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1. De Protestantse Gemeente Doetinchem  
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de  Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) die op 1 
januari 2019 ontstaat door een fusie van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) met 
de Protestantse gemeente Wehl (PgW).  In de komende jaren zal dit beleidsplan verder 
worden doorontwikkeld.  
Vanaf 1 januari 2019 heeft de PGD vier kerken, de zogenaamde vierplekken: de 
Catharinakerk in het centrum, kerkelijk centrum De Wingerd in wijk De Huet-Dichteren,  de 
Slangenburgse Kerk in het buitengebied van Gaanderen-Slangenburg en de kerk in Wehl. 
Deze vierplekken hebben elk een eigen sfeer en manier van vieren. We vormen echter één 
gemeente en hebben een gezamenlijke visie en missie: een proeftuin van vieren, omzien en 
verbinden. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan.  
In verband met de fusie tussen de PGD en de PgW per 1 januari 2019 heeft  vierplek Wehl  
ook een eigen beleidsplan opgesteld.  Zie hoofdstuk 12.  Dit  plan beoogt - binnen het 
algemene beleidsplan van de PGD - “kleur” en “richting” van deze specifieke vierplek weer te 
geven.  
 
Sinds 1994 kerken in Doetinchem ook mensen onder de noemer Gereformeerde Bond. Deze 
stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk ging in 2004 mee in de fusie tot de Protestantse 
Kerk in Nederland. In Doetinchem heeft deze groepering binnen de Protestantse gemeente 
de status van wijkgemeente: de Hofkerkgemeente. In deze samenwerking  laten we elkaar 
de ruimte en trekken we los van elkaar op.  
 
EEN PROEFTUIN VAN VIEREN, OMZIEN EN VERBINDEN  
 
Als leden van de Protestantse Gemeente te Doetinchem geloven wij dat God naar ons 
mensen omziet. Dat omzien van God herkennen we in de weg van Jezus Christus, maar ook 
in de verhalen die mensen met elkaar delen, als zij zich voor elkaar openen. De verhalen 
over het omzien van God naar mensen in de Schriften zijn een belangrijke bron voor ons 
geloof. Wij luisteren naar deze verhalen om al luisterend zicht te krijgen op God, op onszelf, 
op de wereld om ons heen en op wat ons daarin te doen staat. Als mensen die zich geraakt 
weten door de God die zich met mensen verbindt, weten wij ons geroepen midden in onze 
samenleving een proeftuin te zijn van vieren, verbinden en omzien. Met deze proeftuin 
reageren we op het verbinden van God met ons door samen te vieren, door om te zien naar 
mensen om ons heen, door ons te verbinden met elkaar en met de samenleving waarin we 
gemeente zijn.  
 
Ons verbinden, omzien, vieren – kortom ons gemeente-zijn – zien wij als proeftuin, omdat 
we ons realiseren dat geen enkele vorm van gemeente-zijn de enig mogelijke is en dat elke 
vorm die wij kiezen een pogen blijft om zinvol te reageren op het zich verbinden van God 
met ons. Wij zien de gemeente ook als proeftuin, omdat een tuin verschillende planten kent 
en zijn pracht vindt in een zinvolle diversiteit. Daarom blijft in de proeftuin die de gemeente 
van Christus is, het gesprek gaande en staan we in de gemeente van Christus open voor 
nieuwe vormen van vieren, omzien en verbinden en hebben we respect voor wat de traditie 
ons aanreikt. Bovendien zien we de gemeente als proeftuin, omdat we hopen dat hierdoor 
midden in onze wereld, waarin mensen op allerlei manieren in het nauw raken, de gemeente 
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van Christus een plaats mag zijn waar mensen opademen en weer ruimte vinden om te 
leven. 
 
Er zijn initiatieven die vorm geven aan een veranderende manier van kerkzijn, zoals: tuin vol 
verhalen, pioniersplek, Andacht, gespreksgroepen, Open Dijkhuis en DoeMyanmar. Dit geeft 
elan en biedt onze geloofsgemeenschap het perspectief van kerkzijn in een steeds 
veranderende samenleving. Het geloof inspireert ons in het besef dat kerkzijn altijd kerkzijn 
naar buiten is. We staan met onze voeten in de samenleving en voelen ons ermee 
verbonden. Deze ontwikkeling en wisselwerking dienen te worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd waarbij er interactie is tussen de landelijke kerk, onze lokale gemeente en de 
Doetinchemse en Wehlse samenleving. 
 
