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Voorwoord 

 

De lijntekening op de voorzijde van dit plan staat symbool voor de weg die mensen afleggen door 
het leven en voor de weg die we als plaatselijke geloofsgemeenschap met elkaar afleggen, van 

geslacht naar geslacht. De kunstenaar Hundertwasser zei ooit: “wie zijn wortels vernietigt kan niet 

groeien”. Deze uitspraak heeft ons als werkgroep aangesproken. We zijn met elkaar onderweg 
omdat we geloven dat we in de geloofstraditie staan van mensen die ons zijn voorgegaan. En we 

willen daarop voort bouwen om zo van betekenis te zijn voor toekomstige generaties.  
Daarbij biedt onze kerk de ruimte om op verhaal te komen, ons te bezinnen op onze afkomst en 

om samen te bepalen hoe we onze bijbelse opdracht voor het leven van alledag en voor de 
toekomst van onze samenleving kunnen uitvoeren. 

  

Geloof, hoop en liefde als grondtonen voor ons bestaan. Als basis voor de toekomst van onze 

kerkelijke gemeente in Aalten.  

Dit plan is bewust beknopt gehouden. Het is verrijkt met uitspraken van gemeenteleden. Het zijn 

dus geen uitspraken van de commissie en ze zijn ook niet bedoeld als beleidsuitspraken. Wel 
hebben ze ons aan het denken gezet.  

De toon is positief, ondanks het teruglopende ledenaantal, minder financiële armslag en onderlinge 
meningsverschillen die binnen onze gemeente soms hoog oplopen.  

Maar juist daarom zoeken we naar positieve actie en een sfeer die past bijeen kerk die gelooft in 

een God die richting en hoop geeft. Een positieve kijk op de kansen van de kerk in een 
samenleving waar het soms ontbreekt aan hoopvolle geluiden. Een steun in de rug van de mensen 

die zich  willen inzetten voor de kerkelijke gemeenschap en van daaruit voor de samenleving.  
 

Zes kernwoorden vormen samen de grootste gemene deler van de inbreng van gemeenteleden en 

de gesprekken die we hebben gevoerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze woorden zijn verwerkt in dit beleidsplan. Liefdevol met elkaar omgaan en vanuit de kerk 

betrokken willen zijn bij de wereld om ons heen. Daarbij past openheid over wat we als kerk 

ondernemen, in verbinding met andere kerken en organisaties. Ook als mensen niets of weinig 
meer met de kerk hebben kan zo de warmte van de kerk gevoeld worden. De kerk is een plek waar 

mensen op adem kunnen komen en ondersteund en toegerust worden. Waar we een welkom willen 
bieden aan een ieder, zeker ook aan diegenen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. 

 

  

Liefdevol 

Openheid 

Verbinding 

Betrokken 

Balans 

Toerusting 
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H 1. Een schets van onze gemeente 

1.1. De recente voorgeschiedenis 

Van oudsher is Aalten een dorp waarin de protestantse kerken groot zijn geweest. Ruim 80 % van 

de Aaltense bevolking behoorde daartoe. Toen in 2006 de Gereformeerde en de Hervormde kerk 
samen verder gingen als de Protestantse gemeente Aalten waren er 8700 leden. Inmiddels is dat 

aantal gedaald tot ongeveer 5700 leden in 3200 pastorale eenheden, verdeeld over het dorp Aalten 

en de buurtschappen Barlo, Dale, Lintelo, IJzerlo, Heurne en Haart. De PG Aalten is verdeeld in 
twee wijken: Noord en Zuid, beide met een eigen wijkteam van predikanten, pastorale 

medewerkers en bezoekmedewerkers. 
In 2010 is het vorige beleidsplan “Inspiratie en Betrokkenheid” opgesteld en het is goed te zien dat 

12 jaar later veel van de toen in gang gezette acties tot resultaat hebben geleid. Er is meer ruimte 

gekomen voor diensten die zijn afgestemd op bepaalde doelgroepen en er zijn grote stappen gezet 
om de gevolgen van de terugloop van het ledental het hoofd te bieden. Tevens zijn er de afgelopen 

jaren diverse activiteiten tot stand gekomen. 
 

Hulp bieden 

Veel leden (kerkelijk actief en minder actief) melden zich voor hulp aan naasten. Zo bleek 

recentelijk nog dat er volop steun was voor de verschillende activiteiten die vanuit de stichting 
Diaconale Hulpverlening (st. DHA) worden opgezet. 

