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PELGRIMAGE IN VERBONDENHEID

BEZIELING DELEN

Verder op weg naar een geloofsgemeenschap 

die bezieling deelt
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AGENDA VOOR VANAVOND

• Doelstelling van deze presentatie

• Aanpak commissie en opzet van beleidsplan

• Inhoudelijke analyse en bevindingen

• Missie, visie en uitvoeringsvoorstellen 

• Tot slot
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DOELSTELLING PRESENTATIE

• a) gevolgde werkproces en inrichting beleidsplan 

• b) inhoudelijke analyse en bevindingen en de voorstellen uit beleidsplan 



WERKWIJZE COMMISSIE 

Criteria voor beleidsplan: 

• Concrete acties

• Haalbaar in tijd en belasting van de vrijwilligers en professionals

• Uitvoerbaar

• Ondersteund

• Te evalueren



WERKWIJZE COMMISSIE II 

• Interne consultaties: kerkenraad, alle taakgroepen, 

regelmatige/niet-regelmatige kerkgangers, jongeren etc.

• Externe consultaties met mensen “buiten de kaartenbak”, 

inclusief vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 



WERKWIJZE COMMISSIE II 

• Aanvullende analyses op basis van landelijke rapporten, PGO-

documenten en gevoerde gesprekken

• Toekomstschetsen als hulpmiddel, dalende ledentallen van PGO 

en de structureel teruglopende financiële positie 



INRICHTING BELEIDSPLAN 
Voorwoord

Hoofdstuk 1. Over dit beleidsplan

Hoofdstuk 2. Samenvatting

Hoofdstuk 3. Kerkelijk Nederland en de PGO anno 2021

Hoofdstuk 4. Raadpleging en bevindingen

Hoofdstuk 5. Missie en visie PGO

Hoofdstuk 6. Beleid en uitvoering

Hoofdstuk 7. Organisatie & bedrijfsvoering PGO

Hoofdstuk 8. Monitoring en bijsturing van dit document



ANALYSE EN BEVINDINGEN I 

• De PGO is een actieve en betrokken geloofsgemeenschap, binnen én buiten de 
PGO is er veel waardering voor wat de PGO is en doet 

• Er is veel draagvlak voor behoud van wat we waardevol en vertrouwd vinden. 
Trefwoorden: gemeenschap, verbinding, samenwerking, blik naar buiten, 
zingeving & spiritualiteit, óók voor niet-PGO-leden

• De PGO volgt de landelijke trends m.b.t. ontkerkelijking, vergrijzing, daling 
ledentallen en verminderde inkomsten



ANALYSE EN BEVINDINGEN II

• Erkenning van noodzaak om, naast dat wat we waarderen, óók nieuwe 
wegen te betreden; zonder actieve (door)ontwikkeling geen 
toekomstbestendige geloofsgemeenschap. Keuzes maken blijkt echter erg 
lastig

• Zorgen over de financiën: negatieve financiële resultaten, daling eigen 
vermogen, lange termijnperspectieven PGO niet in beeld gebracht, m.n. 
t.a.v. personeel en vastgoed

• PGO kent een ingewikkelde overleg- en besluitvormingsstructuur



ANALYSE EN BEVINDINGEN III

• Beleids- en organisatieontwikkeling van PGO geven reden tot zorg (bijv. 
gebrek aan gestructureerd communicatiebeleid en -regie, functioneren 
taakgroepmodel, inzet en aansturing van vrijwilligers versnipperd, veel 
bestuurs- en administratietaken predikanten etc.) 

• Het tempo van verandering en de implementatiekracht zijn in de PGO –
óók voor een vrijwilligersorganisatie - relatief laag. 

• De komende beleidsperiode 2021-2025 vraagt zeer veel van iedereen
(kerkenraad, taakgroepen, vrijwilligers en predikanten) om én het 
vertrouwde te kunnen behouden én de bakens te kunnen verzetten. 



ANALYSE EN BEVINDINGEN IV



ANALYSE EN BEVINDINGEN V 



ANALYSE EN BEVINDINGEN VI



ONZE MISSIE 

De PGO is een gemeenschap van mensen met hun eigen levensverhaal en hun 

persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis. De PGO laat zich inspireren en 

uitdagen door de Stem die klinkt in de verhalen uit de Bijbel, door Jezus Christus en 

door de traditie van het christelijk geloof. De PGO wil haar leden en niet-leden 

voeden door vieringen en ontmoetingen, gespreksgroepen en betekenisvol 

vrijwilligerswerk, kunst en muziek. De PGO biedt inspiratie voor het dragen van 

verantwoordelijkheid in de samenleving. De PGO is als geloofsgemeenschap deel van 

de samenleving en staat open en nieuwsgierig in die samenleving. Wij willen samen 

en persoonlijk een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en zorgzame samenleving.



