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1. Inleiding 
Als Protestantse Evangelisatie in Geesbrug vormen we een kleine geloofsgemeenschap. We hebben 
stil gestaan bij de ontwikkelingen in de kerk en in de samenleving en besproken waarom we als 
geloofsgemeenschap graag willen blijven bestaan: 

 In de drukte van ons bestaan komen we op zondag bij elkaar, waarbij het vinden van rust 
belangrijk is. We mogen vreugde en kracht uit ons geloof halen en dit delen. 

 De kerk hoort bij de leefbaarheid in ons dorp en kan daarom niet gemist worden. 

 We hebben met elkaar door de jaren heen een warme geloofsgemeenschap opgebouwd. 
Gemeenteleden kennen elkaar en er is vertrouwen in elkaar.  

Dit alles maakt het de moeite waard om ons in te zetten voor het voortbestaan van de Protestantse 
Evangelisatie in Geesbrug. We voelen het als onze taak om te werken aan onze gemeenschap. We 
weten echter dat wij hierin afhankelijk zijn van God. Onze toekomst ligt in Zijn hand. 
 

2. Kerkvisie 
De oorsprong van onze visie ligt in de Bijbel: 
We hebben een God die redt, wij zien naar hem uit. In Hem weten wij dat er aan het einde der tijd een 
hoopvolle toekomst voor ons is door de dood en opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus. In Hem 
hebben wij de opdracht om door te gaan met zaaien van het Evangelie voor alle mensen groot en 
klein. 
 
Psalm 121: 1, 2 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de 
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Wij geloven dat de toekomst van mensen zeker is in Jezus naam. De toekomst voor onze kerk hier en 
de Protestantse Evangelisatievereniging kan onzeker zijn, zoals de weg tussen de bergen door van de 
dichter van psalm 121. Maar als hij zijn ogen opslaat, als hij omhoog kijkt dan weet hij dat zijn hulp van 
de Heer komt. En in dit vaste vertrouwen dat onze hulp van de Heer komt willen wij blijven bouwen en 
werken aan onze gemeente in Geesbrug. 
 
De oudere generatie heeft hard gewerkt voor onze geloofsgemeenschap. Toch hebben zij de kerk de 
afgelopen 20 jaar zien afbrokkelen terwijl ze wel hun uiterste best deden om dat te voorkomen. Juist 
dankzij hun inspanning hebben wij nog steeds een gemeente in Geesbrug, waar we in en aan willen 
werken. We vragen jong en oud om daarbij te helpen. 
 

De visienota Kerk 2025 van de Protestantse Kerk is aanleiding geweest voor dit gesprek. Het jaar 
2025 is verder weg in de toekomst. Wij kiezen voor een periode van 5 jaar, die voor ons beter te 
overzien is. Als we ons oog richten op 2022 dan zien we de Protestantse Evangelisatie Geesbrug als 
volgt: 
 

 

 
Een levendige, gelukkige gemeente die naar elkaar omziet, maar ook een toegankelijke gemeente, 
makkelijk benaderbaar, midden in de samenleving. Als geloofsgemeenschap bestaan we niet in 
onszelf. We willen onze plaats in ons dorp Geesbrug, in de samenleving innemen. We willen als 
gemeente open staan voor de dingen die om ons heen gebeuren. 
We zien een volle kerk met veel bedrijvigheid, muziek, zingen en veel doordeweekse activiteiten. 
Een gemeente, die een voorganger heeft. Een gemeente waar plezier gemaakt wordt en waar 
humor een plaats heeft. We willen een gemeente zijn, die nog steeds wil blijven groeien. (Het 
proces stopt niet in 2022) 
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3. Uitwerking 
Waar we de komende jaren aan willen werken kunnen we als volgt samenvatten: 

 Het begint met bij elkaar komen rond het woord, om een geloofsgemeenschap te vormen als 
onderdeel van de gemeente van Jezus Christus, hier in Geesbrug.  

 We willen naar buiten treden als geloofsgemeenschap en daarmee onze opdracht (nog meer) 
gestalte geven.  

 Om zo gemeente te kunnen zijn hebben we toerusting en onderwijs nodig. 
 
 
We hebben het volgende voor ogen: 
 
1. Samen vieren – kerkdiensten 
De Woordverkondiging is voor ons het hart van de kerkdienst. We willen graag warme(re) 
kerkdiensten organiseren. Om daaraan te werken willen we aan de slag met de ‘aankleding’ van de 
diensten, de soorten diensten, het meer betrekken van gemeenteleden bij diensten en het organiseren 
van ontmoeting rondom de diensten. We willen graag aansprekend zijn voor mensen in het dorp en 
daarom willen we ook een aantal diensten buiten het kerkgebouw in het dorpshuis de Tiphof gaan 
organiseren. 
 
Kerkdienst: 

 Voorgangers: bij voorkeur voorgangers, die aanspreken.  

 Begeleiding van de  liederen en samenzang goed laten aansluiten bij de kerkdienst, daarom eventueel 

andere of meerdere instrumenten in de dienst inzetten. 

 Warm en hartelijk welkom bij de kerkdeur bij binnenkomst. 

 
Soort diensten, zowel bestaande als nieuwe ideeën voor diensten:  

 Kinderdiensten, een in voorjaar en een in najaar.  

 Jeugddienst, een in voorjaar en een in najaar.  

 Kerk- schooldienst in maart, nagaan of er ook één in najaar gepland kan worden  

 Start en afsluiting winterwerk.  

 Koren en gospelbands uitnodigen voor Pasen, Pinksteren en Kerst.  

 Kinderkerstfeest.  

 Bijzondere diensten op Bid- en Dankdag.  

 Zingen en Bidden.  

