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Inleiding 

 

Voor u ligt het Beleidsplan PGDalfsen 2021 e.v. “Betrokken & Gastvrij”. Deze titel nemen 

we mee uit het vorige beleidsplan en verwijst met een knipoog naar Handelingen 28 vers 

2, waar beschreven wordt dat Paulus na een tumultueuze boottocht uiteindelijk met alle 

schipbreukelingen door de Maltezer bevolking vriendelijke en gastvrij ontvangen wordt. 

Vol vertrouwen konden ze na verloop van tijd verder trekken. De samenstellers van het 

beleidsplan zien een gelijksoortige beweging voor onze gemeente. 

In het voorjaar 2020 is de werkgroep in opdracht van de kerkenraad van start gegaan. 

 

Met behulp van de door de Protestantse Kerk in Nederland aangereikte drie thema’s: 

“geloof, geloofsgemeenschap, diaconale en maatschappelijke presentie” 

in het document: “KERK 2025: Waar een woord is, is een weg” heeft een ieder via een 

oproep in Kerk op Weg 8/2020 kunnen reageren op de vragen rond de betreffende 

thema’s. Dezelfde vragen zijn ook verstuurd naar 16 werkgroepen/commissies.  Twaalf 

werkgroepen en vijf gemeenteleden hebben gereageerd. De reacties hebben de input 

geleverd voor het nieuwe beleidsplan. In juni 2021 heeft de werkgroep het concept 

voorgelegd aan de kerkenraad. 

 

 

Opbouw 

 

In het beleidsplan 2022 e.v. wordt in Terug naar de kern de missie/visie omschreven. 

Deze missie/visie uit het beleidsplan 2015-2020 is nog steeds actueel en wordt daarom 

als basis voor dit beleidsplan overgenomen. Vervolgens komt aan de orde de uitwerking 

van de drie thema’s: geloof, geloofsgemeenschap en diaconale en maatschappelijke 

presentie. In Hoe verder? geven we aan hoe we de plannen levend en dynamisch willen 

houden. In de bijlage worden cijfers en de gevolgen weergegeven. 

 

Het conceptbeleidsplan is meerdere malen besproken in de kerkenraad en met veel 

waardering en dank aan de leden van de werkgroep vastgesteld op 26 januari 2022. 

 

 

Terug naar de kern 

 

In deze visie/missie wordt weergegeven waar het in onze kerkgemeenschap om draait: 

Gods liefde ervaren en doorgeven. 

 

“Op welke wijze voelen wij ons aangesproken door het evangelie, de boodschap waar de 

kerk van leeft. Terug naar de kern vraagt om persoonlijke antwoorden en kan energie 

losmaken, zowel in de plaatselijke gemeente als landelijk/wereldwijd” (Plaisier,2016,p.6). 
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Als Protestantse Gemeente Dalfsen verlangen wij naar: 

 

 

 

 

Wij willen als gemeente actief bezig zijn met onze missie: 

Gods liefde ervaren en doorgeven. 

Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, 

als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus 

Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten 

wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods 

schepping” (PGDalfsen, 2014,p.2). 

 

Dit beleidsplan vormt de uitwerking van de hierboven omschreven missie en visie, welke 

in de praktijk smaakmakend en perspectief biedend wil zijn voor onze kerkelijke 

gemeenschap. We werken dit uit in verschillende thema’s: 

 

o Geloof 

o Geloofsgemeenschap 

o Diaconale en maatschappelijke presentie 

 

Per thema wordt een korte toelichting gegeven en met daarbij suggesties/ideeën voor 

een praktische invulling om met het thema aan de slag te gaan. 
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Geloof 

 

Het geloofsgesprek 

“De kerk staat of valt met het geloof in God en in de Heer, Jezus Christus. Dat geloof is 

het geheim van de kerk. We willen ons laten voeden uit de Bron en met elkaar delen wat 

we uit de Bron ontvangen. Duidelijk is dat we niet allemaal op dezelfde manier geloven. 

We hebben elkaar echter wel nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende 

kracht van het evangelie, de boodschap van God en de christelijke traditie te komen” 

(Plaisier, 2016,p.9). 

