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In deze nota beperkt de AK zich bewust tot vier thema’s die zijn gekozen omdat zij de
komende jaren (naast alle ‘lopende’ zaken) van invloed zullen zijn op de wijze waarop we
kerk zijn als Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Het betreft koerswijzigingen op
bestaand beleid.
Wij willen in de komende periode werken vanuit de overtuiging dat naast het formuleren van
beleid, de samenwerking van gemeenteleden vanuit een gemeenschappelijke visie in geloof
het verschil maakt, zowel binnen de wijk als wijkoverstijgend.
De afgelopen jaren zijn we niet toegekomen aan evaluatie van het beleid. De vier thema’s
worden daarom ieder eens per jaar voor de AK geagendeerd en verder uitgewerkt. Zo wil de
AK de wijkgemeenten stimuleren er mee bezig te blijven.
In de komende jaren zal verbinding, samenwerking en solidariteit extra nodig zijn omdat het
ledental en de inkomsten teruglopen. De AK wil met de wijkgemeenten en predikanten
heldere keuzen maken voor het komende decennium, PGA 2030.

1. Visie en missie
De PGA maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat in de eeuwenoude
traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser
van de wereld is.
De PGA is een veelkleurig mozaïek, of caleidoscoop, van wijkgemeenten. Elke gemeente
legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende
achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. De PGA wil lichaam van Christus zijn
met vele leden, die hun diversiteit positief inzetten ten dienste van dat lichaam. Elk lid levert
hieraan zijn eigen bijzondere bijdrage en daarin waarderen de leden elkaar en erkennen
elkaar dusdanig, dat zij weten dat zij elkaar nodig hebben.
Deze onderlinge samenhang en solidariteit zijn niet alleen opdracht, maar komen ook voort
uit een behoefte om samen als PGA ons te richten op ons leven met God, met elkaar en in
de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Wij geloven in verrassingen juist waar wij ons
verlegen en verlangend richten tot Hem die zelf zijn kerk bouwt en bewaart. Als kerk staan
we in die traditie van belijden, vieren en dienen. Deze traditie willen wij binnen de PGA
gestalte geven.
De PGA heeft ook een missionaire taak, is deel van de stad Amersfoort en wil daarin een rol
van betekenis spelen. De PGA stimuleert vernieuwing om zo te helpen bouwen aan
geloofsontwikkeling en beter aan te sluiten bij jonge mensen. We werken dit ook uit in de
toekomst van de stadsdominee en in de interkerkelijke samenwerking.
De PGA heeft haar missie als volgt verwoord: Protestantse Gemeente Amersfoort;
inspirerend dichtbij.

2. De vier gekozen thema’s
2.1. De positie van de algemene kerkenraad t.o.v. de wijken
De Algemene Kerkenraad (AK) acteert onder de verantwoordelijkheid van de PGA en is
samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijkkerken.

