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Inleiding
In 2013 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2013 tot 2022 opgesteld.
Hieronder wordt de visie hierin verkort weergegeven en waar van toepassing geactualiseerd.
De Dorpskerkgemeenschap van Rheden wil van waarde zijn, niet alleen voor de leden, maar ook voor
de Rhedense bevolking. Om deze reden is de levensvatbaarheid op lange termijn belangrijk.
Dit gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd waarin overal de ontkerkelijking en de daaruit
voortvloeiende terugloop van ledentallen en financiële middelen plaatsvindt.
De kerkenraad voelt het als een grote verantwoordelijkheid om in zijn doen en laten op een
verantwoorde wijze de juiste beslissingen en maatregelen te nemen. Daarvoor is het noodzakelijk om
de doelen voor de langere termijn voor ogen te houden. Deze doelen moeten benoemd worden en er
moet beleid op gemaakt worden. Er worden vier beleidsterreinen benoemd . Van elk van deze
beleidsterreinen worden de doelen voor 2022 benoemd.

Profiel van de kerkgemeenschap


Wij bieden ruimte van geloven en de kerk als plek om dat te delen op zondag en door de week in
een grote diversiteit, voor ‘vaste klanten’ en voor ‘mensen van af en toe‘.



Wij bieden naast de zondagse eredienst door de week ruime mogelijkheden ter vorming en
verdieping op theologisch, sociaal-maatschappelijk, ethisch en cultureel gebied aan.



Wij positioneren de Dorpskerk (en haar leden) in het dorp als een faciliteit waar alle inwoners
gebruik van kunnen maken.



De Dorpskerkgemeenschap zoekt de samenwerking met allen die hun stem verheffen tegen
onrecht, instituties en regels die mensen kleineren en discrimineren.

Toelichting:
Onder de leden van onze kerkgemeenschap is een grote diversiteit in geloofsbeleving en
betrokkenheid. Deze diversiteit zien wij als uitgangspunt en uitdaging. Er is een divers aanbod
ontwikkeld aan kerkdiensten: gewone vieringen, vieringen voor jong en oud, poëziediensten, diensten
met Joodse verhalen en muziek, muzikale vespers en kinderkerstvieringen. Deze diversiteit kan verder
worden uitgebouwd.
De kerk is open voor mensen om bij geboorte, overlijden, huwelijk of andere verbintenissen in de kerk
samen te komen om vreugde, verdriet hoop en zorg te delen.
De behoefte aan de zondagse kerkdiensten neemt af terwijl de behoefte aan zingeving en vorming juist
toeneemt. Het is van belang op deze ontwikkeling in te spelen door het ontwikkelen van een
gevarieerd programma-aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten, waaronder gespreksgroepen,
een Leerhuis, thema-avonden, etc. Daarnaast bieden we culturele activiteiten aan zoals concerten,
filmavonden en tentoonstellingen.
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Eén van de doelen is om bij te dragen aan het bestrijden van eenzaamheid en isolement. Hiertoe zijn
verschillende mogelijkheden waaronder het openstellen van het JBC als inloopgebouw, het van tijd tot
tijd openstellen van het kerkgebouw en het organiseren van gezamenlijke maaltijden. Daarnaast
kunnen we samenwerken met plaatselijke organisaties die zich richten op dit thema.
Zowel als kerkgemeenschap als individuele leden voelen wij ons verbonden met organisaties die
opkomen tegen onrecht, onderdrukking en discriminatie zoals ZWO, Amnesty, Vluchtelingenwerk,
Voedselbank, Milieuorganisaties en Wereldwinkel.
De Dorpskerkgemeenschap is een Fair Trade kerkgemeenschap.

De bovenlokale samenwerking


De Dorpskerkgemeenschap gaat de samenwerking aan met de buurgemeenten Ellecom – de
Steeg Dieren, Spankeren/Laag Soeren.

Hierover is op dit moment een initiatiefgroep actief die de verschillende mogelijkheden van
samenwerking onderzoekt en in 2020 aan de kerkenraden verslag uitbrengt. Op een aantal punten is
reeds sprake van bovenlokale samenwerking; met Ellecom en De Steeg hebben we een gezamenlijk
kerkblad, jaarlijks een oecumenische openlucht dienst, samenwerking op het gebied van catechese en
bovenlokale diaconale samenwerking in Diana.

Het onroerend goed


De Dorpskerkgemeenschap doet wat in haar vermogen ligt om de Dorpskerk en een geschikte
nevenruimte te kunnen behouden.

Wij beschikken over een monumentaal kerkgebouw en een verenigingsgebouw. Doel is om beide
gebouwen zo lang als mogelijk is beschikbaar te houden voor de huidige activiteiten. Dit kost veel geld.
Om tot een (meer) dekkende exploitatie te komen. zullen de gebouwen moeten worden ingezet voor
meer en andere doeleinden met het oogmerk hiervoor inkomsten te genereren. Te denken valt aan
verhuur voor bruiloften, uitvaarten, congressen, lezingen e.d. De faciliteiten zullen hiervoor verbeterd
moeten worden. Momenteel wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de toiletvoorziening
en het vernieuwen van de audiovisuele voorzieningen. Verdere aanpassingen en verbeteringen zullen
waar nodig moeten worden gerealiseerd.
Momenteel is een gedeelte van het JBC permanent verhuurd aan Radar, een welzijnsorganisatie die
werkzaam is in opdracht van de Gemeente Rheden. Meer verhuur aan derden is mogelijk en gewenst
mits hierdoor de eigen activiteiten niet in het gedrang komen.

De financiën en organisatie


De Dorpskerkgemeenschap houdt het aanbod van activiteiten in stand.



De Dorpskerkgemeenschap teert voor haar exploitatie niet structureel in op haar vermogen.



De kerkenraad gaat zich bezinnen op een organisatiemodel voor de toekomst



De Dorpskerkgemeenschap vergroot zijn bereik door nieuwe communicatiemiddelen toe te
voegen aan de bestaande
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Voor de toekomstige jaren is een verdere daling van het ledenaantal te verwachten. Dit leidt tot
minder beschikbare mensen voor de diverse taken en minder financiële middelen. Op beide terreinen
zal de kerkenraad zich moeten beraden op adequate oplossingen.
Op het gebied van minder vrijwilligers zal gekeken worden naar mogelijkheden van een ander
organisatiemodel waardoor de taken lichter worden
Het in stand houden van het vermogen wordt moeilijk, interen is praktisch onontkoombaar. De
kerkenraad dient te bezien of meer inkomsten gegenereerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het
breder en tegen betaling inzetten van de gebouwen.
Voor de invulling van de predikantsvacature in 2020 is een solvabiliteitsverklaring ontvangen voor 80%
met een tijdelijke uitbreiding tot 100% voor 5 jaar.
De manieren waarop mensen communiceren veranderen in snel tempo. Traditionele middelen zoals
kerkblad, nieuwsbrief e.d. raken op de achtergrond en worden vervangen door digitale
communicatiemiddelen. Willen wij onze leden optimaal bereiken en informeren dan zullen wij ons
permanent op de hoogte moeten houden, de ontwikkelingen op de voet moeten volgen en onze eigen
manieren van communiceren hierop moeten afstemmen.

Rheden januari 2020
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