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Plan van AANDACHT 

Inleiding 

Alles wat je aandacht geeft, groeit  

 

Voor u ligt een Plan van Aandacht1. In dit plan schenken wij aandacht aan wie we als 

gemeente zijn en waar we voor staan2. Vandaaruit kijken we naar wat in de komende 

tijd meer aandacht zou mogen krijgen. We kiezen voor een waarderende benadering 

door ons te richten op de activiteiten en de mensen die er al zijn. In een aantal 

uitgebreide bezinningsronden hebben we in onze gemeente samen nagedacht over 

de kerk die wij graag willen zijn. Die kerk zijn we al en kunnen we nog meer worden. 

Wat je aandacht geeft groeit. Voor dit plan is een vorm bedacht. Het plan gaat over 

twee tafels, over vier pijlerwoorden en een lijst verdiepingsvragen.  

Deze verdiepingsvragen helpen om de aandacht zo te richten op onze activiteiten, 

dat ze nog meer groeien en bloeien. Samen zijn we kerk: één lichaam, vele leden. 

Onze bron is de Liefde van Christus: belangeloos en grenzen doorbrekend. Dat die 

Liefde ons mag vormen.    

 

 

  

 
1 De term hebben we ontleend aan een artikel uit het Ouderlingenblad: Een beleidsplan, waarom eigenlijk? Henk de Roest, 

2018. Met dank aan Kor Keegstra, die de beleidsplancommissie wees op deze ‘lichte en waarderende’ opzet.  
2 Het Plan van Aandacht staat niet op zichzelf. Het bouwt voort op eerdere beleidsplannen. In de bijlage is de evaluatie van 
het vorige beleidsplan te vinden 
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HOOFDSTUK I: OPZET VAN HET PLAN VAN AANDACHT 

 

Drie ingrediënten voor het Plan van Aandacht  

Dit Plan van Aandacht is gebaseerd op drie ingrediënten: Het beeld van de twee 

tafels (1), de pijlerwoorden van onze gemeente (2) en de bezinningsmomenten in de 

grote kerkenraad en op een gemeenteavond (3)    

 

1. Twee tafels: 

In dit Plan van Aandacht laten wij ons inspireren door het beeld van de twee altaren. 

Dit beeld is te vinden in de visienota van de Protestantse kerk ‘Van U is de 

TOEKOMST’3: 

In de vroege kerk wordt al gezegd dat de kerk twee altaren heeft. Daarbij gaat het om 

balans en verbinding tussen kerk-zijn dat gestalte krijgt in de geloofsgemeenschap 

èn midden in het leven; met deze twee polen wordt een gezonde(n) spanning gezet 

op ons leven en werken als kerk. Dat zet ons in beweging; tussen de liturgie in de 

kerk èn in het dagelijks leven 

  

De kerk heeft twee altaren. 

Het ene staat in de kerk, 

Het andere te midden van armen, 

Van hen die in lijden en nood verkeren. 

(Johannes Chrysostomus, 4e eeuw) 

 

Van altaar naar tafel:  

Dit citaat is eeuwen oud en stamt uit een tijd waarin de kerk nog altaren kende. 

Altaren hebben te maken met priesters en met offeren. Op een altaar offer je iets van 

jezelf wat voor jou van wezensbelang is. Dat daar een priester bij nodig is wil zeggen 

dat het om de verbinding tussen hemel en aarde gaat: de verticale lijn. In de loop van 

de tijd is het altaar in onze protestantse kerk een tafel geworden. Daarin zit het altaar 

(de verticale lijn) nog steeds verborgen, maar de aandacht wordt verschoven. Tafels 

zijn er om aan te zitten en te eten. Dat is bij uitstek iets om samen te doen. Samen 

om tafel gaan, betekent dat je elkaar zoekt in het vertrouwen dat je er samen uit wilt 

komen. Dat is de horizontale lijn. In de tafel in onze kerk komen de verticale en de 

horizontale lijn samen. Het maakt wel uit waar de tafel staat. Als de tafel in het 

liturgisch centrum in onze Immanuelkerk staat, wordt de verticale lijn meer zichtbaar. 

