Bijlage 1

Werkplan pastoraat 2019/2020
(predikant, seniorenpastor, ouderlingen,
wijkteams, vrijwilligers)
Ter inleiding
In de Visie en Missie Michaëlkerk zijn onderstaande punten in het oog springend:
 Relatie met God, elkaar en onze samenleving
 Ruimte in de gemeente (in geloven, denken en doen)
 Eredienst voor alle leeftijdscategorien
 Actief deel uitmaken van onze samenleving; onze geloofsgemeenschap is van betekenis
 Meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving
De zondagse eredienst is en blijft een belangrijk element van ons gemeentezijn, waarbij we inspelen
op ontwikkelingen die zich voordoen. De kerk(dienst) is niet de plaats voor pasklare antwoorden,
maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven. In de
kerkdienst horen we woorden die we nergens anders horen en mogen we ons laten inspireren door
het evangelie van Jezus Christus. Zo is de zondagse eredienst een belangrijke bron voor de toerusting
en inspiratie van onze gemeenteleden, waarvan velen zich actief als vrijwilliger inzetten, en voor
iedereen die zich met onze gemeente verbonden voelt. We stellen ons open en gastvrij op richting
gasten in ons midden en spannen ons in om hen zich welkom te laten voelen.
Op diverse gebieden zijn gemeenteleden betrokken bij de manier waarop de kerkdiensten vorm
krijgen, zoals: de werkgroep liturgie, het beamerteam, lectoren en de bloemencommissie.
Voor iedereen die niet (meer) in staat is de kerkdienst bij te wonen is uitzending via internet
(www.kerkomroep.nl en www.pknleersum.nl) een waardevol en zeer gewaardeerd hulpmiddel.
Als kerkelijke gemeenschap in onze Leersumse samenleving willen wij een eigentijdse, open en
gastvrije gemeente zijn, met een open oog en oor voor het leven van vandaag de dag en de wereld
om ons heen.
We leven in een veranderde en nog steeds veranderende wereld. Dat heeft gevolgen voor onze
manier van kerk-zijn en voor het pastoraat. De oude vertrouwde paden zijn niet meer per definitie
bruikbaar, waardoor we worden uitgedaagd onze organisatie en werkwijze aan te passen bij de tijd
waarin we leven. Om ons heen zien we steeds meer een verschuiving van "aanbodpastoraat" naar
"vraagpastoraat". Dat betekent een andere manier van denken en een andere manier van kijken. In
plaats van het aanbieden, organiseren en structureren komt het dan veel meer aan op het alert zijn
op ontwikkelingen en dáárop inspelen en ontmoetingen faciliteren. Zo is in het seizoen 2018/2019
een begin gemaakt met de serie "een goed gesprek", waarbij individuele gemeenteleden in
tweetallen met elkaar in gesprek gaan over een aantal geloofsvragen. Het zgn. groothuisbezoek, dat
jarenlang een beproefde formule was, is in ieder geval op dit moment komen te vervallen.
Ook op doordeweekse dagen is de Michaëlkerk een levende gemeente, met activiteiten voor diverse
doelgroepen en leeftijdscategorieën. Uitgangspunt bij alles wat we ondernemen is steeds de vraag:
hoe kunnen we relevant kerk zijn, voor elkaar en voor anderen.
Op dit moment geven we daar op de volgende wijze invulling aan:
o boekenclub
o lezingen
o filmavonden
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mama/papa café
taalcafé
open huis op vrijdagochtend
bijbelkring
gebedskring
gesprekken over geloofsopvoeding
kring voor 30+
catechese 12-16 jaar
17+ jongeren
burendag/buurtsoep
open kerk bij kerstmarkt

Daarnaast hebben we voor 2019/2020 de volgende acties benoemd:
a. Ouderlingen, seniorenpastor en predikant blijven hun normale werk doen (pastoraat,
zondagse eredienst, begeleiden wijkteam, bezoekwerk, etc.)
b. Blijvende aandacht voor het functioneren van de wijkteams, zodat de kerk telkens aanwezig
en zichtbaar is (iedereen heeft tenminste een keer per jaar contact via
verjaardagskaart/felicitaties, voor kerst en pasen speciaal uitnodigen, aandacht voor
bijzondere acties (soep), etc.). Actie ligt bij ouderlingen
c. De wijkteams leren contacten te leggen, te luisteren, laagdrempelig benaderen, etc.; Actie:
ouderlingen
d. E-mail adressen verzamelen van de leden door de wijkteams; Actie: ouderlingen
e. Met organisaties in het dorp (inclusief scholen) samenwerken (predikant)
f. Jeugdcommissie samenstellen
g. Beeldvorming functie ouderling
h. Ouderenpastoraat

