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Voorwoord
In het voorjaar 2014 kreeg een commissie het verzoek een concept beleidsplan voor onze Protestantse
gemeente Gorssel/Epse voor de periode 2016-2020 op te stellen. Daarvoor werden Gerda Algra, Johan
Gerestein, Anne-Mieke Goossen en Bertus Menkveld uitgenodigd. Johan Gerestein en Anne-Mieke Goossen
moesten wegens drukte of gezondheid al na de eerste vergaderingen afhaken. Hun plaatsen werden
ingenomen door Ella Boere en Jan Haijtink.
Doel van het opstellen van dit beleidsplan is aan de kerkenraad en taakgroepen richting te geven in hun
werkzaamheden voor de komende 4 jaren. De kerkorde van de landelijke PKN schrijft voor een plan te
ontwikkelen, waarin strategische en inhoudelijke richting van de plaatselijke gemeente wordt beschreven.
Met alle taakgroepen hebben we gesprekken gevoerd met de vragen: wat gaat er in jullie taakgroep goed
en wat gaat er niet/minder goed, wat zijn jullie ambities en dromen. In deze gesprekken merk je dat onze
kerkelijke gemeente een “doe” gemeente is. Handen uit de mouwen steken doen we graag. Maar
inhoudelijk praten over het geloof past minder bij ons, met name de taakgroepen Vieren en Leren
hebben dit geconstateerd.
Tijdens het bezinningsweekend van de kerkenraad in maart 2015 hebben we onze voorlopige conclusies
gepresenteerd. In discussiegroepen hebben de kerkenraadsleden reacties gegeven op onze voorstellen.
Na al deze gesprekken leggen we het concept beleidsplan voor de komende jaren van onze kerkelijke
gemeente Gorssel/Epse aan U voor. Naast de missie en de cijfers hebben we per taakgroep de taken nog
eens in beeld gebracht en daarnaast de ambities waarmee we de komende 4 jaar aan het werk gaan.
Wij hopen dat met dit beleidsplan onze geloofsgemeenschap geïnspireerd wordt.
De beleidscommisie
Gerda Algra-Voet
Ella Boere-Bossinga
Jan Haijtink
Bertus Menkveld
Gorssel/Epse, december 2015
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Inleiding
Missie
De Protestantse gemeente Gorssel/Epse vindt haar inspiratie in het geloof en de bijbel -Gods woord- en wil
een samenhangende, enthousiaste en energieke gemeente zijn. Wekelijks worden erediensten gehouden
en wordt ruimte gegeven en gelegenheid geboden aan nieuwe vormen van vieren en geloofsbeleving.
Omzien naar elkaar, jong en oud en een maatschappelijke rol van duidelijke herkenbare en concrete
projecten past bij onze kerk.
Door de inzet van vele vrijwilligers en van de professionele krachten wil de Protestantse gemeente Gorssel/
Epse zich richten op groei en ontwikkeling van de gemeente.
Dat valt in deze tijd niet mee. De kerkgang loopt terug, de inkomsten worden minder, het aantal leden
slinkt, maar een toekomstdroom kan een basis zijn voor toekomstig beleid. Enthousiaste leden, wellicht
kleiner in aantal, kunnen energie geven en inspiratie ontvangen.

Kaders
Onze kerkelijke gemeente is een doe-gemeente. Veel leden willen iets doen voor de kerk. Ook in deze tijd
zijn zeker voor kleinschalige en in tijd begrensde taken mensen te vinden. Voor kleine groepen met een
beperkte opdracht zijn kerkleden te enthousiasmeren. Als op deze manier gebruik kan worden gemaakt
van de aanwezige krachten in onze gemeente kan ook de zwijgende meerderheid gemobiliseerd worden.
De inkomsten lopen terug. De bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans blijft noodzakelijk om de
kerkelijke gemeente gaande te houden. Er zijn vaste uitgaven die uit deze inkomsten gedekt moeten
worden. Maar er zijn ook projecten (diaconie, pastoraat ) die via fondsvorming georganiseerd kunnen
worden. Maak de mensen enthousiast, communiceer naar de leden van de kerk, ook de mensen uit de
burgerlijke gemeente kunnen meedoen, laat zien welke inspiratie er leeft.

Terugblik vorig beleidsplan
In 2008 is een denkrichting ontwikkeld om te gaan werken met taakgroepen. In september 2012 is deze
ontwikkeling concreet geworden. Er zijn stappen gezet. De organisatie is eenvoudiger, transparanter en
doeltreffender, maar we zijn er nog niet. Het organisatieschema (februari 2014) is als bijlage toegevoegd.
Bekijken we de taakgroepen afzonderlijk, dan zien we een verschillend beeld (alfabetisch opgebouwd).

Taakgroepen
Taakgroep Beheer
Deze taakgroep zorgt als een goede rentmeester voor de gelden en goederen van onze kerkelijke
gemeente. De taakgroep bestaat uit een goed werkend team, waarvan één medewerker specifiek zorg
draagt voor de ledenadministratie.
Gelet op het teruglopende ledenaantal en de daarmee samenhangende terugloop van de inkomsten is het
voornaamste uitgangspunt dat de kosten en de opbrengsten in evenwicht worden gehouden. Daarnaast
probeert de taakgroep uiteraard extra inkomsten te genereren.
De taakgroep Beheer ontwikkelt nieuwe criteria omtrent gebruik, prioriteiten en optimale benutting van de
heringerichte kerkzaal na de verbouwing in 2016.
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Taakgroep Communicatie
Deze taakgroep beperkt zich tot concrete taken (Kerkespraak, website, externe media). De huidige
taakgroep werkt met plezier, maar heeft wel een zeer krappe bezetting.
Een breed omvattend communicatieplan is niet aanwezig. Alle taakgroepen hebben wel iets te
communiceren, maar onderlinge afstemming is niet optimaal. Betere afstemming en een
communicatieplan kunnen daarbij helpen.

Taakgroep Diaconie
Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Het diaconaat heeft alles te maken met het omzien
naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s gerechtigheid, vrede en heelheid van
de schepping.
De Protestantse gemeente Gorssel/Epse wil niet terug naar de tijd waarin mensen afhankelijk waren van de
‘bedeling en gulheid van de gegoede burgerij”. Maar ze wil wel met een open oor luisteren en oog kijken en
helpen waar nodig is, zowel in de eigen gemeente als tot ver daarbuiten.

Taakgroep Jeugd
De inhoudelijke vragen zoals die in het vorige beleidsplan zijn geformuleerd blijven onverminderd van
kracht. Hoe verbinden we de jeugd met de kerk en hoe kunnen we de ouders erbij betrekken? Er is een
schrikbarende leemte in de kennis van de bijbelverhalen bij kinderen en jongeren. Eveneens zijn er in
Gorssel en Epse geen christelijke basisscholen zodat het onderwijs hieraan ternauwernood een bijdrage
levert.
De taakgroep Jeugd staat op een snijpunt in haar bestaan. Ervaren medewerkers nemen, na zeer veel
jaren van grote inzet en betrokkenheid, afscheid in 2015. Zorgen zijn er over hun opvolging en de daarmee
samenhangende communicatie met de kerkenraad. Gelukkig blijven er ook en zij zullen met veel inzet en
enthousiasme de kar verder trekken.

Taakgroep Leren
De taakgroep Leren heeft tot doel elk seizoen een wisselend programma van activiteiten op het gebied
van vorming en toerusting, dat wil zeggen geloofsverdieping aan te bieden aan de Protestantse gemeente
Gorssel/ Epse. Ook mensen buiten onze kerkelijke gemeente worden via de media van deze activiteiten op
de hoogte gesteld en worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De laatste jaren is gekozen
voor één hoogtepunt per seizoen, zoals de zeer goed bezochte lezing van ds. Carel ter Linden met drie
voorbereidingsavonden er aan voorafgaand.
Daarnaast zijn er lopende onderwerpen en thema’s: warm lopen voor je geloof, samen een film bekijken en
bespreken (in 2015 ´De tweeling’ van Tessa de Loo), fototentoonstelling, etc.

