BELEIDSPLAN 2013-2018
Protestantse Gemeente
Hansweert-Schore

VOORWOORD
In november 2006 werd het eerste beleidsplan opgesteld.
Eind 2011 werd begonnen om daaraan een vervolg te geven.
Wederom werd een commissie samengesteld, ondersteund door
de kerkenraad om het beleidsplan een nieuw gezicht en een
aangepaste inhoud te geven.
Het beleidsterrein bestaat uit onderdelen die elk een gescheiden onderwerp bevatten.
Het is noodzakelijk om elk onderdeel apart te belichten en aandacht te geven.
Een beleidsplan maakt onderdeel uit van een visie van onze
kerkgemeenschap voor de toekomst.
Om continuïteit aan het beleidsplan te geven dient het met
enige regelmaat aangepast te worden aan de wensen, behoeften en de situatie van het moment.
We danken allen die hun inbreng voor dit beleidsplan hebben
geleverd.

De kerkenraad

INHOUD
DE G E D R O O M DE KER K
Zes beleidsterreinen:
I
II
III
IV
V
VI

-

Pastoraat
Liturgie en eredienst
Diaconaat
Vorming en toerusting
Zending en oecumene
Jeugd- en jongerenwerk

Beleidsvoornemens 2013-2018

Jezus, de weg, de waarheid en het leven

DE GEDROOMDE KERK
De gemeente van onze dromen is
een gemeente die trouw is aan God
door haar hart te openen voor Zijn inspiratie
en Hem te aanbidden
door naar elkaar om te zien
en samen de gemeente op te bouwen
door zich open te stellen voor de wereld
en hulp te bieden waar die nodig is.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen, Zoon van God,
een en al liefde, tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen, die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde, groter dan hun hart.
Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam, openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen

Jezus, het licht voor de wereld

I - Pastoraat

Gedicht
God, die het al geschapen heeft,
het al regeert, met licht omgeeft
als met een kleed de dageraad,
die ‘s nachts ons vredig slapen laat,
de leden languit uitgestrekt
tot hen gesterkt het daglicht wekt,
de geest in vrede en bevrijd
van alle angst en bitterheid.

I - PASTORAAT
Uitgangspunt
Pastoraat is omzien naar elkaar in Gods Naam.
Doel
De gemeente vormt een levende geloofsgemeenschap van op
elkaar betrokken leden, die elkaar bij geloofs- en levensvragen
ondersteunen. Zij doen dit door elkaar te leren vertrouwen en
respecteren, hun geloof en leven met elkaar en met God te delen
en elkaar nabij te zijn in vreugde en verdriet.
Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- gemeenteleden
Zij hebben, naast het persoonlijk omzien naar elkaar, een
signalerende functie. Ze kunnen hetgeen zij waarnemen door
geven aan de pastoraatgroep, de kerkenraad en/of de predikant. Ook kunnen ze gebruik maken van de voorbedendoos die
iedere zondagmorgen bij de ingang van de kerk staat.
- pastoraatgroep
Naast het verrichten van persoonlijk pastoraat zijn de leden
van de pastoraatgroep bovendien het pastorale aanspreekpunt
voor hun eigen wijk en hebben ze een signalerende functie
naar kerkenraad en/of predikant.
- ouderlingen
Geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap dragen zij een gezamenlijke actieve verantwoordelijkheid voor
het pastoraat samen met de predikant.
- predikant
Aan de predikant wordt, naast het reguliere huisbezoek, het
meer speciﬁeke crisispastoraat toevertrouwd. Ook heeft deze
een sturende en leidinggevende rol ten aanzien van de leden
van de pastoraatgroep.

…met gebruik van de volgende middelen…:

- individuele (huis)bezoeken
- ziekenbezoek
- bezoek nieuw-ingekomenen
- verjaardagsfonds
- pastoraal spreekuur
- ouderenbezoek
- groepsbijeenkomsten
- bloemengroet na de dienst
- bloemengroet bij huwelijksjubilea
- kofﬁedrinken na de dienst

…en met behulp van de volgende methoden:

- onderscheid maken in doelgroepen en de bijbehorende
hulpvragen (zieken, ouderen, eenzamen, randkerkelijken,
enz.)
- pastorale training aan de pastoraatgroep
- heldere informatie en voorlichting aan de gemeente
(zorgen voor toegankelijkheid en laagdrempeligheid)
- bewustmaking van de pastorale verantwoordelijkheid van
gemeenteleden

