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Beleids- en activiteitenplan 2016-2020 
 

Waarom zijn wij kerk, wat is voor ons de essentie van kerk zijn? 
De Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg is een open en gastvrije gemeenschap 
waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. 
Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met 
elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. 
Zoals een vruchtboom gesnoeid wordt om meer vrucht te dragen, zo verkeren wij als 
gemeente nu in de fase van snoeien. In dit plan bespreken wij hoe wij kerk willen zijn in 
diversiteit en wat wij gaan doen. 
Ons geloof dragen wij uit in de wereld om ons heen in woord, met muziek en zang en in 
gesprekken met diepgang. Dit beleid en activiteitenplan geeft richting aan ons zoeken naar 
vernieuwende en inspirerende vormen van kerk zijn en vieren. Het biedt de ruimte om in 
Terheijden-Wagenberg en in de burgerlijke gemeente Drimmelen van betekenis en 
samenbindend te zijn. Het diaconaat zien wij als een belangrijke pijler van ons beleid en 
activiteiten. Wij geloven in de kracht van eerlijk delen en ruimte bieden aan anderen.  
Dit alles willen wij mogelijk maken door het voeren van een verantwoord financieel beleid. 
 

Samenkomen en geloof beleven en delen. Verschillende vormen.  
Wij willen ons blijven focussen op zondagse erediensten, maar gaan tegelijk op zoek naar 
andere vormen van samenkomen. Ten aanzien van de erediensten gaan we onderzoeken 
of en hoe we gemeenteleden meer kunnen inschakelen bij de diensten. Ook andere 
vormen van diensten zoals zangdiensten en Taizédiensten zullen verder worden uitgewerkt 
en ingevoerd. In 2016 is er één zangdienst, in 2017 zullen er drie diensten zonder 
voorganger zijn.  
Wat betreft de andere vormen van samenkomen willen wij meer doelgroepsgewijs gaan 
werken. We onderzoeken de mogelijkheid om jonge gezinnen te betrekken bij gesprekken 
over levensvragen. Gesprekken met diepgang en gesprekken met mantelzorgers zijn 
andere manieren om mensen te betrekken bij vragen over zingeving en verdieping. Wij 
zullen hiertoe de samenwerking aangaan met een extern deskundige. 

Het gezicht richten naar de samenleving 
Wij hebben de behoefte om bij de tijd te blijven. Dat doen wij door te blijven leren, door te 
zoeken naar vernieuwing, door in te haken op maatschappelijke ontwikkelingen en 
betrokken te zijn op onze eigen dorpen, maar ook op de wereld om ons heen. Door ons 
nog meer te richten op de behoefte aan gesprekken over specifieke onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld de Matthäus Passion, of leven en sterven, denken wij dat wij van nog meer 
betekenis kunnen zijn. 
Het bezoekwerk aan onze oudere en zieke gemeenteleden voorziet in een grote behoefte. 
Gesprekken en samenkomsten rondom een maaltijd in de kerk (inloopochtenden) worden 
goed bezocht.  
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Onze gemeente heeft een sterk diaconale inslag. Kenmerkend zijn de diverse 
inloopbijeenkomsten en de ondersteuning van projecten ver weg en dichtbij die worden 
uitgevoerd door bewoners in onze burgerlijke gemeente.  

Samenwerken met andere geloofsgemeenschappen 
Wij werken vanuit een “verbinding zonder binding” samen met de kerken van Lage 
Zwaluwe, Made en Drimmelen. Wij hebben 10 gezamenlijke diensten per jaar met elkaar. 
Dit jaar gaan we met Lage Zwaluwe in gesprek over de mogelijkheden om intensiever 
samen te werken.  
Aan Drimmelen en Made zullen we de vraag voorleggen hoe zij willen omgaan met de 
regiodiensten in 2017. 
Wij zullen contact zoeken met de kerkenraad van Breda ten einde te peilen of er 
mogelijkheden tot samenwerking zijn. 
De oecumenische samenwerking met de RK Vijf Heiligen Parochie in de gemeente 
Drimmelen is ons dierbaar. Wij blijven ons actief inzetten voor de twee gezamenlijke 
diensten, de uitwisseling van de cantorij en de verschillende RK koren. Ook met betrekking 
tot de aandacht voor de oudere en/of zorgbehoevende mens zoeken wij de oecumenische 
samenwerking in de Zonnebloem en SWO. 
 

Activiteiten 
1. Evalueren takenpakket predikant. Waar kan de komende jaren het accent worden 

gelegd, rekening houdend met het beperkt aantal uren? 
2. Onderzoeken met extern deskundige welke doelgroepen we welk specifiek aanbod 

kunnen doen. Opstellen van projectplan, zorgen voor bronnen van financiering. 
3. Identificeren van gemeenteleden die willen worden ingeschakeld bij de diensten. 

Starten met trainen en oefenen. 
4. Contact leggen met de kerkenraden van Lage Zwaluwe en Breda, ter verkenning 

van samenwerkingsmogelijkheden. 
5. De diaconie wil het ondersteunen van specifieke groepen in de samenleving, 

ouderen, mensen met inkomensproblematiek, kwetsbare mensen en vluchtelingen, 
verstevigen door het steunen van de doelgroepgerichte werkwijze onder punt 2 en 
door financiële ondersteuning van concrete projecten. 

6. Publiciteit over onze activiteiten is belangrijk op de website, via social media, in het 
kerkblad De Vier Kring en in de lokale bladen Rondom de Toren en ‘t Carillon. 

7. Het College van Kerkrentmeesters gaat op zoek naar externe fondsen als onderdeel 
van haar taak om een verantwoord financieel beleid te voeren. 

 