 In begin 2022 bleek grote bereidheid om vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten en te 
ondersteunen. 

 Sinds 2019 heeft de st. DHA in samenwerking met o.a. Figulus het meedoenpact gevormd, 

waardoor er contacten zijn ontstaan met bijna 300 adressen die in armoede leven. 
Daarvoor zijn diverse hulptrajecten opgezet. 

 Het meedoen aan ‘Etend ontmoeten’, georganiseerd door enkele kerkleden van diverse 
kerken onder auspiciën van Figulus. 

 

Zingeving 

Weten wat je met je leven wilt en weten wat jouw betekenis kan zijn voor mensen om je heen is 

niet vanzelfsprekend. Veel mensen zijn zoekende naar antwoorden. Er is daarbij meer behoefte aan 
mensen die met een open houding naar je luisteren dan naar geijkte antwoorden. Daarom zijn 

initiatieven waar gastvrijheid en het luisterende oor centraal staan welkom. Goede voorbeelden 
zijn: 

 Het stiltecentrum onder de toren van de Oude Helenakerk 
 Biertje met de dominee 

 Ontmoetingen in plan Kobus 

 Diversiteit in invulling van de erediensten 
 Groene Kerk: van zonnepanelen tot pluktuinen 

 
Bezinning op geloven 

 Gespreksgroepen 
 Activiteiten Krux 

 Contextueel Bijbellezen voor vrouwen 

 Ochtendbezinning op de 1e donderdag van de maand in de Oude Helenakerk 
 Ochtendgebed op initiatief en in samenwerking met de RK kerk op de overige donderdagen 

in de Oude Helenakerk 
 

Er zijn veel mensen betrokken bij diverse vormen van het kerkenwerk. Als we alle leden die hierbij 
betrokken zijn bij elkaar optellen komen we tot een aantal dat aanzienlijk boven de tweehonderd 

ligt. In de bijlage vindt u een opsomming van groepen en activiteiten waar vrijwilligers vanuit de 

kerk aan deelnemen.  We constateren dat mensen eerder ja zeggen tegen een kortdurende 
activiteit dan tegen een structurele rol met veel vergaderingen.  
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1.2. Belangrijke aandachtspunten vooraf 

 

De tering naar de nering: Het ledenaantal gaat naar verwachting de komende jaren versneld 
afnemen. Daarom ligt er de taak om keuzes te maken die het de toekomstige generaties mogelijk 

maken om met een veel kleiner ledenaantal de kerk levend te houden en van betekenis te laten 

zijn in de samenleving.  
 

Het oplossen van meningsverschillen.  
Bij het lopende verschil van inzicht over de toekomst van onze kerkgebouwen voelen veel mensen 

zich betrokken. En het is verdrietig dat we niet in staat zijn liefdevol met elkaar naar oplossingen te 
zoeken. Het doet de kerk goed als we in liefde proberen verhoudingen te herstellen en niet te snel 

in de verdediging schieten. Ook in het verleden zijn mensen beschadigd door de kerk, bijvoorbeeld 

door het veroordelen van levenswijzen of opvattingen. In een samenleving waarin verharding en 
polarisatie toenemen, moet de kerk een andere toon kiezen. Juist binnen de kerk voelen we ons 

aangesproken door een recente slogan van Sire: zijn we nu bezig een discussie te winnen of elkaar 
te verliezen?   

 

Werken met reële verwachtingen.  
In de kerk zijn we vaak idealistisch beter. Onze plannen zijn vaak gebaseerd op hoe we als kerk 

zouden willen zijn in plaats van op wat we waar kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat we  
haalbare en concrete doelen stellen. 

 
Vergaderdruk omlaag en vooral dingen doen 

Het wordt steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. “Ik vind al die vergaderingen en 

verantwoordelijkheid…....”, is een vaak gehoorde reden om nee te zeggen. Daarom is het van 
belang dat de taken binnen de kerk door de mensen praktisch en effectief georganiseerd worden. 

Het is goed dat over een slagvaardiger organisatiestructuur wordt nagedacht.   