Jezus is nieuw leven

II - Liturgie en Eredienst

Emmaus
Ons hart vat vlam
omdat het woord
ons handzaam meegedeeld
als brood doorzichtig wordt
en voluit spreekt
wanneer het breekt.
De wijn verraadt
als kloppend bloed
onder de huid
de hartstocht van de hemel.
Eén beker handgemeen
op hoop van zegen.
Wij vieren nieuwgeschapen tijd
gezongen eerste licht
met brood en wijn
als vensters naar de dag.
De zonsopgang kleurt in het glas
naar zee die niet meer is
en alle brokken ons gelaten
zijn tekst en uitleg van
wie bij ons was
en is en blijft.

II - LITURGIE EN EREDIENST
Uitgangspunt
In de liturgie viert de gemeente de ontmoeting met God en met
elkaar.
Doel
In de liturgie geeft de gemeente zingend en sprekend vorm aan
haar lofprijzing, dankzegging en aanbidding, en viert zij gemeenschap met God en elkaar. Luisterend en lerend ontvangt zij inspiratie, bemoediging en versterking van haar geloof. In stilte zoekt
zij Gods nabijheid en bezint zij zich op haar taak in de wereld.
Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- gemeenteleden
De gemeenteleden stellen zich open voor God en elkaar. Ze
zijn actief betrokken bij de dienst door middel van het voorbereiden van de dienst, lezingen in de dienst en gebruik van de
voorbedendoos.
- kinderen
De kinderen voelen zich betrokken bij God en de gemeente
doordat ze een bijdrage leveren aan de diensten door middel
van collecteren en meedoen aan projecten.
- diakenen
Zij bevorderen de diaconale betrokkenheid van de gemeente
bij de nood in onze dorpen en in de wereld. Ze besteden aan
dacht aan en doen mee met de voorbeden. Ze geven uitleg over
de collectes en zamelen de gaven in. De diakenen dragen zorg
voor de dienst van Schrift en Tafel opdat deze het meest beantwoordt aan haar bedoeling. Ze geven extra aandacht aan
mensen die daaraan behoefte hebben door middel van de
bloemendienst.

- ouderlingen
Zij hebben aandacht voor de pastorale nood in de dorpen en
dragen voorbeden aan. Ze zijn verantwoordelijk voor de bediening van het Woord, ook in de kindernevendienst.
- ouderling-kerkrentmeesters
Zij dragen zorg voor het ﬁnancieel beheer van de gemeente
zodat de kerkruimte optimaal bruikbaar is voor de eredienst
en dragen verantwoordelijkheid voor de betaalde krachten.
Ze hebben zorg en aandacht voor alles wat in de kerkruimte
staat zodat alles zijn functie heeft binnen de ontmoeting met
God en elkaar.
- predikant
De predikant draagt zorg voor de bediening van de sacramenten en wordt geroepen tot de verkondiging van het Woord in
geloof dat het door de Heilige Geest, God zelf is die door feilbare kwetsbare mensen spreken wil, in betrokkenheid op wat
er in de wereld gebeurt.
- organist
De organist geeft leiding en ondersteuning aan de gemeentezang en draagt zorg voor de muzikale ondersteuning van het
Woord.
- cantrix
De cantrix geeft leiding aan de cantorij als muzikale onder
steuning van de gemeentezang.
…met gebruik van de volgende middelen…:
- woordverkondiging
De schriftlezingen geschieden in de Nieuwe Bijbelvertaling en
worden gekozen volgens het rooster van Kind en Zondag, tenzij er redenen zijn om daar vanaf te wijken. Er is aandacht
voor de kinderen die betrokken worden in de dienst en die
ook een eigen kindernevendienst hebben. Er is ruimte voor
creativiteit.

