Protestantse gemeente te Blaricum

BELEIDSPLAN voor PGB vanaf 2016
Doel en status van dit document
De nieuwe kerkenraad wil met dit beleidsplan aangeven welke richting wordt
ingegaan met de wederopbouw van onze protestantse gemeente.
Achtergrond en hoofdpunten voor aktie worden gegeven, maar dat is thans nog zeker
niet volledig. Naar bevinden zal aan dit dynamische document worden verder gewerkt
door de kerkenraad, om het dan voor een aantal jaren vast te leggen.

Wie zijn wij?
Onze Missie
De Protestantse Gemeente Blaricum is een levende en gelovende gemeenschap van
mensen.
Op een hedendaagse manier wil zij zich laten inspireren door het woord der eeuwen.
In de ontmoeting met Jezus van Nazareth én in de ontmoeting met elkaar tracht zij het
geheim van het leven te ervaren.
Korte geschiedenis van kerk en gemeente
Elders op de website is informatie te vinden over ‘de Hervormde kerk in Blaricum’ - thans ‘de
Dorpskerk’ - en de geschiedenis van onze kerkelijke gemeente:
via TAB [ONZE DORPSKERK] > [Onze Geschiedenis].
Sind 27 nov. 2007 is onze gemeente binnen de PKN ‘aangemerkt’ als “Protestantse
gemeente te Blaricum”.
Gemeenteprofiel
Het motto van onze gemeente luidt: “Wij, Protestantse Gemeente Blaricum, willen op een
warme wijze omzien naar elkaar en met respect voor verscheidenheid ook anderen actief in
onze gemeente verwelkomen. Wij hechten aan de tradities waarin wij samenkomen rond
Gods woord om ons van daaruit te vernieuwen en spiritueel te verdiepen”.
De Protestantse Gemeente Blaricum ziet zichzelf als een gemeente waarin de leden omzien
naar elkaar, respect hebben voor de verscheidenheid in elkaars geloofsbeleving, aandacht
hebben voor noden van mensen in de samenleving en willen leren en vieren vanuit de
traditie van het Evangelie. Daarbij verwelkomt zij belangstellenden van buiten Blaricum,
terwijl zij een goede samenwerking heeft met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en
met de Rooms-Katholieke parochie St.Vitus in Blaricum.
Onze gemeente hecht veel waarde aan pastorale zorg voor jong en oud, aan kringenwerk
(samen met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes) en aan diaconale contacten binnen
de gemeente. Zij is gespitst op een hoge kwaliteit van bijbeluitleg tijdens de eredienst en wil
nadruk leggen op uitbreiding van catechese en van godsdienstonderwijs op de openbare
basisscholen in het dorp. Zij wil de participatie en betrokkenheid van gemeenteleden
bevorderen, zodat in een gastvrij klimaat iedereen meetelt.
Wat houdt ons bezig voor de toekomst?
”De kerk moet opnieuw definiëren wat het betekent om een gelovig mens te zijn in deze
samenleving. Zoals wij het formuleren spreekt het onze kinderen niet meer aan. Hoe komt
het dat wij het niet meer kunnen overbrengen? Allerlei bindingen zijn voorbij: bestaan van
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God, bidden. We moeten terug naar bezinning op de kern. De nieuwe predikant moet leiding
geven aan gesprek over toekomstige vorming en toerusting. We willen wel veranderen als
we het inzicht hebben/krijgen dat het ons echt iets zegt”.
Jongerenwerk
Voor de allerjongste kinderen is er op hoogtij- en feestdagen oppas in de crechreruimte.
Kinderkerk is voor de basisschoolkinderen, op de eerste zondag van de maand en op
hoogtij- en feestdagen.
Voor de tienergroep is er de Jeugdsoos in het ‘Achterom’.
In het kerkblad ‘Onderweg’ is er een apart jeugdkatern ‘Flits’.
Voor meer informatie zie de website, via TAB [JONGEREN].

Beleidsplan
De Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB):
- laat zich leiden, inspireren en in beweging zetten door het Woord van de levende God;
- weet zich van daaruit in woord en daad betrokken op de samenleving, nabij en ver weg;
- wil met het oog daarop een gastvrije gemeente zijn waar een ieder, jong of oud, zich
gekend mag weten;
- besteedt zorg aan onderhoud van ‘de Dorpskerk’, als historisch en beeldbepalend
monument van het oude dorp;
- betrekt gemeenteleden uit alle delen van de gemeente, zowel uit Blaricumse Meent, de
Bijvanck en Crailo, als het oude dorp.
De kerkenraad werkt van hieruit aan het beleidsplan en heeft de volgende
aandachtspunten: 
• participatie en betrokkenheid; gehoord worden
• pastorale zorg
• kwaliteit van bijbeluitleg tijdens de eredienst
• kringenwerk
• gastvrije sfeer rond de zondagse eredienst
• catechese en godsdienstonderwijs in het algemeen (openbare basisscholen)
• diaconale contacten in en met de gemeente
• oecumene
• jeugd en jonge gezinnen
• ouderenwerk
• vernieuwing
Uitdagingen
De kerkelijke teruggang in Nederland raakt ook de Protestantse Gemeente van Blaricum.
Gemeenschappelijk wordt er gewerkt aan diaconale en jeugd/missionaire activiteiten. Ook
worden maatregelen genomen om de gemeente financieel en bestuurlijk gezond te maken
en voor de toekomst zo te houden.
In de komende jaren ligt de nadruk op:
- het verdiepen van het geloofsleven en het onderling geloofsgesprek;
- het prominent aanwezig zijn in dorp en samenleving;
- het vasthouden van jongeren in de gemeente zonder de zorg voor ouderen te
veronachtzamen;
- het durven zoeken naar nieuwe wegen in het kerkenwerk, in verbondenheid met de
traditie;
- verder werken aan de gemeenschappelijke opdracht van de gemeente in de wereld.
Prioriteiten
Actiepunten kerkenraad, kortere termijn
1. zorgen voor ANBI-registratie;
2. uitbreiding kerkenraad (alle colleges);
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3.
4.
5.
6.

vinden van een voorzitter kerkenraad uit de eigen gemeente;
opstellen/herzien van profielen (gemeente en predikant);
aanstellen van een beroepingscommissie;
beroepen van nieuwe (deeltijd?) predikant.

Langere termijn
Samen met de nieuwe predikant werken aan de bestaande uitdagingen.
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