Wij gaan ervan uit dat er altijd een kern van actieve gemeenteleden zal zijn die behoefte 
heeft aan inspiratie en creativiteit, die met nieuwe initiatieven anderen stimuleert tot 
actieve inzet. Gezamenlijke inzet in kleinere groepen binnen de kerk versterkt het gemeente-
zijn.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om inspirerend leiderschap van onze voorgangers. 
Predikanten willen we, naast hun werk als pastor, effectief en op hun kwaliteit inzetten op 
andere activiteiten. Daarnaast worden andere vakkrachten op onderdelen ingezet. De 
krimpende inkomsten maken het noodzakelijk creatief om te gaan met de beschikbare 
menskracht, juist als het aantal fte’s predikanten langzaam afneemt. 
 
Zie verder: Kerkzijn doen we samen 2017 
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2. Organisatie 
 

In 2013 is de organisatie van de PGD aangepast. Van drie wijkgemeenten met een eigen 
kerkenraad zijn we één wijkgemeente geworden met een grote en kleine kerkenraad en een 
moderamen. In 2017 is de organisatie voor het laatst aangepast met de komst van de 
wijkgemeente Hofkerk. De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft nu twee wijken: de 
Hofkerkgemeente en de Protestantse (wijk)gemeente. De formele juridische structuur is 
uitgebeeld in onderstaande figuur. 
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Het bestuursmodel van wijkgemeente PGD per 01-01-2019:

 
Per vierplek heeft de 'werkgroep vieringen' naast haar opdracht m.b.t. het verloop van de 
erediensten de opdracht om, voor zover nodig, een aantal activiteiten te coördineren. Het 
betreft met name die activiteiten die niet onder andere sectieteams en/of taakgroepen 
vallen. In elke werkgroep vieringen zitten een of meer ambtsdragers. 
 
Vanuit de diaconie en de kerkrentmeesters is de voorzitter lid van het moderamen. In de 
Kleine Kerkenraad heeft naast de voorzitter een tweede lid van de diaconie en 
kerkrentmeesters zitting. Eén van de pastores is lid van het moderamen. Alle pastores zijn lid 
van de Kleine Kerkenraad. 
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In 2017 is de taakgroep Commissie Pastoraatsgemeente (Gereformeerde Bond) vervallen en 
is de Hofkerkgemeente als wijkgemeente toegevoegd aan de Protestantse Gemeente 
Doetinchem. Twee- tot viermaal per jaar vergadert de Algemene Kerkenraad. Deze bestaat 
uit de kerkenraad van de Hofkerk en de leden van de Kleine Kerkenraad. 
 
De Protestantse Gemeente Doetinchem is onderdeel van de PKN en valt onder de classis 
Gelderland Zuid & Oost. Daarmee is zij één van de gemeenten van de ring Achterhoek-West. 
Aan de ring van gemeenten is opgedragen vorm te geven aan de verantwoordelijkheid van 
de gemeenten voor elkaar door het voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze 
bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en 
roeping. Deze ring is weer onderverdeeld in clusters van enkele gemeenten. PGD vormt 
samen met PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo dit cluster. Alle 
clusters zullen bij toerbeurt gedurende een jaar de organisatie en coördinatie van de 
activiteiten van de ring op zich nemen. 
 
In de regionale samenwerking wordt met de omliggende gemeenten gekeken naar op welke 
wijze samengewerkt kan worden. Hiervoor is een stuurgroep opgericht, met 
vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten. 
 

