Sommelsdijk

Beleidsplan 2015-2020
Het beleid van de Remonstrantse gemeente Sommelsdijk is er op gericht
haar kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap gemeenschap in stand te
houden en zo mogelijk te laten groeien om in het vrij grote gebied dat de
gemeente bestrijkt, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, een
centrum te vormen dat de mogelijkheid biedt om op open wijze, zonder
dogmatische omlijning, bezig te zijn met vragen van geloof en leven.
Ze wil dit doen door kennis op dit gebied te delen, er met elkaar en
anderen over te praten en door de mogelijkheid te bieden het geloof te
vieren in erediensten.
De gemeente heeft in Sommelsdijk een kerkgebouw en een bijbehorend
zaaltje, het koetshuis, die als centrale ontmoetingsplaats kunnen dienen
en waar erediensten gehouden kunnen worden.
De gemeente heeft, parttime, een predikant in dienst om specifiek
aandacht te geven aan individuele leden en vrienden van de gemeente.
Verder kunnen in de regio van andere ruimtes gebruik gemaakt worden.
Op Schouwen-Duiveland is een gespreksgroep die ruimte heeft en biedt
om op dat eiland met elkaar te praten over vragen van geloof en leven.
Zowel in Zierikzee als Burgh-Haamstede zijn vrijzinnige prostestante
gemeenten, met wie goede contacten zijn waar vrijzinnigen erediensten
kunnen bijwonen. Ook de eigen predikant gaat daar voor.
In Sommelsdijk zijn 2 wekelijks erediensten en is, met uitzondering van
de zomermaanden op andere zondagen de mogelijkheid elkaar in
bijeenkomsten te ontmoeten en te spreken over vragen van geloof en
leven.

Het beleidsplan van de Remonstrantse gemeente Sommelsdijks is verder
uitgewerkt in een werkplan dat aansluit bij de landelijk georganiseerde
leden/vriendenwerving en het eigen beleid om de geloofsgemeenschap in
stand te houden en zo mogelijk te laten groeien en een centrum te zijn in
de regio om op open wijze, zonder dogmatische omlijning bezig te zijn
met vragen van geloof en leven.
In dit werkplan worden concrete plannen gevormd om het beleid uit te
voeren. Dit werkplan gaat jaarlijks bijgesteld worden, heeft een eigen
begroting, die opgenomen wordt in de begroting voor de hele gemeente.

De zaken die niet specifiek zijn opgenomen in het werkplan maar wel
aandacht behoeven , aandacht voor de leden en vrienden, die door de
beperkte werktijd van de predikant niet allen jaarlijks bezocht kunnen
worden door hem, regelen van de kerkdiensten, uitgave van het kerkblad
van de gemeente, onderhoud van de gebouwen, organiseren of doen
organiseren van lezingen en of bijzondere bijeenkomsten worden
gecoördineerd en geregeld door de kerkenraad. Daar maakt ook de
predikant deel van uit.
Alle werkzaamheden van de gemeente zijn geregeld in een eigen
huishoudelijke reglement, komen jaarlijks aan bod in een
leden/vriendenvergadering en vinden hun weerslag in de jaarlijkse
rekening en begroting van de gemeente.

