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Beleidsplan 2020-2024 Protestantse Gemeente te Linschoten 
 

1. Visie – Wat willen we zijn 

De Protestantse Gemeente te Linschoten is een gemeente: 

• die zich schaart rond de Bijbel, het woord van God. We weten ons daardoor gedragen en 

geïnspireerd. 

• die de leven veranderende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus viert, leeft en deelt. 

• die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. Zij getuigt hiervan op een 

aansprekende en eigentijdse wijze. 

 

2. Kernwaarden 

o Groeien in geloof (verdiepen) 

o Groeien in gemeente zijn (verbinden) 

o Er zijn voor anderen dichtbij en ver weg (verbreden) 

o Uitdragen van de boodschap van het evangelie van Jezus Christus 

 

3. Wie zijn we 

Wij zijn een gemeente van ruim 400 geregistreerde in een dorp van ca. 4000 inwoners. Wij zijn een 

gastvrije gemeente die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen, binnen en buiten de 

geloofsgemeenschap en waar mensen hun gaven en talenten mogen inzetten.   

De Protestantse Gemeente te Linschoten is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

Wij conformeren ons aan de kerkorde aangevuld met onze eigen plaatselijke regelingen.   

Onderstaand wordt onze demografische opbouw weergegeven. Hieruit blijkt dat er relatief veel tieners 

zijn, relatief weinig jonge kinderen en 30-ers. 

Tabel: demografische opbouw geregistreerde Protestantse Gemeente te Linschoten op  
16-11-2015 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91+ totaal 

26 83 44 28 62 60 64 31 11 0 409 

6% 20% 11% 7% 15% 15% 16% 8% 3% 0% 100% 
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4. Waar willen we naar toe 

• Een gemeente zijn en blijven waar de leden en gasten, zowel jong als oud, naar de zondagse 

vieringen komen. 

• Een gemeente zijn die zichtbaar is in de samenleving 

• Een gemeente zijn die een brug vormt tussen mensen, binnen en buiten de 

geloofsgemeenschap 

• Een gemeente zijn die hoop en verwachting biedt aan mensen, dichtbij en veraf, over grenzen 

van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.  

 

5. Waar gaan we aan werken 

o Aansprekende zondagse vieringen voor iedereen. 

o Aandacht voor 16-25 jarigen. 

o Jonge gezinnen meer betrekken bij de gemeente.  

o Kerk zijn buiten de zondagse viering om voor alle leden. 

o Communicatie – de juiste middelen blijven gebruiken om de gemeenteleden, toekomstig 

gemeenteleden en gasten te bereiken (ook moderne communicatiemiddelen)  

o De communicatie zo inrichten dat veel activiteiten (ook doorlopende activiteiten) of 

initiatieven binnen de gemeente verslag krijgen, zodat we optimaal op de hoogte blijven van 

wat leeft in de gemeente. 

o Zichtbaar en betrokken zijn in het dorp 

o Hulp bieden aan mensen dichtbij  

 

6. Werkplan 

Per periode van 2 jaar wordt een werkplan opgesteld, waarin de punten onder ‘waar gaan we aan 

werken’ uitgewerkt worden in concrete activiteiten welke ontplooid zullen worden. 

 

7. Tot slot 

Het beleidsplan en het werkplan geeft helder weer hoe de Protestantse Gemeente te Linschoten kerk 

wil zijn. De Protestantse Gemeente te Linschoten is een kerk waar veel gemeenteleden initiatieven 

ontwikkelen. De beleids- en werkplannen zijn hulpmiddelen om te zorgen dat onze gemeente 

gestructureerd werkt aan het vervullen van haar visie. Eigen initiatieven van gemeenteleden op welk 

gebied dan ook worden van harte verwelkomt ook als zij niet genoemd staan in het beleids- en of 

werkplan. 

 

 

 

 


