Jaarplan 2021 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG)
Begin 2020 besluit de Algemene Kerkenraad (AK) dat het Beleidsplan ’21-’24 de vorm moet krijgen
van een beleidskader. In dit beleidskader worden kernpunten vastgelegd en door werkgroepen uit te
werken thema’s benoemd. In 2021 zal het Beleidskader 2021-2024 na goedkeuring door de AK in
werking gaan.
Stond het vorige beleidsplan in het teken van de (PKN-)opdracht een sluitende lopende begroting te
realiseren, het nieuwe beleidskader zoekt juist (in lijn met de veranderende opvattingen van de
landelijke PKN) het faciliteren van nieuwe initiatieven (deels) uit vrij te maken vermogen.
Uit het beleidskader: “De PGG ziet graag dat haar wijkgemeenten voluit oefenplaats en speelruimte
zijn, waar het Woord van God en Zijn Koninkrijk tot leven komen. Zij speelt daarbij een inspirerende
en faciliterende rol. In de uitvoering van die rol streeft de PGG naar een zo licht mogelijke
organisatiestructuur, die het mogelijk maakt soepel op actuele ontwikkelingen in de gemeenten, kerk
en maatschappij te kunnen reageren. Daarom ligt er geen volledig uitgewerkt beleidsplan voor u maar
een beleidskader op hoofdlijnen voor de beleidsperiode 2021-2024.”
In 2021 start de PGG haar transitie naar een nieuwe organisatiestructuur. Tijdens deze transitie moeten
de in het Beleidskader gestelde vragen worden beantwoord. Vragen over thema’s als ‘de taken van en
de verhouding tussen wijkgemeenten en de PGG als geheel’. Of hoe om te gaan met enerzijds
afnemend bezoek van de eredienst maar anderzijds een groeiende belangstelling voor nieuwe en al
bestaande ‘alternatieve’ activiteiten. Activiteiten als meditatie, stiltecentra, mijmerwandelingen, eten
met vluchtelingen, koffiedrinken of soep eten met…, Spoor van Licht, Open kerk, Pleindiner, Kunst in
de kerk, ruilochtenden met koffie, verhalen aan de stamtafel, kerstactiviteiten, foto-exposities of een
biechtspreekuur.
De AK gaat op verzoek van diverse gremia in 2021 op zoek naar een (ook in kerkelijke zaken) ervaren
procesbegeleider voor deze transitie van de PGG.
Ook in 2021 probeert de PGG te voldoen aan ondersteuningsvragen vanuit de PG Hoogkerk en vanuit
bestaande (Het Pand en het Stadsklooster) en nieuwe pioniersplekken.
Al vroeg in 2020 kreeg de PGG te maken met corona. Dit heeft geleid tot onvoorziene vertraging bij
het proces te komen tot een nieuw beleidskader, en tot onvoorziene maatregelen en uitgaven.
Zo besloot de AK in de periode maart tot september 2020 niet fysiek te vergaderen. De besluiten zijn
via schriftelijke communicatie (digitaal) tot stand gekomen dit onder verwijzing naar de Kerkorde
artikel XIX en Ordinantie 4 artikel 8. De PGG volgt hierin de landelijke richtlijnen m.b.t. corona. Ook
in 2021 zal de PGG de landelijke richtlijnen in deze volgen. Corona zorgde voor de onvoorziene
uitgave voor goede audiovisuele apparatuur voor de wijkgemeenten. Apparatuur die wij ook in 2021
als kerkbezoek weer normaal is niet alleen willen blijven gebruiken, maar waar wij ook een
meerwaarde in zien.
De ontwikkeling van De Fontein van wijkgemeente naar buurtkerk wordt, mits de evaluatie door de
AK positief wordt beoordeeld, voortgezet. Daarvoor kan het nodig zijn de aanstelling van de kerkelijk
werker te verlengen, ja zelfs uit te breiden. Dit laatste vanwege het voorziene emeritaat van de
wijkpredikant. Voor verdere ondersteuning van de wijkgemeente na het emeritaat zal de PGG een
beroep doen op de formatie van de overige wijkgemeenten.
Aan de AK zal worden voorgelegd in 2021 een aantal initiatieven, al in 2018 aanbevolen in het
‘Strategisch advies communicatie’, in gang te zetten. Initiatieven als een Stadspredikant, een nieuwe
website en vernieuwing van het kerkblad Kerk in Stad.

