Levend water doorgeven in Zoetermeer
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Beeld: twee open handen die samen de Geestkracht
ontvangen en doorgeven.
In de palm de parels van God zelf: geloof, hoop en liefde.
Tien vingers geven beleidsaccenten aan.
Afbeelding uit Mille images d’évangile van Jean-Francois Kieffer
16 september 2020

Levend water doorgeven in Zoetermeer
Als Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) vormen we een gemeenschap
van Christenen in Zoetermeer. We ervaren de Bijbel als bron van inspiratie
voor geloof en leven. We worden bewogen en gedreven door de Geest van Jezus.
De protestantse traditie is voor ons een ruggensteun. We verlangen ernaar om
geloof en leven aan elkaar te verbinden als tekens van het koninkrijk.

Visie

We willen als PGZ meer zijn dan een verzameling van inhoudelijk zeer uiteenlopende wijkgemeenten.
In die wijkgemeenten vinden wij onze basis als het gaat om ons geloof en onze
voeding door het evangelie van Jezus Christus. In die wijkgebonden geloofsgemeenschappen komt onze menselijke maat tot zijn recht.
We dragen als PGZ verantwoordelijkheid met en voor elkaar om diverse gemeenschappelijke voorzieningen in stand te houden, waarbij onderlinge solidariteit als leidraad geldt.
Door verbondenheid in geloof zoekt de PGZ ook samenwerking met andere
kerken en instanties in de Zoetermeerse samenleving.
Het hart van gemeente-zijn is in woord en daad dienstbaar zijn aan de naaste.
Zo willen we als Protestantse Gemeente zichtbaar en vindbaar zijn in Zoetermeer.
De algemene kerkenraad (AK) belichaamt in dit geheel de identiteit en solidariteit van de PGZ met wijk en buurt, met oog voor de wijdere verbanden waarin
we betrokken zijn en de wereld waar we in leven.
De Protestantse Gemeente Zoetermeer is zichtbaar in:
• haar kerkgebouwen
• haar veelkleurige wijkgemeenten
• pioniersplekken
• kerkdiensten en vieringen met hun eigen karakter
• een grote diversiteit aan activiteiten
In deze verscheidenheid vormt de PGZ een mozaïek van kerkplekken dat bestaande
en nieuwe gestalten van kerkzijn verbindt.
De Bijbel spreekt met tintelende beelden over de geloofsgemeenschap rondom
Christus, zoals ‘bruid’ en ‘lichaam van Christus’. Kerk is een gave van God, gegeven
om blij van te worden. Kerk helpt begrijpen wat ‘heilzaam leven’ is.
De vier wijkgemeenten van de PGZ laten elk op eigen wijze zien hoe ‘heilzaam leven’ tot uitdrukking komt. Ze zijn als bloemen met verschillende kleuren, liturgie in
verschillende smaken, en muziek in allerlei toonaarden. In de beweging van de
Geest geven ze door wat zij ontvangen hebben.
In de algemene kerkenraad wordt de onderlinge verbondenheid zichtbaar en zoekt
de PGZ naar versterking van het geheel en haar diverse delen.
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Beleid

