Beleidsplan Protestantse Gemeente Velsen-Noord
vastgesteld op de vergadering van 18-02-2020
Samenvatting
De kerkenraad stelt voor een periode van vijf jaar zijn plannen op en legt dit vast in een
beleidsplan. Voordat een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld wordt eerst gekeken naar de
huidige stand van zaken. Op basis van deze informatie is gekeken welke richting de
Protestantse Gemeente Velsen-Noord (PGVN) de komende jaren op wil. Dit gebeurt in
overleg met de kerkraad en de gemeente.
Waar staan we nu?
Na het afronden van het Samen op Weg (SoW) proces in 2006, wordt er door diverse
gebeurtenissen in de gemeente, een grote verbondenheid gevoeld. We hebben een
predikant in dienst voor 50% van de volledige werktijd. Om die te kunnen bekostigen is het
kerkgebouw aan de Dijckmansstraat in 2014 verkocht.
Waar willen we heen?
Op basis van de stand van zaken is een missie en een visie geformuleerd voor de PGVN.
Deze missie en visie geven aan waar de PGVN de komende jaren naartoe wil werken.

Missie:
1.
Wij willen een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen, waarin we omzien naar
elkaar.
2.
Ontmoetingen met elkaar rondom het woord van God, is het hart van ons kerkelijk
bestaan.

Visie:
1.
De behoeften van onze gemeenteleden is om in Velsen-Noord een plaats van
samenkomst voor de eredienst te behouden.
2.
Naast een vaste kern van zeer betrokken gemeente leden is er een aanzienlijk deel
van onze gemeente, dat zich minder gehoord en verbonden voelt. We willen zoeken
naar nieuwe wegen om ook voor deze gemeenteleden een inspiratiebron van het
geloof te zijn.

Hoe komen we daar?
Op basis van deze missie en visie zijn vijf speerpunten geformuleerd die zullen worden
uitgevoerd in de jaren 2020-2024.

1.
Bezinning op het profiel van gemeente.
De gemiddelde leeftijd van de gemeente wordt door het ontbreken van nieuwe jonge leden
steeds hoger.
Dit geldt tevens voor de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de erediensten.

2.
Vieren Eredienst
De Eredienst en andere ontmoetingen rondom het woord van God, zijn het hart van ons
kerkelijk bestaan. Gezien de leeftijd van de bezoekers van de eredienst is het geen optie om
kerken in de omgeving te bezoeken. Het is daarom belangrijk in Velsen-Noord een plaats
van samenkomst te blijven houden.

3.
Financiële situatie verbeteren
Wij willen ons niet neerleggen bij de indruk dat we een kleiner wordende geloofsgenootschap
zijn, waarbij zowel de inkomsten als het aantal leden jaarlijks slinkt. Een plan is nodig om
vast te stellen op welke wijze we de negatieve financiële spiraal kunnen ombuigen.
Vastgesteld moet worden welk eigen vermogen nodig is om deze gemeente voor de
komende jaren te blijven voorzien van een predikantsplaats voor 50%. We streven ernaar om
voor de komende 10 jaar de meerjarenbegroting sluitend te houden

4.
Invulling kerkenraad
De kerkenraad bestaat op dit ogenblik uit 4 personen, aangevuld met de poredikante.
Deze kleinere kerkenraad is met toestemming van de Classis Noord Holland afwijkend van
de standaard bezetting van 9 personen.
Alle kerkelijke functies zijn vertegenwoordigd binnen de kerkenraad.

5.
Missionair zijn in Velsen-Noord.
We willen ons de komende 5 jaar gaan richten op het behoud van onze gemeenteleden. Er
zijn afspraken gemaakt hoe door de predikant, die (bijna) niet meer in de kerk komenden
worden benaderd.
We stellen ook vast dat we ons niet neer moeten leggen bij de afname van het aantal
gemeenteleden, maar elkaar weer moeten inspireren. Veel mensen van buiten weten niet
meer wat “de kerk” kan betekenen. We hebben ideeën nodig om door middel van activiteiten
en goede P.R. de kerk op de kaart te zetten en maatschappelijk relevant te maken.
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