Maar sjouw je dezelfde tafel naar buiten om er de pleinsoep vanaf te serveren dan 

zie je ineens de horizontale lijn.  

Zo bezien heeft onze gemeente Groningen Zuid twee tafels die bij elkaar horen. De 

een kan niet zonder de ander.  

  

 
3 Van U is de TOEKOMST, Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025, uitgave augustus 2020, p36.  
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❖ De tafel in de kerk is onze avondmaalstafel waar we iedere zondag omheen 

samenkomen. Vanaf deze tafel delen wij brood en wijn waardoor wij verbonden 

worden met Christus.  

❖ De tafel in de samenleving bestaat uit heel veel verschillende tafels: de tafels van 

het pleindiner, de tafel waarop de koffie staat bij de inloopochtend in Helpman en 

de open kerk in de Immanuelkerk, de tafel waar de spullen van het Ruilertje op 

uitgestald worden, de tafel met al de heerlijke hapjes van het kleurrijk buffet, maar 

ook de keukentafel, of het koffietafeltje bij u thuis waaromheen wij elkaar 

ontmoeten.  

 

Het beeld van de twee tafels daagt uit die relatie verder te doordenken en vorm te 

geven. Een voorbeeld: we zijn geen buurthuis, wel een kerk in de buurt. Hoe 

verhoudt zich dan ons aanbod in de buurt tot onze bron? 

    

2. Vier Pijlerwoorden: 

Op de website van onze gemeente typeren wij onszelf met vier pijlerwoorden: 

Bronbewust, Vieren, Betrokken en Open naar de buurt en de stad. In dit Plan van 

Aandacht vullen we onze vier pijlerwoorden verder in. Dat doen we door ze eerst op 

de tafel in de kerk te leggen en vervolgens op de tafel in de samenleving.    

 

3. Bezinningsmomenten in de gemeente en kerkenraad 

Er zijn verschillende bezinningsmomenten geweest om input te krijgen voor dit plan 

van aandacht. Tijdens een grote kerkenraad (september 2019) hebben we uitgebreid 

stilgestaan bij wat onze gemeente typeert. Margot de Jong (organisatie- en 

communicatieadviseur, Met de Jong) heeft dit proces begeleid. Uit deze bijeenkomst 

kwamen bovenstaande pijlerwoorden tevoorschijn. Vervolgens zijn deze 

pijlerwoorden verder verkend en verdiept tijdens een gemeenteavond 

(Immanuelkerk, januari 2020). Daarnaast hebben we in de grote kerkenraad in twee 

keer de landelijke visienota besproken. Vervolgens hebben we in een derde 

bezinningsmoment alle ideeën verzameld en iedereen gevraagd persoonlijk 

prioriteiten te stellen (najaar 2021). De gekozen prioriteiten zijn in dit plan niet één op 

één overgenomen. We hebben ervoor gekozen om verdiepingsvragen te formuleren 

op basis van de richting die aan de keuze van deze prioriteiten ten grondslag ligt. 

Tenslotte is het stedelijke beleidsplankader ook meegenomen als referentiekader. 
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De totstandkoming van het Plan van Aandacht 

 

1. Verdiepingsvragen 

Met deze ingrediënten is de commissie voor het Plan van Aandacht aan de slag 

gegaan. Een goed gerecht is meer dan de optelsom van de ingrediënten. De 

ingrediënten doen iets met elkaar waardoor er iets verrassends op tafel komt. We 

hebben ervoor gekozen om de vier pijlerwoorden als eerste op de tafel in de kerk te 

leggen en daarna op de tafel in de samenleving. Daarbij zijn we voor beide tafels de 

prioriteiten langs gegaan die in de grote kerkenraad genoemd zijn. Op basis daarvan 

hebben we bij ieder pijlerwoord een aantal verdiepingsvragen geformuleerd. Dus 

geen lijst met activiteiten die afgevinkt kunnen worden, maar een lijst met vragen die 

helpen om de activiteiten die we al doen beter te doordenken en op elkaar af te 

stemmen. De verdiepingsvragen zijn in hoofdstuk 2 genoemd per pijlerwoord. 