 

Praktische invulling: 

- Door “Geloof” als een werkwoord te zien is het gesprek een manier om aan het 

geloof vorm en inhoud te geven. Dit gesprek kan vormend zijn voor alle 

gespreksgenoten. Dit kan met behulp van inspirerende (non)verbale werkvormen: 

een bijbeltekst toelichten/bespreken, schilderen/tekenen, zang, dans, gedicht, 

drama, wandeling etc., m.a.w. herkerken. De klassieke viering is voor velen niet 

meer de enige vorm. 

- In dit digitale tijdperk willen we onze jongeren nieuwe vormen van 

geloofsoverdracht aanbieden. We willen ouders en jongerenwerkers hierbij steun 

en toerusting geven. 

- In de kerk waar alles om de naam God draait, zoeken naar fysieke en/of nieuwe 

digitale ontmoetingen in de huidige- en post-coronatijd. 

- Het is van belang de veelkleurigheid van onze gemeente met oog voor elkaar een 

betekenisvolle invulling te geven door in gesprek te gaan met elkaar, met 

andersgelovigen, met niet-gelovigen, met kerkverlaters en met hen die helemaal 

niet met christelijk geloof zijn opgevoed. 

- Op zoek gaan naar hoe we als individu inspiratie en verdieping kunnen opdoen, 

waar ruimte en respect is voor vragen, antwoorden, twijfel en onzekerheid, met 

als doel een bredere religieuze en maatschappelijke kijk. 

 

 

Geloofsgemeenschap 

 

Eenheid in verscheidenheid 

Het geloof is wat ons samenbindt. Het gemeenschappelijk geloof biedt herkenning, 

familiegevoel, een warm bad. Dit gevoel van binding en betrokkenheid ontstaat niet 

vanzelf en blijft niet vanzelf bestaan. Dit gevoel wordt opgewekt en gestimuleerd door 

het gesprek aan te gaan met elkaar over het geloof en over wat de ander bezighoudt, en 

het omzien naar elkaar. 

Het geloof is wat ons allemaal samenbindt, ook al kenmerkt het zich door een grote 

diversiteit. Het gesprek kan gestimuleerd worden door mensen bij elkaar te brengen die 

naast het geloof iets anders gemeenschappelijks delen. Bijvoorbeeld leeftijd, levensfase, 

hobby of buurt. Belangrijke aspecten van onze geloofsgemeenschap, namelijk het 

gesprek voeren met elkaar over het geloof en wat ons bezig houdt en oog hebben voor 

elkaar en betrokkenheid tonen bij elkaar, kunnen op deze manier tot uiting komen. 

 

Praktische invulling: 

- Laat diensten door verschillende groepen voorbereiden. 
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- Ontdek wat gemeenteleden leuk vinden, faciliteer ontmoeting op basis 

hiervan. 

- Ga door met de jaargroepen. 

- Organiseer activiteiten in wijk of buurt. 

- Organiseer of faciliteer activiteiten die wel/niet direct met geloof te maken 

hebben, maar die kunnen bijdragen aan ontmoeting en het gesprek, bijvoorbeeld 

wandelen, fietsen, samen eten, sporten, muziek maken, spelletjes doen enz. 

- Organiseer interactie tussen verschillende groepen, zodat daar verbinding 

ontstaat. 

 

Gastvrij 

Onze geloofsgemeenschap kenmerkt zich door gastvrijheid. Dit uit zich in de manier 

waarop wij als gemeenteleden met elkaar omgaan en naar elkaar omzien. Iedereen voelt 

zich thuis in onze gemeente. Ook naar buiten toe zijn we gastvrij. We zoeken de 

verbinding met andere mensen/gemeenten en delen inspiratie. 

 

Praktische invulling: 

- Deel wat de Protestantse gemeente Dalfsen te bieden heeft, zowel met 

leden als iedereen daarbuiten. 

- Geef bezoekers van de diensten op zondag een gevoel van gezien worden, 

door bijvoorbeeld koffiedrinken, maar ook door een gevarieerd aanbod 

(bijvoorbeeld in muziek) in de dienst, niet gericht op één doelgroep. 

- Nodig mensen uit deel te nemen aan de verschillende activiteiten die 

georganiseerd worden. 

- Probeer ‘omzien naar elkaar’ handen en voeten te geven (bijvoorbeeld 

middels bezoekwerk). 