De algemene kerkenraad geeft aan deze eigen verantwoordelijkheid vorm door:
1.
onderling contact te bevorderen. De AK onderhoudt het contact met de wijkgemeenten en wijkkerkenraden. De AK kent de wijken, de wijken kennen de
AK. De AK volgt wat onze kerk doet bloeien, hem inspireert, uitdaagt en zorgen
baart. Hij kent de schatten van de wijken, inclusief de pioniersplekken. Elke
wijkgemeente krijgt regelmatig bezoek van twee leden van onze algemene kerkenraad.
2.
samen na te denken over beleid. De wijkgemeenten brengen hun beleidsvoornemens met regelmaat in op de vergadering van de AK, waarbij de vitaliteitsscan om de twee jaar als instrument wordt toegevoegd. Ook dragen de
wijkgemeenten zaken aan voor het beleid van de AK.
3.
te inspireren en te voeden. De AK volgt kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en duidt deze. De verworven inzichten brengt de AK jaarlijks in gesprek met de wijkgemeenten en overige belangstellenden. Geloofsgesprek
maakt wezenlijk onderdeel uit van dit beleidsaccent.
4.
De AK stimuleert de wijkgemeenten om kerk naar buiten te zijn en van betekenis te zijn in hun eigen omgeving, om missionaire initiatieven te ontplooien, om
zo het leven en het evangelie te delen met mensen die de weg naar kerk en geloven niet zo gemakkelijk vinden.
5.
solidair te zijn. De AK overlegt met de wijkkerkenraden hoe de wijkgemeenten
onderling voor elkaar kunnen instaan, elkaar kunnen helpen en versterken en
hoe dit in beleidsplannen van de wijken een plek krijgt.
6.
te faciliteren. De AK vertegenwoordigt de verschillende wijkgemeenten in
rechte. De rechtspersoonlijkheid van de PGZ en haar wijkgemeenten berust bij
het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de PGZ.
De AK denkt mee bij het invullen van ambtelijke vacatures. In beroepings- en
benoemingsprocedures ondersteunt de AK de wijkgemeenten om te komen tot
een zorgvuldig verloop van deze procedures. De algemene kerkenraad vaardigt
een vertegenwoordiger af naar de betreffende commissie om vorm te geven
aan de onderlinge betrokkenheid en de commissie van advies te dienen.
7.
diaconaal dienstbaar te zijn. De diaconale gelden worden centraal beheerd.
De AK rust samen met het college van diakenen de wijkgemeenten toe om in
de wijk diaconaal present te zijn.
8.
het gesprek met de overheid te voeren. De AK spreekt namens de wijkgemeenten met de burgerlijke gemeente over zaken waarin maatschappelijke ontwikkelingen en kerkelijk functioneren elkaar raken. De AK volgt ondersteunend
en waar nodig kritisch politieke besluiten. De AK doet dit ook in oecumenisch
verband, met name in het Beraad van kerken.
9.
wijkadministraties te ondersteunen. De AK bouwt het kerkelijk bureau af en
beziet hoe de wijkgemeenten de taken die nu centraal worden uitgevoerd, kunnen oppakken en stelt (in overleg met de wijken) vast welke decentrale taken
door de wijkkerkenraad kunnen worden uitgevoerd en deelt de taken zo mogelijk toe aan de wijkgemeenten. Daarnaast denkt de AK mee met de wijkgemeenten over het financiële beheer.
10. een solide financiële basis te verzorgen. De AK ziet erop toe dat zijn kosten
beperkt zijn en in verhouding is met zijn dienstverlening. De AK draagt er sa-
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men met het college van kerkrentmeesters zorg voor dat het financieel decentrale model in de wijken wordt verankerd, zodat de wijkgemeenten een toekomstvisie ontwikkelen die past bij hun financiële mogelijkheden.
11. de PGZ en haar wijkgemeenten en hun pioniersplekken zichtbaar te maken. De AK zorgt ervoor dat de PGZ online en op papier herkenbaar en zichtbaar is. Naast een duidelijke website vervult ‘Kerk in Zoetermeer’ daarin een
prominente rol. Bovendien wordt voor de PR van de PGZ gebruik gemaakt van
regiobladen, waar mogelijk samen met andere kerkgenootschappen.
12. vieringen voor doelgroepen mogelijk te maken. De AK faciliteert samen met
wijkgemeenten o.m. vieringen in zorginstellingen, het ziekenhuis en vieringen
voor dove mensen. Waar nodig zullen we proactief meedenken met andere
specifieke doelgroepen. De AK zoekt daarin samenwerking met- en participatie
van andere kerkgenootschappen.
13. verbinding tussen de generaties ruimte te geven en te ondersteunen. De
AK erkent dat het niet eenvoudig is om jonge mensen te betrekken bij het huidig
functioneren van een wijkgemeente. De AK wil meedenken in de uitdaging om
enerzijds het verlangen vorm te geven om de ontvangen gaven van God aan
volgende generaties door te geven en anderzijds het belang om te durven leren
van nieuwe generaties die op andere wijze geloof en kerk-zijn beleven en vormgeven.
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