Zo kunnen bestaande activiteiten groeien, bloeien en indien nodig veranderen 

waardoor onze pijlerwoorden nog meer aan het licht komen. De pijlerwoorden 

worden peil-woorden: woorden die ons helpen om te peilen in hoeverre wij ook de 

kerk zijn die we graag willen zijn.  

 

2. Een beeld op tafel 

Gaandeweg dit proces hebben we beeldend kunstenaar Reinout Krajenbrink 

gevraagd om met ons mee te denken. Hij heeft ons geholpen om al onze gedachten 

samen te vatten in heldere beelden. Een beeld van de twee tafels die rusten op 

eenzelfde pijler en daaromheen beelden van de vier pijlerwoorden. 

 

3. Aan de slag met dit plan 

Ons voorstel is dat iedere commissie, elk orgaan een aantal vragen uitkiest die 

passen bij de activiteiten die zij organiseert. Daarbij is ons advies: beter één vraag 

zorgvuldig uitgediept dan tien vragen aangestipt. Samen zijn we kerk: De vragen die 

de één laat liggen pakt de ander weer op. In hoofdstuk 3 wordt dit verder uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 2: HET PLAN VAN AANDACHT  

De vier pijlerwoorden op de tafel van de kerk met verdiepingsvragen: 

 

1. Bronbewust 

- Op welke wijze kunnen we aandacht besteden aan geloofsinwijding? Wat vieren we 

eigenlijk met het Heilig Avondmaal? Hoe zit de liturgie in elkaar? Wat is christelijk 

geloof? Geloofsoverdracht aan de nieuwe generatie is een topprioriteit in het 

stedelijke beleidsplankader. 

- Op welke wijze kunnen we kinderen in deze geloofsinwijding meenemen?  

- Kunnen wij de rijkdom van de traditie op het gebied van rituelen vruchtbaar laten zijn 

voor ons kerk zijn in en met de buurt? Op welke momenten en op welke manier? 

- Zijn wij bij onze ontmoetingen, vergaderingen en bijeenkomsten bronbewust? Zo ja, 

hoe dan? 

- Hoe verbinden we de wens om een veilig klimaat te creëren met ‘bronbewust‘? Er 
zijn teksten in onze bronnen die door de geschiedenis heen sterk oordelend zijn 
uitgelegd en voor uitsluiting gezorgd hebben. Hoe gaan wij om met deze teksten? Wij 
denken daarbij aan teksten die betrekking hebben op de lhbtiq-gemeenschap; 
echtscheiding; man-vrouw verhouding; slavernij. 
 

2. Vieren 

- Liturgie kent twee bewegingen die elkaar in balans houden: De liturgie vernieuwt ons 

(1) en wij vernieuwen de liturgie (2). Is deze balans in onze vieringen te herkennen?  

- Sluit de kleur van de vieringen voldoende aan bij onze gemeenteleden? Is er 

voldoende oog voor diversiteit? 

- Hoe toegankelijk zijn onze vieringen voor mensen die niet (meer) gewend zijn om 

naar de kerk te gaan?  

- Welke vormen van vieren ontwikkelen wij buiten de kerkdiensten? Denk aan vieren 

bij mensen thuis, in kleine kring bij overgangsmomenten in het leven, bij 

vergaderingen, gespreksgroepen, maaltijdgroepen en overal waar wij als 

kerkmensen samenkomen.  