 

 

Diaconale en maatschappelijke presentie 

 

De kerk is een diaconale gemeenschap. Niet alleen voor haarzelf, ook voor allen die op 

haar pad komen. Bij de christelijke gemeenschap horen en samenkomen rond de bijbel 

helpt je om oog te krijgen rondom ‘goed leven’ voor jezelf én de samenleving: ‘wat moet 

ik doen?’, ‘waar moet ik me voor inzetten’? De kerk is een gemeenschap die samenkomt 

rond Jezus, de Heer, en dat heeft consequenties voor de manier waarop je met elkaar 

omgaat” (Plaisier, 2016, p.10/11). 

Vanuit het thema diaconale en maatschappelijke presentie is het van belang om onze 

zichtbaarheid en aanwezigheid te vergroten. 

 

Kerk ‘centraal’ in het dorp 

Het kerkgebouw staat als gebouw centraal in het dorp en ‘straalt’ op die manier iets uit 

vanwege zijn fysieke aanwezigheid en mag uitnodigen om naar binnen te gaan: de 

multifunctionele kerk met een ‘open’ functie op ‘elke’ dag van de week. 

 

Praktische invulling: 

- De kerk als plaats voor een ontmoeting met God, met elkaar en met jezelf. 

- Creëer naast de reguliere erediensten ontmoetingen door middel van film, 

voordracht, discussies, tentoonstellingen, concerten et cetera.  

 

Kerk centraal in de samenleving 
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Naast de fysieke aanwezigheid moet de kerk uitstralen dat zij herkenbaar deel uitmaakt 

van de samenleving. Zij mag een actieve maatschappelijke rol spelen én vorm geven aan 

een goed rentmeesterschap van de aarde. Als gemeente mogen we ‘één gezicht naar 

buiten zijn’, laten zien waar we voor staan en een kritische bondgenoot van de overheid 

zijn. 

Zie om naar elkaar in materiële en mentale ondersteuning en ervaar dat contacten 

waardevol zijn. 

 

Praktische invulling: 

- Laat betrokkenheid zien en ontwikkel inzicht in zaken rondom 

mensenrechten, vluchtelingen, armoede, verdeling van voedsel en gelden. Geef 

dit bijvoorbeeld vorm door middel van acties. 

- Besteed concrete aandacht aan het klimaat en geef (verder) vorm aan 

duurzaamheid (bijvoorbeeld de GroeneKerk). 

- Heb aandacht voor eenzaamheid en geef dit bijvoorbeeld vorm door de 

‘buurthulp’ en/of maatjesproject (klussen, boodschappen, wandeling maken). 

- Organiseer en/of ondersteun op regionaal, landelijk en wereldwijd niveau 

projecten en/of zustergemeenten in het buitenland. Dit kan een financiële 

ondersteuning zijn, maar ook een bezoek is waardevol. 

- Een logische weg is het aansluiten bij of ondersteunen (in welke vorm dan 

ook) van bestaande organisaties; vaak is daar expertise aanwezig.  

- Daarnaast kunnen initiatieven vanuit de kerkelijke en burgerlijke gemeente 

rekenen op een luisterend oor en/of medewerking.  

 

Hoe verder? 

 

De indeling van dit beleidsplan is gestoeld op drie aspecten: geloof, geloofsgemeenschap 

en diaconie en maatschappelijke presentie. Tijdens een kerkelijk jaar zal niet aan alle 

aspecten tegelijk (voldoende) aandacht besteed kunnen worden. 

Daarom wordt voorgesteld ieder jaar één van de drie aspecten prominent aandacht te 

geven, gedurende dat jaar de opbrengsten te toetsen aan het beleidsplan en dit laatste 

bij te stellen of aan te vullen. 

Hierdoor kent dit beleidsplan geen - vaste - einddatum en blijft het een levend 

document. 

 

De in de drie aspecten benoemde punten geven het pluriforme karakter van de gemeente 

weer. Om de eenheid in ‘eenheid in verscheidenheid’ vast te houden is het essentieel om 

te blijven ‘verbinden’ in ontmoetingen van welke aard dan ook. We moeten elkaar blijven 

vasthouden zoals ook Jezus ons voorhoudt: dit is de kern van gemeente-zijn. 

 

De huidige coronaperiode heeft een aanslag gepleegd op die verbinding/eenheid en 

daarom wordt gestart met het aandacht besteden aan het tweede aspect van dit 

beleidsplan: ‘de geloofsgemeenschap’. Door middel van gesprekken komen we weer met 

elkaar in contact. 

