Kerk in de stad
Beleidsplan Protestantse gemeente Sneek 2018‐2022

Inleiding

De Protestantse Gemeente Sneek is ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente in Sneek. Deze fusie is op 9 januari 2011 notarieel vastgelegd tijdens een
feestelijke dienst in de Martinikerk.
In de afgelopen jaren zijn we als Protestantse Gemeente Sneek bezig geweest met het ontwikkelen
van een visie voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in de Visie 2020. Vanuit deze visie kiezen
wij ervoor om als kerkelijke gemeente vanuit één centrum midden in de stad Sneek, herkenbaar in
de stad aanwezig te zijn. Inmiddels is de keuze gemaakt om de Martinikerk hiervoor geschikt te
maken. Wij willen een levende vitale gemeente zijn, betrokken op elkaar en de wereld om ons heen.

De droom

Wij dromen van een kerk die mensen rondom en vanuit het Woord van God verbindt, een kerk die
ook een warme gemeente is, waar mensen zich met elkaar verbonden weten. We dromen van een
kerk waarin mensen hun gaven, kwaliteiten en kennis met elkaar delen. We dromen van een kerk die
de samenleving raakt, waar mensen die zelden of niet in een kerkdienst komen ons weten te vinden,
op zoek naar zichzelf, naar de ander en naar God. Een kerk, die – vertrouwend op Gods gang naar
ons toe – wil groeien aan wat er om haar heen gebeurt.

De doelen

Onze kerk:
• is een levende kerkelijke gemeenschap midden in de samenleving;
• kent een rijke schakering aan activiteiten, toegankelijk voor iedereen;
• is in de Martinikerk in het centrum in de stad aanwezig;
• heeft een effectieve, eigentijdse en financieel gezonde organisatie;

De uitgangspunten

Een levende kerkelijke gemeenschap midden in de samenleving

VIEREN
Wij zijn één kerkgemeenschap, die openstaat voor anderen.
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Dit betekent dat wij vieren op dezelfde locatie, in verschillende uitingsvormen, waarbij iedereen
welkom is.

DIENEN en DELEN
Wij zijn betrokken bij God, bij elkaar en bij de ander.
Dit betekent dat naast onze zondagse vieringen, wij de ontmoeting en het omzien naar elkaar
faciliteren en we breed in de samenleving vindbaar en aanwezig zijn.

LEREN
Wij zijn een lerende organisatie en staan open voor vernieuwing.
Dit betekent dat wij leren van de Bijbel, van elkaar en van anderen, anderen laten leren van ons en
betrokken zijn bij hetgeen in de samenleving gebeurt.

Een rijke schakering aan activiteiten

VIEREN
Er is een diversiteit aan vieringen.
Dit betekent dat onze vieringen verschillende verschijningsvormen hebben, waarbij we ook kunnen
samenwerken met andere geloofsgemeenschappen, zonder onze eigen identiteit te verliezen.

DIENEN en DELEN
We werken mee aan activiteiten binnen en buiten onze gemeente
Dit betekent dat onze activiteiten openstaan voor anderen, en wij ook openstaan voor activiteiten van
anderen.

LEREN
We leren van elkaar en van anderen en geven kennis door.
Dit betekent dat we leerhuisactiviteiten organiseren waarbij zowel ‘leermeesters’ van binnen als van
buiten onze gemeente worden uitgenodigd. Wij geven kennis en ervaring door aan anderen.

Martinikerk

VIEREN
De Martinikerk biedt ruimte voor een diversiteit aan vieringen
Dit betekent dat het gebouw verschillende ruimtes heeft, die kunnen worden ingericht voor
verschillende soorten vieringen.

DIENEN en DELEN
De Martinikerk is er voor iedereen.
Dit betekent dat het gebouw ruime openingstijden kent.

LEREN
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De Martinikerk biedt ruimte voor een rijke schakering aan interne en externe activiteiten.
Dit betekent dat de ruimte toegankelijk en open moet zijn voor activiteiten van onze eigen leden en
we binnen kaders meewerken aan activiteiten van buiten onze gemeente.

Een effectieve, eigentijdse en financieel gezonde organisatie

VIEREN
Onze vieringen worden in beginsel geleid door professionele voorgangers.
Dit betekent dat wij predikanten en kerkelijke werkers in dienst hebben.

DIENEN en DELEN
Wij hebben een goed georganiseerd pastoraat en diaconaat en onze gemeenteleden zijn bereid zich
in te zetten voor de gemeente.
Dit betekent dat ons pastoraat wordt geleid door predikanten en kerkelijk werkers en wij
professionele ondersteuning hebben voor beheer en organisatie. In de uitvoering van al het kerkelijk
werk worden vrijwilligers ingezet.

LEREN
Wij maken gebruik van de talenten onze professionals en van onze gemeenteleden.
Dit betekent dat gemeenteleden hun deskundigheid en vaardigheden inzetten ten behoeve van het
kerkelijk werk.

