Beleidsplan 2020-2024 Protestants Kralingen
Inleiding
We bouwen voort op het beleidsplan 2015-2019 “Samen verder - samen dienen”. De missie uit
het beleidsplan 2015-2019 is nog steeds passend:
Wij zijn een levende gemeente, waarin vieren centraal staat en waar alle generaties een plek
hebben. We willen er werk van maken dat iedereen zich bij ons welkom voelt, in alle facetten
van het gemeente zijn. Er zijn vele vrijwilligers in onze gemeente, met veel talenten en grote
inzet. Wij weten ons verbonden met vele andere kerkgemeenschappen en organisaties in de stad
en willen deze verbondenheid vorm geven en onderhouden.
Wij richten ons op al het goede dat we kunnen leren van de Bijbel, in het besef dat wij Gods
kinderen zijn en dat wij bij hem genade, vrede en vreugde vinden, door Jezus Christus en de
Heilige Geest.
Voor 2020-2024 richten we ons op een aantal thema’s. Elk jaar worden deze thema’s via de
jaarplanning uitgewerkt en vertaald naar concrete activiteiten.
Een kerk waar je je thuis voelt
Onze gemeente is een plaats voor de ontmoeting met elkaar en met God, een plaats om te
vieren, te leren en te dienen. Waar ruimte is voor pluriformiteit, met een open en betrokken
houding naar elkaar. De gemeenteleden wonen in Kralingen en in de omliggende wijken zoals
Prinsenland en De Esch.
Dit betekent dat onze vieringen een herkenbare liturgie hebben die past bij onze gemeente en
aansluit bij de protestantse traditie. Daarnaast zijn er andersoortige, laagdrempelige vieringen
voor doelgroepen die zich in de “gewone” kerkdiensten minder thuis voelen. Voorbeelden van
deze doelgroepen zijn tieners en kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Andere
vieringen met een andere dan de traditionele liturgie zijn Taizé-vieringen, cantatediensten, de
top-2000 diensten de jazzkerkdienst. Ook werken we mee aan diensten voor de LHTB+gemeenschap en vieringen met migrantenkerken.
Naast de vieringen is er aandacht voor kerk zijn “door de week”. Via tal van activiteiten
stimuleren we de ontmoeting met elkaar, zowel in de kerkgebouwen als op andere plekken
bijvoorbeeld bij mensen thuis. De activiteiten sluiten aan bij verschillende doelgroepen
bijvoorbeeld dertigers, tieners, ouderen die zondags niet naar de kerk kunnen komen.
Voorbeelden zijn gezamenlijke maaltijden, huiskamergesprekken, ouderenmiddagen,
kerkmaatjesproject. Behalve “omzien naar elkaar” willen we ook een lerende gemeente zijn via
gesprekskringen rond een thema en catechese.

Open naar andere kerken, buurt en stad
We zijn een gemeente die, als goede buren, open en gastvrij wil zijn naar andere kerken, andere
geloofsgemeenschappen en instellingen (b.v. Pniël) in onze wijk. We zoeken naar mogelijkheden
om samen met andere kerken op te trekken bij bijzondere kerkdiensten en (diaconale)
projecten. Keuzes zijn daarbij nodig. We hebben maar beperkte capaciteit en kennis. Het apart
benaderen van de studenten die in onze wijk wonen of hechter samenwerken met kerken
buiten de wijk heeft daarom geen prioriteit.
We willen ook betrokken zijn op de wijk en stad via diaconale projecten, b.v. de voedselbank en
andere diaconale initiatieven (b.v. samen 010, kerkplein.) Onze openheid vergroten betekent
ook dat we ”zichtbaar” moeten zijn. Dit vraagt om een goede externe communicatie die
effectief gebruikt maakt van de sociale media.
Fusie en financiën
We blijven koers zetten naar een fusie tussen Gereformeerd en Hervormd in RotterdamKralingen. De fusie betreft niet alleen de versterking van de financiële en juridische
samenwerking van de federatiepartners van Protestants Kralingen, de Hervormde wijk
Kralingen-Oost en Gereformeerd Kralingen. Door de fusie ontstaat één PKN-gemeente in
Kralingen met twee (wijk)gemeenten: Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen-West. Deze
twee gemeenten functioneren zelfstandig met behoud van hun identiteit. We willen met
Hervormd Kralingen-West nadere afspraken maken over de invulling hiervan. De
verantwoordelijkheid voor financiën, gebouwen, vermogensrechtelijke en juridische zaken ligt
op het centrale niveau.
We gaan door met het gezonder maken van de financiën. We hebben als Protestants Kralingen
structurele exploitatietekorten die onze reserves aantasten. Omdat ons uitgangspunt is dat
“herders boven stallen” gaan, willen we het huidige aantal predikantsplaatsen behouden. We
zoeken naar wegen om de kosten van onze kerkgebouwen fundamenteel te verlagen. Het
streven is om de kerkgebouwen in eigendom te houden, maar houden er rekening mee dat in
de komende jaren één van de kerkgebouwen niet meer of maar gedeeltelijk door onze
gemeente zal worden gebruikt. We realiseren ons dat dit verlies met pijn gepaard gaat en dat
ons gemeente-zijn er door zal veranderen. We zullen ons inzetten om te zorgen dat bij deze
veranderingen alle gemeenteleden zich thuis blijven voelen in onze gemeente.
Bestuur en organisatie
In de gemeente zijn veel activiteiten en initiatieven. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat
wordt verzet, vaak door een vrij kleine groep vrijwilligers. De drukke levens van velen en de
vergrijzing van de gemeente spelen hier een rol in. We streven naar vernieuwing in de
organisatie en besturing en een flexibele invulling van taken waardoor het voor gemeenteleden
aantrekkelijker wordt om ambtsdrager te worden of een andere functie te vervullen. De fusie
zal er ook toe moeten leiden dat de besturing simpeler wordt. (Versie 20 feb 2020)

