Hoofdlijnen beleidsplan Protestantse gemeente Lemelerveld (Brugkerk)
gepresenteerd op de gemeenteavond van 19 maart 2013
Visie
De Protestantse Gemeente Lemelerveld (Brugkerk) is een open gemeente die probeert op een
aansprekende en eigentijdse manier de boodschap van het evangelie te verwoorden en vorm te
geven. De Brugkerk is een gemeente in beweging, die gevoed door geloof in God en mensen,
bruggen wil bouwen naar de ander. Dan ontstaat er Licht.
Motto voor het beleidsplan 2012 - 2016 is : “Beleef het in de Brugkerk”.
“Beleving” is een essentieel kenmerk van onze gemeente. Daarmee bedoelen we geen beleving voor
de kick, of beleving zonder meer. De Brugkerk pretendeert “beleving met diepgang” in huis te hebben.
Waar gaat het ook al weer om in ons mensenleven? Wat is de essentie van ons mens-zijn? Daarvoor
ga je naar de (Brug)kerk!
Voor ons drukt het lied “Vol van verwachting” (Eva’s Lied, 10) het beste uit wat wij van de kerk
verwachten en hopen dat de Brugkerk zal zijn: een plek waar we weer weten waartoe we bestaan,
waar we herinnerd worden aan hoe we bedoeld zijn., een inspiratiebron om de wereld en ons leven te
herscheppen, een gemeenschap waar we warmte, liefde en licht beleven.
Hoofdlijnen van beleid
Om het aspect van de beleving de komende jaren uit te werken heeft de gemeente gekozen zich te
concentreren op de volgende thema’s:
1. De Brugkerk als belevings- en bezinningscentrum van Lemelerveld
Een plek voor ontmoeting en inspiratie, met een stiltehoekje, een boekentafel, een meditatieplek,
ruimte voor een goed gesprek, creativiteit, kinderactiviteiten…
Ideeën om uit te werken:
• Stiltehoekje
• Werken aan de sfeer van het gebouw: een “thuis” (iets met kleuren?)
• Bibliotheek
• Jongerenplek
2. Ruimte voor de dertigers
De gemeente staat voor de uitdaging de kerk bij de tijd te houden en te vernieuwen. We richten
ons de komende periode speciaal op de dertigers, zonder overigens de andere generaties uit het
oog te verliezen. Maar de dertigers zijn de sleutel tot vernieuwing van de kerk, en zij vormen de
brug naar de jongere generaties.
Ideeën om uit te werken:
• Winterwerk: “Zoektocht naar jezelf”
• Kind en geloof: handreikingen voor geloofsopvoeding thuis (dagelijkse omgang, kinderbijbels,
bidden…)
• Gezinsactiviteiten binnen de kerk
• Zie verder ideeën bij vieren/jeugd en jongeren/organisatie
3. Werk maken van jeugd en jongeren
Er wordt binnen de Brugkerk veel gedaan om kinderen en jongeren een plek in de kerk en de
gemeenschap te geven. Om die plek ook in de toekomst te waarborgen zal een jongerenwerker
worden aangesteld. De jongerenwerker krijgt een belangrijke rol in:
• het formuleren van een goed jeugd- en jongeren beleid in samenspraak met de gemeente
• het ondersteunen van degenen die zich bezighouden met de praktijk van het jeugd- en
jongerenwerk
• het opbouwen van een relatie met de tieners en hun ouders en het organiseren van
activiteiten die de betrokkenheid bij de Brugkerk en het christelijk geloof vergroten
• het stimuleren van de ouders in de gemeente om de geloofsopvoeding thuis handen en
voeten te geven.