De werkwijze 2018‐2022

Een levende kerkelijke gemeenschap midden in de samenleving

ÉÉN KERKELIJKE GEMEENTE
Om te werken aan één kerkelijke gemeente, worden de komende periode activiteiten georganiseerd
gericht op de samenvoeging van twee wijkgemeenten naar één kerkelijke gemeente en de overgang
naar één kerkgebouw. Ontmoeting en elkaar leren kennen zijn hierin de kernwoorden.
Concreet:
• Activiteiten gericht op ontmoeting en elkaar leren kennen
• Op rituele wijze de overgang naar de Martinikerk organiseren en op goede wijze de sluiting
van de andere kerken begeleiden
Wie:
• Activiteitencommissie overgang naar Martinikerk

OMZIEN NAAR ELKAAR
Het pastoraat is zodanig ingericht dat men een aanspreekpunt heeft in de wijk, maar er tegelijkertijd
deskundigen zijn per doelgroep die gericht kunnen worden ingezet. (ouderen, jongeren, zieken enz.)
Concreet:
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• Opzet werkwijze pastoraat waarbij diverse vormen van ontmoeting worden ingezet,
deskundigen zijn per doelgroep, en het nabije aanspreekpunt in de wijk niet verloren gaat.
Wie:
•

Commissie pastoraat

OMZIEN NAAR DE ANDER
De diaconie sluit in de komende jaren aan bij het thema “Kerk in de Stad” in de nieuwe situatie met
de Martinikerk. Het doel hierbij is “aandacht geven aan” en dit betreft iedereen die gezien en
gehoord wil/moet worden. De diaconie wil zichtbaar zijn in de media en in de stad, aanwezig en
vindbaar zijn voor jong en oud en samenwerking zoeken met externe instanties om zo diaconale
activiteiten te ontplooien voor mensen in de knel.
Concreet:
• Een luisterend oor bieden door koffie en theedrinken samen;
• Samen koken en eten.
• Aansluiten bij de Week van de Eenzaamheid;
• Telefoonlijnnetwerk opzetten
Wie:
• Diaconie

Een rijke schakering aan activiteiten

VIERINGEN
Diversiteit aan vieringen, ook in samenwerking met onder andere onderwijs en
andere geloofsgemeenschappen.
Concreet:
• Huidige diversiteit aan vieringen blijft bestaan en wordt uitgebouwd
• Vieringen kunnen met gemeenteleden worden voorbereid
• Nadenken over professionele ondersteuning, zoals een cantor en/of een
programmamanager
Wie:
Liturgiecommissie
• Werkgroepen bijzondere vieringen (o.a. Taizé, belevingsdiensten)

KERK IN DE STAD
Onze gemeente kent een scala aan activiteiten voor alle doelgroepen. In de komende jaren wordt
aandacht besteed aan het meer naar buiten gericht zijn van deze activiteiten, en worden nieuwe
activiteiten ontwikkeld in het kader van Kerk in de stad. We zijn ons er hierbij van bewust dat onze
geloofstaal niet altijd begrijpelijk is voor mensen met een andere achtergrond en willen hier rekening
mee houden. Communicatie is een belangrijk aandachtspunt.
Concreet:
•
Promotie huidige activiteiten (openstelling Martinikerk, orgelconcerten enz.)
•
Communicatieplan rondom Kerk in de Stad
•
Activiteiten om mensen van buiten te betrekken bij de kerk
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•
Wie:
•
•

Commissie communicatie opstarten

Commissie Kerk in de Stad
Commissie communicatie

Martinikerk

MARTINIKERK
De keuze is gemaakt voor behoud van de Martinikerk en het afstoten van de Ooster‐ en de
Zuiderkerk. In de komende periode worden de plannen voor de verbouw geconcretiseerd en de
planning gemaakt voor de verbouw en de verkoop van de beide kerken.
Concreet:
• Planning verbouw is in 2018 klaar
• Verbouw start in 2019
• In 2020 vinden alle vieringen plaats in de Martinikerk
• De Ooster‐ en de Zuiderkerk worden gesloten en verkocht als alle vieringen in de Martinikerk
plaatsvinden.
Wie:
• Commissie Bouw (College van Kerkrentmeesters)

Een effectieve, eigentijdse en financieel gezonde organisatie

PROFESSIONALS
•

•
•
•
•

De overgang van twee wijkraden naar één kerkenraad heeft in 2017 plaatsgevonden. De
volgende stap is een afgeslankte organisatie van professionals en inzet van vrijwilligers,
waarbij de kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd blijft.
Concreet:
Er zijn predikanten in dienst voor vieringen, pastoraat en
ondersteuning van commissies en werkgroepen
Er is ondersteunend personeel in dienst Wie:
College van Kerkrentmeesters

• VRIJWILLIGERS
Er wordt een vrijwilligersorganisatie ingericht, waarbij gebruik gemaakt van talenten en voorkeuren
van gemeenteleden. Een vrijwilligersorganisatie betekent niet een vrijblijvende organisatie.
Concreet:
• Er is een poule van vrijwilligers met vooraf omschreven taken
Wie:
• Commissie vrijwilligers (College van Kerkrentmeesters)

FINANCIËN
De gemeente kent een teruglopend aantal betalende leden. Om bijzondere activiteiten te kunnen
organiseren, wordt naar alternatieve financieringsbronnen gezocht.
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Concreet:
• In 2019 is er een stichting Vrienden van de Martinikerk opgericht
Wie:
• College van kerkrentmeesters

SAMENWERKING YSBRECHTUM
We werken samen met de kerkgemeenschap van Ysbrechtum, Tirns ,Tjalhuizum
Concreet:
• De samenwerking met Ysbrechtum, Tirns, Tjalhuizum wordt voortgezet, waarbij beide kerken
autonoom blijven
Wie:
• Kerkenraad

Namens de kerkenraad,
Elly Eelkema, voorzitter

Henk Jan Greven, scriba
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