Taakgroep Pastoraat
De kerk is bij uitstek de plek waar men ‘omziet naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen, in het
kerkgebouw en zeker ook in het pastoraat. Ouderen, zieken of mensen in een moeilijke situatie zoals bij
overlijden, echtscheiding of werkeloosheid zoeken een weg in geloofs- en levensvragen.
Het pastoraat voor ouderen heeft prioriteit. De ondergrens om ouderen te bezoeken is gesteld op 70 jaar.
Uit gesprekken met gemeenteleden en pastores blijkt dat het individuele pastoraat van Gorssel en Epse
voor ouderen zeer op prijs wordt gesteld.
Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in wijken. De indeling in wijken werkt goed en kan zo behouden
blijven. Iedere wijk heeft één of meer bezoekers. Vanwege een tekort aan ambtsdragers heeft niet iedere
wijk een ouderling. Daar ligt een knelpunt.
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Taakgroep Vieren
Vieren neemt binnen onze kerkgemeenschap een belangrijke plaats in. Vieren voor en door ons allen
die zich geïnspireerd weten door hun geloof en de bijbel - Gods woord-. De eredienst heeft in de laatste
twee beleidsplannen dan ook een belangrijke plaats ingenomen. Immers, de eredienst staat niet op
zichzelf, maar is ook een inspiratiebron voor ander kerkelijke en maatschappelijke activiteiten van onze
gemeenteleden.
De huidige taakgroep Vieren is een communicatieplatform en vergadert 4 à 5 keer per jaar. Predikant en
cantororganist verzorgen de inhoud en de orde van dienst van de zondagse eredienst. Naast deze twee
leden zijn er afvaardigingen van bloemendienst, diaconie, pastoraat, preekvoorziener, kosters van Epse en
Gorssel, die zitting hebben in de taakgroep Vieren.

Ambities/jaarplannen/samenwerking ander Gemeenten
De taakgroepen hebben ambities geformuleerd, die ze de komende 4 jaar willen uit werken in
jaarplannen. Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen/ambities
voor het komend jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financieel
onderbouwd, beschreven zijn.
Meer dan ooit zal er samenwerking met andere kerkelijke gemeenten gezocht worden. Gezamenlijke taken
kunnen efficiënter opgepakt worden. Samen bereik je meer dan alleen en met dat motto is het goed de
samenwerking te zoeken en kennis te nemen van elkaars werk.

Recente ontwikkelingen
Vluchtelingen. Het raakt (nog) niet onze kerkelijke gemeente. Toch zal dit onderwerp de komende jaren
ook bij ons aan de orde komen. Deze mensen zijn ook onze naasten, daarin hebben wij een taak.
In een enquête (2014) van de PKN zeggen 18000 leden, dat de Protestantse Kerk in Nederland moet
veranderen. De kerkdienst is aan vernieuwing toe, zowel qua inhoud als vorm. Lokale gemeenten moeten
beter hun best doen om nieuwkomers te verwelkomen. Een aantal predikanten schetst in een pamflet
eveneens dat de kerkdiensten aan verandering toe zijn.
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. A.Plaisier, laat zich in een
interview (oktober 2015 ) in dagblad Trouw in vergelijkbare bewoordingen uit.
Ook aan dit onderwerp zal de Kerk aandacht moeten geven.
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Taakgroep Beheer
Inleiding
De taakgroep Beheer beheert als een goede rentmeester de gelden en goederen van onze kerkelijke
gemeente. Tot de taken behoort niet alleen het beheren maar ook het inzamelen van de middelen, die
op diverse wijze door de gemeente worden bijeengebracht.
De taakgroep bestaat uit een goed werkend team van 5 personen met daarnaast een medewerker voor
de ledenadministratie en een medewerker voor de actie Kerkbalans.
Het voorzitterschap wordt waargenomen. Er bestaat behoefte aan een permanent voorzitter.
Gelet op het teruglopende ledenaantal en de daarmee samenhangende terugloop van de inkomsten is het
voornaamste uitgangspunt dat de kosten en de opbrengsten in evenwicht worden gehouden. Daarnaast
probeert de taakgroep uiteraard extra inkomsten te genereren.

Algemene taken van de taakgroep Beheer
• Financieel Beheer
De financiën worden beheerd en jaarlijks wordt een begroting en een jaarrekening opgesteld.
• Personeelsformatie
Het personeelsbestand bestaat uit Daan Bargerbos (predikant), Lieke Versluis (kerkelijk werker),
Bernard van Dijk (koster) en Bert van Kooten (cantororganist).
De predikant is niet in dienst van onze kerkelijke gemeente; hij is beroepen en daardoor is er geen
dienstverband, ook niet met de PKN. De rechtspositie wordt vastgesteld door de Generale Synode
van de Protestantse Kerk. Met de predikant en met de kerkelijk werker wordt een zogenoemd
jaargesprek gevoerd door enkele leden van de kleine kerkenraad met behulp van een handleiding
van de PKN. Met de kerkelijk werker, koster en organist bestaan wel dienstverbanden. De taakgroep
Beheer voert jaarlijks een functioneringsgesprek met deze medewerkers.
• Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans, het inzamelen van de jaarlijkse bijdragen, wordt geheel verzorgd door taakgroep Beheer. Kerkbalans heeft vanaf 2003 met een opbrengst van € 120.000,= een stijging laten
zien tot € 153.000,= in 2008 en is sindsdien weer afgenomen naar € 124.000,= in 2014. De taakgroep heeft voor 2015 een 5 % hogere bijdrage gevraagd. Hier is gedeeltelijk gehoor aan gegeven.
• Onderhoud kerk- en bijgebouwen
De taakgroep zorgt ervoor dat het in- en exterieur van de gebouwen goed wordt onderhouden. De
kerk in Epse, die volgens het beleidsplan 2008-2012 zou sluiten, is open gebleven. Het gebouw is
multifunctioneel gemaakt en doet gedeeltelijk dienst als dorpshuis waarover afspraken zijn gemaakt
met de gemeente Lochem. In het kerkgebouw in Epse functioneert naast een vrijwilliger als organist
een vrijwilligersteam als koster, waarmee jaarlijks een gesprek wordt gehouden.
De kerkzaal in Gorssel wordt heringericht voor meer comfort, multifunctioneel gebruik en
energiebesparing.
• Verhuur gebouwen
De verhuur van gebouwen is een belangrijke bron van inkomsten, het heeft van 2003 t/m 2014 ruim
€ 505.000,= opgebracht.
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• Eindejaarcollecte
Deze collecte wordt georganiseerd voor de algemene kas van onze kerk.
• Solidariteitskas
Jaarlijks wordt hiervoor een bijdrage gevraagd voor de (verplichte) afdracht aan de landelijke PKN.
• Voorjaars - en Kerstmarkt
De marktcommissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep Beheer.
De opbrengsten van de markten zijn bestemd voor onderhoud en aanpassingen van de gebouwen.
Overwogen wordt om de opbrengst van de markten te delen met een ander goed doel binnen het
kerkelijk perspectief.
• Stichting Memento Mori
In het stichtingsbestuur van deze begrafenisonderneming hebben drie leden van de taakgroep
Beheer zitting. Het deel van de opbrengsten dat niet nodig is voor de bedrijfsvoering, komt ten
goede aan de kerk.

