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Welke stappen hebben we in de gezet?
1.

Opnieuw formuleren van een missie & kernwaarden van onze gemeente
 Waar staan we voor?
 Waar gaat onze aandacht naar uit?

2.

Wat dit betekent voor onze toekomst beschreven in:
 Inhoudelijk perspectief
 Financieel perspectief
 Dit resulteert in …

3.

Wat betekent dit voor Samen op Weg?

•

Bijlage 1: Notitie ’ Naar een sluitende Begroting 2015’

•
•

Bijlage 2: Meerjarenbegroting Andriesgemeente
Bijlage 2: Notitie ‘Andrieskerk plaats voor viering en ontmoeting’.

1. Missie & visie op de gemeente: waar staan we voor?
Onze missie:
'De Andriesgemeente wil de in Jezus Christus gegeven hoop en belofte uitdragen,
geïnspireerd door de Heilige Geest, gevoed met Gods liefde.'

Onze kernwaarden :
•

We zijn een actieve, betrokken en veelkleurige gemeente in Amerongen

•

Gericht op verbinding en ontmoeting binnen en buiten de kerk

•

We doen dit laagdrempelig en toekomstgericht

•

Zodat eenieder zich bijzonder welkom voelt

•

Onze diversiteit vraagt om een open cultuur van ‘geven en nemen’

Hier toetsen we onze activiteiten op

2. Wat betekent dit voor onze toekomst?
Ons inhoudelijk perspectief:
Wij zien de volgende ontwikkelingen:





De omvang van de gemeente neemt jaarlijks 3% af
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden neemt toe
Bepaalde (doel)groepen weten we onvoldoende te binden en nemen afscheid
Belang van (ouderen)pastoraat neemt - ook maatschappelijk - toe

Vanuit de kernwaarden vraagt dit om meer aandacht & middelen voor:
 Bevorderen laagdrempelige ontmoeting en verbinding: “de kerk als
verenigingsgebouw”
 Ruimte voor diversiteit in ontmoeting & vieringen op verschillende momenten
 Gerichte aandacht voor pastoraat: jong & oud
 Gerichte aandacht voor (lokaal) diaconaat

2. Wat betekent dit voor onze toekomst?
Ons financieel perspectief:
1.

Goed rentmeesterschap: een langdurig sluitende begroting
 Er is een balans tussen opbrengsten en uitgaven vanuit een continuïteitsprincipe.
 Kostenstructuur gezond maken (85% zijn vaste kosten, deze moeten lager)
 Structureel meer opbrengsten genereren

2.

Uitgangspunt: minder gebouwen
 Alles zoveel mogelijk in de Andrieskerk laten plaatsvinden. Andries is het
multifunctionele gebouw voor ontmoeting & vieringen.
 Afstoten overbodige en te dure gebouwen

3.

Uitgangspunt: we werken met vrijwilligers
 Actieve gemeenteleden zetten hun talenten in.
 Bestaande bezoldiging, behoudens dominee, afbouwen

2. Wat betekent dit voor onze toekomst?
Dit resulteert in…:
• Verkoop Uithof
 Terugdringen jaarlijkse kosten
 Opbrengsten genereren om zo algemene reserve aan te vullen en gelden te
kunnen reserveren om de geschetste doelen voor de Andriesgemeente te
realiseren:
 Andrieskerk als multifunctioneel gebouw
 En jaarlijks (meer) ruimte creëren in de begroting voor*:
 Vieringen
 Jeugdwerk
 (Ouderen)pastoraat
 En…

* Diaconie beschikt vooralsnog over voldoende financiële middelen

2. Wat betekent dit voor onze toekomst?
Dit resulteert in…
• Andrieskerk wordt ingericht voor ontmoeting & vieringen
 Multifunctioneel: doordeweeks gebruik, koffie drinken na de dienst,
vergaderen, faciliteiten kinder/tienernevendienst (zie bijlage ter inspiratie)

• Concretiseren idee ‘extra ontmoeting/bijeenkomsten’ om diverse
groepen te kunnen bedienen. Waarbij de ochtenddienst een centrale
plek in blijft nemen*
* Extra ‘ontmoetingen/bijeenkomsten’ vormen ook een uitnodiging voor de ochtenddiensten.
Niet ‘in plaats van’. Deze extra ‘bijeenkomsten’ worden vanuit de gemeente en structureel
georganiseerd. Onder verantwoording van de kerkenraad, waarin we de betrokken
gemeenteleden faciliteren en vertrouwen geven op de invulling hiervan.
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