Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Terheijden Wagenberg 2020-2024
https://pkn-terheijdenwagenberg.nl/
Uitgangspunten
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 beleids- 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 onze activiteiten. Wij geloven in de kracht van eerlijk delen en ruimte
bieden aan anderen. De belangrijkste keuzes zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.
Leren
Een lerende gemeente is een vitale gemeente. Uitgangspunt is dat leren een diamant is met vele facetten:
je doet steeds nieuwe ontdekkingen en die kunnen andere activiteiten in de gemeente dragen en de
gemeente opbouwen.
Wij proberen een actieve godsdienstige beleving te stimuleren door een gevarieerd aanbod van kringwerk
en thema-avonden in samenwerking met de PG Lage Zwaluwe, eventueel met belangstellende omliggende
kerkelijke gemeenten en met de r.-k. geloofsgemeenschap ter plaatse. Dit aanbod zal zoveel mogelijk ook
gepubliceerd worden in de regionale weekbladen, via sociale media en in het gezamenlijk kerkblad
‘De Verbinding’.
Minstens eenmaal per jaar houdt de kerkenraad een bezinningsdag.
Vieren
Wekelijks is er in principe een kerkdienst in het Witte Kerkje in Terheijden. Vijf à zes keer per jaar vieren
we de kerkdienst samen met kerkgangers van SOVAK in MFC Gruijtplein (Koningsveld 1) in Terheijden.
Tweemaal per jaar is er een oecumenische dienst die wordt georganiseerd door het oecumenisch beraad
van Made, Drimmelen, Wagenberg en Terheijden. Samen met de PG Lage Zwaluwe is er een
gezamenlijke eredienst op de 1ste zondag van de maand te Terheijden en op de 3de zondag van de
maand te Lage Zwaluwe. Wij willen ons blijven focussen op zondagse erediensten, maar zijn tegelijk op
zoek naar andere vormen van samenkomen.
Wij zijn meer doelgroepsgewijs gaan werken, met een extern deskundige, in het concept SAMEN:
ontmoeting, zingeving en inspiratie http://www.sameninhetwittekerkje.nl/
De Paascyclus van Witte donderdag tot en met Stille zaterdag wordt samen met de PG Lage Zwaluwe
gevierd, het ene jaar in Terheijden, het andere jaar in Lage Zwaluwe. De dienst op Paasmorgen wordt in
beide gemeenten apart gevierd.
De cantorij van de PG Terheijden-Wagenberg verleent medewerking aan de eredienst op bijzondere
momenten. In erediensten met een gemeenschappelijk karakter wordt nauw samengewerkt met
‘De Cantorij’ van de PG Lage Zwaluwe. Op projectbasis wordt medewerking verleend door beide cantorijen.
Dienen
Onder dienen vatten wij zowel pastoraat als diaconie.
In onze gemeente zijn 10 contactpersonen actief. Zij inventariseren de behoefte tot bezoek aan huis en
zorgen voor een jaarlijks bezoek indien dat de voorkeur heeft. Het is echter een gegeven dat lang niet alle
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gemeenteleden nog prijs stellen op dat reguliere bezoek vanuit de kerk. Die mensen zoeken zelf een
antwoord op de vragen die het leven hen stelt.
Veelal brengen de contactpersonen de bloemen die iedere zondag door gemeenteleden aan de kerk
worden aangeboden of een extra boeket bij gemelde ziekenhuisopnamen, dan wel ter bemoediging.
Daarbij neemt het pastorale team tevens op zich om een luisterend oor te zijn en tijdig signalen op te
pakken als persoonlijke aandacht een behoefte invult. Voor een bezoek aan huis dient men zich in het
algemeen te richten tot de contactpersoon. De contactpersonen hebben geregeld overleg met de
ouderlingen. Eénmaal per jaar komen de contactpersonen bij elkaar met het pastorale team.
Het diaconaat zien wij als een belangrijke pijler van ons beleid en onze activiteiten. Wij geloven in de kracht
van eerlijk delen en ruimte bieden aan anderen.
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 en door financiële ondersteuning van concrete projecten.
