Jaarplan 2015 en terugblik 2014
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
Het concept jaarplan wordt besproken in de gemeentevergadering van 28 november 2014.
De opmerkingen en aanvullingen die tijdens dat gemeenteberaad zijn gemaakt, worden
verwerkt in dit jaarplan.
Het Jaarplan 2015 wordt door de kerkenraad vastgesteld in de vergadering van 2
december 2014.

De toekomst van de gemeente
Terugblik Eredienst
In februari heeft de gemeente ingestemd met het kerken in één gebouw vanaf
september 2014, wisselend per maand.
Om het samen kerken ook in de vorm voor eenieder herkenbaar en werkbaar te
maken is een nieuwe orde van dienst (m.u.v. de Avondmaaldiensten)
ontworpen.
Jaarplan Afgesproken is om de nieuwe orde van dienst na een jaar (in september 2015)
te evalueren. Het onderwerp Avondmaal zal (na de bespreking tijdens de
wijkavonden) tijdens het Gemeenteberaad van mei 2015 besproken worden.
Terugblik Open Kring Vieringen
De Open Kring Vieringen zijn inmiddels een vaststaand gegeven; vanaf
september 2014 vinden de vieringen plaats in DNS op zaterdagmiddag in
oecumenisch verband.
Jaarplan Een voorbereidingsgroep ontwikkelt de uitbouw en gevarieerde invulling van de
Open Kring Vieringen, in samenwerking met o.a. (ELG), Perki en de Reformed
Presbyterian Church. Er moet meer aandacht komen voor de vormgeving en
verspreiding van de publiciteit.
Terugblik PERKI
De samenwerking met PERKI is geïntensiveerd en heeft vorm gekregen in een
concept samenwerkingsovereenkomst.
Jaarplan PERKI werkt actief mee bij de Open Kring vieringen. Er zal kanselruil
plaatsvinden en gezamenlijke diensten en andere activiteiten zullen worden
georganiseerd.
Terugblik De weg naar 2020 en profiel
Tijdens de wijkavonden van 2013 is gesproken over de soort gemeente die we
willen zijn. Het model van de gastvrije gemeente (“herberg”) bleek het meeste
aan te spreken.
De werkgroep PGZO 2020 heeft zich gebogen over de toekomst van de
gemeente en ideeën voor vernieuwing, o.m. aan de hand van de uitkomsten van
de wijkavonden en eigen onderzoek. Tijdens de kerkenraadsdag van mei en het
gemeenteberaad van juni is hier op voortgeborduurd. Dit alles heeft geleid tot
vele waardevolle ideeën.
De samenwerking met Diemen en Duivendrecht heeft nog geen grote vlucht
genomen. Vooralsnog blijft deze beperkt tot het uitwisselen van informatie over
elkaars activiteiten. Een gezamenlijk leerhuis is niet van de grond gekomen.
Jaarplan Met behoud van het goede (zondagse vieringen en bestaande activiteiten, o.m.
voor de ouderen) willen we ook alternatieven aanbieden voor groepen die zich
(nog) niet zo makkelijk aansluiten bij onze gemeente. Daarnaast willen we, om
krachten en mogelijkheden voor de toekomst te bundelen, verder gaan in de
samenwerking met de andere groepen en gemeentes in de beide kerkgebouwen
(eigen omgeving), de buurt (stadsdeelverband), bijvoorbeeld met Stap Verder,
en met de buurgemeentes (regionaal verband). Samenwerking met de PKA
(stedelijk verband) zal ook verder worden onderzocht.
Belangrijk is het aanbrengen van focus, enerzijds om een helder beeld van onze
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gemeente naar binnen en naar buiten toe te scheppen, anderzijds om
schaarser wordende menskracht en middelen gerichter in te kunnen zetten.
De werkgroep PGZO 2020 zal een en ander verder uitwerken en met voorstellen
komen over invulling en uitwerking.
Terugblik Predikanten
In de voorbereiding op de pensionering van predikant Jan van der Meulen is het
plan aan de gemeente voorgelegd om de tijdelijke aanstelling van Justine
Aalders via een beroep om te zetten in een vaste parttime aanstelling met
ingang van 1 januari 2015. De gemeente heeft hiermee ingestemd.
Jaarplan Er zal een plan worden opgesteld van pastorale taken en prioriteiten voor de
toekomst (gebaseerd op hierboven genoemde uitkomsten). Met als doel de
parttime aanstelling van predikant Justine Aalders aan te vullen op
toekomstbestendige wijze.

Model kerkenraad en werkgroepen
Terugblik De compactere kerkenraad heeft in de loop van 2014 gestalte gekregen. Veel
ambtsdragers hebben afscheid genomen, gelukkig is er ook een aantal
dienstmedewerkers aangetreden. Het werven van vrijwilligers, ook
ambtsdragers, blijft echter een prioriteit.
Aan de communicatie is meer aandacht gegeven, maar dit blijft een attentiepunt.
Jaarplan Om de beschikbare vrijwilligers zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, om
ook anderen buiten de kring van vaste vrijwilligers te betrekken en om gerichter
aan doelen te werken zal er meer op projectbasis gewerkt worden. Het biedt de
mogelijkheid een duidelijke opdracht te verstrekken met een gedefinieerd einde
en daarmee enerzijds de betrokken vrijwilligers houvast te bieden en anderzijds
de werkgroepen en kerkenraad helderheid over het proces te geven.
De communicatie moet nog beter. Bij elke nieuwe actie/activiteit zal benoemd
moeten worden welke communicatie en/of PR hiermee gemoeid is en hoe/door
wie dat opgepakt zal worden. Dit is ook een van de taken van de werkgroep
Communicatie.