- dienst van Schrift en Tafel
We willen de dienst van Schift en Tafel dichterbij brengen
door met elkaar na te denken over de meest geëigende
vorm.
- stilte
Er is tijd voor stilte in de diensten, vooraf en tijdens het stil
gebed. Er is gelegenheid voor stille tijd in de veertigdagentijd.
- bijzondere diensten
Doop-, belijdenis-, huwelijks-, begrafenis-, bevestigings-,
aangepaste-, gedachtenis- en themadiensten vinden naast de
wekelijkse zondagsdienst plaats.
- kerkruimte
Alles is in goede orde en met zorg neergezet. De kerkruimte
bevordert de gemeenschap doordat er ruimte is voor de ontmoeting met elkaar. We willen bereiken dat de mensen meer
bij elkaar zitten, om zo uitdrukking te geven aan de verbondenheid van Christus’ gemeente.
- gemeenteleden
Deelname aan de lezingen door gemeenteleden (lectores)
wordt gestimuleerd. Er is warmte en betrokkenheid in de
dienst en ruimte voor de jongeren.
- muziek en zang
Er is zorg voor de liederen die gezongen en/of gespeeld
worden. Daarnaast is er ruimte om solisten (eigen gemeenteleden), koren en/of muzikanten uit te nodigen.
- Tuin der Verzoening
De Tuin der Verzoening kan meer betrokken worden bij onze
diensten. Zij biedt de mogelijkheid om daar eens een korte
vesper te houden bij bijzondere gelegenheden.

…en met behulp van de volgende methoden:
- Denktank ter voorbereiding van bijzondere diensten.
- Informatie over liturgie, bijv. op gemeenteavonden, bijeenkomsten en bijzondere diensten.
- De cantorij studeert nieuwe liederen in als voorzet voor de
gemeentezang.

Jezus, de opstanding en het leven

III - Diaconaat

Zegen
De Heer is vóór ons
om ons de juiste weg te wijzen
De Heer is naast ons
om ons in de armen te sluiten
De Heer is achter ons
om ons te bewaren voor het kwaad
De Heer is onder ons
om ons op te vangen als we vallen
De Heer is in ons
om ons te troosten als we treurig zijn
De Heer is om ons heen
om ons te verdedigen
Als mensen over ons heen vallen
De Heer is boven ons
om ons te zegenen
Amen

III - DIACONAAT
Uitgangspunt
In Gods Naam is de gemeente dienstbaar aan elkaar en aan de
wereld.
Doel
Onze roeping is zorgen en zorg-dragen, zodat mensen binnen de
gemeente maar ook wereldwijd zo volwaardig mogelijk aan de
samenleving kunnen deelnemen.
Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- gemeenteleden
Diaconale verantwoordelijkheid rust op alle gemeenteleden.
Ook hebben zij een waarnemende taak. Wat zij waarnemen
wordt doorgeven aan de predikant en/of de diakenen. Tussen
gemeenteleden en diaconie is er op zijn hoogst een bepaalde
taakverdeling. De diakenen richten zich meer speciﬁek op
hulpverlening.
- pastoraatgroep
Deze groep neemt niet alleen waar, maar helpt ook bij het
uitvoeren van het omzien naar elkaar. Door hun pastorale
werk komen zij eerder, vaker, maar ook nauwer in contact
met gemeenteleden dan de diakenen. Zij voeren hun taak uit
zoals uitgewerkt in het hoofdstuk pastoraat.
- diakenen
De diaconie is kerkordelijk gezien in eerste instantie ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. Daaruit vloeien
de volgende taken voort:
Bij de viering van Schrift en Tafel dragen de diakenen zorg
voor brood en wijn en assisteren de predikant bij het breken
en uitdelen van brood en wijn. Zij zamelen de diaconale
gaven in en dragen zorg voor de bestemming daarvan.
Zij verzamelen voorbeden en spreken deze eventueel uit.

Vanuit de dienst van de Tafel verrichten de diakenen een
aansturende functie bij de hulpvragen van de gemeente en de
wereld. Vanuit de samenleving gezien is de diaconie vertegenwoordiger van de gemeente van Jezus. Hiermee wordt bedoeld dat zij oog en oor heeft voor wie hulp nodig heeft en
hoe die hulp verricht kan worden.
- predikant
De predikant heeft een signalerende en doorverwijzende
functie. Door het contact dat plaatsvindt bij kerkdiensten en
reguliere huisbezoeken kan veel worden waargenomen door
de predikant en deze brengt de hulpbehoevende in beeld bij
de diaconie.
…met gebruik van de volgende middelen…:
- collectes
- gaven in de vorm van geld en goederen
- menselijke inzet
- geduld
- vertrouwen
- tijd
…en met behulp van de volgende methoden:
- werven en motiveren van mensen die de diaconie bijstaan
- begeleiden en informeren
- vertrouwen en aandacht geven
- geen (voor)oordelen
- met elkaar in gesprek komen en blijven
- elkaars kwaliteiten en capaciteiten herkenen en erkennen
- controleren of de situatie klopt, of de duur van de hulp
haalbaar is, of afspraken en beloftes worden nageleefd

Jezus, het levende water

IV - Vorming en Toerusting

.

