Hervormde Gemeente Stavenisse

Beleid 2021-2022
Introductie
Doel van dit document is om te verantwoorden waarom een nieuw beleidsplan wordt uitgesteld.
Het huidige beleidsplan loopt tot eind 2020. Hoog tijd dus om over een nieuw beleidsplan na te
denken. Maar vanwege veranderingen in de predikantsbezetting en vanwege het SAGE-project is dat
op dit moment niet zo eenvoudig.
Reden waarom de kerkenraad voorstelt om nu geen nieuw beleidsplan te maken maar het huidige
beleidsplan te continueren en een aantal specifieke punten toe te voegen.
Wat maakt de huidige situatie zo bijzonder?
Door het vervallen van de subsidie van de Commissie Steunverlening is het op dit moment nog niet
duidelijk wat de bezetting van de predikantsplaats vanaf 2021 zal worden en hoe en door wie de
werkzaamheden in de gemeente zullen plaatsvinden.
Daarnaast is vanaf oktober 2020 het SAGE 2.0 project Fase 2 gestart met als doel intensivering van
de samenwerking met de hervormde gemeentes van Sint Annaland en Sint Philipsland. Het project
loopt tot medio 2022. Daardoor is het onduidelijk wat de inzet van de predikant zal worden.
Bovenstaande maakt dat het niet mogelijk is nu een geheel nieuw beleidsplan te maken.
Voorstel van de kerkenraad
- We continueren het huidige beleidsplan tot eind 2022
- De komende tijd zal prioriteit gegeven worden
- aan het pastoraat en bezoekwerk, in het bijzonder aan werving en toerusting van mensen die
hierbij willen helpen
- aan het vervullen van de vacatures in de kerkenraad
- Wij zoeken naar samenwerking die ons versterkt.
- Deelname aan bovengemeentelijke activiteiten, zoals classisbezoek etc., willen we over de drie
gemeenten verdelen.
- Wij willen interne krachten mobiliseren en toerusten.
- Gaande het proces kunnen punten toegevoegd worden
- Eind 2022 – begin 2023 wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2023-2026
Goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 14 oktober 2020
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