BELEIDSPLAN 2019 – 2021 VAN DE HOFKERK
Beleidsuitgangspunten
- De Hofkerk is een kerk-onderweg, met meer vast omschreven
uitgangspunten dan beleidsdoelen. Hierbij staat presentie centraal,
met daarbij twee brandpunten: Door middel van de kerkdiensten,
ontmoetingen en activiteiten in de Hofkerk en Klokkenkamp én door
middel van aanwezigheid in de samenleving.
- In de Hofkerk staan ontmoeting centraal, de ontmoeting met God en
Jezus Christus, met elkaar en met de wereld.
- Zij wil een ontmoetingsplaats zijn waar we met respect voor elkaar in
verscheidenheid ons geloof beleven en de lofzang gaande houden;
- Tot de gemeenschap van de Hofkerk behoren de leden van de
Protestantse Gemeente Goor en de mensen die deelnemen aan de
kerkdiensten, activiteiten en ontmoetingen. Hierbij is er bijzondere
aandacht voor christenen uit andere culturen, ook als het gaat om
hun noden en hun behoeften aan eigen vormen van kerkdiensten en
catechese.
- In de erediensten kennen wij binnen een herkenbaar liturgisch kader
verschillende soorten vieringen, waarbij creatief wordt omgegaan
met de veelkleurigheid in onze gemeente;
- Wij willen de betrokkenheid van onze (leden) gemeenschap bij het
geloof en elkaar actief in stand houden en vergroten, en samen het
verhaal van Jezus Christus uitdragen. Daarbij zijn we ook
opmerkzaam om Christus te herkennen in de mensen die we als
kerkgemeenschap ontmoeten
- Wij zien om naar onze naasten dichtbij en ver weg; het werken aan
vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping is hierin leidend;
- Onze gemeente wil inspirerend zijn voor jong en oud, en zich
betrokken weten met de samenleving in Goor o.a. door een
ontmoetingsplek te bieden waar men het (geloofs)gesprek aangaat.

Uitwerking per werkveld
a. Pastoraat
Een eerste prioriteit heeft dus het creëren en onderhouden van de
kerk als laagdrempelige ontmoetingsplek. Plekken waar men
gemeenschap kan ervaren. Hierin kunnen nieuwe vormen een
belangrijke rol spelen.
Daarnaast moeten we als kerk bereikbaar zijn voor mensen die
individueel hun vragen willen stellen. En zo veel mogelijk als kerk op
bezoek gaan bij mensen, van wie we weten dat zij het nodig hebben.
Niet meer per wijk alle mensen willen bezoeken, maar inventariseren
waar behoefte liggen en daar op aan sluiten.
Aanwezigheid en zingeving op de mooie en moeilijke momenten van
het leven.
b. Diaconaat
In het diaconaat staan twee kernwoorden centraal: Barmhartigheid en
Gerechtigheid. Je zou dat kortweg kunnen vertalen naar zorgen voor
mensen die hulp nodig hebben én opkomen voor mensen die dat zelf
niet kunnen. Diaconaat zet zich in voor een menswaardige
samenleving, dichtbij en ver weg, waarbij vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping centraal staan.
In de activiteiten in de samenleving van Goor en de Hof van Twente
wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere kerken en
organisaties.
De diaconie probeert zoveel mogelijk gemeenteleden (en andere
vrijwilligers) bij de uitvoering van het diaconale werk te betrekken.
De diaconie wil met andere groepen in de Hofkerk gaan werken aan
het keurmerk Groene Kerk. Hier bij spelen de thema’s duurzaamheid
en Fairtrade een belangrijke rol.

c. Jeugd en Jongerenwerk
- huidige activiteiten voortzetten
- aandacht voor 12 - 16 groep vooral doe-activiteiten
- aandacht aan verslagen in het kerkblad, op de website
- aandacht voor jeugddiaconaat
- aandacht voor relatie kerk en school
- zoeken naar contactmogelijkheden met oudere jeugd,
jongvolwassenen opzetten buiten kerkgebouw
d. Eredienst en Kerkmuziek
- continuering van de huidige vormgeving en inhoud van de
erediensten,
* ontmoeting met God in Schrift en Tafel
* aandacht voor liturgische vormen
* aandacht voor persoonlijke beleving
* aansluiting bij de (doordeweekse) activiteiten en ontwikkeling in
de gemeente en de samenleving
- aandacht voor reguliere diensten met rustmoment
- het inoefenen van nieuwe liederen
- meditatief orgelspel na de overdenking
e. Kerk en Samenleving
- ontwikkeling Stiltecentrum en Gedachteniswand in combinatie met
ruimere openstelling van de inloop
- kerk en kunst
- kerk en maatschappelijke thema’s (zoals de eerdere Heeckerenkring)
- netwerken in de samenleving uitbreiden
- opzetten van een werkgroep Kerk en Samenleving
f. Beheer en financiën
financiën
- bijzondere acties zoals een jaarlijkse pleinmarkt

- de actie Kerkbalans zal de komende jaren meer in het teken komen
te staan van meerjarige overeenkomsten, e-mailbenadering en
incasso-, acceptgiro- en iDEAL-betaalwijzen, waardoor er een
geringer beroep op vrijwilligers hoeft te worden gedaan
beheer
- een taakgroep zal zich de komende periode bezig houden met de
vraag op welke wijze de nieuwbouw van De Klokkenkamp kan
worden ingezet voor het genereren van een omzetstijging, die nodig
zal blijken bij een dalend ledental, alsmede voor het genereren van
meer dienstbaarheid aan de Goorse samenleving
personeel
- een taakgroep zal zich de komende periode buigen over de vraag
welke implicaties een toenemende exploitatie van de Klokkenkamp
heeft op het bestand van medewerker(s) en vrijwilligers
g. Vorming en Toerusting
- Bijbel - leren
- ontmoeten rondom leven en geloof
- jeugd - en jongeren
- toerusting vrijwilligers, met name in het jeugd en jongerenwerk
- samenleving
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 20 november 2018.