3. Pastoraat 
 
Pastoraat, kennen en gekend worden 
 
Van verzorgings- naar participatiekerk 
In het pastoraat is lange tijd de kaartenbak het uitgangspunt geweest voor het pastoraat. De 
mensen in die kaartenbak woonden in een bepaald gebied en waren lid van de kerk. 
Contactpersonen, ouderlingen en de predikanten waren voor het pastoraat in dit gebied 
verantwoordelijk. 
Dit model waarbij de kaartenbak het uitgangspunt vormt, zou je de verzorgingskerk kunnen 
noemen: mensen hoeven zelf niet in beweging te komen, de kerk komt wel naar hen toe. Dit 
model van de verzorgingskerk past niet meer in onze tijd. Het vraagt te veel vrijwilligers, het 
kost te veel energie en levert te weinig op. Het sluit niet aan bij de vraag van mensen. 
Daardoor loop je het risico niet te zijn waar je nodig bent en wel te zijn waar geen vraag is. 
Dat moet anders. 
Daarom komen wij tot een model, waarbij de kaartenbak niet langer het uitgangspunt 
vormt. Mensen moeten nu zelf aangeven dat ze een bezoekje, een gesprek willen. Ze kunnen 
dat ook door een ander laten doen. Die ander kan dat ook uit eigen beweging doen. 
Groepen waarin gemeenteleden functioneren, zoals gespreksgroepen, koren e.d., worden 
gevraagd het te melden, als ze denken dat één van hun leden behoefte heeft aan bezoek. Bij 
de Actie Kerkbalans zit een formulier waarop men te kan geven graag een bezoek te 
ontvangen. Van verzorgingskerk gaan we naar een participatiekerk. 
 
Uitgangspunt van het pastoraat is en blijft dat iedereen die dat graag wil, bezoek krijgt. In 
het pastoraat gaat het om kennen en gekend worden. God kent ons. Als beeld van God zijn 
we geroepen elkaar te kennen, ons open te stellen voor elkaar. In de vertrouwelijkheid van 
een gesprek kunnen mensen iets van dat gekend worden ervaren. 
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Pastoraat kennen we in verschillende vormen: een bezoekje om het contact te onderhouden 
of voor de aanspraak en de gezelligheid, een bezoek waarbij ook diepere lagen geraakt 
worden als die van wat je beweegt, van wat je raakt, wat je gelooft. In een dergelijk gesprek 
kan ook samen gebeden worden. De verscheidenheid in bezoeken uit zich ook in 
verschillende vrijwilligers. Er zijn bezoekers. Zij komen voor het contact, de gezelligheid, de 
aanspraak. Er zijn ouderlingen. Zij raken ook aan dimensies als geloof. En er zijn de 
predikanten. Wat bij alle drie hetzelfde is, is dat ze geheim houden wat hen in het gesprek 
vertrouwelijk wordt verteld. Als er om bezoek wordt gevraagd, zal dus ook aangegeven 
moeten worden om wat voor type bezoek het gaat. 
Het is goed om te bedenken dat (spontaan) contact van gemeenteleden onderling ook een 
vorm van pastoraat is. 
Ouderlingen gaan niet meer in een bepaald gebied op bezoek, maar bij gemeenteleden die 
daarom hebben gevraagd of die door derden zijn aangereikt. Dat biedt ook de mogelijkheid 
tot een zekere specialisatie. Bijvoorbeeld aan huis gebonden ouderen, chronisch zieken, 
jonge gezinnen enz. Dit dient verder te worden ontwikkeld. Voorbeelden: pastoraat bij en 
rondom rouwdiensten, actief toerusten van allen die betrokken zijn bij kerkelijk werk en het 
ontwikkelen van doelgroepenpastoraat. 
Het pastoraat wordt in de sectieteams pastoraat bepaald.  
 
Elke vierplek heeft namelijk een sectieteam pastoraat, dat o.a. tot opdracht heeft het 
organiseren van verschillende vormen van bezoek en contact, de onderlinge contacten 
bevorderen, het werven van contactpersonen en vrijwilligers en het verzorgen van de 
communicatie vanuit de gemeente naar de gemeenteleden. Het sectieteam pastoraat 
zorgcentra verzorgt het pastoraat voor gemeenteleden in Schavenweide en Croonemate in 
Doetinchem en Oldershove in Wehl.  
 
Zie ook: Taakomschrijving sectieteams pastoraat 2014 
 

4. Diaconie 
 
De diaconie wil, vanuit haar christelijke inspiratie, actief bijdragen aan het verbeteren van de 
situatie van mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd. De 
diaconie hecht aan een wisselwerking tussen wat er in de kerk gebeurt en wat in de 
samenleving gaande is.  
De diaconie wil: 

• de kerk betekenisvol aanwezig laten zijn in de samenleving o.a. door te helpen waar 
geen helper is, door te delen met anderen en door het inzetten van diaconale werkers en 
coördinatoren; 

• de onderlinge solidariteit en acties die hierop zijn gericht, bevorderen, zowel binnen als 
buiten de kerk o.a. door ondersteuning van de Voedselbank, Kledingbank, 
armoedebestrijding, te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en door solidariteit 
met andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Doetinchem zoals 
vertegenwoordigd in WORLD (Werkoverleg Overheid Religies en Levensbeschouwingen 
Doetinchem) en PAD (Platform Armoedebestrijding Doetinchem); 

