ook het gesprek met de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld met Dorpsbelang



Bedreigingen:

▪ Duidelijk kleiner wordende gemeente (ongeveer 100 leden minder in de afgelopen 10 jaar)

▪ Leeftijdsopbouw gemeente

▪ Stagnerende kerkelijke bijdrage

▪ Het is niet meer vanzelfsprekend dat je bij de kerk hoort, die tijd is voorbij

KANSEN EN BEDREIGINGEN



KANSEN EN BEDREIGINGEN

Kansen:

▪ Enthousiasme, Geestkracht

▪ Nieuw beleid, nieuw elan, vergroten betrokkenheid, dit is van ons sámen  Je wilt erbij 
horen !

▪ Gemeente zijn voelt als een warm bad

▪ Gemeente zijn midden in onze dorpsgemeenschap

▪ (Nieuw) zicht op roeping en richting voor onze gemeente onderweg naar morgen 



OOK ENTHOUSIAST ?

Om in de stemming te komen ontvangt u thuis het boekje ‘VAN U IS DE TOEKOMST’. 
Een uitgave van de PKN, op weg naar 2025, een nieuwe visienota. 
Onze gemeente is immers onderdeel van de landelijke kerk.
U krijgt bij dit boekje ook een brief over samen het beleidsplan maken voor ónze gemeente.

We hopen dat het u inspireert.

We doen een beroep op u, als lid van de gemeente, de 3 vragen te beantwoorden en met 
elkaar en voor elkaar een missie, visie en beleid op te stellen voor de komende vijf jaar waar 
we samen ‘JA’ tegen zeggen.



Waar wordt jij enthousiast van,  voor deze gemeente, in de komende 5 jaar? 

DE DRIE VRAGEN OM OP TE REAGEREN: 

▪ Wat drijft jou in leven en geloven?

▪ Wat drijft jou in je betrokkenheid bij de gemeente? 

▪ Waar wil jij heen met deze gemeente? 

Stuur je reaktie op, liefst voor 1 april naar: kerkinwirdum@gmail.com 

Je kunt ook de pagina in het kerkblad van februari uitknippen en invullen. Deze kan 
ingeleverd bij of toegestuurd worden aan: 

Ds Wiebrig de Boer-Romkema, Legedyk 20, 9088 AB  Wirdum

REACTIEFORMULIER


