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IDENTITEIT: MISSIE EN VISIE
De identiteit van de Protestantse Gemeente te Luttelgeest wordt vorm gegeven
door haar missie en visie. Hierdoor wordt zij herkenbaar en tastbaar binnen ons
dorp Luttelgeest en haar buitengebieden.

MISSIE.
De missie geeft aan waar wij voor willen staan en wat we willen uitdragen. Onze
missie is “Kerk zijn, doe je samen”.
Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam daar ben Ik hun midden.
Mattheus 18 vers 20

Verklaring van de missie:
Onze gemeente moet een plek zijn, waar mensen met hun eigen verschillende
gaven en mogelijkheden een plaats vinden en zich werkelijk aanvaard weten om
zo samen te vieren, te leren en te dienen.
We staan er open voor om met de Katholieke Kerk uit ons dorp en/of
Protestantse Kerken uit de buurtdorpen naar wegen te zoeken om de elementen
van vieren, leren en dienen samen te organiseren.
VISIE.
De visie geeft aan hoe we als Protestantse Gemeente te Luttelgeest denken over
diverse zaken die spelen in onze geloofs- en leefwereld en welke prioriteiten we
daarin willen stellen. Het vertrekpunt van ons denken en handelen hierin is onze
missie.
De visie kenmerkt zich in de volgende uitgangspunten:
1. De
Protestantse
Gemeente
te
Luttelgeest
wil
een
levende
geloofsgemeenschap zijn, waarvan Jezus Christus het centrum is, zoals we
die ontmoeten in de Schrift.
2. De Protestantse Gemeente te Luttelgeest wil missionair zijn. Dat houdt
enerzijds oprechte aandacht in voor allerlei mensen en groepen in de
samenleving en anderzijds oog hebben voor de noden in onze wereld.
Pastoraat en diaconaat gaan hierbij hand in hand. Samenvattend bedoelen
we dat we ons willen inzetten voor gerechtigheid veraf en dichtbij, de
gemeente als ontmoetingspunt en een Open Kerk te zijn. Dat betekent dat
we gastvrij zijn, oude bestaande kaders durven open te breken en
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daardoor ook de moed hebben om buiten de muren van het veilige
kerkgebouw te bewegen.
3. De Protestantse Gemeente te Luttelgeest wil de onderlinge betrokkenheid
vergroten. Dit wil zij doen door een zogenaamd tweerichtingsverkeer; “wat
inbrengen” en “er wat van meenemen”. Daarbij zijn de begrippen
ontmoeting en communicatie essentieel.

DOELSTELLINGEN.
De Protestantse Gemeente te Luttelgeest heeft een aantal doelstellingen
geformuleerd. Daarmee wil zij haar missie/visie vorm en inhoud geven.
1. Bij de vieringen wordt de stem van de gemeente gehoord. Themadiensten
en vieringen door en voor bepaalde groepen zijn mogelijk.
2. Missionair bezig zijn vraagt om bewustwording van de noden in de wereld,
veraf en dichtbij. Daarin hebben wij onze verantwoordelijkheid te dragen.
Dit doen wij door Zending en Werelddiaconaat op landelijk niveau en ook
op plaatselijk niveau door eigen kleinschalige concrete projecten.
3. Het jeugd- en jongerenwerk heeft een eigen herkenbare plaats binnen de
structuren van de Protestantse Gemeente te Luttelgeest. Acties van de
jeugd worden positief ondersteund. (zie het jeugdbeleidsplan)
4. Het pastoraat is een taak van ieder gemeentelid; samen omzien naar
elkaar. De kerkenraad stimuleert dit omzien naar elkaar.
5. Om de taken binnen de gemeente te vervullen, wordt er optimaal gebruik
gemaakt van de uiteenlopende vaardigheden en competenties die
gemeenteleden bezitten. De kerkenraad heeft hierin de regie.
6. Communicatie wordt bevorderd. Dit gebeurt door het kerkblad “De
Schakel”, de gemeenteavond, de afkondigingen, PR-berichten in de lokale
media en het activiteitenboekje. De kerkenraad streeft ernaar om een
eigen website te maken en te onderhouden. Mede door dit laatste willen
we nog actiever de eigen gemeente en het dorp Luttelgeest informeren en
betrokken maken. Kortom; laten zien wie we zijn en wat we doen.
7. De Protestantse Gemeente te Luttelgeest zet zich in voor het behoud van
een gedeeltelijke (50%) predikantsplaats. Ook wil zij het kerkgebouw “De
Schakel” blijven exploiteren omdat dit een belangrijke bindende functie
heeft. Daarom wil de kerkenraad een verantwoord financieel beleid voeren
zodat het kerkgebouw “De Schakel” kan blijven functioneren voor onze
gemeente.