• de PGD inspireren tot een dienstbare opstelling aan de (verre) naaste, duurzaam omgaan 
met de schepping (o.a. door Fair Trade en Fair Finance) en de PGD hiertoe op te roepen 
en hierbij te betrekken. 
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Om deze doelstellingen te realiseren stelt de diaconie in haar beleidsplan 2015-2019 vier 
aandachtsgebieden centraal die gebaseerd zijn op het landelijke thema De Zorgzame Kerk: 
1. Kerk als schakel, als laagdrempelige ontmoetingsplek 
2. Kerk als knooppunt levensvragen 
3. Kerk en zorgmaatjes 
4. Kerk die werkt aan lokale diaconale netwerken 
 
Verder lezen over het beleid van de diaconie: zie Beleidsplan Diaconie 2015-2019 De 
Zorgzame Kerk. Zie ook http://www.pg-doetinchem.nl/contact/anbi/. 
 

5. Gebouwen en financiën  
 

Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën en de gebouwen van de gemeente. 
Zij zorgt voor een gezonde financiële positie. De jaarlijkse actie Kerkbalans is de belangrijkste 
bron van inkomsten. Daarmee worden de salarissen van predikanten (op dit moment 2,53 
fte), kosters, cantororganisten en administratief medewerkers betaald. Met de begrotingen 
en de jaarrekeningen zorgt het college voor inzage in en verantwoording voor de financiën.  
 
Het college beheert de gebouwen: Catharinakerk, Driekoningenkapel, Slangenburgse kerk, 
Kerkelijk Centrum De Wingerd, Protestantse kerk Wehl, Ons Huis in Wehl, kosterswoning in 
Wehl, l en gebouw Elim in Doetinchem . De Catharinakerk, de Driekoningenkapel en het 
Flentroporgel in de Catharinakerk zijn rijksmonumenten, waardoor instandhoudingskosten 
grotendeels door subsidie worden gedekt. 
Beleid sinds langere tijd: pastoraat gaat vóór stenen. 
 
Onze gebouwen staan ten dienste van kerkelijke activiteiten. Op tijdstippen dat daarvan 
door ons geen gebruik wordt gemaakt staan we open voor het toestaan van passende 
activiteiten van commerciële aard. Daarbij geldt dat de kerkelijke activiteiten voorrang 
hebben. Gelet op de verslechterende financiële situatie wordt periodiek gekeken of er extra 
inkomsten zijn te genereren door de beschikbare ruimten aan derden te verhuren tegen 
concurrerende prijzen. De verhuur van de Catharinakerk en de Driekoningenkapel loopt 
overigens via de Stichting Catharina Cultureel. 
 
Het college van kerkrentmeesters zorgt er ook voor dat de gemeente een goede en 
betrouwbaar werkgever is, door een passend personeelsbeleid en organisatie.  
Het kerkelijk bureau, onder verantwoordelijkheid van het college, verzorgt de administratie 

voor de beide wijken van de PGD.  

Onderdeel daarvan is het bijhouden van de registers van de gemeenteleden. De 
administratieve ondersteuning van de jaarlijkse actie Kerkbalans en bij de verspreiding van 
ons kerkblad Ontmoeting behoort eveneens tot de taken van het bureau. 
 

6. Vieringen 
 

We komen als leden van de Protestantse gemeente te Doetinchem in de vieringen samen 
rondom  Woord en Sacrament. In die vieringen van de eredienst belijden we als gemeente 
van Christus ons geloof. In de eredienst staan het woord en de verkondiging centraal. De 



 
Beleidsplan PGD per 1 januari 2019 

kerkenraad PgW 6 september2018- Grote kerkenraad PGD 13 september 2018 
 

pag.  8   

liturgische vormgeving zal per vierplek verschillen met soms meer accent op zang, muziek, 
andere opstelling in de kerkzaal, niet altijd een preek in de vorm van een monoloog, 
vieringen buiten de kerken etc.  
 
Naast reguliere vieringen zijn er met regelmaat speciale vieringen, zoals cantatediensten en 
Evensongs in de Catharinakerk, oecumenische vieringen, gezinsdiensten, kerk-op-
schootdiensten en top 2000-dienst in De Wingerd en vieringen voor jong en oud in de 
Slangenburgse kerk. 
 