Ambities voor de komende beleidsperiode
• Stimuleren inkomsten uit collectes /bijdragen/acties
Het is belangrijk om te denken, te redeneren vanuit “behoefte/ noodzaak” en daar de passende
middelen voor te verwerven (“een sluitend budget” is geen doelstelling). Deze middelen zijn
belangrijk én bedoeld als financiële ondersteuning van kerkelijke activiteiten, als investering in een
actieve en levendige gemeente. Meedoen aan acties zoals Kerkbalans moet als een investering in de
eigen gemeente gezien worden en niet ervaren worden als “belasting”.
De taakgroep ziet noodzaak voor meer gerichte acties en maatschappelijke projecten.
Daarvoor is het nodig om:
- emotionele binding met het doel te creëren
- wezenlijke activiteiten van de gemeente voor het voetlicht te brengen en vandaar uit geld
te genereren voor gestelde doelen
- een heel duidelijk communicatieplan op te stellen ( gedurende het hele jaar) met vooraf
geplande wervingscampagnes
• ANBI regeling
Onze Protestantse gemeente Gorssel/Epse valt onder de ANBI regeling, waardoor giften en legaten
onder een fiscaal gunstige regeling vallen.
De Taakgroep wil gemeenteleden meer informeren over mogelijkheden voor belastingvoordeel bij
schenken. De Nederlandse wet kent daar uitstekende regelingen voor.
• Formatie aanpassen aan ledendaling
Gezien het dalende aantal leden en de verminderde inkomsten en het tekort op de jaarrekening
moet er in de komende periode nagedacht worden over de formatie (fte), waarbij het streven is om
de pastorale zorg zoveel mogelijk te behouden. (zie bijlage meerjarenraming ledenbestand).
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• Visie Kerkzaal na de verbouwing
Als in 2016 de kerkzaal is verbouwd en opnieuw is ingericht zal de taakgroep Beheer met een nieuw
plan komen en beleid ontwikkelen hoe om te gaan met het gebruik en nieuwe gebruikers van deze
ruimte. Nieuwe criteria moeten worden opgesteld voor gebruik in het algemeen en welke
evenementen kunnen gebruik maken van de heringerichte ruimtes.
Het visiestuk zal ook onderwerpen bevatten als PR en marketing, hoe vinden we nieuwe-en
behouden we de huidige gebruikers. Wat zijn onze prioriteiten en hoe kunnen we zo optimaal
mogelijk gebruik maken van de nieuwe situatie.
• Stimuleren inkomsten uit verhuur gebouwen
Na de herinrichting van de kerkzaal in Gorssel verwacht de taakgroep Beheer dat deze aantrekkelijker zal zijn voor verhuur. Het streven is verder om naast de gemeenteleden ook voor de overige
inwoners van Gorssel een open en gastvrije gemeente te zijn. De kerk in Epse is nu één van de drie
daken van het Epser dorpshuis. De functie van het gebouw verandert hierdoor en zal meer
dienstbaar worden aan de dorpsgemeenschap van Epse.
Beide gebouwen zijn multifunctioneel te gebruiken. Een marketing strategie wordt hiervoor
ontwikkeld met de verwachte en zo mogelijk een nog betere bezetting.
• Jaarplannen maken
Ieder jaar in juni moet er een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het komende
jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financiële onderbouwing,
beschreven zijn.
• Samenwerking met gemeenten in de regio
Samen bereik je meer dan alleen en met dat motto is het goed samenwerking te zoeken en kennis
te nemen van elkaars werk.
Voor –enkele- cijfers, begrotingen en prognoses wordt verwezen naar de bijlagen achterin dit
beleidsplan.
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Taakgroep Communicatie
Inleiding
In het vorige beleidsplan 2008-2012 scoorde communicatie niet hoog en werd er nauwelijks beleid op
losgelaten. Er werd geconstateerd dat men vaak van elkaar niet weet wat de ander doet. In veel kerkelijke
gemeenten gebeurt dit zo.
Maar…. er valt veel te winnen als iedere taakgroep nadenkt en beleid formuleert, hoe om te gaan met
communicatie. Iedere taakgroep heeft doelstellingen geformuleerd (wat wil ik bereiken) en heeft ook
uitgesproken welke doelgroepen bereikt moeten worden. In de benadering van deze doelgroepen wordt
gebruik gemaakt van de beschikbare media: Kerkespraak, website, externe media. De verschillende
taakgroepen benaderen vaak dezelfde doelgroepen en daarom is het belangrijk om elkaar daarover te
informeren.

Algemene taken van de taakgroep Communicatie
• Kerkespraak periodiek uitgeven
Kerkespraak is het kerkblad van onze kerkelijke gemeente; wordt 11 keer per jaar uitgegeven.
De verspreiding geschiedt door vrijwilligers en wordt bij alle leden in de bus gedaan.
Het blad wordt goed gelezen en geeft veel informatie.
• Website bijhouden
Op de website staat alle informatie die betrekking heeft op de kerk Gorssel-Epse, variërend
van organisatie, taakgroepen, voorgangers, Kerkespraak …tot de agenda.
• Externe media
In het regionale dagblad (de Stentor), enkele huis-aan-huisbladen, www.gorssel.nl en
www.epsejoppe.nl worden de diensten van de komende zondag gemeld. Ook andere activiteiten
worden aan dezelfde bladen aangeboden, bijvoorbeeld de Herdertjestocht, de voorjaars- en
kerstmarkt, lezingen.
• Centrale agenda maken
Met deze taak wordt bedoeld het maken van de agenda’s van de kerkenraad. De kerkenraad kent
3 geledingen: grote kerkenraad, de kleine kerkenraad en het moderamen.
In de grote kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. In de kleine kerkenraad zit de voorzitter,
de secretaris, de predikant en uit elke taakgroep één vertegenwoordiger. Het moderamen wordt elk
jaar opnieuw gekozen en telt tenminste drie leden: een voorzitter, een secretaris en de predikant.
De taken van deze drie organen staan beschreven op de website (zie ook bijlage organisatieschema).
• Vergaderroosters maken

Ambities voor de komende beleidsperiode 2016- 2020
• Huisstijl
Huisstijl is een visitekaartje, een eerste indruk van je kerkelijke gemeente. Landelijk heeft de
Protestantse Kerk een herkenbare huisstijl gezocht, die past bij wie de Protestantse Kerk is en wat
zij doet. Veel plaatselijke gemeenten sluiten zich aan bij de landelijke huisstijl en zoeken daarbij
naar een balans tussen verbondenheid met de landelijke kerk en de eigenheid van de eigen
plaatselijke gemeente.
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• Website
De informatie van de kerkelijke gemeente Gorssel/Epse moet snel en actueel op de website
(www.kerkespraak.nl) staan. Bezoekers, gasten maar ook gemeenteleden hebben behoefte aan
juiste informatie die toegankelijk en betrouwbaar is. Informatie zetten op www.gorssel.nl
en www.epsejoppe.nl bereikt ook veel inwoners.
• Betere onderlinge afstemming taakgroepen
De kleine kerkenraad zorgt voor duidelijke communicatie over de plannen en de uitvoering ervan
binnen de taakgroepen. Afsprakenlijsten in iedere taakgroep zijn gewenst; de scriba kan bij de
agendering van de kleine kerkenraad deze lijsten inbrengen.
• Kerkdienst beluisteren via internet
De mogelijkheid benutten om de kerkdienst te beluisteren via het internet. Later beluisteren kan
dan ook. Deze mogelijkheid bestaat inmiddels bij heel veel kerken in Nederland.
• Beamer gebruiken
Op korte termijn zullen er in beide kerken Beamteams moeten worden gestart om het gebruik van
de beamer te leren en er zo functioneel mogelijk mee om te gaan. Dan kan het een waardevolle
aanvulling zijn op de communicatie tussen kerk en gemeente (leden).
De beamer kan gebruikt worden als ondersteuning van de dienst (preek en zingen).
Maar ook activiteiten op –zeer- korte en middellange termijn, het wel en wee in de gemeente en
doel van de collectes kunnen weergegeven worden.
• Nieuwsbrief
Regelmatig een nieuwsbrief uitreiken. Kan ook in combinatie met gebruik van de beamer.
• Online versie Kerkespraak
De online versie is zeer toegankelijk. Voor mensen die veel gebruik maken van de computer kan de
online versie een alternatief zijn voor de papieren versie.
• Bevorderen communicatie per e-mail
Via een e-mail bestand kun je Kerkespraak, nieuwsbrief en andere post met één druk
op de knop verspreiden. Wel aandacht blijven houden voor mensen die geen computer hebben;
die groep wordt steeds kleiner. Een suggestie is om wekelijks op zaterdagavond de aankondiging te
doen voor de zondagse kerkdienst van de volgende dag.
• Facebook
Onderzoeken of het voor onze gemeente wenselijk is om een Facebook pagina te ontwikkelen.
Er zijn in den lande reeds veel voorbeelden.
• Jaarplannen maken
Ieder jaar in juni moet er een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het
komende jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financiële
onderbouwing, beschreven zijn.
• Samenwerking met gemeenten in de regio
Samen bereik je meer dan alleen en met dat motto is het goed samenwerking te zoeken en kennis
te nemen van elkaars werk.
Voor-enkele- cijfers, begrotingen en prognoses wordt verwezen naar de bijlagen achterin dit plan.
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Taakgroep Diaconie
Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Het diaconaat heeft alles te maken met het omzien
naar en dienen van de medemens en de schepping met als thema’s gerechtigheid, vrede en heelheid van
de schepping.
Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. De Diaconie kan en wil helpen als er geen
voorliggende voorzieningen meer zijn. Mensen hebben een fundamentele waardigheid die schuil kan
gaan achter de gevolgen van armoede, honger, ziekte, fysieke of geestelijke beperkingen of een
maatschappelijke achterstand.
De wereld om ons heen verandert en ook de kerk verandert mee. Deze tijd vraagt van mensen dat ze langer
zelfstandig blijven, verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Was het
jarenlang de overheid die “zorgde”, nu komt de zorgtaak weer direct bij de mensen zelf te liggen. En niet
iedereen is daar toe in staat. De Protestantse gemeente Gorssel/Epse wil niet terug naar de tijd waarin
mensen afhankelijk waren van de ‘bedeling en gulheid van de gegoede burgerij”. Maar ze wil wel met
een open oor luisteren en oog kijken en helpen waar nodig is, zowel in de eigen gemeente als tot ver
daarbuiten.