PLANNING VAN ACTIES.
De acties verwijzen naar de doelstellingen die hierboven zijn beschreven.
Doelstelling
1

Welke actie
De liturgiecommissie bezint zich op nieuwe
vormen van vieringen waar meer mensen
bij betrokken worden en waarin veel
aandacht is voor de kinderen (advents- en
veertigdagentijd,
Kerst,
Pasen
en
Pinksteren). De voorstellen komen bij de
kerkenraad.
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Uitvoerenden
Liturgiecommissie
Kerkenraad

Wanneer
Jaarlijks/ juni
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2

3

4

5

6

7

De commissies jeugddienst en Kerk en
Schooldienst
komen
met
concrete
voorstellen t.a.v. vieringen themadiensten.
De begrippen pastoraat en diaconaat
samenvoegen
naar
het
sleutelbegrip
“dienen”. Door communicatie via kerkblad,
gemeenteavond en groot huisbezoek willen
we dit invoeren en laten ervaren.
De diaconie wil de problematiek van
hulpbehoevende naties en volkeren hoog
op de agenda hebben en houden.
Kleinschalige projecten bieden daarvoor
een goede ingang. De diaconie zal in dit
verband ook informatie geven over het
werk van de ZWO.
De kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Luttelgeest voert het
geloofsgesprek met de Katholieke Kerk in
het dorp Luttelgeest en proberen elkaar
over en weer te dienen en te versterken.
De jeugdouderlingen vragen de jongeren
om ideeën voor een eigentijdse invulling
van kerkelijke activiteiten en vieringen. De
jongeren krijgen ook zelf de gelegenheid
om op de kerkenraadsvergaderingen hun
visie te geven op de vieringen, diensten en
de catechese.
Kerkenraad geeft het catecheseteam de
opdracht de catechese aan jongeren te
verzorgen.
De begrippen pastoraat en diaconaat
samenvoegen
naar
het
sleutelbegrip
“dienen”. Door communicatie via kerkblad,
gemeenteavond en groot huisbezoek willen
we dit invoeren en laten ervaren.
Zie hiervoor de acties bij de doelstellingen
2, 3 en 4.
Het moderamen coördineert de activiteiten
binnen
de
gemeente.
Zij
ontvangt
daarvoor schriftelijke verslaggeving van de
betrokken commissies of zij nodigt de
betrokkenen uit op de vergaderingen van
de kerkenraad.
De redactie van het kerkblad “De Schakel”
informeert
de
gemeente
op
een
betrouwbare en objectieve wijze over het
wel en wee van
De Protestantse Gemeente te Luttelgeest.
De Kerkeraad is eindverantwoordelijk.
Invoeren en stimuleren gebruik van een
beamer.
Het ontwerpen en onderhouden van een
eigen website.
Het aanstellen en behouden van een eigen
PR-medewerker.
Deze
verzorgt
de
communicatie en berichtgeving naar de
plaatselijke dag- en weekbladen en de
website van Luttelgeest.
Jaarlijks wordt de actie “Kerkbalans”
gehouden.
Indien
nodig
zullen
er
aanvullende financiële acties worden
gehouden, o.a. de Bazaar.
De kerkenraad heeft een profielschets
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Leden commissies
Kerkenraad

Diaconie
Gemeenteleden

Jaarlijks /juni
Jaarlijks /maart

Jaarverslag/
gemeenteavond/
maart

Kerkenraad
2- kerkenoverleg
Oecumenische
werkgroep

2 jaarlijks
jan/juni

Jeugdouderlingen
Jongeren

Jaarlijks mei

Kerkenraad
Catecheseteam

Jaarlijks mei

Kerkenraad

Jaarlijks /juni

Jaarlijks/ juni
Moderamen

Jaarlijks/juni

Redactie “De
Schakel”
Moderamen

Jaarlijks/januari

Beamteam
Kerkenraad
Nog te benoemen

Jaarlijks /januari

PR-medewerker

Jaarlijks /januari

Commissie van
Beheer
Kerkenraad

Jaarlijks/februari

Kerkenraad

Jaarlijks/januari

1x in de 4 jaar
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m.b.t.
de
nieuw
aan
te
stellen
predikant/pastoraal medewerker m/v.
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