 
3. Betrokken 

- Hoe organiseren we (blijvende) onderlinge betrokkenheid, die toekomstbestendig is, 

gegeven de afname van vrijwilligers en de grootte van de wijk in relatie tot de 

afgenomen formatie van beroepskrachten? 

- Hoe inspireren we en rusten we de mensen toe die actief meewerken voor en achter 

de schermen? 

- Hoe reageren wij op de segregatie in opleiding, inkomen, leeftijd en levensvisie?  

- Hoe reageren we op de situatie die is ontstaan door de fusie met de Ark? 
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4. Open naar de buurt en stad 

- Hoe organiseren we dat mensen zich welkom en gehoord voelen?  Hoe hebben wij 

aandacht voor een veilig klimaat?  

- Weerspiegelen onze kerkdiensten dat we een kerk willen zijn in en met de buurt? Op 

welke manier? Zou dat verdiept kunnen worden? 

- Op welke manier hebben wij aandacht voor nieuwkomers in onze gemeente? Zou dat 

nog verder verdiept kunnen worden en op welke wijze? 

- Hebben wij zicht op hoe nieuwkomers de gemeente ervaren? Hoe zouden we hun 

frisse blik kunnen meenemen in onze beleidsvorming? 
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De vier pijlerwoorden op de tafel in de samenleving met verdiepingsvragen 

  

1. Bronbewust 

- Op welke manier speelt onze bron mee als we kiezen voor activiteiten en contacten 

in de buurt?   

- Op welke manier speelt onze bron mee in de vormgeving van onze activiteiten en 

hoe wordt zichtbaar dat wij een kerk zijn waar geloof bij hoop en liefde hoort?  

 

2. Vieren 

- In hoeverre komt liturgie terug in ons concrete aanbod voor en in de buurt? Kunnen 

we de aandacht voor de liturgie van het dagelijkse leven verdiepen? 

 

3. Betrokken 

- Ontstaan er (nieuwe) vormen van gemeenschap rond ons aanbod? En zo ja, is er 

een wisselwerking met de bestaande gemeenschap?  

- Hebben we oog voor de tafels in de samenleving van andere organisaties en 

initiatieven van de buurt zelf? Hoe werken wij hiermee samen? 

 

4. Open naar buurt en stad 

- Hoe krijgen we zo breed mogelijk zicht op wat er in de buurt speelt? Hoe kiezen we 

voor focus in het besef dat aandacht voor alles niet mogelijk is? En waar baseren we 

deze mogelijke focus dan op? 

- Hoe organiseren we dat ons gebouw een plek is waar je aan kunt waaien? 

- Hoe ziet de oecumene eruit in Groningen Zuid? Is dit voldoende in beeld? En zou er 

een concrete stap gezet kunnen worden naast wat er al gebeurt? 

- Hebben we in beeld welke scholen in onze wijkgemeente staan? En zouden we in de 

komende periode in gesprek kunnen gaan om te onderzoeken wat we mogelijk 

zouden kunnen betekenen? En willen we dat oecumenisch benaderen? 
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HOOFDSTUK 3 AAN DE SLAG MET HET PLAN VAN AANDACHT 

Hoe houden we het plan van aandacht levend? Hoe houden we de vinger aan de 

pols en zorgen we ervoor dat we met deze vragen ook tot antwoorden komen? 

Hieronder een korte uiteenzetting van hoe wij hier handen en voeten aan denken te 

gaan geven. 

 

A. Doel van de verdiepingsvragen 

Dit plan van aandacht is uitgewerkt in een lijst met verdiepingsvragen. Deze vragen 

hebben drie doelen: 

1. Verdieping van de activiteiten die al gedaan worden. 

2. Het onderling verband van onze activiteiten zichtbaar maken door ze te 

verbinden met onze pijlerwoorden en de kernvisie van de twee tafels. 