Algemene taken van de Diaconie
• Het inzamelen en besteden van financiële middelen via collectes in de kerk en op alle andere
mogelijke en uitvoerbare manieren ( giften, legaten en rente van eigen vermogen) om daarmee 		
ondersteuning, verzorging en bescherming te bieden aan hen die dat nodig hebben, lokaal
en wereldwijd
• Het uitvoeren van het beleid en het beheer over de Diaconiegelden
• De kerkelijke gemeente stimuleren en activeren om haar diaconale taken te vervullen door
het verbreiden van informatie in alle beschikbare media

Taken van de Diaconie waar men graag mee door wil gaan
• Open tafel
Zes keer per jaar wordt er gekookt voor maximaal 30 personen in de Brink. Er is veel belangstelling
voor en soms is er een wachtlijst. Per keer koken twee vrijwilligers thuis in hun eigen keuken. De
deelnemers betalen € 5,- en dat is kostendekkend. Er wordt aan tafel ook gecollecteerd voor het
project Saldus in Letland (circa € 400,- per jaar). Aangezien er in Gorssel ook andere initiatieven zijn
ontstaan rond gezamenlijk eten, zou enige afstemming rond data gewenst zijn.
• Project Uganda
Elk jaar wordt er € 2000,- beschikbaar gesteld voor dit project. Dit komt uit de (thema) collectes
en wordt aangevuld door de Diaconie. Als dit project wordt afgesloten binnen de komende
beleidsperiode is het van groot belang een project te kiezen dat aanspreekt en herkenbaar is. Het
verdient aanbeveling om weer met een projectgroep te starten en deze maximaal 2 jaar te laten
werken. Dit zo mogelijk in samenwerking met naburige gemeenten.
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• ZWO commissie
- Onder de Diaconie valt de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.
De commissie organiseert twee keer per jaar de kledinginzameling voor Oost Europa.
- Paas- en Adventsgroeten naar gevangenen via Amnesty International. Jaarlijks wordt na de
betreffende eredienst de medewerking van kerkleden gevraagd om kaarten te versturen. De
kaarten worden aangeleverd via Kerk in Actie die ook weer voor de uiteindelijke verzending
zorgdraagt. De mogelijkheid zou onderzocht moeten worden om deze actie breder in de gemeente
uit te zetten. Bijvoorbeeld 2 keer per jaar voor de Paas- en de Adventsgroet de Brink open te
stellen op de zaterdag voorafgaande om een schrijfmiddag te organiseren. Goede en brede
publiciteit is dan wel noodzakelijk ( Gorssel.nl, de Gids, in de Kijker etc.).
• Dankdag voor gewas en arbeid
De invulling van deze inzameling is in de loop der jaren gewijzigd. Nu wordt er voedsel ingezameld
voor de Voedselbank in Zutphen.
• Potje van € 500,De Diaconie stelt jaarlijks 500 euro beschikbaar voor een goed doel, aangedragen door één of
meerdere gemeenteleden en/of waar de gemeente, cq gemeenteleden privé bij betrokken zijn.
• ISBN (Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden)
De Stichting werkt in de voormalige gemeente Gorssel. Als er financiële noden zijn die niet door
een voorliggende voorziening kunnen worden opgelost dan komt er een hulpvraag van bv. het
maatschappelijk werk, een mantelzorger of iemand anders die signaleert. Deze hulpvraag komt
een paar keer per maand. De ISBN geeft hulp in de vorm van een lening, met zo mogelijk een
terugbetalingsregeling. Het zal duidelijk zijn dat de lening niet in alle gevallen –in z’n geheel- wordt
terugbetaald.
• Inloopmiddag
Elke woensdag van 14.00-16.00 uur staat de Brink open voor mensen die zin hebben in een
kopje koffie/thee en/of een praatje willen maken. Inmiddels heeft zich een redelijke vaste groep
ontwikkeld van zo’n 12 tot 20 bezoekers. Iedereen is welkom. Als er signalen komen die om
ondersteuning en hulp vragen wordt de predikant of het Maatschappelijk Werk ingeschakeld.
Soms kan een kaartje van betrokkenheid wonderen verrichten. Men wordt niet vergeten. Ook aan
rampen en grote problemen in de wereld (bv. de MH17) wordt aandacht besteed op deze
inloopmiddagen.
• IKA (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek en Liemers)
Het doel van IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen van alle leeftijden die zonder
zorg of begeleiding niet op vakantie kunnen. Helaas hebben zich de laatste jaren geen ouderen uit
Gorssel/Epse aangemeld.
• Verjaardagsfonds
Dit fonds wordt gevuld door donaties van bezochte ouderen die jarig zijn. Het geld wordt gebruikt
voor de zondagse bloemengroet aan een gemeentelid en aan de Paas- en Kerstgroet. De zondagse
bloemengroet wordt zeer gewaardeerd en is een goed instrument om binding te houden met
kerkleden waar ziekte en verdriet is. Maar ook kan de bloemengroet gaan naar echtparen die
50 jaar of langer getrouwd zijn.
• Paas- en Kerstgroet
Twee keer per jaar ontvangen alle kerkleden van de Protestantse gemeente Gorssel/Epse van
80 jaar of ouder een bloemengroet van de gemeente. Het gaat om ongeveer 180 groeten per keer,
een ingewikkelde en tijdrovende activiteit.
Al deze taken worden uitgevoerd door een zeer betrokken groep van vrijwilligers die zich inmiddels
al jaren voor deze diaconale taken inzet. Enkele medewerkers gaan stoppen en men is op zoek naar
nieuwe mensen.
13
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Ambities voor de komende beleidsperiode
• De Open Tafel
Deze activiteit zou men graag maandelijks willen houden, maar op dit moment vraagt dit teveel van
de vrijwilligers. Als er meer vrijwilligers en coördinatie beschikbaar zouden zijn is deze verdubbeling
het overwegen waard. Een tweede ‘kookploeg’ zou de ouderen die met veel plezier de maaltijd in
de Brink genieten maandelijks de kans geven om hiervan gebruik te maken. Ook zou men graag
beschikken over eigen warmhoudapparatuur.
• De uitleg van het doel van de wekelijkse collecte
Het zou aanbeveling verdienen om een meer stimulerende uitleg en aanbeveling te geven,
eventueel met wat voorbeelden en al dan niet gevisualiseerd. Door een meer inspirerende en
enthousiasmerende uitleg over het doel en de mogelijke besteding zal er ongetwijfeld meer geld
binnenkomen.
Wanneer er sprake is van Noodhulp ( zoals Haïti, Nepal etc.) dan zal daar (naast de collecte) meer
aandacht aan worden besteed.
• Vluchtelingenproblematiek
De Diaconie wil in de komende tijd nadenken over concrete (lokale) betrokkenheid bij het
vluchtelingenvraagstuk.
• Meer inkomsten voor goede-kerkelijke-doelen
Om meer inkomsten te genereren verdient het aanbeveling om op korter durende aansprekende
projecten intensiever in te zetten.
• Contacten met de taakgroepen Vieren en Jeugd
In samenwerking met de taakgroepen Vieren en Jeugd de jongeren meer te laten collecteren in de
erediensten. Bijvoorbeeld 1 keer per maand het zo organiseren dat 2 jongeren terugkomen in de
dienst om mee te collecteren. Een mogelijkheid is eerste Kerstdag.
• Jaarplan
Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het komend
jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financieel onderbouwd,
beschreven zijn.
• Samenwerking met gemeenten in de regio
Samen bereik je meer dan alleen en met dat motto is het goed de samenwerking te zoeken en
kennis te nemen van elkaars werk.
Voor –enkele- cijfers, begrotingen en prognoses wordt verwezen naar de bijlagen achterin dit
beleidsplan.
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Taakgroep Jeugd
Inleiding
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Maar heeft de Protestantse gemeente Gorssel/Epse nog wel de
jeugd?