H 2. Visie op kerk-zijn 

2.1. De identiteitsverklaring - Wat geloven we 

In 1429 streken kloosterlingen uit Windesheim neer op de Schaersheide, op de grond die hun door  

edelman Derck van Lintelo ter beschikking was gesteld. Daar werd klooster Nazareth gesticht. Op 

deze prachtige stille plek in de natuur leefde men met de pioniersgeest van de eerste apostelen, 

niet wereldvreemd, maar wel verlangend te groeien naar een persoonlijk, innerlijk geloof in 

navolging van Christus. In hun gerichtheid op de Eeuwige en geleid door zijn Geest waren zij 

dienstbaar aan gewone mensen, spraken zij hen voornamelijk aan in hun eigen (streek)taal en 

gaven zij aan een ieder de ruimte 

om deel te nemen op een manier 

die bij hen paste.  

De prior nam samen met zijn 

medebroeders de besluiten. De 

religieuzen verzorgden samen 

met de koster en de voorzanger 

de dagelijkse vieringen waarin er 

werd gedankt voor Gods gaven 

en zijn heil werd verwacht. 

Weldoeners schonken geld en 

goed: sommigen hadden de 

kloostergelofte afgelegd, anderen 

niet. De leken, zoals de kloosterboeren, de molenaar en de timmerman waren door hun 

werkzaamheden aan het klooster verbonden. De portier en gastenmeester ontvingen 

vreemdelingen en deelden brood uit aan de armen.  

Bijna 800 jaar later herkennen we ons als Protestantse Gemeente Aalten in deze verschillende 

vormen van betrokkenheid: we hebben leden, sympathisanten en passanten. Aan een ieder die 

‘Gods verborgen omgang zoekt’ (Psalm 25:7 berijmd) bieden wij onderdak: onze 

geloofsgemeenschap is een ruimte om gevoed te worden, op adem te komen en ons open te 

stellen voor de Levensadem zelf, de Liefde die niet rekent.  
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2.2. Onze Aaltense kerkelijke gemeente 

Het verhaal van de Protestantse Gemeente Aalten zoals ons dat als gemeente voor ogen staat. We 

sluiten aan bij de trefwoorden die we gehaald hebben uit de reacties die zijn binnengekomen na 
een oproep met de commissie mee te denken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente 

in Aalten. De zes trefwoorden zijn:  

Openheid  Liefdevol  Betrokken  Verbinding  Balans    Toerusting 

Als Protestantse Gemeente Aalten zijn we een geloofsgemeenschap die midden in de samenleving 

van ons dorp staat. We voelen ons door ons geloof in God en onze zoektocht naar de manier 

waarop we in ons leven daar invulling aan geven, met elkaar verbonden. Vol hoop en vertrouwen 
zoeken we naar bezinning (zin) en verbondenheid. 

We betrekken leden bij het uitdenken en opzetten van activiteiten voor onze veelkleurige 

gemeente. Door zo samen te werken weten we wat er leeft onder de leden. Deel uit maken van 

een kleinere (sub)groep, die hoort bij het grote geheel maakt dat eenieder zich gezien mag weten. 
We willen rechtdoen aan de diversiteit, waarbij we de eenheid niet uit het oog verliezen. Door 

goede communicatie weten we van elkaar wat we doen, wat er gebeurd en wat er gebeuren gaat. 
Dit komt ook terug in een transparante organisatiestructuur. 

Door toerusting en verdieping helpen we elkaar op ieders passende manier handen en voeten te 
geven aan het geloof binnen de kerk en daarbuiten. Zo maken we samen deel uit van dat ene 

lichaam van Christus. We willen een plek zijn waar met liefde en respect ieder mag aanschuiven 
om te delen en te geven. Dit mag een basis zijn van waaruit we een open houding willen hebben 

naar buiten toe, uitnodigend en gastvrij zijn. Zoekend naar een goede balans blijven we in 

beweging. 

 

2.3. De Protestantse Gemeente in samenwerking met andere organisaties 

 

Beraad van Kerken (Christelijk Gereformeerde kerk, De Protestantse Gemeenten Bredevoort en  

Aalten, De Rooms Katholieke Parochie, De Christengemeente de Meiberg en de Euregio 
Christengemeente)  

Er is sprake van een groei naar meer contacten met andere kerken. Zo bieden we graag een 
welkome plek aan andere gemeenten in onze kerkgebouwen. De wens vanuit de PGA is om zó naar 

elkaar toe te groeien dat wij ondanks onze verschillen ook bereid zijn om met enige regelmaat 
gezamenlijk diensten te organiseren. Dat vereist dat vanuit onze kerkelijke gemeente de 

bereidheid zal toenemen actief deel te nemen aan het Beraad van Kerken.  