In al die vormen zal altijd het karakter van een vierende gemeente duidelijk moeten blijven, 
net zo goed als de bron van waaruit wij als kerkelijke gemeenschap ons geloof en inspiratie 
putten. Dit in de overtuiging dat alleen d.m.v. goede en inspirerende vieringen en 
activiteiten een wervend effect van onze gemeente kan uitgaan. Door dat onder de 
aandacht te brengen van de samenleving om ons heen krijgt het missionaire karakter van 
onze gemeente vorm.  
 
De Protestantse Gemeente Doetinchem beschikt over diverse cantorijen (Catharinacantorij, 
cantorij Laudate, Wingerdcantorij, Cantorij Slangenburg), het Wingerdgospelkoor en 
muziekgroepen (Ensemble Ancora en Schallend Koper).  
 
Elke vierplek heeft een werkgroep vieringen. Tot de opdracht van de werkgroepen vieringen 
behoren: vaststellen van de vorm van de liturgie voor de betreffende vierplek. De 
inhoudelijke vormgeving per zondag is in ieder geval de taak van de betreffende voorganger 
en cantor-organist, eventueel samen met gemeenteleden. Ook het opstellen van roosters 
van ambtsdragers voor de vieringen in de betreffende kerkgebouwen is een taak.  
 
Per vierplek heeft de werkgroep vieringen naast haar opdracht m.b.t. het verloop van de 
vieringen de opdracht om, voor zover nodig, een aantal activiteiten te coördineren. Het 
betreft vooral die activiteiten die niet onder andere sectieteams en/of taakgroepen vallen. 
Zie ook: taakbeschrijving taakgroep vieringen 2014. 
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7. Verdieping 
 
Bijbel ter sprake: Met een open blik naar de tekst te kijken die op een daaropvolgende 
zondag centraal staat in de dienst.  
 
Gemeentegespreksgroepen: Tien keer per jaar, bij een gemeentelid thuis. Gesprek over 
bijbelgedeelten die in de Tuin vol Verhalen centraal staan.  
 
Bijbelkring/-gespreksgroepen in Wehl, op de Huet, in de Slangenburg en in de 
Driekoningenkapel:  
Bijbelkring eenmaal per maand; verhalen uit de proeftuin. Soms onder elkaar, ook wel 
ingeleid door een predikant. Deze kringen hebben vaak een oecumenische insteek. 
 
Dopen en belijdenis: Ter voorbereiding komen de doopouders drie avonden bij elkaar waar 
gesproken wordt over de wens om je kind te laten dopen, over de betekenis van de doop en 
over de invulling van de doopviering. 
 
Activiteiten vanuit ‘Een tuin van verhalen’: Binnen het thema, aan de hand van de gekozen 
bijbelverhalen in gesprek en bezinning. 
 
Commissie Vorming en Toerusting: De interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is 
een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de RK Parochie Maria 
Laetitia. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving 
bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij 
themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen 
van deze tijd. 
 

8. Missionaire kerk 
 
De taakgroep missionaire gemeente gaat uit van: Wij geloven dat God naar mensen omziet 
en zich met mensen verbindt. In het leven van Jezus Christus hebben wij dit omzien van God 
herkend. Het verhaal over deze God willen wij delen met de mensen te midden van wie wij 
gemeente zijn.  
De taakgroep richt zich op het coördineren en stimuleren van missionaire activiteiten in de 
hele Protestantse Gemeente Doetinchem. Deze missionaire activiteiten worden vorm 
gegeven door verschillende werkgroepen, op dit moment Open Kerk rond de Wingerd en 
Catharina Spiritueel rond de Catharinakerk. De taakgroep ontwikkelt het beleid en 
ondersteunt en informeert de werkgroepen en de gemeente over het missionaire werk.  
 
Verschillende missionaire mogelijkheden zijn al vorm gegeven, zoals stiltecentra in de 
Wingerd en Catharinakerk, inloopmogelijkheden en exposities. Het organiseren of 
meewerken aan activiteiten voor de hele stad Doetinchem, zoals de universele dienst tijdens 
het Stadsfeest, de Passietocht in de Stille Week en Jazzvibes. Het inloophuis in de voorheen 
Baptistenkapel voorziet in een laagdrempelige ontmoetingsplaats aan de noordzijde van de 
Oude IJssel. Meer recent wordt meegewerkt met initiatief in De Wingerd om mee te doen 
met het landelijke project Kerkproeverij, waarbij leden van de gemeente uitgenodigd 
worden gasten van buiten uit te nodigen. 
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Om als Protestantse Gemeente meer zichtbaar te zijn in het dorp Wehl wordt voor 
‘doordeweekse activiteiten’ nadrukkelijk gekeken naar andere, ook  niet-kerkelijke 
samenwerkingsverbanden. Zo kan zij haar ‘eigenwijze’ boodschap kenbaar maken op de 
kruispunten van de Wehlse samenleving. 
 
