
 
Jaarplan 2022-2023 

 
‘Aan tafel!’ 

 
 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

 
In mei 2022 heeft de Kerkenraad besloten het jaarplan voortaan te laten lopen van 
september tot september, dus gelijk met het jaarthema van de PKN. Dit betekent dat dit 
jaarplan loopt van september 2022 tot september 2023. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op: 05-10-2022 
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Vieren 
Bestaande activiteiten 

1.  Er zijn wekelijks vieringen, al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten of 

kerkgenootschappen (bijv. de oecumenische viering in de Vredesweek). 

2. We organiseren iedere week oppas voor kinderen van 0-4 jaar en een kindernevendienst 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

3. We organiseren minimaal twee kind-op-schoot vieringen voor de allerkleinsten. 

4. De cantorij oefent wekelijks ter voorbereiding op inzet in verschillende vieringen en 

verleent in grote of kleine bezetting aan meerdere vieringen haar medewerking. 

5. We organiseren tijdens seniorendagen minimaal twee vieringen met Avondmaal voor 

ouderen in onze gemeente. 

6. De cantorij werkt bij gelegenheid mee aan vieringen in het Isala ziekenhuis. 

7. Op de gemeentezondag in september organiseren we een viering met aansluitend 

activiteiten, die passen bij de start van het nieuwe jaar en jaarthema. Op de 

gemeentezondag van 11 september organiseren we een viering en activiteiten bij het 

jaarthema 'Aan tafel'.  

8. In veertigdagentijd zijn er vespervieringen door gemeenteleden.  

9. Zo mogelijk wordt gekozen voor andere vormen van muzikale invulling, zoals een ad-hoc 

koor of -orkest. 

 

Nieuwe activiteiten 

1.  We besteden in tenminste twee vieringen speciaal aandacht aan het jaarthema ‘aan 

tafel’ bijv. door een tafelverhaal centraal te stellen en een nieuw tafellied in te studeren.  

2. We zoeken in vieringen de verbinding met vormen van kunst, bijvoorbeeld door in de 

vieringen kunstvoorwerpen een rol te laten spelen of de orde van dienst van passende 

afbeeldingen of gedichten te voorzien. 

3. Van de wekelijkse vieringen worden opnamen gemaakt (beeld en geluid), die worden 

uitgezonden via ‘Kerkdienst gemist’ en geplaatst op de website. 

4. We oriënteren ons op onze wijze van vieren door een informatieve avond over liturgie te 

organiseren.   
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Leren 
Bestaande activiteiten 

1. Jeugdwerk: Kerkwijzer voor jongeren van 10-12 jaar, één keer per maand.  

2. Jeugdwerk: Basiscatechese Gaan als een Zwaan voor jongeren van 13-16 jaar, één keer 

per maand. 

3. Jeugdwerk: Wilde Zwanen. Catechese voor jongeren van 16-18 jaar, één keer per maand.  

4. Met de kinderen maken we lampionnen met Sint-Maarten en Palmpasenstokken voor 

Palmzondag 

5. We organiseren vier blokken van Leerhuisbijeenkomsten. 

6. We organiseren Lectio Divina bijeenkomsten in onze kerk 

7. We sluiten zoveel mogelijk aan bij cursussen lutherana die in het land worden gegeven, 

zoals Leren van Luther 

8. We organiseren in het voorjaar een bijeenkomst over het luthers gedachtengoed voor 

(nieuwe) gemeenteleden. 

9. We nemen deel aan de oecumenische gespreksgroepen ‘Als vrouwen aan het woord 

komen’ en ‘Het verhaal gaat’ (in de Oosterkerk). 

 

Nieuwe activiteiten 

1. Door het jaar heen zes keer een soep-met-broodmaaltijd organiseren, waarbij iemand 

iets komt vertellen uit een andere setting. Bijvoorbeeld: verbinding met de stad, iemand 

van de Bres, of vluchtelingenwerk, iemand van een andere (geloofs)gemeenschap of uit 

het landelijk synodale of wereldwijde werk. 

2. Praten en Pizza met de predikant: aantal bijeenkomsten met jongeren rond het 

jaarthema ‘aan tafel!’.  

3. We organiseren in het voorjaar een bijeenkomst voor ouders gericht op 

geloofsopvoeding.  
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Ontmoeten 
Bestaande activiteiten 

1. We werken bij openstellingen aan onze zichtbaarheid in de stad door middel van banners, 

vlaggen en andere communicatie-uitingen. 

2. Maaltijdgroep Zwaan-Schuif-Aan organiseert elke derde donderdag van de maand een 

diner voor gemeenteleden. 

