Bijlage bij werkplan Werkgroep Pastoraat 2020-2022
1. Welkomstcommissie voor nieuwe gemeenteleden
Rondom een ouderling/lid van de werkgroep pastoraat is in 2013 een contactgroep voor nieuwe
gemeenteleden gevormd: de welkomstcommissie.
Bezoek aan nieuwe gemeenteleden is een belangrijke taak in de gemeente.
Het is belangrijk voor wie nieuw is om een warm welkom te ervaren, maar ook voor ons als
gemeente is de komst van nieuwe mensen belangrijk om de kring open te houden.
De taak van deze groep is contact te leggen met wie nieuw is komen wonen in onze gemeente.
De doelen van dit contact zijn:
1. helder krijgen wie wel en niet mee wil doen;
2. persoonlijk verwelkomen wie nieuw is en inschrijven;
3. wie nieuw is aan een “netwerkje” in de gemeente helpen, door bijv. gedurende het eerste jaar
dat iemand hier woont, hem/haar eens mee te vragen naar een activiteit (dit wel afbakenen);
4. als uit het gesprek blijkt dat men zich uit wil laten schrijven een uitschrijfformulier bezorgen.
De grootte van de contactgroep:
Afhankelijk van het aantal nieuwe gemeenteleden wordt de grootte van de contactgroep
afgesproken. Als we ervan uitgaan dat driekwart van de nieuwe gemeenteleden uiteindelijk geen
belangstelling heeft en er dus een kwart overblijft om “in te wijden” dan zou er per vijf
geïnteresseerden één contactgroeplid moeten zijn.

2. Ouderenbezoekgroep
Doel van de commissie
De commissie heeft ten doel uitvoering te geven aan kernwaarde in het pastoraat: onderlinge
aandacht.
Doelgroep
De doelgroep van deze commissie bestaat uit oudere gemeenteleden.
Uitgangspunt
Aan alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt twee keer per jaar een bezoek gebracht,
tenzij men te kennen geeft hier geen behoefte aan te hebben.
Taak
De taak van deze commissie is contact te leggen en te onderhouden met ouderen in onze
gemeente. De leden van de commissie heten "ouderenbezoeker".
Doelen van het contact
De doelen van dit contact zijn:
1. Aandacht voor ouderen
2. Helder krijgen welke ouderen prijs stellen op geregeld contact
3. Ouderen informeren over pastorale mogelijkheden van onze gemeente.
Werkwijze
1. De commissie krijgt gegevens over leeftijd en huwelijksdata van de ledenadministratie
en verdeelt deze gegevens onderling onder de ouderenbezoekers.
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2. Voorlopig werken we met de volgende indeling:
• 75-80 jr.
- kaart bij verjaardag;
- bloemetje bij 75e verjaardag;
- als er aanwijzingen zijn dat geregeld bezoek wenselijk is: hier uitvoering aan geven.
• 80+
- bezoek met kaart bij verjaardag;
- bezoek met bloemetje bij huwelijksjubileum (vanaf 50 jaar);
- bezoek met bloemetje bij kroonjaar (80, 85 en 90, en vanaf 95 elk jaar).
4. We streven naar tien 75+-ers per ouderenbezoeker.
5. De commissie komt regelmatig bijeen voor toerusting en uitwisseling van ervaring onder leiding
van de predikant.
6. De ouderenbezoekers ontvangen vanuit de commissie hun felicitatiekaarten; in andere
gevallen kunnen ze ook in de vergaderingen uitgedeeld worden. De ouderenbezoekers schrijven
zelf een wens op de kaarten. Eventueel niet geadresseerde kaarten worden door hen
geadresseerd.
7. De commissie is vertegenwoordigd in de werkgroep pastoraat en geeft mee uitvoering aan het
beleid van deze werkgroep.
8. De kosten van bloemen en kaarten worden gedragen door de diaconie.
Gespreksgroepen:
Puber-eetgroepen:
De deelnemers aan Holy Meal I zijn derdeklassers VO, deze groep is gestart in 2016
De deelnemers aan Holy Meal II zijn brug- en tweedeklassers VO, deze groep is in het najaar van
2019 gestart.
Gesprekskring Engelbert is bedoeld voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving. Hierin
zijn zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond welkom.
Bij de bijbelkring Kerkenheem staat elke keer een Bijbelverhaal centraal.
De gespreksgroep Kerkenheem verkent met elkaar welke waarden voorop staan in het leven en
hoe dat samenhangt met geloven.
Samenkring Het Roer is een gezellige kring voor mensen met een verstandelijke beperking en
vindt plaats in Het Roer.
Gespreksgroep 25-40 jarigen richt zich op deelnemers tot 40 jaar. De onderwerpen liggen vooral
op het gebied van leven en geloven en de verbinding tussen die beiden.
Gespreksgroep Het Dok “Tijd voor een goed gesprek” is voor alle wijkbewoners van Lewenborg
en omgeving van welke levensovertuiging dan ook. Daarin komen levensvragen aan bod.
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Tabel uit beleidsplan met doelen en verantwoordelijke werkgroepen
Hoofdlijn en doelen