Diaconaal Platform Aalten (Christelijk Gereformeerde kerk, De Protestantse Gemeenten 

Dinxperlo, Bredevoort en  Aalten, De Rooms Katholieke Parochies Aalten en Dinxperlo, De 
Christengemeente de Meiberg, de Euregio Christengemeente)  

Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van de diaconieën bij elkaar. Gezamenlijk is de 
stichting Diaconale Hulpverlening opgezet. Hierin ontplooien zich steeds meer activiteiten waar vele 

leden van de PG Aalten aan meewerken. Samen met andere organisaties is het Meedoenpact 
opgericht.  

Figulus 

De samenwerking met Figulus is in formele zin vastgelegd vanwege de samenwerking in het 

Jongerenhuis aan de Ludgerstraat. Figulus is net als de stichting Diaconale Hulpverlening direct 
betrokken bij het Meedoenpact en de diverse activiteiten die daarvoor worden opgezet. (zie 

bijlage). Daarnaast bestaan diverse meer informele contacten over hulp aan minima, zorg voor 
mensen met dementie, mantelzorg en bestrijding van eenzaamheid.  

IKA 

De IKA (InterKerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers) is een samenwerking met de 

diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. 

De Krux 

De Krux is een initiatief georganiseerd vanuit de PG Aalten. Het is een netwerk van kerkelijke en 

niet-kerkelijke mensen die zoeken naar wat er echt toe doet in het leven.  
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Samenwerking diverse organisaties 

Recent zijn er contacten gelegd met/door onder andere Stichting Aalten Promotie, het Helenahuis 
en het Aaltens museum. Een verkenning van mogelijkheden staat op de agenda.  

 
H 3. Uitwerking voor de toekomst 

Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven is het goed dat er over een slagvaardiger organisatiestructuur 

wordt nagedacht om de taken voor de ambtsdragers behapbaar te houden. Ook gezien de 

verwachte terugloop van het ledenaantal en de verwachting dat er steeds meer maatschappelijke 
vragen naar de kerk toe komen. Dat vraagt om een slagvaardige organisatiestructuur, maar ook 

om een goede samenwerking met andere kerkgenootschappen waarin gebruik gemaakt kan 
worden van elkaars ervaring, kennis en kunde.  

 
De speerpunten tot 2027: 

 Het aanpassen van de organisatiestructuur waarin de kleine en de grote kerkenraad plaats 
maken voor één kerkenraad met de twee wijken Noord en Zuid.  

 De PGA verkent hoe de samenwerking met andere kerkgenootschappen nog meer gestalte 
kan krijgen.  

 
 

3.1. De eredienst 
 

Veelkleurigheid wordt gewaardeerd, maar als keerzijde wordt 

gewezen op teveel doelgroepen en daardoor te weinig ‘samen-
kerk’ zijn met jong en oud en lopen we het risico dat ook 

binnen de kerk het recht op je eigen voorkeur belangrijker 
wordt gevonden dan het vormen van één levende 

gemeenschap. 

Anderzijds merken 
we steeds opnieuw 

dat het juist goed is 
dat er wordt ingespeeld op verschillen in beleving en 

behoeften. En dat we door het aanbieden van erediensten 
gericht op een specifieke doelgroep, deze doelgroep een 

welkom kunnen bieden binnen onze gemeente. Zeker ook 

de doelgroepen waarvoor dit niet (altijd) vanzelfsprekend 
is. Denk hierbij aan het laten meewerken van Oekraïners 

aan onze kerstviering. Maar ook aan de Regenboogviering 
in het kader van de Achterhoek Pride die in juni 2022 is georganiseerd. 

 

 
De speerpunten tot 2027 

 We zien een groeiende behoefte om de eredienst met de gehele gemeente te vieren, om zo 
het gevoel van samen-kerk-zijn te vergroten. Wanneer we ook kijken naar meer praktische 

zaken als het terugloop in gemeenteleden dat de kerkdienst bezoekt en de moeite d ie het 
kost om vrijwilligers te vinden, is het een logische stap om in de komende 4 jaar toe te 

gaan werken naar 1 kerkdienst per zondag.  

