
Beleidsplan PGI       
De bestuur procedures worden beschreven in de statuten van de gemeente en het handboek 
van de gemeente (pg 43-51) De gemeente is gestart in 1958 door de heer Lit   
        
De gemeente heeft momenteel 90 leden     
        
Ons hoofddoel voor de gemeente zelf is om te groeien in liefde en de kennis van de Heer  
Jezus. Dit willen we bereiken door het onderwijs op de zondagen, in de huiskringen, apart te 
beleggen studie dagen, het geven van ruimte voor de werking van de Heilige Geest en de  
aandacht en zorg naar elkaar.      
        
Tevens is ons doel om de medemens te bereiken met de liefde van Christus, Dit willen we  
bereiken door het organiseren van de Alpha-cursus, het ondersteunen en uitreiken via de  
diaconie/voedselbank(elke week), het meedoen aan de braderie van de wijk, het houden van 
een fancy fair op de koningsdag , het betrokken zijn bij het wijkoverleg en het stimuleren van 
de gemeenteleden om in hun directe omgeving om te zien naar hun medemens.   
        
In de komende jaren willen we het aantal deelnemers aan het praiseteam laten groeien. Dit  
willen we doen door het persoonlijk vragen en stimuleren van gemeenteleden om hieraan  
deel te nemen.       
        
De betrokkenheid van de gemeente bij de zending willen we verbreden door meer projecten 
te gaan ondersteunen. Concreet zien we als gemeente uit naar andere projecten waar we  
d.m.v. uit te zenden personen uit ons midden bij betrokken kunnen zijn.   
        
We willen in de komende jaren ervoor zorgen dat alle mensen die nu de gemeente bezoeken 
betrokken blijven en dat nieuwe mensen willen blijven komen.    
        
Dit willen we bewerken door zo actueel en verzorgd mogelijk te functioneren via de website 
publicaties en dergelijke. Tevens willen we onze aandacht en zorg optimaal doen zijn door te 
zorgen voor goed functionerende teams bij de verwelkoming, de zorg , de huiskringen de 
leeftijdsgerichte groepen in de gemeente en de praktische zorg zoals de kosterij en de 
diaconie.     
     

 


