JAARPLAN REGIEGROEP EXTERNE SAMENWERKING EN VERDIEPING
2022
De afgelopen periode heeft ons des te meer geleerd dat lang vooruit plannen goed is om
doelen voor ogen en focus te houden, maar dat een flexibele aanpak daarbij de voorkeur
verdient.
Het jaarplan van de RG ESV geeft daarom de prioriteiten voor de komende periode weer
met de ideeën voor aanpak en timing.
We gaan hierbij uit van ons jaarplan voor 2020: de uitgangspunten en doelen staan nog
steeds overeind, maar de uitvoering is door de gevolgen van COVID-19 op veel punten niet
of deels of anders opgepakt. Voor 2021 is om dezelfde reden geen jaarplan gemaakt.
De RG zal door het jaar heen regelmatig verslag doen aan kerkenraad en gemeente over de
opvolging van de plannen.
WHY: uitgangspunten en doelen
Verbinding zoeken en maken met mensen en groepen in de omgeving van de
PGZO, vanuit de visie van open communicatie met andere culturen en geloven:
• Bloembladen PGZO met elkaar en anderen verbinden voor zover het gaat
om elementen van oecumene en externe samenwerking en multiculturele
verdieping
• Kerken en culturen met elkaar verbinden, startend vanuit ons eigen
perspectief van DNS/DDS. Zoeken naar verdieping van het kerkzijn met
verschillende culturen
• Contacten leggen met de wijken waarin we gevestigd zijn; dat zijn onze
naaste buren en onze verzorgingsgebieden
• Contacten leggen met externe partijen: van elkaar leren (kennis en kunde)
• Ons op de kaart zetten: wij zijn een voorbeeld hoe samen”leven” in de
praktijk kan werken.

WHAT: Prioriteiten 2022
A. Positionering binnen PGZO-model. Aansluiting vinden met de verschillende
onderdelen van het bloembladmodel. Er is een wederzijdse afhankelijkheid.
1. MR/KR: goede uitwisseling van ontwikkelingen en ideeën.
Afstemming met predikant.
Enkele malen p.j. briefing in MR of KR.
3. Bloembladen: met MR bespreken als agenda MR uit bloembladen bestaat.
2. Gemeente: enkele malen stukje in Kerkblad.
1x p.j. Gemeentegesprek.
B. Oecumene DNS/DDS. Bestendigen wat we al doen, waar mogelijk verder
uitbouwen en waar nodig verder optimaliseren
1. KO DNS: jaarplanning en –uitvoering verbeteren. Thematische verdieping opstarten.
2. DNS Open Huis: beleid in KO bepalen, uitvoering samen met ELD, Treasures en andere
partijen. Funding zoeken i.s.m. andere partijen. Afstemming met BC DNS.

C. Verbinding zoeken met kerken/gemeenschappen/initiatieven in Amsterdam (ZO)
1. RvKA: proactief informatie-uitwisseling v.v.
Stukjes in Kerkblad.
2. Bezoeken van kerken en gemeenschappen in ZO. In afstemming met RvKA, die
migrantenkerken wil bezoeken.
D. Publiciteit naar buiten: “De kracht van de verschillen”
1. Flyer van de kerken DNS maken.
2. Met BC DNS bespreken hoe website DNS verbeterd kan worden.
3. Actieve PR voorafgaand aan bijzondere vieringen en activiteiten.
HOW: actieplan