Los van de jongerenwerker:
• organisatorisch steviger ondersteunen: stuurgroep omvormen tot brede denktank (met o.a.
jeugddiaconaat, oud-jeugdouderlingen, jeugdraad)

4. Veelkleurig vieren
De veelkleurigheid van onze gemeente is een gegeven. Aan de vieringen in de Brugkerk valt iets
te beleven, op muzikaal gebied, door verbeelding, er valt wat te kiezen: voor verschillende
doelgroepen, op verschillende momenten, nieuwe vormen…
Ideeën om uit te werken:
• Vorming van een taakgroep liturgie / eredienst, een taakgroep die:
- nadenkt over de vormgeving van de zondagse erediensten;
- de diensten evalueert;
- nadenkt over de mogelijkheid en invulling van andere diensten
Samenstelling: predikant, ouderling ‘vieren’ (nieuwe functie), organist, gemeenteleden
• Inzetten op muziek:
a. Vorming van een koor / cantorij, een groep zangers die regelmatig bij elkaar komt (1 of 2
x per maand?) en 1 keer per maand meewerkt aan de zondagse kerkdienst
Doel:
- instuderen en voorzingen van nieuwe liederen mede i.v.m. invoering Nieuwe Liedboek;
- zingen van liederen die zijn bedoeld om in wisselzang te zingen (Tussentijds 13,32);
- gemeentezang stimuleren, bekendheid liederen vergroten;
- betrokkenheid bij en plezier in de vieringen vergroten
b. Inventarisatie van muzikale talenten en kwaliteiten binnen de gemeente:
wie speelt een instrument en hoe kunnen we dat gebruiken binnen de diensten?
• Introductie van meer vieringen buiten de zondagse ochtendvieringen
a. 1 of meer vieringen in de week, die het karakter hebben van een ochtendgebed of
avondgebed: eenvoudige, meditatieve vieringen van ong. een half uur met een
psalm, een lezing, een stilte en een gebed (zonder overdenking);
b. korte vieringen ter gelegenheid van een persoonlijk viermoment, zoals een
huwelijksjubileum, de overgang naar een nieuwe levensfase (bijv. stoppen met
werken), bij samenwonen of bij het uiteengaan na het beëindigen van een relatie;
c. in samenwerking met de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken
organiseren van jongerendiensten met aantrekkelijke spreker en muziek
• In ere herstellen van de ‘voorbedeschaal’ en de voorbeden een plaats geven in de gebeden
• Gemeenteleden de mogelijkheid geven tot reflecteren op de dienst: een reactieboek
in de kerk, nabesprekingen van de dienst, mensen uitnodigen om te reageren via Facebook.
5. Ontmoeting en gemeenschap
De Brugkerk als gemeenschap die naar elkaar omziet, maar ook verbindingen zoekt met andere
kerken in het dorp en met de hele dorpsgemeenschap.
Ideeën om uit te werken;
Buiten de kerk:
• Samenwerking met Kulturhus
• Samenwerken binnen Raad van Kerken intensiveren
• Samenwerken met de plaatselijke politiek (vooral diaconaal)
• Samenwerken met de Stichting Welzijn Ouderen
Binnen de kerk:
• Kerk als huiskamer – ontmoetingsplek; netwerkplek voor mensen met dezelfde behoeften
• Koffiedrinken na de dienst: elke zondag?!
6. Een lichtere organisatie
met veel mogelijkheden voor gemeenteleden om (spontaan) mee te doen.
De kerkenraad neemt hierin het voortouw. Ideeën die de kerkenraad wil uitwerken:
• een kleinere kerkenraad met een andere werkwijze, waarbij naast pastorale ouderlingen ook
enkele ouderlingen met speciale taken (vieren, vorming en toerusting) zullen functioneren
• het creëren van veel verschillende mogelijkheden voor gemeenteleden om zich in te zetten,
voor korte, duidelijk afgebakende projecten
• het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente door gavengericht te werken en
spontane initiatieven de ruimte te geven
Vervolg van het proces
• Tijdens de gemeenteavond worden mensen gevraagd om zich voor een periode van 1 jaar te
verbinden aan een thema.
Aan deze werkgroepen wordt gevraagd met verdere voorstellen voor invulling te komen.

