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Actieplan 2014-2017 van de Protestantse Gemeente Eindhoven
Naar aanleiding van het Beleidsplan 2013-2017 van de PGE, vastgesteld op 19-09-2013 door de AK, wordt hieronder het bijbehorende
Actieplan gepresenteerd. Er is bewust gekozen voor een eenvoudige en overzichtelijke opzet. Dit actieplan is een eerste aanzet tot de acties
van de komende jaren.
Uitgangspunt verantwoordelijkheid AK en WK:
Het is de taak van de AK (Algemene Kerkenraad) zich in te spannen voor het functioneren van de PGE als geheel. De AK zal daarbij vooral
verantwoordelijkheid dragen voor taken die boven de wijken uitstijgen of die gemakkelijker gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd kunnen
worden. Deze taken zijn verwoord in de plaatselijke regeling. De WK’s (Wijk
Missie: De PGE wil haar kleiner wordende
Kerkenraden) zullen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen voor het eigen beleid
geloofsgemeenschap
sterker en vitaler maken.
en maken een eigen beleidsplan en begroting. De AK zal de wijken bij die zelfstandige
verantwoordelijkheid optimaal ondersteunen.
Actie
Financiën
Begroting

Tijdshorizon

Opmerkingen

Jaarlijks

Kerkbalans
Jaaractie CvD
Beheersplan van de kerkgebouwen
Financiering van betaalde krachten
Blijven investeren in studentenpastoraat
Format opstellen voor financiering van projectaanvragen
Organisatorisch
Balans centraal / decentraal (plaatselijke regeling)

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
2014

Op alle niveaus wordt gestreefd naar een sluitende begroting. AK kan een
template aanreiken voor een eenvoudige implementatie
Via de jaarrekening centraal
Collecte jaaractie
Onderhoud en renovatieplannen opstellen per kerkgebouw
Financiering verloopt centraal, inhoudelijke afstemming via wijkgemeente

Bezetting Kerkelijk Bureau

2014

Plan opstellen voor integratie ZUID
Aantal kerkgebouwen met minimaal 1 gebouw reduceren

2014
2014

Stimuleren van hedendaagse vormen van communicatie

Jaarlijks

2015

Template opstellen door AK
Herbezinning op verantwoordelijkheidsbalans tussen AK en WK (financiën /
organisatorisch)
Kennis en vaardigheid over de (wijk)begroting is mogelijk onvoldoende
aanwezig waardoor een beroep op het KB groter zal worden. De bezetting van
het kerkelijk bureau dient daartoe opnieuw bezien te worden.
Plan voor integratie tussen Adventskerk en Ontmoetingskerk
Bij verkoop Johanneskerk: herhuisvesting JK / KP
Geen verkoop: renovatieplannen maken
Waaronder sociale media, investeren in SAMEN en de website – Werkgroep
Pagina 1 van 2

Actieplan 2014-2017 PGE

dd 10 januari 2014

Diaconaal actieplan door diaconaal werker

2014

PR: Hannie Luiten & Karin Kwast
Hoe de continuïteit van het contract garanderen

Het diaconaat uitgebreider en in samenwerking met
maatschappelijke groeperingen en iDOE invullen
Sterker en vitaler
Versterken van het jeugd- en jongerenwerk (JOP) samen
met andere instanties en tussen wijken onderling.
Ondersteunen van jonge gezinnen bij geloofsopvoeding
en andere relevante zaken
Bieden van ondersteuning bij het sterker en vitaler maken
van
de
wijkgemeenten
o.a.
dmv
actieve
kennisuitwisseling tussen de wijken.
Kwalitatief ondersteunen van het functioneren van
ambtsdragers en (wijk)kerkenraden
Stimuleren
van
een
positieve
relatie
tussen
wijkgemeenten en de in hun wijk gevestigde zorgcentra
Stimuleren samenwerking tussen de wijken voor
stadsbrede onderwerpen
Verkenning van missionaire rol PGE

2014-2015

Diaconaal werker

Toerusting
Formuleren van een visie op Gods schepping en ons
rentmeesterschap in relatie tot de 24/7 economie (en de
invloed daarvan op het welzijn van mensen) ter
bevordering van een duurzame samenleving
Interreligieuze dialoog met andere godsdiensten en
kerken ondersteunen en faciliteren ter bevordering van
oecumenisch denken en handelen
Stimuleren
van
hedendaagse
vormen
van
geloofsbeleving in relatie tot de maatschappelijke
ontwikkelingen
Overig
Projecten ontwikkelen om de missie kracht bij te zetten

Thijs Schneider link met Herma van der Veen? Contact met diaconaal werker,
binding met Studentenkerk? Kan het aanhaken bij stedelijke fondsenwerving?
Herma van der Veen en binding met Studentenkerk?
Geld vrijmaken voor een PKN professional

Geld vrijmaken voor een PKN professional
Onder de aandacht brengen bij de wijkgemeenten
Jaarlijkse bijeenkomst van verschillende ambten ondersteund vanuit het
Ministerie.
Bezinning in de AK (evt aansluiten bij de opgedane kennis
Kruispuntgemeente)
Groepje “Kerk en Banken”

Toewijzen aan een predikant

Werkgroep AK + wijkgemeenten

Gelden uit het vermogen kunnen worden ingezet voor bovenwijkse projecten
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