Op de eerste dag
Nu is het licht ontboden,

de goede schepping lacht!

De zon zingt God zijn ode
als op de eerste dag!

Dit licht dat ons onthult:
al wie het donker duldt

en daar Gods goedheid wacht,
vervalt nooit aan de nacht.

Nog kan het duister duren,
het licht blijft toegezegd!

Want in de zwaarste uren
is onze nacht weerlegd:

is Christus niet de vlam

die door het duister kwam,
ons aangestoken heeft

met vuur dat eeuwig leeft?
Nooit zal de vlam nog doven
dank zij die ene mens

die alle nacht te boven

geloofd heeft, onbegrensd.
Hij is het eerste licht,

dat ons de dag bericht,

de zon die schijnen gaat,

de glans van Gods gelaat!

IV - VORMING EN TOERUSTING
Uitgangspunt
Het is de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de
weg van haar Heer.
Doel
De gemeente geeft gestalte aan een blijvend proces van
geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn.
Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- gemeenteleden
Zij zoeken naar verdieping van hun persoonlijke relatie met
de Heer. Ze ontdekken en ontwikkelen hun gaven door bezinning rondom Gods woorden, in de eredienst, met andere
gemeenteleden en/of in groepen en kringen.
- ouderlingen
Zij houden oog op de behoeften en aan de mogelijkheden van
vorming en toerusting binnen de gemeente en op de uitvoering daarvan.
- predikant
De predikant draagt daartoe zonodig bij met zijn/haar
deskundigheid en vaardigheden.
…met gebruik van de volgende middelen…:
-

catechese
gespreksgroepen
bijbelstudiekring
eredienst
kindernevendienst
godsdienstles op school
HVG (Hervormde Vrouwen Groep)

…en met behulp van de volgende methoden:
- startzondag: planning van activiteiten en aanbieden naar de
behoefte
- sprekers uitnodigen
- thema’s aan de orde stellen
- De benadering van de ‘jongere’ generatie van 30-ers en 40-ers
heeft zich de laatste jaren verbreed.
Wij werken daarin samen met de RK parochie in Hansweert.
- Er worden plannen ontwikkeld om samen te werken met de
PKN Kruiningen.

Jezus, de ware wijnstok

V - Zending en Oecumene

Luthers Avondgebed
HEER, blijf bij ons,
want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

V - ZENDING EN OECUMENE
Uitgangspunt
De gemeente geeft gehoor aan de oproep van Jezus tot eenheid
binnen het christendom en aan zijn zendingsopdracht.
Doel
De gemeente geeft, staande in de wereld, samen met alle
christenen uiting aan haar geloof in de opgestane Heer.

Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- gemeenteleden
Gemeenteleden stellen zich open voor het geloofsgesprek met
anders gelovigen en voor hun zendingsopdracht in de wereld.
- ouderlingen
De ouderlingen hebben hierin, waar nodig in overleg met de
andere colleges, een sturende rol.
- predikant
De predikant draagt bovendien bij aan het bewustwordingsproces in deze.
…met gebruik van de volgende middelen…:
- gezamenlijke diensten
- oecumenische gesprekskring
- pastoraal overleg (Protestantse Gemeente, Evangelische
Gemeente, RK-parochie en Leger des Heils)
- Tuin der Verzoening
- gemeentecontact met Ilsenburg

…en met behulp van de volgende methoden:
-

samen vieren wat samen gevierd kan worden
gespreksavonden
excursies
goede communicatie tussen de voorgangers
de Tuin der Verzoening betrekken in diensten d.m.v. het
metselen van stenen met de naam erin bij doop en belijdenis,
planten van bloemen door kinderen, aanleveren van attributen door groepen bij bijzondere gelegenheden en/of bijzondere diensten (stille tijd, vesper, openluchtdienst)
- gebruik maken van de Tuin der Verzoening bij pastoraat
- aandacht voor Ilsenburg in de diensten d.m.v. kaars, gezamenlijke voorbede, evt. gezamenlijk project

