Jaarplan taakgroep Eredienst-Pastoraat 2020-2021
Vooraf
In deze tijd van corona kunnen eerder gemaakte plannen niet doorgaan en staan
onderstaande speerpunten onder het teken van de voorlopigheid.
Erediensten
- stimuleren actieve rol gemeenteleden in de kerkdiensten in de Dorpskerk binnen de
grenzen van het door de kerkenraad goedgekeurde gebruikersplan – lectoren,
muzikanten, iets vertellen over wat je bezighoudt, bloemengroet.
- onderzoek of mee neuriën of meezingen tot de mogelijkheden behoren (met
inachtneming van de regels van de PKN)
- kindernevendienst in Irene of online op de eerste en derde zondag van de maand
- vieringen met het oog op de allerkleinsten en basisschoolleerlingen/gezinnen:
Kerk op Schoot 4x
Kliederkerk 2x reguliere versie en 1x voor de hele gemeente (Pinksteren)
Dienst voor groot en klein 4x (Rondom 4, Rondom 12, Startzondag, 1x regulier)
- vieringen met het oog op tieners:
Kliederkerk Young 2x
- andere bijzondere diensten:
Elvisdienst
Kliederkerk voor de hele gemeente met Pinksteren
Dienst met theatermaker/verhalenverteller
- 2 diensten met andere instrumenten houden of andere (gewone) dienst met accent
(opwekkingsmuziek en/of koor/band)
- vanwege corona-maatregelen zoeken naar alternatieven voor de intergenerationele
en de alternatieve diensten (in de buitenlucht, online)
- oecumenische vieringen 3x (Gebedsweek voor de Eenheid, Klompendienst,
Vredesdienst)
- overleg met het Oecumenisch Beraad over de oecumenische vieringen – hoe meer
mensen in diensten te krijgen?
- kerstchallenge, als corona-proof alternatief voor de kinderkerstviering, in kleine kring
(online of in de Dorpskerk)
- overleg over gedachtenisdienst en kerstnachtdienst – ruimte voor ‘gasten’ scheppen
- herstart van de wekelijkse diensten in het Grotenhuis
Pastoraat
- oppakken pastorale bezoeken aan huis met in achtneming van de regels, mits het
(de) gemeentelid (-leden) hiermee akkoord gaat/n (idem voor bezoeken bij
verjaardags- en huwelijksjubilea) en de wijkcoördinatoren of andere pastorale
bezoekers dit aandurft (anders melden dezen dat aan de wijkpredikant)
- opstarten groepenwerk (65+groep, 40++ groep, doopouderkring, geloof, hoop en
liefde-kring e.a., allen met 3 à 4 bijeenkomsten per jaar) – in Irene
- organiseren van een opvolger van de huiskamergesprekken rond het spel
‘Tafelgesprekken’ (ontmoeting en/of inhoudelijk gesprek)
- medewerking aan de diaconale kerstgroetenactie
- belangstelling voor Meet-in 11

Jeugdwerk (buiten de kerkdiensten)
- start samenwerking tienerwerk met buurgemeenten in januari/februari 2021
(Kliederkerk Young en Sirkelslag Young, Nacht zonder Dak, Paaschallenge)
- meedoen met Sirkelslag Kids (8-12 jaar) in november en Sirkelslag Young (12-16 jaar)
- organiseren van een Kerstchallenge in december voor basisschoolleerlingen, online
of live in Irene
Vrijwilligers
- regelmatig overleg en ontmoeting wijkpredikant en wijkcoördinatoren/-ouderling
(aantal keren verschilt per wijk)
- 2x per jaar overleg taakgroep met (afvaardiging van) de wijkcoördinatoren van de
secties in Irene
Taakgroep
- zoeken nieuwe voorzitter van de taakgroep