De AK geeft aan wat de beleidslijnen zijn en waarom deze zo zijn vastgesteld en is tegelijk
open voor inbreng vanuit de wijken. De AK weet wat er leeft in de wijkraden en speelt in op
nieuwe ontwikkelingen en ideeën die zich daar voordoen.
In de PGA ligt het primaat bij de wijken (zie Plaatselijke regeling 2016 in bijlage 3).
De rol van de AK is meerledig:
• De AK bewaakt de missie en zorgt dat die leeft binnen de PGA en dat iedere
wijkgemeente zich lid voelt van het grotere geheel. De AK helpt daar waar wijkkerken
behoefte hebben aan ondersteuning of bepaling van hun koers op basis van de missie.
• De AK is méér dan een plek van ontmoeting: de AK geeft geestelijk en praktisch leiding
en stuurt op het gezamenlijk belang. Overkoepelende besluiten worden op centraal
niveau genomen.
• De AK is present bij bijzondere gebeurtenissen in de zondagse eredienst van
wijkgemeentes. Dit werkt verbindend en benadrukt dat wij binnen de PGA aandacht
hebben voor elkaar en meeleven bij belangrijke gebeurtenissen.
•
• De AK steunt spontane samenwerkingsverbanden. Als bijvoorbeeld twee wijken fuseren,
dan neemt de AK actief deel aan het proces en geeft waar nodig sturing en
ondersteuning. Vervolgens neemt de AK een besluit.
• De AK heeft een brugfunctie in het stimuleren tot samenwerking bij initiatieven die
navolging verdienen en het signaleren en oppakken van knelpunten in de wijken.
De AK-leden hebben een belangrijke rol in de communicatie tussen hun wijkkerk en de AK.
Zij brengen in wat in hun wijkgemeente leeft en geven in hun wijkgemeente door wat de AK
bespreekt.
Daarnaast heeft de AK een commissie Communicatie die adviseert over het
communicatiebeleid. De AK ziet toe op de uitvoering van zowel de interne als de externe
communicatie.
Beleidsvoornemens:
• De AK onderzoekt hoe het gat tussen AK en wijkgemeenten verder verkleind kan
worden. Presentie in de wijken bij bijzondere gebeurtenissen zal worden voortgezet om
zo onze verbondenheid te onderstrepen en te stimuleren.
• Wij dragen uit dat de wijken met elkaar de AK zijn. Dat besef maken we concreet door
geregelde bijdragen aan Drieluik. De motivatie van AK leden is herkenbaar op de
ambtsdragersbijeenkomst. Een maal per jaar houden we op Triniteitszondag een
gezamenlijke dienst.
• De AK steekt in op het leren kennen van Hoogland/Amersfoort-Noord. We doen dit bv
door contact te houden met hun AK en ambtsdragers uit te nodigen en te ontmoeten op
de ambtsdragersbijeenkomst.
• Nieuwe AK-leden ontvangen bij aanstelling informatie over hetgeen speelt in de AK.
• De AK bevordert dat de wijken meer kennis van en aan elkaar krijgen. Naast het
presenteren van wijken in de AK-vergadering koppelen de wijken terug in de AKvergadering wat de resultaten zijn van gezamenlijk gefinancierde projecten. Zo kunnen
we van elkaar leren en samenwerking vinden.

2.2. Solidariteit
De wijkgemeenten kunnen verschillende visies hebben op het geloof in God en de viering en
beleving daarvan. De eenheid in de PGA hangt af van het elkaar kunnen vertrouwen voor
het nemen van gezamenlijke besluiten of het uitvoeren van specifieke taken. In de woorden

van de missie: de PGA wil Lichaam van Christus zijn met vele leden, die hun diversiteit
positief inzetten ten dienste van dat Lichaam. Elk lid levert hieraan zijn eigen bijzondere
bijdrage en daarin waarderen de leden elkaar en erkennen elkaar dusdanig, dat zij weten
dat zij elkaar nodig hebben. Praktisch betekent dit dat wij als leden van één PGA elkaar
positief en met respect bejegenen en elkaar helpen als een beroep op ons gedaan wordt.
Op het gebied van financiën, bemensing van de kerkenraden e.d. is de solidariteit formeel
geregeld. Daarnaast voelen wij als leden van het Lichaam ons verbonden met en
verantwoordelijk voor elkaar. De vitaliteitsscans van de wijken geven daarover informatie.
Door onze onderlinge solidariteit zoeken wij de beste oplossing, zodat deze gemeenteleden
hun geloof kunnen blijven vieren, wanneer zij het zelfstandig niet meer redden. Wij hebben
boodschap aan elkaar.
Samenwerking
Solidariteit komt ook tot uiting in de onderlinge samenwerking in de wijken.
Er zit veel kracht en inspiratie in de wijken en tevens zien de wijken in toenemende mate het
goede van onderlinge samenwerking en het samen optrekken in een veelheid aan
activiteiten. Het is een verrijking om samen tot resultaat te komen en van elkaar te leren.
Vanuit de AK stimuleren wij deze vorm van solidariteit en bevorderen daarmee dat wij naast
het lidmaatschap van onze wijkgemeente ook deel uitmaken van de PGA.
Een goed werkend ministerie van predikanten helpt om verder te kijken dan de eigen wijk.
Ook AK leden spelen hierin een belangrijke rol in o.a de terugkoppeling in de eigen
wijkkerkenraad en betrokkenheid op het geheel.
Beleidsvoornemens:
• De AK gaat inzetten op meer onderlinge verbondenheid. Daartoe is het nodig dat wij
elkaar beter leren kennen. Wanneer je iemand kent is het gemakkelijker om samen
te werken. Zie ook bij 3: de positie van de AK ten opzichte van de wijken.
• De vitaliteitsscan wordt aangescherpt en concreter, zodat meer informatie over de
wijken kan worden gedeeld.
• De AK wil gezamenlijke activiteiten ondernemen en gemeenschappelijke PGA-brede
acties beter benoemen. We willen leren van elkaars ervaringen, deze delen en
concreet benoemen in onze projectplannen. Openheid naar elkaar moet in breder
verband groeien, zoals het Kwartet al doet. Voorbeelden: muziek, jeugdwerk,
diaconaat, vorming en toerusting, wijkkerken die bij elkaar op bezoek gaan en elkaar
bevragen op thema’s.