Cijfers en getallen
Eind 2007 stonden er in de leeftijd van 0 tot 20 jaar 127 kinderen en jongeren ingeschreven. Daarvan deed
tot ongeveer 25% van de kinderen en jongeren in meerdere of mindere mate actief aan het jeugdwerk
mee.
Helaas moeten we nu constateren dat in de afgelopen 7 jaar het aantal kinderen dat ingeschreven staat bij
onze gemeente drastisch is afgenomen. De groep van 0-20 jaar is 87 kinderen en jongeren. Een afname van
31.5 %.
Als we naar de detailcijfers kijken dan is de groep van 0 tot 4 jaar op dit moment slechts 6 kinderen groot,
de kinderen van basisschoolleeftijd zijn er 33 en van 12-20 jaar 48. De Kinderkerk (voor kinderen van de
basisschool) vindt één maal per twee weken plaats. Daar doen tussen de 6 en de 10 kinderen aan mee.
De Kickgroep ( voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar) is op dezelfde zondag als de Kinderkerk. Vanaf
september 2015 is er voor de Kickgroep geen permanente leiding meer en wordt projectmatig gewerkt met
verschillende leiding. Vanaf januari 2015 zijn er geen jeugdouderlingen meer, maar twee coördinatoren
voor het jeugdwerk.

Algemene taken van de taakgroep Jeugd
De taakgroep Jeugd wil jeugd en jongeren centraal stellen en wil dat zij een volwaardige plaats hebben of
krijgen in de kerkelijke gemeente: als kind, als jongere, als lid van de gemeente.

Taken van de taakgroep Jeugd
Taken die op dit moment niet uitgevoerd worden, maar wel wenselijk zijn:
• Te noemen is de Oppasdienst (nu uitsluitend op aanvraag als er kinderen zijn),
• De Gezinsgevingsgroep was een groep van betrokken ouders die na wilden denken over een
opvoeding waarin ook de kerk en de bijbelverhalen een plaats hebben. Deze groep heeft tot nu toe
helaas geen vervolg gekregen.
• Op de J.A. de Vullerschool is er helaas geen GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs) meer voor
kinderen van groep 7 en 8, dat voorheen georganiseerd werd door de Protestantse gemeente
Gorssel/Epse ( mede door verandering van wettelijke regelgeving).
• Een Saldusreis voor jongeren kon niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling. Het verdient 		
aanbeveling om de contacten opnieuw te starten met de jongeren van Saldus, niet meteen fysiek
maar via Social Media, zoals Twitter, Messenger, Whatsapp en Skype. Dit vergt wel enige
voorbereiding.
• De zaterdagavondactiviteiten voor de 12+ groep is nog maar twee keer per jaar.
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• Een groep van zeer enthousiaste en betrokken vrijwilligers heeft in de afgelopen 7 jaar met hart
en ziel initiatieven op poten gezet om ook andere kinderen en jongeren te verbinden met de kerk,
de bijbelverhalen te vertellen en de daarop geïnspireerde activiteiten te ontwikkelen. Helaas stopt
in 2015 een aantal vrijwilligers. Er zouden nieuwe vrijwilligers bij moeten komen om de taken weer
een nieuwe boost te geven.
Taken van de taakgroep Jeugd die nu uitgevoerd worden en waar we mee door willen gaan:
• De Kinderkerk
• De Kickgroep
• De Herdertjestocht
• Hoe verbinden we?
De inhoudelijke vragen zoals die in het vorige beleidsplan zijn geformuleerd blijven onverminderd
van kracht. Hoe verbinden we de jeugd met de kerk en hoe kunnen we de ouders erbij betrekken?
Er is een schrikbarende leemte in kennis van de bijbelverhalen bij kinderen en jongeren. Er zijn geen
christelijke scholen in onze gemeente. We moeten constateren dat er thuis over het algemeen
weinig bijbelverhalen verteld worden.
• Vrijwilligers
De taakgroep Jeugd staat op een snijpunt in haar bestaan. Ervaren medewerkers nemen, na zeer
veel jaren van inzet betrokkenheid, afscheid in 2015. Zorgen zijn er over hun opvolging en de
daarmee samenhangende communicatie met de kerkenraad. Gelukkig blijven er ook en zij zullen
met veel inzet de kar verder trekken.

Ambities voor de komende beleidsperiode
• Koester wat we hebben en wees daar trots op. Kijk wel naar de realiteit: blijven enthousiasmeren
van vrijwilligers en ouders van schoolgaande kinderen.
• Mogelijk opnieuw een inventarisatie wat ouders bezighoudt ten aanzien van de geloofsopvoeding
van hun kinderen. Dit in samenwerking met andere taakgroepen.
• Ontwikkelen van kerkelijke activiteiten die laagdrempelig en uitnodigend zijn, zoals het succes van
de Herdertjestocht.
• Voor de jongeren van 12-16 jaar is er 2 keer per jaar een activiteit op een zaterdagavond, nl de
Sirkelslag en rond Pasen the Passion. Misschien is dit uit te breiden naar 4 keer per jaar met een		
activiteit. Denk aan bv Skype, Whatsapp of andere vormen van Social media met jongeren in Saldus.
Maar dit is zeer afhankelijk van vrijwilligers en de betrokkenheid van jongeren.
• Oecumenische jeugdvieringen samen met de RK kerk van Joppe
• Meer samenwerking met jeugdouderlingen in de regio
• Het organiseren van meer gezinsdiensten opdat ook ouders zich meer aangesproken voelen in de
eredienst
• Organiseren van een jeugddienst op de zaterdagavond met bv het Theater van Wilma Makkink
• Ontwikkelen van een Facebook pagina gericht op jeugd in samenwerking met de taakgroep
Communicatie
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• Opstarten van een muziekgroep/ koortje, waarin kinderen, jongeren en ouders samenspelen
en/of zingen.
• Jongeren meer laten collecteren in samenwerking met de taakgroepen Vieren en Diaconie.
Bijvoorbeeld één keer per maand het zo organiseren, dat twee jongeren terugkomen in de dienst
om mee te collecteren. Ook eerste Kerstdag is een mogelijkheid.
• Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het komend
jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financieel onderbouwd,
beschreven zijn.
• Regionale samenwerking is grensverleggend en inspirerend en naast dat het energie vraagt, biedt
het nieuwe kansen!
• Zingeving verbinden met schwung en actie!
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Taakgroep Leren
Deze taakgroep wil het leren van gemeenteleden ondersteunen teneinde het geloofsleven te verdiepen en
zo bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling en koers van de gemeente.
De taakgroep Leren biedt daartoe aan de gemeente Gorssel/ Epse elk seizoen een wisselend programma
van activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Ook mensen buiten onze gemeente worden via
de media van deze activiteiten op de hoogte gesteld en worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te
nemen.
De taakgroep Leren brainstormt elk voorjaar over het komende winterprogramma. Het programma wordt
gepresenteerd in het zogenaamde Rode Boekje ( met als geel inlegvel een opsomming van activiteiten in
omliggende gemeenten). Later in het seizoen worden per activiteit aanvullende publicaties verzorgd.
Veel mensen krijgen dit Rode Boekje onder ogen. Er kan daarnaast een afweging gemaakt worden om de
publicaties via meer actuele media door het seizoen heen te laten plaatsvinden.
De laatste jaren is gekozen voor één hoogtepunt per seizoen, zoals bijvoorbeeld de zeer goed bezochte
lezing van ds. Carel ter Linden met drie voorbereidingsavonden er aan voorafgaand, alsmede de
tentoonstelling en inspirerende lezing over Charlotte Salomons. Daarnaast zijn diverse thema’s: warm
lopen voor je geloof, samen een film bekijken en bespreken, fototentoonstelling, etc.

