MEERJARENPLAN 2021 - 2025
De PG Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar geloof,
vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.

Doelen
VIEREN
1. Gewone diensten met accenten
2. Doelgroependiensten
3. Andersoortige diensten
4. Intergenerationele diensten
5. Oecumenische diensten
6. Kindernevendienst

SAMEN
1. Omzien naar elkaar
2. Doelgroepen
3. Ontmoeting
4. (Geloofs)gesprek
5. Intergenerationele activiteiten
6. Activiteiten jeugdwerk

DELEN
1 Warmhartig zijn dichtbij en ver weg
2. Voelbaar en zichtbaar in het dorp
3. Groene kerk
4. Activiteiten aansluiten bij
maatschappelijke organisaties

BEHEER
1. Goed rentmeesterschap
2. Goede (in)directe werkgever
3. Faciliteren → bloeiende kerk
4. Begroting op orde

Effectief en meer inzet van vrijwilligers

Uitvoering
VIEREN

SAMEN

DELEN

BEHEER

1. 2 x per jaar
1. - Persoonlijk pastoraat
1. - Ondersteuning doelen KIA
1. - Financiën op orde
- Andere instrumenten
- Bezoek nieuw ingekomenen
- Ondersteuning doelen waar
- Afronden nieuw erfpachtmodel
- Koor of band (bijv. opwekkingsmuziek)
- Groet aan alle gemeenteleden
gemeenteleden bij betrokken zijn
- Onderhoud gebouwen
2. - Kliederkerk Kids 2x
- Zomerbloemengroet (tehuizen buiten Twello)
- Kerstgroet, kerstgift, paas-/zomerengel 2. - Goede werkgever predikanten,
- Kliederkerk Young (tieners) 2x
2. - Ontmoetingsmiddag 65+
- acties voor voedsel en kledingsbank
- Kerk op schoot (4x)
'- Geloof, hoop en liefde-kring (3x)
2. - Meet-in 11
(hulp-)koster, administrateur, organist
- Rondom 4 (1x), Rondom 12 (1x)
- Doopouderkring (3x) - 40++ kring
- Herfstwandeling statushouders
- Juiste invulling vacature predikant
3. 2x per jaar.
- Avond contactpersonen (eenzaamheid)
- Bloemengroet Pinksteren
3. - Ondersteunen activiteiten gemeente
- Verhalenverteller / koor of band
3. - Aan Tafel (1x oecomenisch 40dagentijd)
3. - Bewustwording duurzaamheid
- Leden- en financiële administratie
- Elvisdienst 25 april
- Avond nieuw ingekomenen
- Onderhoud + uitbreiding bloembermen
4. Diensten voor Groot en Klein
4. - Organiseren opvolger tafelgesprekken
- Geloof ind e supermarkt
4. -Huurbeleid
- 1x 'regulier'
- Bezinning & Inspiratie (oecumenisch)
4. - Maatschappelijke organisaties
- Waar mogelijk uitgaven terugbrengen
- Rondom 4
5. - Spelletjesmiddag kinderen Oase en ouderen
- Vluchtelingenwerk, bibliotheek, #ZoDus
- Rondom 12
- Kerstwandeling of -musical
- Opzetten klussendienst
- Startzondag
6. Samenwerking met buurgemeenten (tieners)
- Kliederkerk hele gemeente (Pinksteren)
- Kliederkerk Young 2x (tieners)
5. - Gebedsdienst Eenheid Christenen
- Sirkelslag Young (tieners)
- Klompendienst
- Nacht zonder Dak (tieners)
- Vredesdienst
'- Paaschallenge (tieners)
6. Kindernevendienst
'- Kerstchallenge (kinderen)
Elke 1e en 3e zondag (online of live)
- Sirkelslag Kids (kinderen)
Invullen vacatures: ouderling pastoraat, ouderling eredienst, secretaris RvC/ouderling, voorzitter taakgroep eredienst & pastoraat | samenwerken PG Terwolde