I - Voor leden en de
kringen om hen heen
1a. continuering
kerkdiensten op
zondagmorgen

Nieuw (n)
of
vervolg(v)
t.o.v vorige
beleidsplan

Middelen

Werkplan met taken uit
te werken door

v

beschikbaar stellen van
professionals (organist,
koster, voorganger);
financiën (onderhoud
gebouwen en orgel;
salarissen) vrijwilligers
(taken in kerkdienst,
praktisch onderhoud)

wg k: financiën, beheer en
werkgeverschap
wg e: rooster en invulling;
kindernevendienst
wg d: collecten
kr: ambtsdragertaken

contacten leggen met nietkerkgangers zowel
mensen onder de 50 als
anderen
contacten leggen met
andere gemeenten die
hier ervaring mee hebben
netwerk van
(huis-)bezoekers ruimte
en financiën voor
groepsactiviteiten

kr: organiseren gemeente
contact
wg p: organiseren thema
avond
wg e: evt. invullen

kr: overleg met RK partner
wg k: overleg met RK
partner en financiële
onderbouwing
kr + wg k: vaststellen of
herkenbaarheid voldoende
is, of aanvullende acties
gewenst zijn
wg p: nieuwe website
wg k: budget

* verklaring afkortingen
onderaan

1b. onderzoeken
behoefte andersoortige
dienst en nagaan
mogelijkheden

n

2. het creëren van
ontmoetings- en
toerustingsmomenten

v

3. naar één kerkgebouw

v

verkoop aandeel
Emmaüskerk

4. Kerkenheem en
Stefanuskerk
herkenbaar

n

5. media up-to-date

v

6. bestuur op peil

n

faciliteiten en uitstraling
Kerkenheem en
Stefanuskerk op peil
houden
menskracht
(correspondenten,
webmaster) en financiën
een optimale verdeling
van inzet en taken

7. sterkte zelfstandige
positie
8. contacten met
buurgemeenten

n

jaargesprek in kerkenraad

v

meedoen in
ringcontactdagen

9. ondersteuning
vrijwilligers

v

passende taken
toerusting, cursussen
vrijwilligersavond/middag
financiële ondersteuning
hiervan

wg p: rooster, organisatie
en uitvoering
wg k: budget

mod: voorstellen
onderzoeken en doen voor
optimalisatie
kr: tot onderwerp maken in
jaargesprekken
mod: contactpersoon
ondersteunen en
contacten stimuleren
mod: check op passende
taken (zie ook doel 6)
mod: vrijwilligersactiviteit
wg p:
toerustingsmogelijkheden
scheppen
wg k: budget

II - Stadsdeel Oost

3

10.
ontmoetingsmomenten
in wijk

n

meedenken en
beschikbaar stellen van
ruimte en van gespreksen activiteitenleiders
financiële middelen

wg p en wg d: via
contacten met
wijkorganisaties
wg k: budget

11. lenigen materiële
nood
12. pioniersteam

v

financiële ondersteuning

wg d

n

menskracht en financiën

13 oecumenische
diensten

v

kerkgebouw ter
beschikking stellen en
menskracht

kr: deelnemen en
faciliteren
wg k: budget
wg e: rooster en
voorbereiders
wg k: budget

v

menskracht en financiën

III - In de stad
Groningen
14. INLIA, Open Hof,
Voedselbank

wg d: contacten
onderhouden, voorstellen
doen voor gezamenlijke
activiteiten en financiële
ondersteuning

*
wg k = werkgroep kerkrentmeesters
wg e = werkgroep eredienst
wg d = werkgroep diaconie
wg p = werkgroep pastoraat
kr = kerkenraad
mod = moderamen
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