BELEIDSPLAN 2010- 2016 PARKSTRAATGEMEENTE ARNHEM
INLEIDING
Het is al enige tijd geleden dat de Parkstraatgemeente een beleidsplan had. In feite is het zo lang
geleden dat het niet meer te achterhalen is. Wel zijn er de afgelopen 10 jaar een toekomstverkenning uitgevoerd (1999) en is er een bestuursnotitie “Terug naar de kern” (2002) verschenen. In 2007
heeft een traject plaatsgevonden onder leiding van een interim-predikant, ds. M. van der Meer
(eindrapport: Samen verantwoord besturen). Als gevolg van dit traject kent de Parkstraatgemeente
een nieuwe financiële regeling en een nieuwe bestuursstructuur. Vervolgens is in november 2007
een nieuw bestuur gekozen volgens deze nieuwe structuur. Sinds juli 2008 heeft de Parkstraatgemeente ook een nieuwe predikant, ds. Marieke Fernhout.
De hierboven geschetste ontwikkelingen en andere, bijvoorbeeld de vergrijzing en de afname van
het aantal leden, binnen de Parkstraatgemeente en ook de ontwikkelingen in de maatschappij,
maken het noodzakelijk om als Parkstraatgemeente eens goed na te denken over waar wij voor
staan, waar we voor willen staan en waar we naartoe willen. De weerslag van dit proces vindt u in
dit beleidsplan. Dit beleidsplan geeft de contouren aan waar we als Parkstraatgemeente de
komende vijf jaar naartoe willen. Daarnaast zal er elk najaar een jaarplan verschijnen waarin
concrete activiteiten worden beschreven om dit beleidsplan handen en voeten te geven.
Het bestuur van de Parkstraatgemeente (PGB) heeft als eerste stap in dit proces een nieuwe missie
- dat wat wij ten diepste zijn - geformuleerd. Deze is afgestemd met de leden in de voorjaarsvergadering van 2009. Deze missie is uitgewerkt in een visie. Beide zijn vervolgens de basis geworden
van het beleidsplan.

MISSIE
De Parkstraatgemeente wil
een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn,
een plaats van bezinning en bezieling,
waar ruimte is voor vragen en zoeken.
Geïnspireerd door de Bijbel zijn we betrokken
op elkaar en de wereld om ons heen.

VISIE
De Parkstraatgemeente is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, die staat in de (protestants-)
christelijke traditie. De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle
bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en het vormgeven van mens
zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor
elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Parkstraatgemeente staat in de samenleving – letterlijk en
figuurlijk - en wil daar ook naar handelen.
Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat ieder vrij is op zijn/haar eigen manier het geloof
te beleven. Dat we dat naast individuele beleving, gezamenlijk doen in kerkdiensten en in kringen.
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Er is ruimte voor twijfel, zoeken en het stellen van vragen. Onze kerkdiensten volgen een
basisliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk.
Het diaconaat en het pastoraat nemen een belangrijke plaats in. Het diaconaat richt zich zowel op
de directe wereld om ons heen, zoals de minder bedeelden in Arnhem en vluchtelingen, als op de
wereld verder weg, bijvoorbeeld kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Het pastoraat krijgt onder
andere vorm in de zorg van de predikant voor de gemeente en in de contactledenorganisatie.

BELEIDSLIJNEN 2010-2016
Uitgangspunten bij het formuleren van het beleid zijn de missie geweest en de continuïteit van de
Parkstraatgemeente. Van daaruit zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Om de
doelstellingen te bereiken zullen er elk jaar realistische en haalbare activiteiten worden
geformuleerd in een jaarplan.
1. Invulling geven aan de missie
a. Levendig en gastvrij
b. Bezinning en bezieling
c. Ruimte voor vragen en zoeken
d. Geïnspireerd door de Bijbel
e. Betrokken op elkaar en op de wereld
Belangrijk is daarbij om te bewaren wat goed is – dat te koesteren – en te verbeteren wat
anders kan.
2. Continuïteit van de Parkstraatgemeente
Doelstelling: de komende vijf jaar blijft het aantal leden op minimaal op hetzelfde niveau
houden als van 2010. Groei zou mooi zijn.
Om deze continuïteit te waarborgen zou er aan de volgende punten moeten worden gedacht:
 oog hebben voor vergrijzende gemeente
 kerkopbouw
 organisatie van het pastoraat
 de plaats van de kerkdienst
 zorgen voor een goed, aantrekkelijk en gastvrij gebouw
 het kringenwerk
 financieel beleid
3. De Parkstraatgemeente meer op de kaart zetten
Belangrijk is ook om de Parkstraatgemeente meer op de kaart te zetten c.q. meer zichtbaar te
maken. Dit is geen doel op zich, maar moet gezien worden als een middel om de eerste twee
doelstellingen te ondersteunen.
Hierbij valt te denken aan:
 mediabekendheid: krant, radio, tv
 netwerken
 contacten met collega-predikanten, collega-kerkenraden, de Protestantse Gemeente
Arnhem, de classis, in andere kerken voorgaan door de predikant
 website
 flyers met informatie over activiteiten
 lezingen, concerten, symposiums
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ACTIVITEITEN 2010
Ad 1: Invulling geven aan de missie
a. Levendig en gastvrij
b. Bezinning en gastvrij
 Initiëren van nieuwe activiteiten. Te denken valt aan: Oud maar jong, Club 30-55,
Van alef tot omega: (vrijzinnige) coryfeeën over de Bijbel
c. Ruimte voor vragen en zoeken
d. Geïnspireerd door de Bijbel
 Uitwerken van de liturgische differentiatie (liturgiecommissie)
e. Betrokken op elkaar en op de wereld
 Onderzoeken hoe het (onderlinge) pastoraat op een optimale, toekomstbestendige
manier kan worden ingevuld
 Onderzoeken of het worden van een Fairtrade gemeente iets is voor de
Parkstraatgemeente of in hoeverre de Parkstraatgemeente de millenniumdoelstellingen kan onderschrijven
 Onderzoeken of de Parkstraatgemeente zich kan/wil aansluiten bij INLIA en het
Charter van Groningen
Ad 2: Continuïteit van de Parkstraatgemeente
 Het betrekken van meer gemeenteleden bij de activiteiten van de Parkstraatgemeente
Ad 3: Meer op de kaart zetten van de Parkstraatgemeente
 Nieuwe huisstijl
 Nieuwe website
 Samenwerken aan vrijzinnigheid: onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met
andere vrijzinnig georiënteerde gemeenten in de omgeving (bijvoorbeeld Remonstranten Oosterbeek, Stadspastoraat, de Zijp, NPB-Velp)
 Initiëren van een publiciteitscommissie
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