3. We organiseren in 2023 een jeugdweekend (in 2024 een zeilweekend voor jongeren).  

4. We organiseren een bijeenkomst voor nieuw ingekomen gemeenteleden. 

5. We organiseren dauwtrappen met ontbijt en aansluitend korte metten op 

Hemelvaartsdag. 

6. Het gemeenteblad De Flambouw wordt zes keer per jaar uitgegeven 

7. We organiseren in het najaar een gezamenlijke viering met de ELG Kampen; ook vindt in 

de lente een gezamenlijke kerkenraadvergadering plaats. 

8. We bezoeken landelijke bijeenkomsten zoals Kerkenradendag, Koninginnezang, de 

Noordelijke Buitendag, het Luthers Diaconaal Platform, de Kerk in Actiedagen en het 

Luthers Diakonessenhuisfonds. 

9. We stellen ons gebouw tegen een vergoeding beschikbaar voor de zondagse vieringen van 

de Anglicaanse kerk (2x per maand) en de Hongaarse protestanten in Nederland (1x per 

maand). 

10. We stellen ons gebouw beschikbaar bij interessante evenementen in de stad, zoals 

bijvoorbeeld Open Monumentendag, Kerkendag, Burendag, Bevrijdingsdag of 

afstudeerprojecten van studenten van het Conservatorium, passend bij het karakter van 

onze gemeente. 

 

Nieuwe activiteiten 

1. Het project van het bezoekwerk ‘Oog voor elkaar’ wordt opnieuw opgepakt. 

2. We organiseren een kloosterweekend voor gemeenteleden. 

3. We organiseren een pelgrimage naar Iona. 
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4. We organiseren een Lutherreis vanuit de gemeente, vooral gericht op jongeren en 

gezinnen.   

5. Met een kleine groep gemeenteleden wonen we jaarlijks een dienst bij in een andere 

Lutherse gemeente.  

6. We geven vorm aan de initiatieven om de contacten met andere kleine 

kerkgenootschappen in de binnenstad te versterken. 
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Dienen 
Bestaande activiteiten 

1. We starten het nieuwe diaconaal project ‘Gered Gereedschap’, waarin we de Werkplaats 

Deventer van deze organisatie ondersteunen. Daarvoor organiseren we diverse acties om 

geld in te zamelen. 

2. We verlenen individuele hulp aan mensen die dit nodig hebben. 

3. Met de auto-ophaaldienst kunnen zij die slecht ter been zijn de vieringen bezoeken. 

Chauffeurs van de auto-ophaaldienst kunnen zo nodig op zondagen parkeren op het plein 

bij de kerk. 

4. De bloemendienst verzorgt de bloemen in de vieringen. 

5. We bieden ruimte voor handtekeningenacties voor Amnesty International. 

6. Enkele malen per jaar wordt na een viering een verkoop van de Wereldwinkel in het 

gemeentecentrum georganiseerd. 

7. We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Interkerkelijk 

Studentenpastoraat Hoger Onderwijs (RE:LINK). 

8. We zijn aangesloten bij de organisatie van de jaarlijkse Vredesweek in januari. 

9. We doen mee met Samen Leven Anders Geloven (SLAG). 

 

Nieuwe activiteiten 

1. Vanuit de werkgroep Gastvrijheid aandacht besteden aan het thema ‘dienen’, o.a. door 

ruimte te bieden voor opvang vluchtelingen. 

2. We betrekken de gemeente bij het diaconale werk door het organiseren van een 

diaconale avond.  

3. We werken het voornemen om ons waar mogelijk in te zetten ten behoeve van het 

bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping verder uit.  
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Financieel 

Bestaande activiteiten 

1. We streven naar een evenwichtige balans tussen structurele inkomsten en uitgaven, 

waarbij de kosten voor pastoraat, eredienst en gebouwen gedekt worden met de 

vrijwillige bijdragen uit de actie Kerkbalans. 

2. Voor de actie Kerkbalans worden op drie momenten in het jaar themagerichte 

wervingsacties gehouden.  

3. We blijven actief werken aan een opbrengst uit Kerkbalans die in overeenstemming is 

met het aantal gemeenteleden. 

4. We willen de belastingmogelijkheden van de ANBI-status zo goed mogelijk benutten. 

5. We zoeken mogelijkheden om de opbrengsten uit verhuur van het vernieuwde 

gemeentecentrum te verhogen. 

 

Nieuwe activiteiten 

1. We definiëren nieuwe mogelijkheden om de opbrengst uit Kerkbalans in 

overeenstemming te brengen met het aantal gemeenteleden en voeren dit uit. 

 