Algemene taken
• Het verzorgen van een jaarlijks wisselend programma inzake geloofsverdieping.
• Het organiseren van diverse kringen.

Specifieke taken
• Jaarlijks opzetten van het programma voor het komende seizoen (september t/m mei). Het zou
aanbeveling verdienen om het programma meer doelgroep gericht te organiseren. Verschillende
min of meer vaste onderdelen komen hierin terug, zoals diverse lezingen, warm lopen voor je
geloof, film kijken en achteraf bespreken, etc. Tot op heden wordt dit winterprogramma
gepresenteerd in het Rode Boekje.
• Het organiseren en activeren van diverse kringen
• Goedlopende publiciteit organiseren zowel binnen de kerk (bijvoorbeeld Kerkespraak) als buiten
onze kerk (zoals de Gids, www.gorssel.nl www.epsejoppe.nl etc.). Het is uiterst belangrijk gebleken
dat de informatieverstrekking veel aandacht krijgt.

Ambities voor de komende beleidsperiode
• Onderzoeken of er opnieuw een groep gestart kan/moet worden voor ouders met schoolgaande
kinderen met als thema geloofsopvoeding. Dit in samenspraak met de taakgroep Jeugd en
omliggende gemeenten.
• Cursussen opzetten, zoals bijvoorbeeld enkele jaren geleden gebeurd is rondom Maria Magdalena
en Ester. Belangrijk is hierbij aandacht voor PR, publicaties, mond-tot-mondreclame, alsmede
vooraf informatie over inhoud, aanpak en aantal bijeenkomsten.
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• Mogelijkheden onderzoeken om het Rode Boekje te vervangen door gebruik te maken van meer
actuele media op het moment dat er een activiteit aan de orde is. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk
een mededeling in de eredienst te doen, om zo mensen te herinneren aan diverse activiteiten.
• Samenwerken met omliggende gemeenten om activiteiten op te zetten. Er kan echter ook
samenwerking gezocht worden met de Gorsselse Kunstkring, Plus Punt ( in het Trefpunt) om samen
lezingen te organiseren met religieuze onderwerpen.
• Jaarplan
Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het komend
jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing én financieel onderbouwd,
beschreven zijn.
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Taakgroep Pastoraat
Inleiding
De kerk is bij uitstek de plek waar men omziet naar elkaar. Dat gebeurt in vele ontmoetingen, in en buiten
het kerkgebouw en in het bijzonder in het pastoraat. In het algemeen kun je zeggen dat pastoraat gelijk
staat aan omzien naar elkaar. In het bijzonder geldt dat voor het omzien naar ouderen, zieken of mensen
in een moeilijke situatie zoals bij overlijden, echtscheiding of werkeloosheid. Pastoraat is dan een eindje
oplopen op de weg die je gaat met de ander in het stellen van geloofs- en levensvragen. Dat kan in
gespreksgroepen of bijbelkringen, bij groothuisbezoek en in het individuele bezoek van een ambtsdrager of
een vrijwilliger/bezoeker.
Wij zijn een zeer grijze gemeente. Meer dan de helft van onze gemeenteleden is 65 jaar of ouder. Het
pastoraat voor ouderen heeft prioriteit. De ondergrens om ouderen te bezoeken is gesteld op 70 jaar.
Uit gesprekken met gemeenteleden en pastores blijkt dat voor de gemeente Gorssel/Epse het individuele
pastoraat voor ouderen zeer op prijs wordt gesteld.
De leeftijdsgrens van 70 jaar is overigens arbitrair. Jongeren en (langdurig) zieken die bezoek op prijs stellen
horen ook tot de doelgroep.
Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in wijken. De indeling in wijken werkt in principe goed en kan zo
behouden blijven. Iedere wijk heeft één of meer bezoekers. Maar vanwege een tekort aan wijkouderlingen
zijn er knelpunten.

Taken van de taakgroep Pastoraat
• Pastoraat
		 Pastoraat kun je omschrijven als omzien naar elkaar en een eindje oplopen op de weg die je gaat
met de ander in het bespreken van geloofs- en levensvragen.
• Crisispastoraat
		 Mocht er plotseling behoefte ontstaan aan pastorale ondersteuning dan kan dit in de vorm van 		
crisispastoraat aangeboden worden. De zorg voor elkaar is in onze gemeente groot. Veel
gemeenteleden zien om naar leeftijdgenoten en zorgen zo voor een sociaal netwerk.
• Pastoraat verpleeghuis
		 Opname van gemeenteleden in een verpleeghuis is voor de betrokkenen een ingrijpende
gebeurtenis. In de meeste verpleeghuizen is een eigen pastorale verzorger. Bij een definitieve
opname komt de pastor niet meer op bezoek. Het is de taak van de pastor of de ouderling om
betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen Maar gemeenteleden die er de voorkeur aan geven
om betrokken te blijven bij de Protestantse gemeente Gorssel/Epse kunnen dit natuurlijk aangeven.
De jaarlijkse Paas- en Kerstgroeten blijven de band met onze gemeente vormen.
• Ouderenpastoraat Borkel
		 Een enthousiast team verzorgt in de Borkel het pastoraat. Het pastoraat richt zich op de leden van
de protestantse gemeente Gorssel/Epse.
Om de twee weken vindt er een kerkdienst plaats in de Borkel, waar overigens nadrukkelijk 		
iedereen welkom is.
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• Ziekenhuispastoraat
		 Het pastoraat geldt ook voor leden van onze kerk die in het ziekenhuis worden opgenomen. Echter
opname in ziekenhuis is niet altijd bekend.
Afstemming van informatie tussen pastors, ouderlingen en bezoekers is een aandachtspunt. Ook
wordt daarbij een beroep gedaan op de overige gemeenteleden.
• Bezoekersbijeenkomsten
		 Twee keer per jaar wordt voor de wijkouderlingen en bezoekers/sters een ochtend georganiseerd
om aan de hand van een bepaald thema de bezoekers toe te rusten voor hun werk. Zowel algemene
als meer pastorale onderwerpen kunnen aan de orde komen. Deze ochtend wordt met name geleid
door de kerkelijk werker.
• Wijkbijeenkomsten
		 Jaarlijks worden alle gemeenteleden uitgenodigd om deel te nemen aan de wijkbijeenkomsten. 		
Deze worden zowel in Gorssel als in Epse gehouden. Er wordt gewerkt aan de hand van een thema.
De bijeenkomst wordt ingeleid door de predikant of kerkelijk werker. Zowel De Borkel als het
Wansinkhof worden hierbij betrokken.

