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Inleiding op het beleidsplan 
Het doel van dit plan van de Protestantse Gemeente Edam is richting te geven aan de activiteiten die 
we in de komende jaren willen ontplooien. Het is een plan in hoofdlijnen dat verder uitgewerkt moet 
worden, waarbij we nadrukkelijk rekening willen houden met de draagkracht van ambtsdragers en 
vrijwilligers, in een vergrijzende gemeente. 
 
In een apart document ‘Wie zijn wij’ hebben we het huidige beleid met bijbehorende activiteiten 
opgenomen. 
 
Aan de basis van dit beleid ligt onze visie op ons kerkzijn, die wij als volgt willen verwoorden: 
 
De Kerkgemeente Edam wil een open en eigentijdse gemeente zijn die zich wil laten leiden door 
Gods Woord, waarin wij ons ook gedragen mogen weten. In onze gemeente mogen mensen zich 
welkom voelen om samen het geloof te beleven en daar vorm aan te geven. 
 
Werken vanuit een gezamenlijke visie en missie maakt dat we kritisch mogen kijken naar initiatieven 
die ontplooid worden. Deze moeten namelijk passen binnen de gemaakte afspraken binnen onze 
gemeente. Daarmee voorkomen we dat beslissingen worden genomen zonder overleg en activiteiten 
geen samenhang vertonen. Binnen de kerkenraad is een zekere taakverdeling. Vrijwilligers (niet 
ambtsdragers) die taken uitvoeren ‘hangen’ in principe aan een kerkenraadslid om zo de lijn naar de 
kerkenraad te behouden.  
 
Wij willen de komende jaren een aantal bestaande activiteiten continueren en uitbouwen en nieuwe 
activiteiten ontplooien.  
 

 
M.b.t. de kerkdiensten 
•  Naast de zondagse eredienst willen we de komende periode zoeken naar andere vormen van 
    vieren op eventueel andere tijdstippen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
 
 
M.b.t. Verdieping en ontmoeting 
•  We streven naar gezamenlijke gespreksgroepen rond thema’s. In onze gemeente wordt voorkeur 
    gegeven aan ad hoc en projectmatige bijeenkomsten rond actuele onderwerpen. In samenwerking 
    met de Raad van Kerken en het oecumenisch Kerkblad het ‘Venster’ worden een aantal thema- 
    avonden georganiseerd. 
•  We willen maaltijden/koffie-ochtenden voor verschillende doelgroepen vormgeven. 
 
 
M.b.t. de Jeugd 
•  We willen in gesprek met jonge ouders en de middengroep: in hoeverre willen ze betrokken zijn /  
    worden; wat kunnen we voor elkaar betekenen? 
•  Ons streven is inhoudelijke contacten met de basisscholen in stand te houden. 
•  Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal, gestreefd wordt minstens één keer per jaar bij de  
    avondmaalsviering daar extra aandacht aan te geven. 
•  Het internet biedt pastorale mogelijkheden. Die mogelijkheid willen we nog meer benutten. 
    Vooral jongeren kunnen op deze manier goed bereikt worden. 
 
 
Zie ook: ‘Wie zijn wij’ 


