Werkplan Taakgroep Missionaire Gemeente Opbouw seizoen 2017/2018 n.a.v. het beleidsplan van de
Protestantse Gemeente Winterswijk 2015-2018.
Taken:
1. Mensen binnen en buiten de kerk bekend maken met het christelijk geloof.
2. Missionaire bewustwording gemeenteleden.
3. Visie voor gastvrijheid
4. Ruimte creëren voor het geloofsgesprek.
5. Goede samenwerking met andere organisaties/kerken op het gebied van missionair werk.
6. Organiseert laagdrempelige ontmoetingen.
Hoe doen we dit?
1. Mensen binnen en buiten de kerk bekend maken met het christelijk geloof.
- We willen een paraplu zijn voor open activiteiten en zoeken naar ruimte om te experimenteren met nieuwe
vormen.
- Najaar 2017 Thema avond(en) "Deel je leven" met maaltijd.
- December 2017 "Winterswijk Wonderland" activiteiten in Jacobskerk rond de kerstmarkt
- Januari 2018 Top 200-Event
- Januari 2018 In de week van gebed voor de eenheid van de christenen, gebedsbijeenkomsten met de
gezamenlijke kerken in Winterswijk.
- Januari t/m maart 2018, 1 of 2 avonden met het jaarthema "Kerkproeverij"
- Februari/maart 2018, wekelijkse bezinningsmomenten in de 40-dagentijd
- Mei 2018 Tent-Event op de Scholtenbrug met de gezamenlijke kerken in Winterswijk.
- Naar behoefte spreker over een missionair thema laten spreken met mogelijkheid tot vragen en gesprek
- 1x per maand "Ontmoeting op Zondag" en na afloop gelegenheid tot soep en brood eten.
2. Missionaire bewustwording gemeenteleden.
- In elk nummer van KerkenWerk informatie geven over missionaire mogelijkheden.
- Minstens eenmaal per jaar een op missionaire houding gerichte preek of themadienst. (afhankelijk van een
beschikbare predikant die ons advies geeft).
- Een keer per maand gebedsuur organiseren.
3. Visie voor gastvrijheid.
- Wij willen een gastvrije gemeente zijn waarin iedereen zich welkom voelt. Wij zien het beoefenen van de
gastvrijheid als een bijbelse opdracht. (Hebreeën 13:1; Romeinen 12:13; 1 Petrus 4:9)
- Tijdens onze activiteiten proberen wij dit uit te dragen door onze activiteiten toegankelijk te maken voor
zowel de interkerkelijke als de buitenkerkelijke mensen. Wij doen dit door onze PR ook buiten de kerkelijke
wegen te promoten. Ook organiseren wij de meeste van onze activiteiten in Den Angang, om zo de
"drempel" te verlagen en wordt een ieder uitgenodigd om na afloop nog gezellig een drankje en hapje te
nuttigen. Wij zien dit als vorm van gastvrijheid dat bijdraagt aan de uitstraling van onze Protestantse
Gemeente.
4. Ruimte creëren voor het geloofsgesprek.
- Zie activiteiten bij punt 1.
5. Goede samenwerking met andere organisaties/kerken op het gebied van missionair werk.
- Overleg met andere taakgroepen.
- Samenwerking met o.a. burgerlijke gemeente en diaconie over inzet vluchtelingen en statushouders binnen
de activiteiten in Den Angang
- Samenwerking voor Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, bezinningsmomenten in de 40
dagentijd, Tent Event op Scholtenbrug en Winterswijk Wonderland met andere plaatselijke kerken.
6. Organiseert laagdrempelige ontmoetingen.
- Zie activiteiten bij punt 1.
Publiciteit: via KerkenWerk, Zondagsbrief, website en app van de PGW, persoonlijke mail, whatsapp,
Facebook en plaatselijke weekbladen.
Wat is hiervoor nodig?
1. Mensen binnen en buiten de kerk bekend maken met het christelijk geloof.
- We zijn nu met 6 taakgroepleden en hebben op dit moment Cees de Gooijer als tijdelijk adviseur.
- Bezoeken van toerustingsdagen.
- Aanschaffen van materiaal om hiermee aan de slag te gaan.
- Propaganda en folders.
- Budget voor sprekers en activiteiten.

2. Missionaire bewustwording gemeenteleden.
- Elke drie weken een nieuw artikel in KerkenWerk (informatiemateriaal).
- Publicaties in KerkenWerk etc. om de gemeente bewust te maken van haar missionaire roeping.
3. Visie op gastvrijheid.
- Gastvrijheid bij kerkdiensten.
- Voldoende gastvrouwen / heren bij de inloop op woensdag en donderdagmorgen.
- Uitnodigende en informatieve flyers/folders (nu rode boekje met taakgroep VTP).
4. Ruimte creëren voor het geloofsgesprek.
- Zie punt 1 bij Hoe doen we dat.
5. Goede samenwerking met andere organisaties/kerken op het gebied van Missionair werk.
- Betrokkenheid van de Taakgroep MGO en ondersteuning door de Kerkenraad.
6. Organiseert laagdrempelige ontmoetingen.
- Woensdag en donderdagmorgen inloop in Den Angang. "Ontmoeting op Zondag" 1x per maand.
- Zie activiteiten bij punt 1.
- We overwegen of gezamenlijke maaltijden + koken een mogelijkheid is.
Voor al deze activiteiten en publiciteit zie bijgeleverde begroting seizoen 2017/2018 Taakgroep MGO.
april 2017 Taakgroep MGO.

