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1 431

Ontwikkelen van beleid voor geloofsopvoeding voor jongeren 

van 12 tot en met 16 jaar. X X X

2 412

het (verder) ontwikkelen van gemeenschap bevorderende 

en/of ontmoetingsgerichte activiteiten. X X X X

3 501

De financiële situatie laat een jaarlijks te kort zien. Dit tekort zal 

gelijk dienen te blijven of minder te worden om de continuïteit 

van de GK te kunnen waarborgen op langere termijn. X X

4 701

Het zoeken naar gezamenlijke projecten en activiteiten die bij 

de HG zowel als de GK   passen X X X X

5 432

Ontwikkelen van beleid voor geloofsverdieping in brede zin 

(vorming en toerusting). (zie ook  4.1. beleidsvoornemens). X X

6 421 Toewerken naar het gebruik van één leesrooster. X

7 444

Doorgaan met het huidige beleid en waar mogelijk inspelen op 

actuele gebeurtenissen in de wereld. X X X X

8 442

Alle gemeenteleden bewust maken van haar diaconale roeping 

en een ieder motiveren hieraan gehoor te geven. X

9 702

De GK zal verder rondkijken en zich oriënteren of er 

mogelijkheden zijn om samen met andere PKN gemeenten in 

de directe omgeving  tot een samenwerking te komen X X

10 422

Toewerken naar structureel beleid met betrekking tot het 

beantwoorden van de doopvragen door niet-belijdende leden. X

11 601 het vinden en aanstellen van een PR-medewerker. X

12 510

-  Regelmatig terugkerende geldwervingsacties zoals veilingen, 

rommelmarkten etc X X X X



13 453 kerk open stellen, waaronder ook het Stiltecentrum X X

14 451

PR: via media, folders, ons bekend maken en wat we te bieden 

hebben, m.n. ook aan scholen. X X

15 503

De zaken die aangedragen worden door de verschillende 

(werk)groepen en die aankopen vergen en/of aanpassingen 

vereisen in het gebouw, beoordelen op financiële 

haalbaarheid. X X

16 704

De GK zal de bezetting van de functies bij de G.H.J.R.  op niveau 

trachten te  houden. X X X X

17 506

-  Zoeken naar digitalen mogelijkheden voor muziek en 

begeleiding tijdens kerkdiensten. X

18 441 Samenwerken met de Hervormde gemeente. X X

19 455 ‘maal met een verhaal’ – idem, maar dan tijdens een maaltijd X X

20 703

Iedere twee jaar aan de G.H.J.R. worden gevraagd om het  

totaalplan jeugdbeleid te updaten en bij te houden X

21 452 Ontwikkelen van missionaire activiteiten X

22 507 -  Digitale kerkelijke stukken archiveren – hoe – waar etc. X

23 411

het onderzoeken van de wenselijkheid om het langs gaan met 

een  verjaardagskaart onder te brengen bij de 

bezoekmedewerker, gekoppeld aan zijn of haar adressen. Niet meer van toepassing.

24 423

Toewerken naar structureel beleid met betrekking tot de 

inzegening van een huwelijk tussen partners van hetzelfde 

geslacht. X

25 502

 Commercieel gebruik van de kerk en bijruimten kunnen 

momenteel geen bijdrage leveren aan een aanzienlijk betere 

exploitatie van het gebouw zonder vergaande investeringen X

26 454

levensbeschouwelijk café – interessante spreker uitnodigen 

over actueel maatschappelijk onderwerp onder genot van 

hapje en drankje, X

27 443

Het opzetten van het jeugddiaconaat en het scheppen van 

diaconale activiteiten voor hen die daar behoefte aan hebben. X

28 504 -  Bijzaal vervangen van plafond en voorzien van dubbelglas. X



29 511

-  Andere bronnen van inkomsten onder de aandacht brengen 

zoals legaten en notaris gebonden giften. X X

30 505

-  (laten) opstellen van asbest inventarisatie; afhankelijk van 

wettelijke regels zoals bouwbesluit evt daarop actie 

ondernemen. X

31 508

-  Aanbrengen van digitale camera om activiteiten op podium in 

beeld te brengen. X

32 433

Nagaan of de kerk en Israëlcommissie weer opgestart kan 

worden. X

33 509

-  Kerk TV uitzendingen verzorgen nadat daartoe door 

kerkenraad besloten is.. X

410 4.1 Gemeenschap en Pastoraat

420 4.2. Vieren

430 4.3. Leren

440 4.4. Dienen (diaconaat)

450 4.5. Getuigen (missionaat)

500 5. College van Kerkrentmeesters

600 6. Communicatie

700

7. Samenwerking met andere gemeenten en 

kerkgenootschappen