Het rapport van de werkgroep ‘missionaire gemeente’ 2014 geeft inzage in de 
aanbevelingen en ontwikkelingen op missionair gebied. 
 
Sinds 2016 is de Slangenburgse kerk een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk. 
‘Spoorzoeken in Slangenburg’ biedt meditatieve bijeenkomsten, klooster- en 
natuurwandelingen, meditatief schilderen, Taizévieringen en sinds 2017 ligt voor de kerk een 
labyrint. Het is een missionair project met regionale uitstraling.  
 

9. Jeugd en Jongeren 
 

Er is voor de hele Protestantse Gemeente Doetinchem één taakgroep 25-25.  
Uitgangspunten:  

- De doelgroep van 0-50 jaar bereiken. Raken we de ouders kwijt, dan zijn we ook de 
jongeren en de kinderen kwijt. 

- Zoeken naar nieuwe wegen van kerkzijn die aansluiten bij deze tijd waarin kerkgang 
niet vanzelfsprekend is. 

- Kinderen en jongeren een plek geven in de kerk waarin zij kunnen werken aan hun 
relatie met God, zichzelf en met elkaar. 

- Verbinding zoeken met de wereld, ook diaconaal.  
 
De doelgroep is van 20-50 jaar en tegelijkertijd de 0-20 jarigen bereiken. Met 25-25 wil de 
taakgroep het gat vullen dat bij veel gezinnen valt doordat zij niet meer wekelijks naar de 
kerk gaan. Als een vernieuwingsbeweging van de kerk zoeken we naar nieuwe vormen van 
beleven en ervaren van het geloof: activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders, 
gericht op ontmoeten van elkaar, jezelf en God. 
 
Activiteiten 

• Kerk-op-schoot; enkele keren per jaar al spelenderwijs een korte ‘viering’ met de 
allerjongste kinderen en hun ouders.  

• 25-25 Kids; op vrijdagavond komen kinderen van groep 6, 7 en 8 bij elkaar en wordt 
er een activiteit aangeboden. 

• 25-25 Zoom In; jongeren vanaf 12 tot ca. 15 jaar komen in groepen van rond 8 
personen bij elkaar om te spreken over geloofsthema’s. De avonden hebben een 
catechetisch karakter. 

• 25-25 Young; op zaterdagavond komen tieners bij elkaar om elkaar te ontmoeten, 
met elkaar in gesprek te zijn over wat hen bezighoudt m.b.t geloof of 
persoonsontwikkeling. Er is ruimte voor ontspanning. De activiteiten hebben een 
verbindend karakter. Er is een groep jonge tieners (12-15 jaar) en een groep oudere 
tieners (15-17 jaar). 

• 25-25 Spirit Café; zoeken naar nieuwe wegen van kerkzijn waarbij de ontmoeting met 
elkaar, jezelf en God aanwezig is. Dit door in een caféachtige setting met elkaar in 
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gesprek te zijn over uiteenlopende onderwerpen. Er is plek voor volwassenen, tieners 
en kinderen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een maaltijd. 

• 25-25 In gesprek; biedt gespreksavonden aan voor volwassenen die samen willen 
nadenken over vragen rondom geloofsopvoeding en geloof en het leven.  

• 25-25 Kamperen; (het kampeerweekend valt nog niet onder 25-25, was een 
Wingerdactiviteit, maar nu het gemeentebreed is past het bij 25-25) 

• 25-25 KinderKerstEvent; een open, toegankelijk en interactief kerstfeest voor 
kinderen van 2 tot 12 jaar. Een kerstfeest waarin we de verbinding leggen tussen de 
kerk en Doetinchem, waar bezoekers actief een rol spelen tijdens de bijeenkomst. 
Toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsachtergrond. 

 

10. Bijzondere activiteiten 
 

Sinds 2014 is de Protestantse gemeente Doetinchem een proeftuin van vieren, omzien en 
verbinden. Dit thema komt terug in veel uitingen van onze kerkgemeenschap. 
 