Jezus, de goede herder

VI - Jeugd en Jongerenwerk

Vrede
Vandaag mag je alles doen.
In de oorlog was dat niet.
Je mag vanmiddag spelen of lezen.
Doe het maar; het mag.
Vandaag mag je alles zeggen.
In de oorlog was dat niet.
Je mag complimenten en je mening geven.
Doe het maar; het mag.
Vandaag mag je je zelf zijn.
In de oorlog was dat niet.
Je mag alle kleren dragen die je wilt.
Doe het maar; het mag.
Vandaag is fijn.
In de oorlog was dat niet.
Je mag alles doen, zeggen en je zelf zijn.
Vrede is fijn!!

Romy Leendertse, 12 jaar

VI - JEUGD-EN JONGERENWERK
Uitgangspunt
Wij vinden het geloof in God zo belangrijk dat we jeugd en jongeren de mogelijkheid willen bieden om kennis te maken met
wat geloven is.
Doel
Jeugd en jongeren leren op hun eigen wijze geloven in God.
Dit doel kan bereikt worden…
…door de inzet van mensen…:
- stimuleren van de ouders
- betrokkenheid, openheid en belangstelling van gemeenteleden
voor kinderen en jongeren
- begeleiding en creatieve vertaling van het geloof door de
kindernevendienstleiding
- aanwezigheid, plezier en sociale betrokkenheid van kinderen,
ook met de leeftijd van 12+
- aansturende en coachende rol van de predikant
…met gebruik van de volgende middelen…:
-

kindernevendienst
kinderkerstfeest
godsdienstles op school
paasontbijt
jeugddienst
…en met behulp van de volgende methoden:

- handreiking “Kind op Zondag/ Bonnefooi/ Vertel het maar”
- kinderen en jongeren betrekken bij de diensten (kinderouderling/kinderdiaken)
- kinderen en jongeren betrekken bij het diaconaat (projecten,
acties)

Beleidsvoornemens
2013 - 2018

BELEIDSVOORNEMENS 2013 - 2018
Algemene voornemens:
1. Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven met daarin
o.a. de samenstelling van de kerkenraad, een overzicht van
activiteiten, nuttige adressen, enz.
2. De kerkenraad beheert alle reeds bestaande draaiboeken
en zorgt dat deze actueel blijven.
I - PASTORAAT
1. Stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten. Tijdens deze
ontmoetingen ruimte creëren voor pastorale aandacht.
2. De communicatie tussen de pastorale medewerkers onderling bevorderen. Zorgen voor goede informatieoverdracht
met inachtneming van de privacy.
Uitwerking
1. De pastoraatgroep probeert 1x per jaar na behoeftepeiling
een ontmoeting te organiseren (bijv. een maaltijd).
2. De pastoraatgroep bespreekt in haar overleg of de in het
draaiboek uitgewerkte afspraken goed functioneren.
II - LITURGIE
1. De betrokkenheid van gemeenteleden (kinderen!) bij de
diensten vergroten.
2. Bezinningsproces gaande houden rond de dienst van
Schrift en Tafel.
3. Mogelijkheid bezien over de inrichting van het kerkgebouw:
meer bij elkaar zitten tijdens de diensten, gelegenheid voor
pastorale ontmoeting door zitruimte in het kerkgebouw te
creëren.

III - DIACONAAT
1. 6 keer schrift en tafel opnemen in het beleidsplan.
2. Schrift en tafel diensten, naast de witte donderdag,
verdeeld over het jaar 5 keer laten plaatsvinden/inplannen.
3. Pastoraatgroep toerusten en informeren over stille hulp
activiteiten! Een keer per twee jaar een overleg plannen en
afstemmen op zorgvragen op diaconaal gebied.
4. Bezinning over de diaconale bezittingen (geld en grond,
rente- en pachtopbrengsten). Dit is een blijvend proces. De
afweging hoe we omgaan met de financiële hulp/middelen
is een blijvend aandachtspunt.
5. De vormgeving van de stille hulp is een blijvend aandachtspunt voor het diaconale werk.
6. Stille hulp staat als vastpunt op onze agenda.
We bewegen mee met de maatschappelijke ontwikkelingen
en in de uitwerkingen onderhouden we contacten met de
burgerlijke gemeente en omliggende kerkelijke gemeenten.
7. Jaarlijks organiseren we een vrijwilligers avond.
8. Een aantal activiteiten die jaarlijks plaatsvinden worden georganiseerd om de ontmoeting tussen gemeenteleden
onderling te promoten.
9. Contacten onderhouden met de kindernevendienst.
IV- VORMING EN TOERUSTING
1. Oog houden voor bepaalde behoeften, dan proberen iets
aan te bieden.
2. Af en toe bepaalde themadiensten houden.
3. Er wordt door jeugdouderling en predikant nagedacht over
activiteiten die gericht zijn op de tieners, met name de
catechesegroep. Het zal dan gaan om duidelijke omkaderde
activiteiten. Ook hier zal gekeken worden naar de mogelijkheid van samenwerking met andere kerken.
4. De leiding van de RK kinderdiensten en onze eigen
kindernevendienst met elkaar in contact te brengen.

