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Jaarplan 2023  

 

1. Inleiding 

Per 1 januari 2022 vormen we samen de Protestantse gemeente Does en Wetering. In de zomer van 

2021 hebben we een meerjarenbeleidsplan 2022-2026 opgesteld. We zijn in 2022 voortvarend aan 

de slag gegaan met het uitwerken en uitvoeren van een aantal onderdelen hiervan. Sommige zijn 

afgerond en een aantal loopt door in 2023. In dit jaarplan werken we uit met welke onderdelen en 

activiteiten we aan de slag gaan in 2023.  

 

2. Beleidsvoornemens 

Gemeente zijn – samenwerking - samengaan 

2.1 We bouwen met elkaar aan één gemeente. Een aantal maal per jaar is er een gezamenlijke 

dienst en we organiseren gezamenlijke activiteiten. In 2023 willen we dit continueren en 

verder uitbouwen. 

2.2 In onze gemeente is jong en oud welkom en mag iedereen zijn wie hij of zij is. We willen dit 

ook uitstralen naar onze dorpsgenoten. In onze dorpen willen we zichtbaar en van waarde 

zijn. We vinden het belangrijk om ons open en gastvrij op te stellen. We hebben hier een 

start mee gemaakt in 2022 en willen dit, waar mogelijk samen met dorpsbewoners en 

plaatselijke organisaties, verder uitwerken. 

2.3 We willen de samenwerking met de Gereformeerde kerk Woubrugge verder intensiveren en 

onderzoeken of dit kan leiden tot samengaan. Onder leiding van een extern 

begeleider zijn we hiermee aan de slag. Onze gemeenteleden worden nauw bij dit 

proces betrokken. 

Eredienst 

2.4  Onze gemeente komt samen rondom Woord en Sacrament. De kerk is de plek waar geloof 

gevierd en gedeeld wordt en de Bijbelse boodschap verkondigd wordt in verbinding met het 

dagelijks leven. We zoeken naar vormen waarbij ook gemeenteleden actief kunnen 

participeren.  
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2.5 Daarnaast willen we, samen met de Gereformeerde Kerk, het concept ‘Experience’ verder 

uitbouwen. We willen experimenten met nieuwe ideeën, mede in het licht van het bereiken 

van de doelgroep jonge gezinnen en jeugd.  

Pastoraat – diaconaat – missionair 

2.6 We willen er zijn voor de ander en willen dit concreet gestalte geven op de volgende manier: 

• Omzien naar elkaar, delen in lief en leed, elkaar troosten en bemoedigen vergt blijvende 

aandacht. Dit zien we als een verantwoordelijkheid van de hele gemeente en we willen 

dan ook zoveel mogelijk mensen betrekken bij het pastoraat (‘kerkvrienden’). Mensen 

met verlieservaringen, mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen en mensen met 

een klein netwerk verdienen extra aandacht.   

• We voelen ons geroepen om mensen diaconaal tot steun te zijn. Daarbij denken we 

vooral aan mensen die kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld mensen die kampen met de 

gevolgen van de hoge energieprijzen, vluchtelingen of arbeidsmigranten). We willen deze 

groep op een praktische manier ondersteunen door bijvoorbeeld maaltijden aan te 

bieden.  

• “Vrede en zorg voor de schepping” vinden we belangrijk en daarom willen we meedoen 

in de beweging van duurzaamheid die in Kaag en Braassem al gaande is. 

Jonge gezinnen en jeugdwerk 

2.7  We willen ons dit jaar meer specifiek en systematischer richten op jonge gezinnen met 

kinderen en tieners. We willen hen bereiken en (ver)binden. Daarom willen we onderzoeken 

waar behoeften liggen en samen met hen activiteiten ontwikkelen die passend zijn voor deze 

leeftijdsgroep.  

 

Communicatie 

2.8 Binnen de gemeente en naar buiten wordt gecommuniceerd via diverse kanalen (zoals 

nieuwsbrief en website). Dit vergt ook dit jaar blijvende aandacht.  

 

Gebouwen 

2.9 Onze (kerk)gebouwen hebben ieder een eigen karakter. Dit jaar willen we onderzoeken hoe 

we deze gebouwen optimaal kunnen benutten voor kerkelijke, maatschappelijke en culturele 

activiteiten. 