3. Het genereren van nieuwe activiteiten die passen bij onze manier van kerkzijn. 

 

B. Aandacht functionarissen 

We gaan werken met aandacht functionarissen. Iedere bestaande commissie, of 

bestaand gremium dat daarvoor in aanmerking komt kiest een aantal 

verdiepingsvragen waar zij het komende seizoen mee aan de slag wil gaan. Daarbij 

wordt uit haar leden een aandacht functionaris gekozen. Deze aandacht functionaris 

krijgt – naast zijn/haar gewone taken - de taak toebedeeld om de gekozen vragen 

gedurende het seizoen onder de aandacht te houden.  

 

C. Jaarplan 

We hebben besloten om het Plan van aandacht op drie momenten in ons jaarplan op 

te nemen: 

1. In september aan het begin van het seizoen staat het PvA als 

bezinningsonderwerp op de agenda bij de grote kerkenraad. Welke activiteiten 

staan er dit seizoen te gebeuren en welke vragen zouden we daarmee kunnen 

verbinden? Alle aandachtfunctionarissen worden daarbij uitgenodigd. 

2. In maart, als het jaarplan van de diaconie besproken wordt in de grote 

kerkenraad komen ook de door de diaconie gekozen vragen aan de orde. De 

aandacht functionaris van de diaconie is daarbij aanwezig. 

3. In juni wordt de aandachtfunctionaris van een of twee commissies uitgenodigd 

om te vertellen op welke manier de gekozen vragen in het afgelopen seizoen 

een rol gespeeld hebben. 
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Commissie 

De commissie Plan van aandacht bestond uit: Marjolein Wildeboer, Sjaak Otten, 

Anita Akkerman en Jan Willem Nieboer. In de eerste aanzet heeft ook Liesbeth 

Speelman meegewerkt. Beeld: Reinout Krajenbrink. 
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BIJLAGE: EVALUATIE VORIGE BELEIDSPLAN 

 

1. Inleiding 

Het Plan van aandacht staat niet op zichzelf. Het bouwt voort op eerdere 
beleidsplannen. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat veel van de 
beleidsvoornemens zoals die geformuleerd zijn in het vorige beleidsplan 2018/2019 
in de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Veel is gerealiseerd, sommige zaken zijn 
vergeten. Veel is tot stand gekomen wat niet van tevoren was bedacht. Nieuwe 
situaties en ontmoetingen kunnen een ons op een niet bedacht spoor brengen. De 
afgelopen twee jaar hebben we dit sterk ervaren door de gevolgen van de corona 
pandemie. De lockdowns en de beperkingen hebben een grote impact gehad op het 
kerkelijk leven. Het wegvallen van fysieke kerkdiensten, het ontbreken van het 
wekelijkse koffiedrinken na de dienst, gespreksgroepen en ontmoetingsgroepen die 
lange tijd niet fysiek konden plaatsvinden: het is de kerk als gemeenschap zo sterk 
gericht op ontmoeting niet in de koude kleren gaan zitten. Het is goed om te kunnen 
constateren dat met veel toewijding en creativiteit is gezocht naar vormen van 
ontmoeting, die wel mogelijk waren. Zoals een kerstkaart met gedichtenbundel 
verstuurd aan alle gemeenteleden, soep op de stoep, intensiveren van telefonisch 
contact, digitale vergaderingen en gespreksgroepen, wandelingen in tweetallen, het 
online getijdengebed, en last but not least: de aanschaf van goede apparatuur 
waardoor de kerkdiensten live gestreamd kunnen worden. Veel dank gaat uit naar 
enorme inzet van een aantal gemeenteleden (m.n. Derk Jan Land en Wim 
Bussemaker) om dit mogelijk te maken. Besloten werd om het door de Algemene 
kerkenraad toegekende bedrag voor de aanschaf van apparatuur aan te vullen met 
een bedrag uit het eigen wijkfonds waardoor voor apparatuur van zeer goede 
kwaliteit kon worden gekozen. Dit is mede gedaan als investering in het kader van de 
verhuur van de kerkzaal. 
Het eigen YouTube kanaal kent inmiddels veel abonnees. We horen dat 
nieuwkomers zich via ons YouTube kanaal georiënteerd hebben. Het is een vorm 
van kerkelijke presentie, die nieuwe kansen met zich meebrengt. Ook als de corona 
pandemie in rustiger vaarwater is gekomen zullen de diensten gestreamd blijven 
worden. Net als het aanbod van bijvoorbeeld een online gebedsdienst, waardoor 
mensen die vanwege beperkingen niet fysiek naar de kerk kunnen komen, op deze 
manier kunnen aanhaken. Dit zijn vormen van online communicatie, die nieuwe 
kansen voor onderlinge betrokkenheid met zich meebrengen. 
 