ONZE VISIE 

In 2025 is de PGO, in de complexe samenleving waarin velen op zoek zijn 

naar zingeving en verbondenheid, een verbindende en bezielende 

gemeenschap. De PGO als geloofsgemeenschap rond Woord en tafel biedt 

zingeving en verbinding voor zowel leden als niet-leden van de PGO. Zoals een 

tafellied (gezang 388) zingt: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel….'



UITVOERING I  

• Concretisering van de visie uitgewerkt naar 

• a) primaire (kerkelijke) taakopdracht PGO (H6) en 

• b) naar organisatie en bedrijfsvoering (H7)

• Elke uitwerking wordt gepresenteerd in vast stramien van toelichting, doelstelling en aanpak

• Concretisering van visie bestaat óók uit het (doen) uitvoeren van aantal afgebakende 
onderzoeken/opdrachten door ad hoc-commissies, vooral in 2021 en 2022. Kerkenraad is 
hier opdrachtgever om bestaande knelpunten/lacunes gericht en snel op te kunnen pakken. 

• Ook worden enkele “open” experimenten voorgesteld



UITVOERING II   
• Zingeving en spiritualiteit delen: opbouwen van een min of meer stabiele groep 

belangstellenden/netwerk voor uiteenlopende typen activiteiten op het terrein van 
zingeving en levensbeschouwing

• Prioriteit bij kinderen,  jongeren en hun ouders: actieve inzet op verbinding met 
kinderen en jongeren (en hun ouders). Is nader uitgewerkt, óók met concrete 
formatieve inzet van predikant 

• Prioriteit ouderen: gericht(er) organisatie van ondersteuning, dit hangt nauw samen 
met (re)organisatie van pastoraat en het faciliteren / ondersteunen van de 
vrijwilligers

• Prioriteit organisatie: Om deze drie inhoudelijke prioriteiten te kunnen realiseren is 
op verscheidene punten versterking van de organisatie van de PGO noodzaak



UITVOERING III 
• Aandachtsgebieden:

• Vieren: vasthouden wat waardevol is, een besluit te nemen over de uitvoering 
van adviezen van de TEK en de rol van de TEK hierin.

• Pastoraat: implementeren van de structuur en werkwijze pastoraat o.b.v. 
reorganisatie 2020 (nieuwe opzet met nadruk op onderling pastoraat, werken 
met kringen en teams) 

• Diaconaat & Zending: doorontwikkelen van bestaande opzet en werkwijze

• Vorming, Oecumene en Samenleving: toewerken naar regionalisering van aanbod, 
regionale afstemming van vrijwillige inzet en inrichten van vraaggericht aanbod.



UITVOERING IV 

• Financiën: prioriteit heeft het vaststellen van een meerjarig financieel beleid 

inclusief het opstellen van een meerjarenbegroting,  met specifieke 

aandacht voor beleidskeuzes t.a.v. begroting en ontwikkeling eigen 

vermogen

• Organisatieontwikkeling: onderzoek naar opzet en inrichting van een 

slagvaardige PGO-organisatie: ad hoc-groep met specifieke aandacht voor 

overleg- en besluitvorming, taakgroepmodel, rol kerkelijk bureau en 

ondersteuning voor en aansturing van professionals en vrijwilligers  



UITVOERING V 

• Personeelsbeleid: opstellen Strategische Personeels Planning t.b.v. gewenste 

formatie(-inrichting) PGO in periode 2021-2025, incl. personele lasten

• Vastgoed: opstellen meerjarige vastgoedvisie en –strategie voor PGO, als 

leidraad voor vastgoedbeheer 2021-2025, met specifieke aandacht voor 

exploitatie van kerk(en) i.r.t. de (toekomstige) omvang PGO



UITVOERING VI 

• Communicatiebeleid: ad hoc commissie stelt PGO-communicatiebeleid op, 

inclusief de gewenste structurele regie op en afstemming tussen de 

verschillende communicatie-activiteiten van PGO.

• Duurzame kerk: opstellen van aanpak/beleid op basis van “toolkit groene 

kerken”, tevens voorzien van een implementatieplan én benodigde inzet 

van mensen en middelen



TOT SLOT

• Actieve sturing op uitvoering van het beleidsplan en bijstelling daarvan is 

noodzakelijk (Plan-Do-Check-Act)

• Alle actie vraagt om inzet van professionals en actieve vrijwilligers, 

sturing op hun inzet is noodzakelijk 

• De huidige situatie van de PGO en haar perspectieven vragen om het 

maken van keuzes én een actieve en open communicatie door de 

kerkenraad. 



VRAGEN BIJ DIT BELEIDSPLAN

• 1. WAT SPREEKT U AAN?

• 2. WAT MIST U?

• 3. WAAR WILT U AAN BIJDRAGEN?