 

Ter afronding 

 

“Wij leven in een roerige wereld. Oude zekerheden wankelen en wat komen zal is 

onduidelijk. Dat geeft tegelijkertijd ook hoop. Hoe zal Wereld 2025 eruitzien? En 

Nederland 2025? En wat betekent dit voor KERK 2025? Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen 
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de wereld in. Zonder reiszak, maar met schoenen voor onderweg. Zomaar te gaan.…. 

Van de leerlingen staat geschreven: Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws 

bekend om de mensen tot inkeer te brengen. (Marcus 6:12)” (Plaisier2016,p.32). 
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Bronnen: 

 

- Plaisier, A. (2016) “KERK 2025: Waar een woord is, is een weg”, Utrecht, 

Protestantse Kerk in Nederland 

- Protestantse Gemeente te Dalfsen (2014) “Betrokken en gastvrij”, 

Beleidsplan 2015-2020 

- Protestantse Gemeente Dalfsen (2018), “Pastoraat van de toekomst” 

- Werkgroep beleidsplan 21-25 (2020), Bundeling reacties t.b.v. Beleidsplan 

2021-2025, Dalfsen 

 

 

Bijlage Beleidsplan 2021 e.v., cijfers en gevolgen 

 

Begin 2021 telt onze Protestantse Gemeente Dalfsen volgens opgave 2868 leden, 

waarvan 1676 belijdende leden en 1192 doopleden. Vier predikanten vervullen samen 

2,34 FTE binnen het pastoraat, daarnaast vervult één kerkelijk werker 0,56 FTE. Tot slot 

wordt 1,83 FTE ingevuld door betaald personeel. 

 

Door de kerkenraad is in 2017 vastgelegd dat 60-65 procent van de levende gelden 

binnen onze gemeente besteed wordt aan pastoraat. Tot op heden wordt hieraan 

voldaan. Verder is vastgelegd dat de geldmiddelen minimaal gelijk moeten zijn aan de 

totale lasten binnen de jaarrekening. Daar voldoen we ruimschoots aan, in 2020 is de 

factor zelfs 1,78. 

 

Financieel zijn we een sterke gemeente met een groot eigen vermogen. Dat is geen 

vanzelfsprekendheid; begin deze eeuw zaten we nog in zwaar weer. Naast afgerond een 

miljoen euro aan geldmiddelen zit er veel vermogen in ‘stenen’; twee kerken, één 

pastorie en het gebouw De Overkant. 

 

De financiële positie van de diaconie is over de jaren heen vrij stabiel: uitgaven kunnen 

eenvoudig op de inkomsten worden afgestemd. Het leeuwendeel van het diaconaal 

vermogen zit vast in het bezit van ca. 30 hectare grond. Het grootste deel van de 

inkomsten komt voort uit de verhuur van deze gronden. 

 

Toch zien we naar de toekomst een kentering. Onze kerk vergrijst en op termijn zullen 

de jaarlijkse inkomsten vanuit ‘levend geld’ verder afnemen. De afgelopen jaren en ook 

in 2022 zien we dat de begroting niet meer sluitend is. Door het ontvangen van 

legaten/nalatenschappen in de afgelopen jaren zijn we gelukkig telkens in staat gebleken 

dit begrotingstekort te dichten. 

 

In 2022 zijn we van plan een nieuwe predikant te beroepen ter vervanging van een 

predikant die op 1 januari 2023 met emeritaat gaat. Op lange termijn beogen we als 

gemeente het behoud van één of meer predikantsplaatsen. Ondersteuning door kerkelijk 

werkers zien we als een extra aanvulling op het pastorale werk met vaak specifieke taken 

zoals jeugd en/of ouderenpastoraat, maar mag niet in plaats van een predikantsplaats 

worden ingezet. 

Bij een dalend ledenaantal en daling van levend geld vraagt dit extra aandacht. Er is 

vertrouwen dat we het beroepen van een predikant kunnen waarmaken en te kunnen 
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financieren. Wel is het wenselijk om voor de langere termijn een financiële doorkijk te 

maken. We doen dit middels een meerjarenbegroting “2023 en verder”. Vanuit deze 

informatie is de kerkenraad met de kerkelijke gemeente in staat om meerjarige 

strategische keuzes te maken om én de doelstellingen uit dit beleidsplan te behalen én 

financieel gezond te blijven. 