2. Voorbeelden van beleidsvoornemens die in de afgelopen periode zijn 

gerealiseerd: 

Een besluit over de toekomst heeft geresulteerd in de aanschaf van een nieuw orgel. 

Het is een orgel gebouwd in 1877 door de gerenommeerde Engelse firma Bishop & 

Son. Ondanks dat de komst van het nieuwe orgel samenviel met forse corona 

beperkingen zijn we erin geslaagd om er een feestelijke ingebruikname van te 

maken. Naast de dienst waarin het orgel officieel in gebruik werd genomen hebben 
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we aandacht besteed aan de komst van het nieuwe orgel via een mooi aanbod via 

ons eigen YouTube kanaal: een orgelsprookje (geschreven door één van onze eigen 

organisten, Sietze de Vries) en een opname van een optreden van het Roden Girl 

Choristers. Ook is veel aandacht besteed aan de restauratie voorafgaande aan de 

ingebruikname. Organist Luuk Sikkema heeft in zijn functie als orgelbouwer bij de 

firma Feenstra orgelrestauratie Grootegast een grote rol gespeeld in de 

restauratie. Via filmpjes, berichten en foto’s heeft hij de gemeente meegenomen in dit 

proces. Het verslag hiervan is terug te vinden op de website. 

- De uitbreiding van de gecombineerde dienst met Viering op Weg,  

- Nieuwe vormen van onderling omzien, zoals het opstarten van een maaltijdgroep. De 
Corona pandemie heeft vanzelfsprekend veel invloed gehad op de vormgeving van 
het onderling omzien. We hebben het bestaande vast proberen te houden, vaak 
afgeslankt, maar niet losgelaten.  

- Een zichtbaar en gastvrij huis zijn en blijven in de buurt. Al bestaande 
buurtactiviteiten zijn gebleven, zoals het pleindiner, de maaltijdgroep, de 
koffieochtenden in Helpman, pleinsoep. Nieuwe activiteiten zijn er ook, bijvoorbeeld 
ruilwinkel ’t Ruilertje, vanaf het begin een gewaardeerde ontmoetingsplek in en van 
de buurt.  

- Het behoud van de samenwerking met de Salvator en Pepergasthuisgemeente. De 
jaarlijkse diensten met de Peper en de Salvator worden gewaardeerd. Met regelmaat 
klinkt de vraag naar uitbreiding. 

- Het voortzetten van de Kliederkerk. Kliederkerk heeft een nieuwe gemeenschap van 
jonge gezinnen gebracht in Groningen-Zuid. Uit de kliederkerk is een gespreksgroep 
ouders jonge kinderen ontstaan. 

- Meer aandacht voor het geloofsgesprek door middel van een breed aanbod van 
gespreksgroepen, koffie en bijbel, bijbelgroepen, ABC christelijk geloof. 

- Het invoeren van een welkomstbrief voor nieuwingekomenen. 

- Uitbreiden van de keuken-inventaris met een oven. 