 In navolging op het vorige punt is het wenselijk om een ‘commissie erediensten’ aan te 
stellen. De taak van deze commissie is om in de praktijk handen en voeten te geven aan 

het beleid. Zo zal deze commissie zich onder meer buigen over de invulling van de 
erediensten. Centrale vraag hierbij is hoe we de gewenste veelkleurigheid goed tot recht 

kunnen laten komen.  

Kan dit door afwisselend liturgische diensten en regenboogdiensten aan te bieden of door 
toe te werken naar een eredienst waarin elementen uit de klassieke liturgie en 

regenboogliturgie naar voren komen? En hoe passendiensten gericht op een specifieke 
doelgroep hierbij? 

 De eredienst is op dit moment voor veel mensen het centrale punt van het kerk zijn. We 

zien hierin binnen onze gemeente wel al een verschuiving, voor een aantal leden is een 
andere vorm van ontmoeting het hart van hun kerk zijn. De vraag dringt zich op: is en 

blijft de eredienst nog wel het centrale punt van het kerk zijn? Het is goed om ons hiervan 
bewust te zijn. 

“De kerkdiensten zijn nu verschillend 

van inhoud met verschillend ‘publiek’. Ik 

zie graag diensten die passend zijn voor 

jong en oud. Dan hoeven diensten niet 

meer naast elkaar gehouden te worden, 

maar zal het voor ieder een 

aansprekend onderdeel inzitten. Samen 

kerk zijn.” 

“De eredienst is voor ons een plek voor 

rust en tijd voor bezinning. Om een 

opdracht mee te krijgen voor de 

nieuwe week en gezamenlijk ons 

geloof te belijden. Blij met de diensten, 

goede mix, goede 

keuzemogelijkheden.”  
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Met het uitvoeren van deze speerpunten zijn de zes 

trefwoorden weer van toepassing:  
 

Openheid: De plek waar we open staan voor iedereen en 
proberen aandacht te hebben voor mensen om ons heen. De 

koffie na iedere ochtenddienst is daarvoor een middel, net 

als aandacht voor nieuwe leden, mensen die meer willen 
weten over het geloof en het diaconale werk. 

Liefdevol: Een plek waar we samen, als leerlingen van 

Jezus, leren om lief te hebben. Niet voor niets worden we door Jezus opgeroepen om lief te 

hebben. 

Betrokken: We streven naar diensten waar jong en oud zich betrokken weten, actief luisteren en 
vol nieuwe geloofsenergie de kerk verlaten 

Verbinding: Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Vele ja-woorden hebben er 
geklonken, bij doop, belijdenis en huwelijk. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, 

door ons, aan de wereld waarin wij leven.  

Balans: In de dienst is een goede balans belangrijk, een balans tussen de historische achtergrond 

van de Schrift en de boodschap ervan voor ons dagelijks leven. Maar ook een balans van woord, 
gebed en lied, van wensen en verwachtingen van gemeenteleden.  

Toerusting: Het geloof wordt in de eredienst steeds opnieuw gevoed. De kerkdienst geeft je iets 

in handen, de groei in de relatie tot God, tot elkaar en in de dienst aan de samenleving. 

 

3.2. Pastoraat 

In januari 2014 heeft een ‘adviesgroep pastoraat’ het rapport ‘Toekomst voor het pastoraat’ aan de 

kerkenraad aangeboden. Het ging uit van een vierwijkenstructuur met vier pastoraatsgroepen, 
Jongeren, Bouwers, Plussers en Senioren. Inmiddels is er een tweewijkenstructuur en is een nieuw 

gevormde taakgroep pastoraat aan de slag met een opnieuw aan te passen structuur.  
 

Centraal in het pastoraat staat het omzien naar elkaar. 
Pastoraat wordt vanuit de kerk georganiseerd, maar 

pastoraat gebeurt juist ook waar mensen elkaar 

ontmoeten. Elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en 
elkaar ondersteunen is wezenlijk voor het kerk-zijn. Als kerk moeten we blijven zoeken hoe we in 

kunnen spelen op de gemeenschapsvorming. Geloof en gezelligheid kunnen goed  
samengaan.  

