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VOORWOORD 

 
 
 
 
 
Als  gemeenteleden  van  de  Agnus  Dei  gemeente  voelen  we  ons  gedragen  door  ons 
vertrouwen op God: God die er was, die er is en er altijd zal zijn. In onze kerkgemeenschap 
proberen we elkaar te inspireren en te steunen in ons geloof en in ons leven: de kerk is een 
werkplaats  voor  de  ziel. Maar we willen meer: we willen ook  iets  laten oplichten  van wat 
Jezus ons heeft voorgeleefd door een zorgzame gemeente te zijn in ons eigen dorp en in de 
wereld  rondom  ons.  Een moeilijkheid  is  dat  we  leven  in  een  tijd  dat  de  traditionele  kerk 
minder  goed  aansluit  op  de  leefwereld  van  jongeren  dan  vroeger;  het  gevolg  is  dat  onze 
gemeente geleidelijk kleiner dreigt te worden. 
 
In dit beleidsplan 2016 – 2020 zijn weergegeven de gedachten en plannen voor de komende 
jaren; plannen die er op gericht zijn om een inspirerende en zorgzame gemeente te zijn en te 
blijven, voor onszelf en voor de mensen rondom ons.  
 
 
Cees van der Marel, 
voorzitter van de kerkenraad 
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III. ONS STREVEN 

 
 
 
 
 

De komende jaren willen we ons concentreren op: 
 
 
Muziek in de eredienst 
Geloof belijden we met woorden én in zang en muziek.  Wij hebben gekozen voor professionele  
kerkmusici  en hebben geluk met een predikant met kennis van de popmuziek.  Ons streven is een 
aantrekkelijk en kwalitatief goed muzikaal klimaat waarin de breedte van de muziek aan bod komt.  
 
 
Vernieuwing van het pastoraat 
Pastoraat vroeger betekende dat de ouderling of predikant bij u op bezoek kwam. Hij (in die tijd 
meestal nog geen zij) vroeg naar uw geloofsleven. Bij moderne zielzorg zijn we allemaal betrokken, 
het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Moderne zielzorg vindt plaats in persoonlijke 
ontmoetingen én in groepen waar gesproken wordt over wat er bij ons onder de oppervlakte leeft.  
Moderne zielzorg is meer dan praten over God. Het  betekent zo spreken en luisteren dat God 
aanwezig kan zijn. ‘God tevoorschijn luisteren’, noemde iemand dat. Ons streven is om in de 
gemeente groepen te vormen waarin mensen omzien naar elkaar. 
 
 
Samenwerking in de regio 
Krimp van de kerk noopt ons tot samenwerking met buurgemeenten, maar dat is niet de enige reden. 
We kijken in elkaars keuken, stimuleren elkaar en tikken elkaar waar nodig op de vingers. Zo 
versterken we elkaar. Ons streven is om de samenwerking verder uit te bouwen en te werken aan 
revitalisering.  
 
 
Back to the basics 
Geïnspireerd door het synoderapport “Kerk 2025: waar een Woord is, is een Weg” willen we nagaan 
of we onze organisatie lichter kunnen maken. Op die manier hopen we energie en tijd die nu aan 
bestuur wordt besteed vrij te maken voor sociale en pastorale activiteiten. 
  
 
In de volgende hoofdstukken wordt ons streven verder uitgewerkt. 
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D. Van binnen naar buiten 
- We steken energie in het netwerk dat internet heet. We houden de website ADkerk.nl up‐to‐

date. We zetten mededelingen, kerkdiensten enz. op ADsamen.nl. We zetten berichten op de 
Facebook‐pagina ‘Kerk in de Kempen’. We nodigen mensen uit om te reageren. 

- We houden ons kerkblad eenvoudig en aantrekkelijk en zoeken naar samenwerking met 
buurgemeenten. 

- We kondigen activiteiten aan in De Schakel en het Eindhovens Dagblad.  
- We werken aan verdere zichtbaarheid. Een ‘banner’ voor het gebouw? 
- We participeren in het opzetten van een digitale agenda voor het dorp. 
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Andere zaken die kunnen opbloeien zijn: 

1. Uitbouw samenwerking College van Kerkrentmeesters (begin is al gerealiseerd). 
2. Samenwerking op diaconaal gebied: in eerste instantie vooral gericht op het elkaar inspireren 

en van elkaar leren, later kunnen sommige zaken wellicht gezamenlijk worden aangepakt. 
3. Samenwerking jeugd en samenwerking vorming en toerusting.  

4. Samenwerking op pastoraal terrein. 

Voordelen: 

 Door bundeling van krachten (= door sommige dingen gezamenlijk te doen met 
buurgemeenten)  wordt vrijwilligersenergie bespaard. 

 Het is inspirerend om van buurgemeenten te zien hoe bepaalde zaken worden aangepakt: we 
kunnen van elkaar leren. 

Afspraken voor ondersteuning van de implementatie: 
 Minimaal tweemaal per jaar komen de voorzitters van de kerkenraden bij elkaar in het 

Kempenberaad om lopende en komende zaken te bespreken. 

 Minimaal eenmaal per jaar is er een Kempenberaad waarvoor ook de predikanten worden 
uitgenodigd.  

 Er is een document gemaakt met als titel “Revitalisering in de Kempen”. In dit document zijn 
de plannen en ideeën opgenomen die tot doel hebben om onze gemeenten vitaal te houden. 
Het is een levend document, dat jaarlijks wordt besproken in het Kempenberaad waarvoor 
ook de predikanten worden uitgenodigd en daarna wordt bijgewerkt. 

 Minimaal tweemaal per jaar komen de voorzitters van de Colleges van Kerkrentmeesters bij 
elkaar om lopende en komende zaken te bespreken. 

 Minimaal tweemaal per jaar komen de diaconieën bij elkaar om lopende en komende zaken 
te bespreken. 

 Na ieder voorzittersoverleg Kempenberaad komt er een verslag in ieders kerkblad. 
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IX BEGROTING  

 
 

Samenvatting Begroting Agnus Dei Gemeente te Waalre 2016 ‐ 2020 
 
 
Lasten (Euro) 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

Personele kosten:       

O.a. salaris, sociale lasten 
(groei 2%) voor predikanten, 
koster en organist 114.750 116.675 118.600 120.525 122.450  
Kerkgebouw e.d:   
O.a. onderhoud (10 jaar 
plan), verwarming, 
verlichting, afschrijving, 
zakelijke rechten van de in 
gebruik zijnde gebouwen 38.350 36.500 37.000 21.100 26.000  
Overige kosten:     
O.a. landelijk kerkenwerk, 
administratie, kerkblad, 
eredienst, jeugdwerk en 
andere activiteiten in eigen 
gemeente, kosten 
onvoorzien  25.825 25.825 25.825 25.825  25.825 
  ======= ======= ======= =======  ======= 
Totaal (Euro)  178.925 179.000 181.425 167.450  174.275 
     
Baten (Euro)     

Opbrengst uit:     
O.a. verhuur, collecten, 
giften en renten  41.825 41.625 41.425 41.225  41.025 

Vrijwillige bijdragen :     
(‐3%)  120.000 116.400 12.800 109.200  105.600 

Bijzondere baten :     
Fondsonttrekking  17.100 20.975 27.200 17.025  27.650  109.950
  ======= ====== ====== =======  ======= 
Totaal (Euro)  178.925 179.000 181.425 167.450  174.275 
 
 
 

 

 