In 2015 is de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg gestart. Zie verder onder Missionaire 
kerk en www.spoorzoekenslangenburg.nl  
  
De werkgroep Doetinchem-Dresden coördineert de contacten met de partnergemeente van 
de Evangelisch-Lutherse Lukasgemeinde Dresden in Duitsland. 
 
De PGD heeft het officiële keurmerk van Fairtrade-gemeente, voor het gebruik van eerlijke 
producten en Kerk met Stip, een zichtbaar, laagdrempelige kerk voor (ex)gedetineerden. 
Voor beide is een vast aanspreekpunt binnen de diaconie. 
 
In 2018 is een regiegroep gevormd die een gemeentebreed beraad over de toekomst van 
onze gemeente gaat uitzetten. 

 
11. Communicatie 

 
Kerkblad Ontmoeting verschijnt maandelijks (10 x per jaar). 
 
De website www.pg-doetinchem.nl is in 2018 compleet vernieuwd en vereist nog enige 
aanpassingen. Voorafgaande aan de zondagse vieringen worden op iedere vierplek 
zondagsbrief of kerkgroet verspreid met actuele gegevens. In de wijken De Huet/Dichteren 
wordt regelmatig in het wijknieuws een bericht over De Wingerd gepubliceerd. 
 
De zondagse vieringen kunnen via kerkdienstgemist.nl op een afstand worden gevolgd. In de 
Catharinakerk en in Wehl is er de mogelijkheid om de dienst mee te kijken. 
 
De PGD heeft een besloten Facebook-groep. 
 
Regelmatig, zo’n 2 tot 3 keer per jaar, worden er gemeenteavonden georganiseerd om in 
gesprek te gaan met de gemeente over actuele thema’s. 
 

http://www.spoorzoekenslangenburg.nl/
http://www.pg-doetinchem.nl/
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Folders over Spoorzoeken in Slangenburg, Open Kerk De Wingerd en Open Dijkhuis. 
 
PR in regionale media (huis-aan-huisbladen, De Gelderlander, Achterhoekagenda, etc.) om 
breed publiek te bereiken.  
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12. Visie  en Beleidsplan vierplek Wehl 2019 – 2024  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wees welkom in ’t huis zonder naam, zonder stempel, 
en wees daar jezelf, zoals ’t ooit was bedoeld, 
een welkom in ’t allemans huis zonder drempel, 
wees welkom in ’t huis waar de menselijkheid stoelt.  
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Vooraf: 
Opdracht stuurgroep, profielschets predikant, en deze voorzet tot een Beleidsplan sluiten 
naadloos op elkaar aan, vormen een organisch geheel. Op de achtergrond werken nog de 
conclusies van het huidige beleidsplan “Samenwerken om zelfstandig te blijven” door (2013-
2018).  

 
Situatie 
Pg Wehl houdt m.i.v. 01-01-2019 op te bestaan als zelfstandige gemeente binnen de PKN. 
Zij gaat deel uitmaken van de nieuwe Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD), onder de 
naam “vierplek Wehl”.   
De vierplek Wehl valt daardoor binnen het algemene beleidsplan van de volledige PGD.  
Het hier voorliggende plan beoogt de “Kleur” en “Richting” van deze specifieke vierplek weer 
te geven. 
 
 

Aandachtspunten vierplek Wehl 
 

De vierplek Wehl  hanteert als haar visie: 
 
het in woord en daad uitdragen van Gods liefde voor zijn schepping. Hiertoe komt de 
gemeente op zondag vanuit haar dagelijks leven bijeen om haar geloof in God te vieren en er 
iets van mee te nemen: troost, bemoediging en inspiratie; en tegelijk wordt er iets mee naar 
binnen gebracht: jezelf, lofzang en gebed. Zo wordt de viering een voortdurende beweging 
van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Vanuit deze beweging zet de gemeente 
zich in om in het leven van alledag handen en voeten te geven aan haar kerntaak. 
 
en vindt het belangrijk om haar leden op een goede manier binnenboord te houden. Dat 
betekent dat voorop staat dat zij haar leden een plek biedt om op ‘verhaal te komen. 
 