 

 Op individuele basis. Door iemand van de bezoekdienst of een ambtsdrager (ouderling/ 
kerkelijk werker/predikant). Afgestemd op de behoefte van mensen. Sommige mensen 

laten merken hier erg veel prijs op te stellen. Anderen juist niet of hebben liever op een 
andere manier contact. Laat vooral ook ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals een date met 

de dominee.  
 Groepsgewijs. Denk aan gespreksgroepen die regelmatig samenkomen. Maar ook aan  

eenmalige bijeenkomsten. Er zijn initiatieven, waarvan sommige met een missionair 

karakter, en nieuwe initiatieven moeten de ruimte krijgen. Voorbeelden zijn: 
o Op het Kobus door kerkleden op de ‘borrel’ uit te nodigen 

o Gespreksgroepen van jonge gezinnen 
o Activiteiten van het netwerk De Krux (zie bijlage 4 voor verdere informatie over De 

Krux) 

o Ontmoetingen van alleenstaanden 
o Ontmoetingen rond levensvragen (opvoeden, omgaan met verdriet, de dreiging van 

oorlog, onzekerheid over de toekomst, ……, ……) 
o Samen inzetten voor een goed doel. Denk aan activiteiten van de stichting 

Diaconale Hulpverlening   
o Als taakgroep pastoraat initiatieven vanuit de wijk ondersteunen, stimuleren en 

faciliteren. 

o Pastorale gespreksbijeenkomsten voor boeren 
o De inloopochtenden, het citypastoraat, met open deuren op donderdagen in Elim 

"Pastoraat is maatwerk. Het is belangrijk 

te weten wie wat wil/wat nodig heeft." 

 

“In mijn gezin vind ik het fijn om 

elke dag samen te eten. Ook al is 

het niet altijd mijn lievelingsmaaltijd 

dat we eten. Van het samenzijn 

geniet ik enorm. Zo zie ik de 

erediensten ook. De ene dienst 

spreekt mij meer aan dan de andere. 

Maar telkens vind ik het fijn om 

samen het geloof in God te vieren.” 
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“Als kerk moet je er voor iedereen zijn 

die dat wil. Als gezin vind ik het mooi 

dat we hetzelfde geloof hanteren. Dat je 

elkaar kunt inspireren. De jeugd heeft 

nieuw invalshoeken. De jeugd is aan het 

ontdekken. Dan is het belangrijk om de 

jeugd erbij te betrekken. Om ze mee te 

laten praten. Om ze kennis te laten 

maken met hun kerk.” 

De organisatie van het pastoraat 

De taakgroep pastoraat streeft naar een organisatie rond de 

predikanten en kerkelijk werkers.  

Aandacht voor bemensing blijft nodig. Er is speciale aandacht 
voor de gemeenteleden die in woon/zorgcentra en 

verpleeghuizen zowel in Aalten als in de directe omgeving 

verblijven. 

De taakgroep pastoraat bestaat uit afgevaardigden van het 
bestuur van de protestantse bezoekdienst, van de 

bezoekmedewerkers, ouderlingen, predikanten en kerkelijk 

werkers van de wijken Noord en Zuid. De taakgroep richt 
zich op de organisatie, nieuwe initiatieven en de borging van het pastoraat. 

 

De speerpunten tot 2027: 

 Het opnieuw inrichten en borgen van het pastoraat. 

 

Met het uitvoeren van deze speerpunten zijn de zes trefwoorden weer van toepassing: 

 
Openheid: Het verhaal van de ander willen horen en begrijpen.  

Liefdevol: Liefdevol oog en open oor. Wij worden allemaal geroepen om pastoraal en liefdevol met 
elkaar om te gaan.  

Betrokken: Nieuwsgierig zijn naar de zorgen en behoeften in de samenleving. Niet toekijken, 

maar betrokkenheid tonen en meedoen in de samenleving.  

Verbinding: Bouwen aan echte en hechte relaties, iedereen telt mee. Mensen zoeken met hun 

verhalen naar verbinding, naar verdieping van hun leven.  

Balans: Realistisch blijven in wat mogelijk en haalbaar is.  

Toerusting: Een luisterend oor kan voldoende zijn, maar soms hebben mensen meer nodig: 

begeleiding en ondersteuning. 

 

 

3.3. Jeugdwerk 

Op moment van schrijven worden onderstaande 
activiteiten georganiseerd voor de jeugd.  

 
Oppasdienst / Kindernevendienst  

 

Kliederkerk 
In deze vorm van kerk-zijn ontdekken jong en oud samen 

op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. 
Kliederkerk bestaat uit 3 delen: samen ontdekken, samen 

vieren, samen eten. 

 
Klub Voor kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool. Door middel van spel en andere leuke 

werkvormen samen ontdekken wat het geloof voor ons betekent. 

