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Waarom een beleidsplan?
Onze visie
?

Onze identiteit
Wat doen we?
Onze context
Wat hebben we nodig?

Waarom een beleidsplan?
➢
➢

Vaststellen waar we staan
Creëren van een gedragen beeld van waar we heen willen

➢
➢

Inzicht in wat we moeten doen
Vaststellen wie/wat we nodig hebben

Onze visie
De Bron is als ‘warme gemeenschap’ in de wijk aanwezig: dichtbij en betrokken
De Bron vervult een belangrijke rol in de verbinding tussen mensen en organisaties in de
wijken Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh.

Alles wat directe nabijheid en betrokkenheid vereist doen we zelf binnen de wijken en
zoveel mogelijk met eigen mensen en in eigen beheer (pastoraat, diaconaat, vieringen,
klein onderhoud aan het gebouw)
We werken samen met De Nieuwe Kerk en De Fontein waar schaalgrootte een beter
resultaat geeft of gewenst/vereist is (jeugd, gezamenlijke projecten, uitvaarten,
toerusting etc.)
Een (federatieve) wijze van besturen afgestemd op deze visie:
- een overkoepelende kerkenraad voor algemene- en zaken die uit de samenwerking voortkomen
- een wijkraad voor de besturing en uitvoering van lokale activiteiten en financiën

Wat doen we als warme gemeenschap

Gebedshuis

Gesprekshuis

❖
❖
❖
❖
❖

Vieringen
Vespers
Meditatie-oefening
Bidden voor de ander

o Pastoraat
o Gespreksgroepen
o Plek om je hart te luchten
o

Cultuurhuis

Inloophuis

➢ Muziekavonden
➢ Filmavonden
➢ Themabijeenkomsten
➢

❑
❑
❑
❑
❑

Ontmoetingsplek in de wijk
Creatieve activiteiten
Diaconale acties
Plek van samenkomst bij
actuele gebeurtenissen

Onze identiteit als warme gemeenschap
Kernwoorden bij onze identiteit zijn: inspiratie en dienstbaarheid (missionair).
Inspiratie ontlenen we aan ons geloof gebaseerd op de Bijbel. Vanuit deze inspiratiebron willen we dienstbaar
zijn aan de mensen en de wereld om ons heen.
De dienstbaarheid aan mensen en de wereld inspireren ons weer in ons geloof.
Dienstbaarheid/
Missionair

Inspiratie

Gebedshuis

Cultuurhuis
Inloophuis

Levensthema’s

Gesprekshuis

Geloof
Gebedshuis
Gesprekshuis

Maatschappelijke
gerichtheid

zingeving

Cultuurhuis
Inloophuis

Spirituele
gerichtheid

Wat is onze context
Wij zijn als wijkgemeente onderdeel van PGG-Noord met de Nieuwe Kerk als ‘kathedraal’
Onze wijkgemeente bevindt zich in één van de armere wijken in Groningen

Wij zijn in aantal een kleine gemeente met een gemiddelde leeftijd van 55-60 jaar
De gemeente kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid en zelfredzaamheid

De jaarlijkse bijdrage aan de actie kerkbalans vanuit onze wijkgemeente is beperkt;
daar staat tegenover dat ook de kosten van de wijkgemeente relatief laag zijn

Wat hebben we nodig
Inzet van minimaal 0,5 fte predikant

Gebouw als plek voor de verschillende huis-functies

Netwerk van PGG en PGG-Noord voor gemeenschappelijke activiteiten en middelen

Beschikbaarstelling en groot onderhoud van het gebouw gefinancierd door PGG met
ruimte voor lokale uitvoering door De Bron. Financiële ondersteuning voor de wijkactiviteiten op basis van een jaarlijkse begroting (budgetgestuurd)
Adequate bestuurlijke structuur gericht op samenwerking

