Waar staan we voor
De Protestantse Gemeente Maasdijk vindt haar inspiratie in de
God van de Bijbel die zich in het bijzonder bekend heeft
gemaakt door Zijn Zoon Jezus Christus en ons bezielt door Zijn
Geest.
Wij zijn een kleurrijke levende geloofsgemeenschap. Ons doel
is te bouwen aan de relatie met God en met elkaar.
Wij geloven dat God ieder mens tot bloei wil laten komen, met
zijn of haar unieke talenten. Wij zien om naar de mensen om
ons heen en bieden naar vermogen ondersteuning aan hen die
dat nodig hebben.

We beloven elkaar
•
•
•
•
•

trouw en er te zijn “in voor en tegenspoed”
te respecteren en accepteren
te enthousiasmeren en inspireren
te onderwijzen, van elkaar te leren en kennis te delen
meelevend met het hele dorp te zijn

KOERS ’20 - ’24

Waarden
Om een duidelijke koers te varen hebben we als gemeente
waarden benoemd.
Alle activiteiten worden er steeds aan getoetst:

•
•
•
•
•
•
•

B etrokken op Christus en elkaar.
E nthousiast.
L iefdevol.
O ptimistisch.
F atsoenlijk.
T oekomstgericht.
E erlijk.

Bedreigingen die een geloofsgemeenschap in de weg kunnen
staan zijn:
•
•
•
•

Onevenwichtige leeftijdsopbouw.
Een gebrek aan ambtsdragers en vrijwilligers.
Kritiek die leidt tot polarisatie.
Onverschilligheid van eigen leden.

Doelen
Doelstellingen van de Protestantse Gemeente Maasdijk:

Op deze manier dragen wij bij aan de behoefte van en de zorg
voor onze naaste en werken mee aan een betere wereld!
Deze missie vormt de basis voor het beleid en komt tot uiting
in de drie onderdelen van het gemeente zijn:
• De ontmoeting met God: vieren.
• De ontmoeting met elkaar: leren.
• Ten dienste staan van de wereld: dienen.

Let op

Protestantse Gemeente Maasdijk
Organisatie
De kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Maasdijk
en wil daar graag een afspiegeling van zijn.
Onze ideale omvang is:
1 predikant, 1 parttime-kerkelijk werker.
College van Ouderlingen: 4 wijken met ieder 2 ouderlingen,
2 jeugdouderlingen, 1 voorzitter, 1 scriba.
College van Diakenen: 6 diakenen.
College van Kerkrentmeesters: 4 ouderling kerkrentmeesters.
Verder ondersteuning van de colleges door:
8 pastoraal medewerkers, 2 diaconaal werkers en
2 kerkrentmeesters en 1 jeugdwerker (de ondersteuners
maken geen deel uit van de kerkenraad).
Alle werkgroepen binnen de gemeente vallen onder
verantwoordelijkheid van één van de colleges. Op die manier
is er verbinding en betrokkenheid en wordt iedereen gehoord.

§ Vieren.
o Kerkdiensten laten aansluiten aan de behoefte van
de gemeente
ü 10 keer per jaar een kerkdienst evalueren.
o Inspireren.
ü Opnieuw inspireren van onderbezette groepen.
ü Assistentie beamteam regelen voor
“complexere” vragen.
ü Meer beleveniselementen (solo, duet, combo,
zangers, sprekers).
ü Thema’s uitdragen.
§ Leren.
o Gemeenteopbouw.
ü Toerusting verzorgen voor alle leidinggevenden.
ü Besef kweken: “Wat ga ik doen voor de
gemeente”.
ü Organiseren activiteiten voor alle
gemeenteleden.
ü Ouders ondersteunen bij hun opvoedingstaken.
o PR.
ü Zichtbaarheid vergroten.
ü Werken met kerk-app.
§ Dienen.
o Doen.
ü Aansluiten bij lokale en landelijke acties.
ü Initiatief nemen voor actieve deelname projecten
buitenland.
ü Rentmeesterschap inzake de aarde.
ü Bestrijden van eenzaamheid en versterken van
onderlinge relaties.

