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Oorsprong en Bron: Water 

• De levende Stem 

• Het woord van Christus 

• In de kracht van de Geest 
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Huidige situatie: Steppe 

• De wereld om ons heen 

• Recente gebeurtenissen in de PGT 

• Gevolgen voor PGT: 
• Veroudering en slijtage 

• Op weg naar vernieuwing en bloei 
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Missie: Adem 

• Geloof in Jezus Christus centraal 

• Aspecten gemeente-zijn 
• Godservaring en spiritualiteit (Mystiek) 

• Gemeenschap – ontmoeting (Koinoonia) 

• Dienen – doen – delen (Diakonia) 

• Niet alleen voor onszelf …….! 

• Geloven met elkaar is als in- en uitademen 
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Visie: Groei 
• Erkenning van de krimpsituatie 

• Uitdaging om ons geloof opnieuw te ontdekken 

• Bewust aansluiting zoeken bij de Bron 

• Groeien en verdieping 

– in geloof en zelfontmoeting – Mystiek 

– in de omgang met elkaar – Koinoonia 

– in dienst aan de samenleving – Diakonia 

• Groeien naar een vorm van gemeentezijn in een 
netwerkcultuur 

• Omslag maken van kwantiteit naar kwaliteit 

• Basis: de bron van geloof, hoop en liefde 

 
17-05-2017 Beleidsplan PGT 2018-2021 



Godservaring en spiritualiteit 
Mystiek 
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“en de Geest waait, 
waarheen  zij wil….” 



Godservaring en spiritualiteit 
Mystiek 

“ en de Geest waait waarheen zij wil..” 
Ons visioen  

In de vieringen- in de gemeente- de gemeente naar buiten- voor alle leeftijden- 
diversiteit 

Inkeer  en aandacht- verdiepen 

God ontmoeten – onszelf ontmoeten 

Aansluiten bij het eigen levensverhaal 

Groeien   

als persoon – als gemeente – in relatie tot God, onszelf en elkaar 

Jaarthema en aanbevelingen 

In de vieringen –nieuwe tradities- muziek en beeldende kunst – voor alle leeftijden! 

V&T activiteiten, pastoraat en bestuur- spirituele werkvormen- ook thuis 
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Gemeenschap – ontmoeting 
Koinoonia 
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• Samen geloven 

• Samen voor, tijdens en na de vieringen 

• Nieuwe verbindingen: kleine netwerken 

• Grondhouding:  luisterend geduld 

• Missionair in de samenleving 

 



Dienen – doen – delen 
Diakonia 
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• Gemeente diaconaal bewogen/in beweging 

• Radarfunctie gemeenteleden sterker 

• Diaconaal centrum Tiel 

• Fair trade, ZWO, jeugd en Groene kerk 

• Betere communicatie: stimuleren 



Bemensing 
• Professionals 

• Naast lopend werk ook vernieuwing 

• Binding binnen de gemeente versterken 

• Vrijwilligers 
• Enthousiasme en motivatie versterken 

• Minder bestuur, meer taakdragers 
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Middelen 

• Kosten hoger dan opbrengsten 

• Verhoging jaarlijkse inkomsten meer dan 
wenselijk 

• Verlaging jaarlijkse uitgaven noodzakelijk 

• Extra financiële injectie noodzakelijk 
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De steppe zal bloeien 
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“Zolang wij ademhalen …” 


