Jaarplan 2021 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG)
De transitie van De Fontein van wijkgemeente naar buurtkerk wordt in 2022 voortgezet. In
overeenstemming met de in het Beleidskader 2021-2024 afgesproken samenwerking binnen de PGG
staan de wijkgemeenten De Bron, Nieuwe Kerk en Zuid in 2022 een deel van hun predikantsformatie
tijdelijk af te aan De Fontein. Voor de problemen die dit oplevert bij het ouderenpastoraat in de
betreffende wijkgemeenten zoekt de AK naar een oplossing. Verder is de aanstelling van de kerkelijk
werker van De Fontein voor twee jaar uitgebreid.
In 2021 stemde de AK in met de huurovereenkomst betreffende de praktijkruimte in De Fontein. De
verbouw van De Fontein zal in 2022 plaatsvinden, waarmee een belangrijke stap is gezet tot de
continuering van dit gebouw als vierplek.
In 2022 is de facilitering t.b.v. de uitvaartgroep tijdelijk uitgebreid zodat nieuwe leden, nu ook uit de
wijkgemeente Zuid, kunnen worden geschoold.
Per 1 september 2021 is het kerkgebouw de Ark met inventaris en het orgel verkocht aan ZINN.
Kerkdiensten in dit gebouw zijn in 2022 niet meer mogelijk. Andere activiteiten van de wijkgemeente
Zuid blijven in overleg met ZINN en mits ook gericht op ‘buurtbewoners’ wel mogelijk.
In 2022 wordt de relatie met PKN-gemeente Hoogkerk en met een eventuele pioniersplek in Meerstad
verder uitgewerkt.
In 2022 worden de vernieuwde websites, zoals dit in het ‘Strategisch advies communicatie’ uit 2018
werd aanbevolen, van zowel het kerkblad Kerk in Stad als van de PGG als van de stedelijke diaconie
volledig operationeel. Het bestuur van Kerk in Stad komt met een voorstel voor een andere opzet van
het blad.
In 2021 werd Jenneke Span Advies Begeleiding en Mediation tot procesbegeleider voor de transitie
van de PGG aangesteld.
In 2021 al heeft de PGG een start gemaakt met inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen in een
zogenoemd ‘Breed Overleg’. Dit is een voortzetting van de eerder georganiseerde heidagen waar ieder
die dat wilde kon mee praten. Aan het Breed Overleg spreken vertegenwoordigers van alle
moderamina/besturen van gremia uit de PGG onder leiding van de procesbegeleidster rechtstreeks met
elkaar.
In een periode van drie jaar worden de onderwerpen genoemd in het beleidskader uitgewerkt, om zo te
komen tot een toekomstbestendige situatie voor de PGG.
2022 staat vooral in het teken van het kweken van onderling vertrouwen, teambuilding in het team van
predikanten, het vaststellen van een organisatiestructuur en prioritering van later aan te pakken
onderwerpen.