Daarmee accepteren wij dat er meer wordt uitgegeven dan de opbrengst aan giften en rente. Wekelijks
wordt in onze kerk een diaconale collecte gehouden. Hierbij wordt het collecterooster van Kerk in Actie
gevolgd. In de gezamenlijke diensten collecteren de diaconieën voor een gezamenlijk gekozen, meestal
plaatselijk, doel. Daarnaast is in het rooster ruimte om kleinere stichtingen, die vanuit lokaal initiatief zijn
opgestart, te ondersteunen. Naast bovengenoemde financiële ondersteuning is de diaconie
maatschappelijk betrokken bij mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Zij probeert te helpen daar
waar traditionele instanties geen hulp (meer) kunnen bieden. Diaconale hulp kan variëren van dichtbij (in
eigen dorp) tot ver weg, in eigen land of wereldwijd. De diaconie legt financiële verantwoording af op de
ANBI pagina van onze website https://pkn-terheijdenwagenberg.nl/anbi-pagina-diaconie.
Ook met betrekking tot de aandacht voor de oudere en/of zorgbehoevende mens zoeken wij de
oecumenische samenwerking, door gezamenlijke bijeenkomsten met de Zonnebloem.
Beheer van geld en goed.
De activiteiten waarvoor het college van kerkrentmeesters (CvK) verantwoordelijk is laten zich in drie
groepen onderverdelen:
Ervoor zorgdragen dat wij met elkaar gemeente kunnen zijn door:
– het zorgen voor de kosten die verbonden zijn aan de kerkdiensten, zoals het salaris van onze voorganger,
de kosten van de gastpredikanten, de kosten van de organist, koren enzovoort;
– actieve geldwerving, daarbij hebben wij het in de eerste plaats over de Actie Kerkbalans, maar andere
acties zijn bijvoorbeeld de wekelijkse tweede collecte voor onze gemeente. De advertenties in het
gezamenlijk kerkblad De Verbinding behoren hier ook toe. Met ingang van 2020 is er een gezamenlijke
informatiebrief Actie Kerkbalans (PG Terheijden-Wagenberg en PG Lage Zwaluwe) waarin de
gemeenteleden actief gevraagd wordt om een financiële bijdrage.
Het financieel beleid is een tweede belangrijke pijler.
– Dat houdt in dat het CvK er voor dient te zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht
zijn. Dat doen we onder meer door het opstellen van een begroting. Met onze jaarrekening leggen wij
rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en houden wij u via de pagina https://pknterheijdenwagenberg.nl/anbi-pagina-cvk op onze website op de hoogte.
De derde pijler is het beheren van onze bezittingen.
– De Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden beheert en exploiteert in goed overleg met het CvK het
kerkgebouw. Zij zorgen, conform de voorschriften van de Monumentenwacht, voor het bouwkundig
onderhoud van het gebouw. Meer informatie hierover leest u op de website
https://www.wittekerkjeterheijden.nl/
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Het CvK zorgt voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats die schuin tegenover onze kerk en naast
de r.-k. kerk ligt.

Open gemeenschap
De kerkenraden van PG Lage Zwaluwe en PG Terheijden-Wagenberg vergaderen eenmaal per maand
gezamenlijk en eraan voorafgaand apart voor specifieke plaatselijke zaken. In ‘De Verbinding’, het kerkblad
van beide gemeenten, is ruimte voor gezamenlijke projecten, aandachtspunten alsmede lokale informatie.
Het kerkblad verschijnt 11 x per jaar.
Er is een werkgroep Verbinding samengesteld uit vrijwilligers van beide gemeenten. Aan hen de taak om
inspirerende gezamenlijke activiteiten te bedenken.
De oecumenische samenwerking met de Vijf Heiligen Parochie in de gemeente Drimmelen is ons
dierbaar. Daarbij zijn de Protestantse en r.-k. kerken uit de gemeente Drimmelen betrokken.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het Privacy statement staat op de website: https://pkn-terheijdenwagenberg.nl/wpcontent/uploads/2018/07/Privacy-statement-Protestantse-Gemeente-Terheijden-Wagenberg.pdf
Tenslotte
Uitgaande van dit beleidsplan zal elk jaar een aanvulling volgen met de aandachtspunten
voor dat jaar.
Terheijden, Maart 2020
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