
 
 
  
 

 
 

Beleidsvisie PG Hellevoetsluis 2021-2025 
  
Werkwijze commissie 

 

De vraag was in eerste instantie om en beleidsplan op te stellen voor de komende periode tot 2025, 

op basis van bestaande beleidsplan, met inzet om een krachtig korte versie te maken met uitwerking 

van taakgroepen als bijlage. Op basis daarvan is aan de taakgroepen een nieuwe versie van hun 

bestaande versie opgevraagd. Daar zijn verschillende reacties op gekomen, variërend van kleine 

aanpassingen, nieuwe visie tot nog later te maken dit jaar. 

 

Op basis daarvan heeft de commissie bedacht om van de 7 kernpunten, uit het oude beleidsplan, 

eerst te bekijken of deze nog van toepassing zijn, realistisch zijn, zinvol zijn en ook zo worden 

beleefd. Daarnaast leek het ons zinvol om de kern te vangen in enkele woorden die duidelijk 

verwoorden waar PG Hellevoetsluis voor staat en in de toekomst voor wil staan. Door deze woorden 

als motto onder ons logo/naam te plaatsen, kunnen we ons er continu door laten inspireren. 

In onze eerste twee overleggen hebben we de 7 kernpunten ontleed, gerangschikt, samengevoegd 

tot drie mooie zinnen. Op basis hiervan hebben we de drie kernwoorden bepaald, die we daarna iets 

uitgebreider toelichten, zodat duidelijk is waar ze voor staan. 

Tijdens derde en laatste overleg is vanuit kerkenraad, ons meegegeven dat veel belang wordt 

gehecht aan op positieve wijze elkaar steunen en ruimte geven voor groei van de 

profielen:" Statement: We geven de profielen (bewegings-) vrijheid en zullen elkaar niet over elk 

detail in de weg zitten. We zullen elkaar juist meer positief benaderen en elkaar versterken om als 

profiel te kunnen groeien". 

De wijze waarop de 7 kernpunten tot drie kernwoorden zijn gevat, geeft duidelijk weer dat dit 

eigenlijk al uit bestaande beleidsplan voortkomt. 

Wij hopen dan ook dat de aangeboden beleidsvisie een inspirerende en stimulerende basis is om met 

elkaar een betrokken, opbouwende, diverse geloofsgemeenschap te zijn. 

 
  



 

 

 

 

Kern Visie 
 
In geloof, vanuit de Genade en Liefde van God, zetten we ons samen in om betrokken en verbonden 
met elkaar en de samenleving te zijn. 

Veel kleurig in geloof, halen we kracht uit ontmoetingen en vieringen, met ruimte voor profielen. 

We richten ons op de toekomst door te streven naar ontwikkeling in betrokkenheid, gemeente 

opbouw en diversiteit. 

 

Kernwoorden 

Betrokken 

We zijn één gemeente die betrokken is op elkaar en de samenleving, we zetten ons gezamenlijk in 

om de gemeente op te bouwen als gemeenschap die verbonden is met elkaar en met zorg voor de 

samenleving.  

Wij kijken met elkaar, hoe het met de ander gaat en proberen elkaar te ondersteunen waar we 

kunnen. We proberen eenieder te zien met de ogen van Jezus, zodat de ander zich gekend 

en gewaardeerd voelt. 

 

Opbouwend 

We vormen met elkaar één gemeente als deel van de samenleving. We zetten ons daarom in 

voor ontwikkeling van de kerkgemeente en de samenleving. Dit doen we door binnen de 

kerkgemeente elkaar in ontmoetingen te steunen en te sterken in ontwikkeling van geloof, en door 

naar de samenleving constructief mee te werken aan de ontwikkelingen die spelen, zoals 

vergroening; acceptatie van iedereen zonder vooroordelen; gelijke kansen voor iedereen. 

 

Divers 

We zijn één gemeente, waarin we elkaar ruimte geven om ons geloof ieder op zijn/haar eigen manier 

te beleven. We hebben nu twee profielen, die zich ieder op een zelfstandige manier mogen bewegen 

en ontwikkelen. Daarbij helpen en stimuleren we elkaar, zodat we onze gemeenschap versterken. 

  
  



 

 

 

 

 

 

CONCEPT NIEUW LOGO: 
 
 
 
 
 

BETROKKEN, OPBOUWEND, DIVERS 
 

Bovenstaande is een voorstel om de kernwoorden voor iedereen zichtbaar te maken. 

De opmaak kan voor verschillende doeleinden uiteraard geoptimaliseerd worden, evenals keuze 
lettertype.  

Ons advies is om dit dan gemeente breed toe te lichten in bijvoorbeeld het kerkblad en website. 