- De organisatie rond de fusie is afgerond. Met toewijding en betrokkenheid is 
geprobeerd de fusie in goede banen te leiden. Het heeft veel tijd en energie 
gevraagd. Het heeft ook in bepaalde opzichten nieuwe energie vrijgemaakt; al vroeg 
in het fusie traject is de diaconie gezamenlijk goed geen functioneren, en heeft er 
verdieping van onderlinge ontmoeting plaats gevonden. We moeten helaas ook 
constateren dat het proces weerbarstiger is gebleken dan we hadden gehoopt. Dat is 
een pijnlijke constatering en de aandacht voor het onderlinge omzien binnen de fusie 
is een blijvend aandachtspunt. 
 

3. Voorbeelden van beleidsvoornemens die niet gerealiseerd zijn: 

Naast beleidsvoornemens die gerealiseerd zijn, zijn er ook voornemens die zijn 

blijven liggen of blijvend aandacht vragen. Daarnaast komen een heel aantal 

onderdelen ook vragenderwijs terug in het nieuwe Plan van Aandacht.  
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a. Eredienst: liturgie en kerkmuziek 

- Middelen vrijmaken zodat naast de huidige muzikale ondersteuning, alternatieve 

vormen van muzikale begeleiding van diensten mogelijk zijn. 

- Een permanente oplossing voor de beamer in de kerkzaal. 

- Het evalueren van het beleid op het gebied van liturgie en kerkmuziek en de 

samenwerking tussen organisten, cantores en predikanten. De kerkenraad draagt er 

zorg voor dat met de predikanten, de organisten en cantores een jaargesprek 

plaatsvindt. 

 

b. Pastoraat 

- De bezoek-vrijwilligers worden steeds ouder. We gaan ons beraden op nieuwe 

vormen van omzien naar elkaar. Aandachtspunt is de doelgroep 50- 

- Openheid van de gemeente voor nieuwkomers. 

- Aandacht voor de onderlinge gemeenschap van de gemeenteleden in Helpman die 

vroeger kerkten in de Ark, en kennismaking met elkaar. 

 

c. Diaconaat en Maatschappelijke betrokkenheid 

- De kerk meer openstellen (extra dagdeel wordt genoemd), versterken en 

onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties zoals de Open Hof 

en Inlia. 

 

d. Oecumene: 

- Uitbreiding naast Pepergasthuis en Salvatorkerk ook meer participeren in stedelijke 

oecumene.  

- Meer intensieve samenwerking van de pastores van onze eigen Protestantse kerk 

 

e. Kinderen en jeugd: 

- Hoe staat het met de vrijwilligers en deelnemers?  

 

f. PR: Folder activiteiten eerste half jaar en Bezinning & Bezieling. 

- Aandachtspunten: Hoe staat het met publiciteit in media buiten Kerk-in-Stad?  

- En met de communicatie met gemeenteleden via mailadressenbestand app en 

andere sociale media? 

 

g. Faciliteiten: 

- De (Externe) verhuur met vaste beheerder en vrijwilligers loopt goed. Een 

aandachtspunt daarbij: In coronatijd is gebleken dat de externe verhuur en het 

kerkelijk gebruik van de zalen soms op gespannen voet met elkaar kunnen komen te 

staan. 



  Plan van Aandacht Protestantse wijkgemeente 
Groningen-Zuid, definitieve versie maart 2022 

 

13 

- Onderzoek naar verbetering van de akoestiek in de Immanuelkerk. Wat kan eraan 

gedaan worden?   

- Creëren van een gezellige, kleinschalige ontmoetingsbar. 

 

h. Bestuurlijke organisatie: 

- Coördinatie van en toerusting in vrijwilligerswerk, vacaturebank en trekkersavond, 

up-to-date vrijwilligersbestand. 

 

i. Financiën: 

- Aandacht voor een financieel gezonde organisatie. Men ging uit van een toename 

van vermogen en betalende leden na de fusie met de Ark. Wat is daarvan in de 

praktijk gebleken? 