Jeugd- en jongerenwerk
Terugblik De kindernevendienst medewerkers hebben een geslaagde cursus gevolgd.
De 12+ diensten zijn in de loop van 2014 gestopt wegens gebrek aan
belangstelling.
In DDS is een Kinder Bijbel School gestart.
Jaarplan

De kindernevendienst wil ook in 2015 zorgen voor een leuke en leerzame
kerkgang voor de kinderen met extra aandacht voor de basis Bijbelverhalen.
Alleen als er vraag naar is worden de 12+ diensten hervat.
De Kinder Bijbel School groeit en zal worden voortgezet.

Leren
Terugblik De Bijbelkring op dinsdagochtend is voortgezet.
Er is een ronde wijkavonden gehouden met het thema: “Lezen met het hart”.
Er zijn drie avonden met sprekers geweest: de eerste met Christiaan Winter,
zingen uit het Nieuwe Liedboek. De tweede avond ging over de Vluchtgarage,
met Geesje Werkman, voorbereid door de diaconie. De derde avond, met
Martha Frederikson, werd helaas door weinigen bezocht.
Jaarplan

Ook in 2015 blijft de Bijbelkring bijeenkomen.
In DNS is een leerhuis “Wat geloven we (nog)?” gestart. Dit leerhuis zal een
nieuwe start maken op een nader te bepalen datum.
Tijdens wijkavonden zal eerst het thema ‘Lezen met het hart’ worden
voortgezet, daarna zal de viering van het Avondmaal besproken worden.
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Ook dit voorjaar zullen er weer drie sprekers worden uitgenodigd. De eerste
avond zal zijn op 26 februari, dan zal Manuela Kalsky spreken over haar werk.

Toerusting
Terugblik Er is een bijeenkomst gehouden om ambtsdragers en dienstmedewerkers
bekend te maken met de gang van zaken in de kerkgebouwen.
In mei is een kerkenraadsdag geweest, waarin twee belangrijke onderwerpen
zijn behandeld:
- Bezinning op de kracht van onze verschillen: hoe kunnen we de verschillen (in
persoonlijkheid, in talenten, in geloofsopvatting, etc.) inzetten om samen verder
te komen door gebruik te maken van respect naar elkaar, nieuwsgierigheid naar
de ander en trots zijn op jezelf en elkaar.
- Bezinning op onze toekomst: wat willen en kunnen we doen om onze
gemeente toekomstbestendig en gastvrij te maken?
De werkgroep Vrijwilligerszorg heeft o.m. een vrijwilligersdag georganiseerd en
zich samen met het moderamen, bezonnen op haar taken.
Jaarplan

In 2015 zal weer een kerkenraadsdag worden gehouden, met als doel bezinning
op belangrijke onderwerpen en teambuilding.
In extra vergaderingen van het moderamen (moderamen-plus),waarin
verdieping en toerusting wordt gezocht, kan het moderamen zich richten op de
visie en toekomst van de gemeente. Afhankelijk van het onderwerp kunnen
werkgroepen worden uitgenodigd om hierover mee te praten.
Er zal een middag worden georganiseerd voor allen die betrokken zijn bij de
eredienst
De werkgroep Vrijwilligerszorg zal een ronde langs de werkgroepen maken met
‘evaluatie-visitatie-waardering’ bezoeken.
Op 26 juni wordt de volgende vrijwilligersavond gehouden in De Nieuwe Stad.
Het onderwerp “De kracht van de verschillen”, waarmee de kerkenraad in mei
2014 aan de slag ging, verdient vervolg voor meer gemeenteleden. In 2015 zal
een training worden aangeboden voor mensen die bezoekwerk doen of
betrokken zijn bij diaconaat/pastoraat. Daarna kan het een onderwerp zijn voor
wijkavonden.

Missionair gemeente zijn
Terugblik De missionaire modellen zijn, tezamen met de uitkomsten van de
kerkenraadsdag in mei en het gemeenteberaad in juni, verwerkt door de
werkgroep PGZO 2020
Jaarplan

Zie “De toekomst van de gemeente” onder “De weg naar 2020 en profiel”.

Hieronder vallen de activiteiten A t/m C
A)
Verschillende soorten kerkdiensten op verschillende aanvangstijden
Terugblik Vanaf september worden de kerkdiensten om de maand afwisselend in DDS en
DNS gehouden om 9:30 uur.
De Open Kring Vieringen zijn verschoven naar zaterdag 17:00 uur in DNS.
Jaarplan

Zie “De toekomst van de gemeente” onder “Eredienst” en “Open Kring
Vieringen”.
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B)
Multicultureel gemeente zijn en oecumene
Terugblik Met de PCG en andere kerken is een geslaagde middag gehouden over
rouwverwerking. Het uitje is niet doorgegaan.
Jaarplan

De banden met Perki worden nauwer aangehaald, zoals in de
samenwerkingsovereenkomst staat beschreven.
De contacten met andere kerken in onze buurt worden voortgezet.
De middag over rouwverwerking zou een vervolg moeten krijgen (met een
ander onderwerp).

C)
Kerk in de buurt
Terugblik Via Stap Verder, de Kinder Bijbel School, de rommelmarkt op woensdag, de
eetgroepen en de kunstmarkt zijn wij kerk in de buurt.
In 2014 is spontane hulp opgezet voor de bewoners van de Vluchtgarage waarin
onze gemeente een belangrijke rol speelt. Getracht wordt de politiek te
beïnvloeden.
Jaarplan

Ondersteuning van alle bovengenoemde groepen en activiteiten.
Ondersteuning van de Vluchtgarage zolang dat nodig is.
Ook de werkgroep PGZO 2020 heeft dit onderwerp op de agenda.
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