5. Themadiensten wijden aan het Heilig Avondmaal en aan
de betekenis en achtergrond van de liturgie zoals wij die
gebruiken in onze kerk.
6. Oecumenische gesprekskring in stand houden.
Uitwerking
Voor deze beleidsvoornemens wordt een jaarlijks terugkerende
structuur opgezet:
1. De kerkenraad agendeert op haar kerkenraadsvergadering in de maand april het komende winterwerk
programma.
2. Daaraan voorafgaand worden de behoeften in de gemeente gepeild via stukje(s) in KL, op de gemeenteavond,
tijdens bezoeken en ontmoetingen.
3. De kerkenraad stelt vervolgens vast aan welke vorm van
kringwerk behoefte is, rond welke thema’s een themadienst gehouden zou kunnen worden, of er belangstelling
is voor een excursie, enz.
4. De kerkenraad zoekt geschikte personen die een bijdrage
kunnen en willen leveren aan de gewenste activiteit.
V - ZENDING EN OECUMENE
1. Vanuit de oecumenische gespreksgroep initiatieven
blijven stimuleren.
2. Streven naar 1 á 2 gezamenlijke diensten per jaar.
3. Streven naar gezamenlijke diaconale acties en/of
projecten.
Uitwerking
1. Vanuit de oecumenische gespreksgroep worden door de
protestantse predikant en de R.K. pastor 2 gezamenlijke
diensten georganiseerd. Eén op de zondag van de Eenheid (3e zondag in januari) en één op Pinksteren of een andere zondag in augustus of september. (openluchtdienst)

2. Er is een gezamenlijke diaconale actie gericht op inzameling van leermiddelen voor kinderen in ontwikkelingslanden, te denken valt o.a. aan rugzakjes actie, schoenendoos.
VI - JEUGD- EN JONGERENWERK
1. Samenwerking kerk en school stimuleren.
2. Oog houden voor de eventuele behoeften en mogelijkheden onder jongeren van 12 jaar en ouder.
Uitwerking
1. Tenminste één keer per jaar is er overleg tussen predikant
en/of kerkenraadsleden met de godsdienstdocent en/of
de schooldirectie betreffende evaluatie en planning.
2. Bij de uitwerking van de beleidsvoornemens Vorming en
Toerusting (zie IV) wordt nadrukkelijk aandacht besteed
aan deze doelgroep.
3. Blijvend stimuleren jeugd- en jongerenwerk.
VII – KERKBEHEER
1. Met name voor de kerk van Schore zal getracht worden
een gedeelte van de onroerende zaken over te doen aan
de burgerlijke gemeente zodat de onderhoudslast niet alleen voor kerkbeheer zal zijn.
2. Actief bezig om één van de twee kerkgebouwen af te stoten.
3. Indien een kerkgebouw van de hand gedaan kan worden
zal er voor het andere gebouw geïnvesteerd worden om het
comfort in dat gebouw te verhogen.
4. Wanneer de huidige dominee vertrekt zal met omliggende
gemeentes overleg gevoerd worden over samenwerking op
gebied van aanname pastoraal medewerker/dominee.
5. De komende periode zal het beleid zijn dat HansweertSchore als zelfstandige entiteit blijft bestaan.

6. De kerken zullen daar waar mogelijk ook gebruikt worden
voor niet-kerkelijke aktiviteiten, maar die vallen binnen
het kader van het nieuwe bestemmingsplan van de
Gemeente.