Ambities voor de komende beleidsperiode
• Doelgroepenpastoraat
Mensen in een bepaalde levensfase hebben vaak behoefte aan lotgenotengesprekken. Dat biedt
herkenning en ondersteuning. In een sterk vergrijzende gemeente als Gorssel ligt het voor de hand
om te beginnen met een rouwgroep. Een groep die ook een steuntje in de rug kan gebruiken zijn de
(licht) verstandelijk beperkten. Zij vallen vaak tussen wal en schip
• Contacten onderhouden
De Taakgroep Pastoraat wil contact met alle gemeenteleden onderhouden. Met een open mind wil
zij onderzoeken op welke manieren dat kan. Zo wil zij bijvoorbeeld zien of het wenselijk is om naast
individueel pastoraat ook groepspastoraat te organiseren.
• Ledenlijst actueel houden
De ledenlijst is een belangrijk basisdocument. Belangrijke mutaties zijn: overlijden, verhuizingen
van onze leden, nieuw ingekomen kerkleden. Periodiek moet de lijst van kerkleden daarom
aangepast worden en doorgegeven worden aan de taakgroepen en die kunnen daarmee de eigen
administratie aanpassen.
• Betere afstemming taakgroepen
De kleine kerkenraad (KKR) van onze kerk zorgt voor duidelijke communicatie over de plannen en
de uitvoering van deze plannen binnen de taakgroepen. Om nodeloos uitwisselen van notulen te
voorkomen, brengt de afgevaardigde van een taakgroep de belangrijkste punten in. In het verslag
van deze KKR-vergadering staat aangegeven wie voor welke afspraak verantwoordelijk is.
Afsprakenlijsten in iedere taak groep zijn gewenst; de scriba kan bij de agendering van de kleine
kerkenraad deze lijsten inbrengen.
• Jaarplan
Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de meest actuele plannen 		
zo concreet mogelijk beschreven zijn met een tijdpad, met bemensing én met een financiële
onderbouwing.
• Samenwerking met gemeenten in de regio
Samen bereik je meer dan alleen en met dat motto is het goed de samenwerking te zoeken en 		
kennis te nemen van elkaars werk.
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Taakgroep Vieren
Vieren neemt binnen onze kerkgemeenschap een belangrijke plaats in. Vieren voor en door ons allen die
zich geïnspireerd weten door hun geloof, de bijbel - Gods woord-.
De eredienst heeft in de laatste twee beleidsplannen dan ook een belangrijke plaats ingenomen. Immers,
de eredienst staat niet op zichzelf, maar is ook een inspiratiebron voor ander kerkelijke en maatschappelijke
activiteiten van onze gemeenteleden.
De huidige taakgroep Vieren is een communicatieplatform en vergadert 4 à 5 keer per jaar.
Predikant en cantororganist verzorgen de inhoudelijkheid en liturgie van de zondagse erediensten. Naast
deze twee leden zijn er afvaardigingen van bloemendienst, diaconie, pastoraat, preekvoorziener, kosters
van Epse en Gorssel, die allen zitting hebben in de taakgroep Vieren.

Algemene taken
• De taakgroep Vieren houdt zich bezig met alle zaken rondom de vieringen binnen onze gemeente.
De taken zijn inhoudelijk en praktisch gericht.
• Tevens wil de taakgroep een denktank zijn en een signaleringsfunctie hebben van en voor alles wat
te maken heeft met de eredienst.

Specifieke taken
• Plannen van dienstdoende predikant, cantororganist
De preekvoorziener zorgt voor de planning van diensten van (gast-)predikanten. Uiteindelijk is er
één rooster met daarop diensten van predikanten, ouderlingen, diakenen en zondagen met Heilig
Avondmaal, dat door de scriba wordt rondgestuurd. Ook de collectebestemmingen en bijzondere
diensten staan op dit rooster.
• Vorm en inhoud van de orde van dienst vaststellen
Predikant en cantororganist stellen in overleg de liturgie samen. Dit kan voor een periode van het
kerkelijk jaar zijn, maar ook voor een speciale dienst.
• Coördineren van speciale diensten/perioden
Bedoeld worden de speciale periodes rondom advent, Kerst, de 100 dagen rondom Pasen en
Pinksteren. De vergaderdata van de taakgroep Vieren zijn op deze speciale diensten afgestemd.
• Liederen/ muziek integreren in het geheel van de eredienst
De cantororganist oefent zo nodig met de gemeente nieuwe liederen aan het begin van
de eredienst.
• Plannen/ overleggen over inbreng cantorij
De afgelopen jaren is geprobeerd de cantorij te verjongen. Helaas zijn er geen nieuwe, jonge(re)
leden bij gekomen.
• Lectorengroep coördineren
De lectorengroep is op dit moment in oprichting. De lectoren verzorgen de schriftlezingen tijdens
de erediensten. Een goede voordracht en duidelijke stem zijn noodzakelijk.
• Organiseren van zangdiensten
Aanvankelijk gaven gemeenteleden voorkeursliederen op die tijdens de zangdienst gezongen
werden. De laatste keren is gekozen voor een thema (bv vogels) voor de te zingen liederen uit het
nieuwe Liedboek.
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• Coördineren van inbreng bloemendienst
Elke zondag verzorgt de bloemendienst een boeket, alsmede een bloemengroet, dat naar een
gemeentelid wordt gebracht. Tijdens bijzondere periodes van het kerkelijk jaar ( zoals advent en
de 40-dagentijd rondom Pasen) worden liturgische bloemschikkingen gemaakt met begeleidende
uitleg.
• Overleg met Kinderkerk en Kickgroep
		
Dit is nodig voor het inleidende gesprekje met de kinderen en voor het organiseren van
kinderkerk-/jeugddiensten.
• Overleg met diaconie over onder meer het Heilig Avondmaal, collectes en mededelingen
		
Ook andere speciale diensten (zoals dankdag) vragen om onderlinge afstemming.
• Overleg met kosters
		
De koster(es) dient als gastheer (-vrouw) namens de gemeente op de hoogte te zijn van alle
activiteiten rondom een viering om zijn/haar coördinerende taak goed te kunnen uitvoeren.