#Durfte voor jongeren van ca 12 tot 15 jaar staat voor: ontdekken, ontwikkelen en groeien. 

Samen aan de slag vanuit een gezamenlijke interesse. Vanuit deze gezamenlijke interesses leggen 
we de link naar het geloof. #Durfte staat dus voor verbinding, talent, geloofsgesprek en iets doen 

voor een ander. 

De Diepgang voor jongeren van ca 16 jaar en ouder  

Samen eten wat we samen hebben gekookt. Praten over sport, netflix-series, hoe het met je gaat, 
enzovoort. Maar daarnaast gaan we ook de diepte in, over geloof, gevoelens en zorgen. Bestaat 

God? Hoe werkt bidden? Maar het kan ook echt persoonlijk worden: vragen als ‘wat moet ik met 
mijn leven? Welke keuzes kan ik nu het beste maken?’  

“De kerk kan uitnodigender zijn. Ik heb 

de indruk dat we maar een 

beetje voortdobberen op het geijkte 

patroon. Denk aan inspirerende 

bijeenkomsten voor de middenleeftijd 

en ouderen (bv over kerkmuziek, een 

film met nabespreking, een actueel 

onderwerp etc.)” 
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Gespreksgroep 20+ 

Een gespreksgroep voor twintigers uit de hele Achterhoek. 

Belijdenis 
Nu er geen aparte belijdenisgroepen meer bestaan heeft het jeugdwerk een belangrijke functie 

gekregen in de voorbereiding op het doen van belijdenis door jongeren.  
 

Interkerkelijk 

Er worden activiteiten samen met andere gemeenten georganiseerd, denk hierbij aan de 
Kerstnachtdienst, EO-jongerendag, Paaswandelwake. 

Jeugdwerk is continu in beweging. Ten aanzien van de activiteiten die georganiseerd worden, is het 

dan ook belangrijk en nodig om steeds te kijken wat op dat moment aansluit en past bij de 

doelgroep. De focus van het jeugdwerk is gericht op het betrekken van jongeren bij de kerk. 
Gezelligheid en belangstelling voor wat jongeren bezig houdt staat centraal. Het jeugdwerk richt 

zich ook steeds meer op de samenwerking met andere kerken, maar ook met andere organisaties 
waaronder Figulus.  

 

De speerpunten tot 2027 

1. Kinderen en jongeren stevige wortels meegeven van waaruit ze kunnen groeien in hun 

christelijk geloof. 

2. Kinderen en jongeren uitdagen een eigen visie en kijk op het leven te vormen: waar geloof 
je in, waar sta je voor en wat wil je voor een ander betekenen? 

3. Het creëren van veilige groepen waarin ervaringen en het geloof gedeeld kunnen worden. 
4. Het versterken van de interkerkelijke relaties ten aanzien van het jeugdwerk. 

 

Met het uitvoeren van deze speerpunten zijn de zes trefwoorden weer van toepassing: 

 
Openheid Waar geloven we in, waar staan we voor en wat willen we voor anderen betekenen. 

Daarbij willen we een open kerk zijn, waar ook een plek is voor niet leden en elk mens. Naar buiten 
toe duidelijkheid bieden over activiteiten die georganiseerd worden zodat niet leden ook kunnen 

aansluiten. 

Liefdevol Kinderen en jongeren kennis laten maken met het geloof en dat waar we voor staan als 

kerk. En daarbij tradities uit bijvoorbeeld een eredienst niet verloren laten gaan, maar juist 
behouden.  

Betrokken Kinderen en jongeren laten merken dat ze deel uitmaken/onderdeel zijn van de 
geloofsgemeenschap. Betrek jong en oud bij activiteiten die de kerk organiseert. Laat jeugd niet 

alleen jeugddingen doen, maar geef ze een actieve taak.  

Verbinding Door leeftijdsgenoten te leren kennen binnen de kerk een veilige groep creëren met 

wie dingen gedeeld kunnen worden. 

Balans Een balans zoeken tussen dingen met leeftijdsgenoten doen en in contact komen met 

andere generaties. Zoek het niet altijd in aantallen. Waar twee samenkomen……Kijk daar ook naar 
de balans. Dingen voor grote groepen, maar ook het kleine waarderen en zien. Balans zoeken in 

samen kerk zijn ook in de dienst, samen zingen, samen lezen, samen luisteren. 