 
De vierplek Wehl ziet daartoe mogelijkheden middels:  
 

1. Continueren van de wekelijkse vieringen: 

• Verbinding leggen tussen boodschap van de Bijbel en de hedendaagse 
samenlevingsvragen 

• Zoeken naar nieuwe vormen van vieren. Hierin is een rol weggelegd voor de 
voorganger, maar ook voor de werkgroep vieringen. De kerkelijke gebouwen 
en andere faciliteiten nodigen uit om hier meer uit te halen. 

• Voorganger is voortrekker en coach  
 

2. Nieuwe vorm van gemeente-zijn als vierplek goed begeleiden. 

Goede communicatie binnen de eigen vierplek is daarbij van belang.  

Maar ook een duidelijke visie op en goede zorg voor de inzet van - en back-up voor 
de ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers 

Het werken met een jaarthema en een jaarplan kan helpen om als vierplek samen ‘op 
koers te blijven’. Hierbij aansluiten bij hetgeen in de gehele PGD gedragen wordt. 
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3. Vormen van kindernevendienst zolang mogelijk gaande houden èn betrekken binnen 
de wekelijkse vieringen. 

 
4. Vorm geven aan kerkzijn in tijden van verkleining – andere vormen van vieren en 

geloof  delen - onderzoeken en hiermee vertrouwd maken. 
 

6. Dorpse karakter behouden en vorm geven: 

• om als Protestantse Gemeente meer zichtbaar te zijn in het dorp Wehl wordt 
voor ‘doordeweekse activiteiten’ nadrukkelijk gekeken naar andere, ook  niet-
kerkelijke samenwerkingsverbanden. Zo kan zij haar ‘eigenwijze’ boodschap 
kenbaar maken op de kruispunten van de Wehlse samenleving (huidige 
beleidsplan);  

• in dat licht kan worden bezien of een financiële ondersteuning van een voor 
het dorp belangrijke functie mogelijk is; 

• belang van pastoraat -  niet alleen voor ouderen en zieken, maar voor alle 
leden; 

• vorming en toerusting -  niet alleen voor de eigen vierplek, maar voor het hele 
dorp; 

• kerk- en verenigingsgebouw een bredere plek geven binnen het dorp; 

• openstaan en gericht openstellen voor R.K. christenen in het dorp – alert zijn 
op mogelijkheden voor oecumenische “vier” verbanden en zich daarvoor 
inzetten en ze entameren; 

• inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen rond naoberschap etc.:  bijv. 
wmo / diaconie / scholen; 

• voorganger is hiermee ook “Dominee van het dorp”. 
 

7.  Pastorale zorg binnen het dorp: 

• indien gewenst stopt pastorale zorg niet bij lidmaatschap eigen vierplek. 

 

8.  Begeleiden van de “inburgering”  binnen de nieuwe constellatie, zodat “Wehl” zich 
thuis voelt in haar nieuwe jas, en daardoor ook zorg kan dragen voor de andere 
vierplekken. 

Goede communicatie binnen de eigen vierplek en binnen de nieuwe constellatie van 
PGD is daarbij van essentieel belang. 

 

9.  Middels de contacten/ samenwerking  met de collega voorgangers binnen de PGD 
vorm geven aan een levendige visie op kerkzijn in deze tijd en in deze plaats. 

 

10. Middels financiële reserves uit het verleden en goed beheer hiervan voortbestaan 
van de vierplek Wehl minimaal 10 jaar mogelijk maken.  

 

11. Middels financiële reserves uit het verleden en goed beheer hiervan voortbestaan 
van kerk- en verenigingsgebouw minimaal 10 jaar mogelijk maken. 
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12. Middels inzet van menskracht en enthousiasme de vierplek Wehl minimaal  10 jaar 
levend en inspirerend houden. 

 

13. Naar verhouding inspiratie en menskracht leveren aan de PGD op het terrein van 
Diaconie, Jeugd- en Jongerenwerk, Vorming en Toerusting, nieuwe vormen van 
kerkzijn  en maatschappelijke vraagstukken. 

 

14. Naar verhouding inspiratie en menskracht leveren aan de organisatie/ kerkenraad  
van de PGD. 

 

15. Zorgdragen voor een duurzaam en transparant beheer van de Protestantse 
Begraafplaats in Wehl (al dan niet afgesplitst van de protestantse gemeente 
Wehl/Doetinchem). 

 

16. Voorbereiden van het feestelijk herdenken van 300 jaar protestantse gemeenschap 
in Wehl. 

 

 

Doetinchem/Wehl, september 2018.  

 