Ambities
• Enthousiasmeren van actieve betrokkenheid van gemeenteleden bij de inhoudelijke en liturgische
voorbereiding van de erediensten
De taakgroep Vieren functioneert nu voornamelijk als een communicatieplatform. Inhoudelijke
inbreng van gemeenteleden in welke vorm dan ook draagt bij aan de levendigheid, betrokkenheid
en binding met de gemeente.
• Opzetten van groep(en) gemeenteleden die het werken met eigentijdse projecten en thema’s,
over meerdere erediensten verspreid, kan initiëren
Hierbij wordt gedacht aan vooral de tussengroep, dus onder andere gezinnen met schoolgaande
kinderen.
• Nieuwe vormen van vieringen introduceren
De vorm “Thomasdiensten” wordt tijdens jongerendiensten al enkele jaren benut. Ook
Taizé-vieringen kunnen worden ontwikkeld. Een koortje om de Taizéliederen te oefenen verdient
dan aanbeveling. De nieuwe kerkzaal in Gorssel biedt mogelijkheden om ook andere vormen van
vieringen te introduceren.
Het bezinningsweekend van de kerkenraad (2013) heeft al laten zien dat hier behoefte aan is.
Ook de huidige richting die de synode aangeeft, ondersteunt dit punt.
• Beamteam voor Gorssel samenstellen om beamergebruik en –mogelijkheden te coördineren
en evalueren
In Epse is inmiddels een beamer geïnstalleerd, maar er is nog geen “beamteam”. Het gebruik van de
beamer kan voor veel onderdelen van onder andere de eredienst een goede ondersteuning zijn
voor teksten, beeld, muziek en mededelingen. Ook zal na de herinrichting van de kerkzaal in Gorssel
een “beamteam” operationeel moeten worden. Er zal een goede afstemming moeten plaatsvinden
met andere taakgroepen.
De taakgroep Vieren zal voor het beamergebruik in erediensten inhoudelijke en uitvoerende
richtlijnen formuleren. Dit ook in samenwerking met de taakgroep Communicatie.
• Elke eredienst zorgen voor een map met grote letterkopieën van de te zingen liederen
Binnen onze gemeente hebben verschillende leden enorme steun aan grote letter-kopieën. Er is
veel behoefte aan de wekelijkse aanwezigheid van deze mappen. Dit onderdeel kan in een groter
perspectief geplaatst worden: de taakgroep Vieren zal naar meerdere ondersteunende
mogelijkheden blijven zoeken, zodat mensen zo lang mogelijk actief betrokken kunnen blijven.
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• Jongeren laten collecteren
De jongeren meer laten collecteren in de erediensten. Bijvoorbeeld één keer per maand het zo
organiseren, dat twee jongeren terugkomen in de dienst om mee te collecteren. Ook bijvoorbeeld
eerste Kerstdag is een mogelijkheid. Dit zal in overleg gebeuren met de taakgroep Diaconie en 		
Jeugd.
• Opzetten structurele microfoontrainingen
Het komt te vaak voor dat het gesprokene vanaf het liturgisch centrum in de kerkzaal niet goed
verstaanbaar is. Microfoontraining is uitermate belangrijk om de boodschap goed over het voetlicht
te brengen.
• Opstarten ideeënbus
Ideeën zijn welkom maar de taakgroep ziet liever geen anoniem verwoorde ideeën.
• Organiseren van zangdiensten
De huidige zangdiensten kunnen mogelijk versterkt worden met Gorsselse koren en/of koren uit de
omgeving.
• Meer gebruik maken van de website voor actuele informatie
In deze tijd van snelle communicatie is het heel belangrijk dat informatie over erediensten,
dienstdoende predikanten actueel op onze website vermeld staat. De jeugd bereiken we
bijvoorbeeld makkelijker met social media.
• Jaarplan
Ieder jaar moet er in juni een nieuw jaarplan beschikbaar zijn, waarin de plannen voor het komend
jaar geactualiseerd worden, concreet en met een tijdpad, bemensing en financieel onderbouwd,
beschreven zijn.
• Samenwerkingsverbanden opzetten met omliggende gemeenten om te komen tot meer
gezamenlijke erediensten, ook diensten met een speciaal karakter.
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Slotwoord
Wij willen graag een ieder bedanken die ons in de afgelopen anderhalf jaar inhoudelijk en praktisch heeft
ondersteund, tijd heeft vrijgemaakt om te overleggen en ons heeft geïnformeerd om te komen tot het
beleidsplan 2016-2020.
De leden van de beleidscommissie spreken de oprechte hoop uit dat deze aanbevelingen, suggesties en
voorstellen ‘niet op de plank´ blijven liggen, maar worden opgepakt om ons ‘gemeente zijn’ te verstevigen
en te verdiepen.
De beleidscommissie
Gorssel/Epse, december 2015
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Bijlagen
Gemeente vergadering

Grote Kerkenraad

Organisatie Prot. Gem. Gorssel/Epse
Versie: 11 feb. 2014
Kleine Kerkenraad
Moderamen

Taakgroep

Taakgroep

Taakgroep

Taakgroep

Taakgroep

Taakgroep

Taakgroep

Pastoraat

Jeugd & Jongeren

Leren

Vieren

Diaconie

Beheer

Communicatie &
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Wijkouderlingen
Bezoekers
Pastorale zorg
Wijkavonden
Jan Brandhof

Jeugdouderlingen
Oppas
Kinderkerk
Kick
Basiscatechese
Jeugd- en
Gezinsdiensten
Groep
‘Gezingeving’
Zaterd.avondact.
Ontbijt
GVO

Programma Geloofsverdieping
Rehoboth groep
Leerhuis Epse
Leeshuis
Theolog. Café
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Liturgie
Eredienst
Bloemen
Preekvoorz.
Musicals
Cantorij
Spec. Diensten
Vieringen in
De Borkel
Koffieschenken
Rouw- en
Trouwdiensten
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College van
Diakenen
ZWO
OpenTafel
Inloopmiddag
ISBN
Kerst- en Paasgroeten
Bloemengroet
Vakantiesouderen
Kerkvervoer
Dankdag
Kledingactie
Project Kerk in
Actie
Collecterooster

College van
Ouderling/Kerkrentmeesters
Kerkgebouwen
Nevengebouwen
Orgels
Beeld & Geluid
Medewerkers
Kerkbalans
Eindejaarscollecte
Solidariteitskas
Vermogensbeheer
Financiële adm.
Ledenadmin.
Markten
Archief
Collecterooster

Kerkespraak
Website
Externe media
Centrale Agenda
Roosters
Huisstijl
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Gemeenteleden
2009
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338
1.101

Belijdende leden
Doopleden
Gemeenteleden

Pastorale eenheden
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19.500

36.500
3.600

2014

Resultaten Kerk
Jaren
Opbrengsten
Kosten
Resultaat

2015

2016

2017

2018

2019

Blad 1
2008
265.111
260.125
4.986

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
261.549 258.500 204.374 199.178 200.381 217.000 214.000 211.000 208.000
297.665 280.636 246.366 227.900 225.818 244.000 246.000 248.000 250.000
-36.116 -22.136 -41.992 -28.722 -25.437 -27.000 -32.000 -37.000 -42.000
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Blad 2
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Vermogen Kerk
Eindsaldo per 31/12/2015 (na verbouwing) bedraagt € 600.000,Dit bedrag wordt gebruikt voor aanvulling exploitatietekorten komende jaren
Resultaten Diaconie
Inkomsten
Uitgaven
Resultaat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25.029
26.516
-1.487

24.319
23.807
512

23.456
24.203
-747

22.666
23.887
-1.221

22.653
23.333
-680

23.265
23.234
39

20.251
20.061
-190

30.000
25.000
20.000

15.000
10.000
5.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-5.000
Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

€ 242.000

Vermogen Diaconie Eindsaldo per 31-12-2014
Dit vermogen bestaat uit uitstaande leningen, certificaten, obligaties

€ 17.000
€ 259.000

Contanten, kort geld
Totaal
Blad 3
VERKLARING van de begrippen
Gemeente leden
= ingeschreven als lid van de kerk (belijdende- + doopleden)
Belijdende leden
= leden die gedoopt zijn en belijdenis hebben gedaan
Doopleden
= leden die alleen gedoopt zijn
Bijdragende leden
= leden die financieel bijdragen aan de kerkelijke gemeente
Niet betalende leden = betreft ca. 5 % van de leden, veelal mensen die zorgbehoevend zijn.
Een niet-betalend lid kost aan:
Kerkespraak
€ 20,=
Solidariteitskas
€ 5,=
Kerkelijk Quotum
€ 15,=
Voor een pastorale eenheid van 2 personen zijn de kosten € 60,= p / jaar.
Pastorale eenheden = het aantal adressen waar gemeenteleden wonen
Solidariteitskas
= per lid wordt een bijdrage gevraagd van € 10,=. ( bijdrage in 2014
Hiervan wordt € 5,=/ gemeentelid afgedragen aan de landelijke PKN
( afdracht in 2014
PKN ondersteunt hiermee financieel zwakke gemeenten.
Kerkespraak
Kerkelijk quotum

€ 4.400,= )
€ 3.350,= )

= bijdrage in de kosten ( kost ca. € 20,= / jaar / pastorale eenheid)
( bijdrage in 2014 € 4.685,= )
= afdracht aan de landelijke PKN
( afdracht in 2014 € 7.500,= )
Het bedrag is afhankelijk van Kerkbalans, het bezit en de inkomsten van onze gemeente.

Pastorale eenheden
Jongeren boven de 18 jaar, die bijdragen aan Kerkbalans en nog thuis wonen worden als
een nieuwe pastorale eenheid beschouwd
In het gemeenteleden bestand zijn in 2014 34 adressen opgenomen, die wel de Kerkespraak lezen maar verder geen band
hebben met de Kerk.
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