Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo. Beleidsplan 2017-2020
De doelstelling waar in deze jaren aan gewerkt gaat worden:
1) Versterking van de gemeenschap.
2) Versterking van de functie van de kerk in het dorp.
3) Vernieuwing van de liturgie.
4) Communicatie
Hiervoor worden in de komende jaren de volgende speerpunten gekozen
1. Versterking van de gemeenschap
Het pastoraat is hierbij het belangrijkste speerpunt. De kerk wil aanwezig zijn bij mensen
in tijden van zorgen, verdriet en vreugde. Bij oud en jong. Daartoe willen we:
• De bezoekgroep proberen in stand te houden en mogelijk verder uit te breiden.
2. Versterking van de functie in het dorp
De kerk als gebouw is beeldbepalend voor het dorp. Het dorp zonder de kerk is
ondenkbaar. Maar om er voor te zorgen dat het gebouw er in de toekomst alleen maar
staat en er geen mensen meer binnenkomen willen we:
• De laagdrempeligheid van de kerk in de activiteiten proberen we te vergroten.
• De kerk herinrichten om gebruik voor andere activiteiten dan alleen kerkdiensten
mogelijk te maken.
• Vertegenwoordiging van de kerk laten participeren in dorpsactiviteiten op sociaal
en maatschappelijk gebied.
3. Vernieuwing van de liturgie
De liturgie is het hart van de kerk. Maar de liturgie is niet alleen voorbehouden aan
mensen die wekelijks in de kerk komen. Zij kan in vernieuwende vormen ook
toegankelijk gemaakt worden voor niet-wekelijkse bezoekers. Daartoe willen we:
• Via “Zondagmorgen Anders Grolloo” een programma aanbieden dat voor het hele
dorp aantrekkelijk is.
• De jaarlijkse camping zangdienst in standhouden.
• De Paascyclus in stand houden en verder bekendheid geven.
• Meer gebruik maken van digitale middelen in de liturgie.
4. Communicatie
De zichtbaarheid van de kerk bestaat niet alleen uit het gebouw. Maar ook in het
zichtbaar maken van de activiteiten in de kerk. Daartoe willen we:
• De activiteiten van kerk consequent zichtbaar maken in Kerkklok, SGO-blad en
Boerhoorn.
• Gebruikmaken van de social media, Facebook en Twitter, om activiteiten meer
bekendheid te geven.