 
Mensen in het dorp aanspreken: 

 Minimaal 2x per jaar, bijv. op tweede Pinksterdag, een dienst organiseren in dorpshuis de Tiphof. 

 We willen nagaan of er meer diensten kunnen plaatsvinden in deTiphof en MFC de Opsteker 

 We willen doorgaan met evangelisatieprojecten en deze waar mogelijk uitbreiden 

 VakantieBijbeldagen voor kinderen voort blijven zetten 

 
Ontmoeting rondom de diensten:  

 Zo af en toe gewoon samen eten 

 Pesach maaltijd weer invoeren.  

 Koffie middagen.  

 Bij bepaalde diensten koffie vóór de dienst. 

 
Gemeenteleden betrekken bij de diensten: 

 Gemeenteleden vragen voor de schriftlezing 

 Gemeenteleden vragen om een beamerteam te vormen 

 

2. Pastoraat 
In het woord pastoraat zit het woord pastor, wat herder betekent. Zoals Jezus ons geleerd heeft om 
herder te zijn, willen we dat ook voor elkaar zijn. De pastoraal werker, samen met de bezoekersgroep/  
bloemengroet geven hier gestalte aan. Daarnaast hebben alle gemeenteleden de opdracht van het 
onderlinge pastoraat, de taak om naar elkaar om te zien en pastor voor elkaar te zijn. Verder willen we 
nagaan hoe we dit (nog) meer vorm kunnen geven, onder andere door de ouderen die niet meer in de 
kerk komen te benaderen. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke maaltijd.  
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3. Diaconaat 
We willen ons meer laten zien in het dorp en willen meer samenwerken met andere organisaties om 
mensen die hulp nodig hebben te kunnen helpen. Verschillende gemeenteleden en kerkenraadsleden 
nemen deel aan besturen en vrijwilligersorganisaties in ons dorp. We zijn ons er echter niet bewust 
van dat we op deze wijze ons als kerk meer in de samenleving kunnen laten zien. We willen daar 
samen naar op zoek. 

 We willen bijv. onderzoeken of we eten met ouderen gezamenlijk met de Tiphof kunnen 
organiseren. En onderzoeken met welke maatschappelijke organisaties we kunnen samenwerken 
of hen kunnen ondersteunen, zoals Welzijn 2000. 

 Daarnaast zal de diaconie letterlijk financiële zorg en ondersteuning moeten verlenen waar het 
nodig is. 

 We willen de diaconale collectes meer specifiek bestemmen voor een goed doel, zodat 
gemeenteleden meer worden betrokken bij het diaconale werk. 

 We willen activiteiten organiseren voor goede doelen, eventueel samen met andere verenigingen 
uit het dorp.  

 
4. Jeugd en jonge gezinnen en op wie richten we ons? 
We willen ons richten op de mensen om ons heen. Onze eerste gedachte is dat we ons graag richten 
op gezinnen, kinderen en jongeren. Gezinnen met kinderen hebben vaak de volste agenda, behalve 
op zondag. Hierdoor gaan zij meestal niet wekelijks naar de kerk. Als gemeente kunnen we zoeken of 
we iets speciaal voor hen kunnen betekenen. Bijv. een gespreksgroep beginnen (kan ook tijdens eten) 
met daarin onderwerpen die deze gezinnen bezig houden. Er zijn genoeg mogelijkheden om de 
allerkleinsten bezig te houden.  
Daarnaast weten we dat de oudere generaties die in en rondom Geesbrug wonen sterker 
vertegenwoordigd zijn. We willen daarom goed kijken voor wie we er willen, maar ook kunnen zijn.  
 
5. Vorming en toerusting 
Om gemeente te kunnen zijn en in de toekomst te kunnen blijven hebben we vorming in ons geloof 
nodig en toerusting om bepaalde taken uit te kunnen voeren. We willen onderzoeken wie ons kan 
vormen en toerusten bij de volgende onderwerpen: 

 mensen in de gemeente stimuleren voor Bijbelkringen en/of koffiemiddagen,  

 begeleiden van de jeugdleiders en Emmaüsgroep.  

Dit alles in goede samenwerking en afstemming met een pastoraal werker. 
 
6. Sociale media en PR 
In deze tijd is het van belang dat we ons als gemeente ook laten zien op sociale media. We hebben 
onze website en houden die up tot date. Daarnaast willen we onderzoeken wat we met andere sociale 
media kunnen doen(facebook, twitter, WhatsApp, snapchat, e-mail). Voordat we hier aan beginnen 
willen we het doel en wat daarvoor gedaan moet worden goed duidelijk hebben. We willen dit 
eventueel in samenwerking met een andere gemeente, bijv. HG Hollandscheveld, doen. Dit om de 
inzet van menskracht te kunnen delen, maar ook om een groter bereik te hebben. 
Hierbij willen we ook nagaan hoe sociale media kunnen worden ingezet voor promotie van onze 
activiteiten, naast flyers/affiches. 
 

4. Tijdpad 
We weten dat we niet aan alles tegelijk kunnen werken, we willen rekening houden met de 
menskracht en tijd die we samen beschikbaar hebben. Daarom gaan we de komende 5 jaar gefaseerd 
werken aan de verschillende onderdelen van het gemeentezijn. Onderstaand tijdpad is hierbij de 
leidraad. Aan de hand van deze leidraad zal er per jaar een jaarplan worden gemaakt, waarin meer 
gedetailleerd de stappen voor het betreffende jaar worden uitgewerkt.: 
2017-2018: Vorming en toerusting (leren).        

Pastoraat.  
2018-2019:  Vieren (Kerkdiensten).  
2019-2020:  Jeugd en gezinnen.  
2020-2021:  Diaconaat. 
2021-2022: Verder werken aan alles om gemeente gestalte te geven 
 