2.3. Nieuwe vormen van kerk zijn: de stadsdominee
Binnen de PGA zijn er enkele breed ingezette medewerkers aangesteld zoals de diaconaal
opbouwwerker. Zij spelen een rol in de verbinding tussen wijken, maar geven ook invulling
aan Het Tweede Spoor. Bij de diaconaal opbouwwerker kreeg dat heel concreet een gezicht
door haar bezoek in de kerkdiensten PGA-breed bij de bevestiging van ambtsdragers.
Vanuit de gedachten over “Het Tweede Spoor” is binnen de PGA nu ook de stadsdominee
aangesteld. Naast de traditionele vormen van kerk zijn, met aandacht voor de eigen
gemeenteleden, is ook een nieuwe vorm mogelijk en wenselijk om kerk te zijn voor nieuwe
doelgroepen.
De stadsdominee vindt doordeweeks mensen die je op zondag niet bereikt.
Wij staan om onze Stadsdominee heen om breder in de samenleving te staan.

De stadsdominee staat voor inspiratie, educatie en zielzorg. Zij wil er zijn voor ieder die
vragen stelt, aan zichzelf, aan het leven of aan God. Het gaat zo breed mogelijk. Zij
stimuleert de vrijwillige inzet vanuit de wijken.
De stadsdominee biedt een opening naar de maatschappij, naar bedrijven en organisaties
en is namens de kerk aanwezig in de stad, het gezicht naar buiten met aandacht voor
mensen en kennis van zaken. We beseffen dat wij samen kerk zijn in deze stad; we voelen
verantwoordelijkheid voor elkaar en naar de wereld buiten ons. Dat is onze kerntaak en
onze roeping.
De stadsdominee is zichtbaar voor kerkleden en niet-kerkleden. Zij vertegenwoordigt de
PGA naar buiten en neemt deel aan stedelijke overleggen en organen. De PGA is een van
de stromingen in de stad: de PGA doet er toe! De stadsdominee is geen woordvoerder en
spreekt zonder last of ruggespraak.
De stadsdominee heeft geen stip op de horizon maar houdt wel rekening met evaluatiepunten die in de AK zijn opgesteld. Zij doet verslag aan de PGA en neemt de AK mee in het
proces.
De wijken zijn van mening dat de stadsdominee binnen de beleidsperiode voldoende
invulling geeft aan Het Tweede Spoor.
Beleidsvoornemen:
De AK gaat op basis van de ervaringen evalueren en vaststellen hoe wij verder gaan door
doelen te stellen en doelgroepen te bepalen in een nieuw beleidsplan vanaf 2020. Tevens
bepaalt de AK hoe dat gefinancierd kan worden.

2.4. Interkerkelijke samenwerking
Er zijn drie belangrijke parameters waar het de samenwerking tussen verschillende
kerkverbanden betreft: identiteit, thema en plaats. Naarmate de identiteit dichter bij elkaar
ligt, is samenwerking op sommige thema’s eenvoudiger. Andere thema’s zijn minder
identiteitsgevoelig. Ten aanzien van de diaconie wordt er al veel samengewerkt tussen
kerken. De Raad van Kerken speelt hier al een belangrijke rol, maar de uitwisseling van
ervaring kan sterker.
Veel wijkkerken geven aan samenwerking tussen kerken in hetzelfde geografische gebied
eerder aanleiding geeft tot samenwerken dan tussen wijken van de PGA. Veel activiteiten
hebben een wijkgebonden karakter. De AK hoeft hierbij geen initiërende rol te spelen.
Ook met migrantenkerken is er soms een eerste kennismaking, vooral daar waar
migrantenkerken gebruik maken van één van de kerkgebouwen van de PGA.
Beleidsvoornemens:
De AK wil beter afstemmen met de Raad van Kerken en concrete invulling geven aan
activiteiten waarbij wij elkaar kunnen versterken.
Een voorbeeld van samenwerking met de Raad van Kerken is de bijeenkomst
georganiseerd rond geestelijke zorg. De AK stimuleert de wijken hierin te blijven bijdragen.