Toerusting Verdieping bieden aan het geloofsleven van de doelgroep als ook de organisatoren 

(vrijwilligers) van de activiteiten. De bijbel is onze basis en daar mogen we uit leren. Laten we dat 
vasthouden. Gebed, stilte ….dingen die we in de kerk beleven en zoeken. 

 

3.4. College van Kerkrentmeesters 

 

“Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben” las 
de Koning in de troonrede van 2022. Toch lijkt het onontkoombaar dat de kerk zich voorbereid op 

een veel kleinere omvang in ledenaantal. De harde financiële werkelijkheid dient zich nu al aan en 

dat vraagt om moeilijke beslissingen. Dit werkt door op de taak van de kerkrentmeesters. De 
uitgaven moeten in evenwicht zijn met de inkomsten en het beheer van de bezittingen moet 

verantwoord gebeuren.  
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We willen een kerkelijke gemeenschap zijn die Bijbels 

rentmeesterschap bij de beslissingen mee laat wegen. 

Rendement zal meer moeten zijn dan financieel rendement. 
 

Beslissingen leiden tot tegenstellingen en veel pijn. Daarom is 
het van groot belang dat de kerkrentmeesters gevoed en 

gesteund worden door de gehele kerkenraad. De verbinding 

tussen alle geledingen binnen de kerkenraad draagt bij aan 
draagvlak, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.  

 
De speerpunten tot 2027 

 Het vaststellen van een beleggingsstatuut van de PGA, waarbij afstemming met de diaconie 
plaatsvindt waardoor met een gezamenlijk beleggingsstatuut gewerkt wordt. 

 Het samen met de werkgroep ‘Groene Kerk’ uitwerken van de vergroening van de kerk 

 Het benutten van kerkelijke gronden met zowel een financieel gezond als sociaal 
rendement. 

 De vraag beantwoorden of we binnen de komende 4 jaar als gemeente met één 
kerkgebouw toe kunnen. 

 Zaken in kaart brengen en onderbouwen als voorbereiding voor de kerkenraad zodat deze 

een besluit kan nemen inzake de toekomst van de kerkgebouwen.  
 

Met het uitvoeren van deze speerpunten zijn de zes trefwoorden weer van toepassing 
 

Openheid Openheid over de problemen waarvoor de kerkrentmeesters gesteld worden is van 
groot belang voor het draagvlak en de transparantie voor te nemen beslissingen. Dit is ook  van 

belang ter stimulering van het meedenken.  

 
Liefdevol Elkaar liefdevol vasthouden is niet eenvoudig als de realiteit soms tot verharding van 

standpunten leidt. Het is goed te beseffen dat deze standpunten ook signalen van grote 
betrokkenheid zijn. De insteek is veelal dat men denkt te werken aan het in standhouden en 

opbouwen van onze gemeente.  

 
Betrokken op wat er zich in de maatschappij afspeelt. Juist daarom is een beleggingsstatuut 

belangrijk waarin ook het sociale rendement van financiën wordt meegewogen. En niet te vergeten 
de zorg voor de schepping.   

 
Verbinding Afstemming op de andere colleges binnen de kerk, met andere kerkgemeenschappen 

in de regio en met burgerlijke organisaties.  

Balans Een goede balans tussen doel van het kerk-zijn en de betaalbaarheid ervan. De gemeente 

ontzorgen door ervoor te zorgen dat de organisatie op rolletjes loopt. 

Toerusting Een ouderling-kerkrentmeester is medeverantwoordelijk voor de vorming en 

toerusting van de gemeente. Daarom is gezamenlijke bezinning met andere kerkenraadsleden en 
gemeenteleden van belang als het om de inzet van middelen gaat. Het meeste geld wordt immers  

besteed aan pastoraat en gebouwen.   

 

3.5. College van Diakenen 

De Diaconie van de PGA wil helpen waar geen helper is. Dit kan in Aalten, maar ook regionaal, 

landelijk of wereldwijd zijn.  

Regionaal kan de hulp uit directe ondersteuning bestaan, zoals bijvoorbeeld bij het begeleiden van 

de financiële huishouding met problemen of het verstrekken van goederen. Uitgangspunt moet 

altijd zijn dat gepoogd moet worden de oorzaak van de problemen weg te nemen. Daarvoor wordt 

de verbinding met de professionele hulpverlening gezocht.  

Via bijdragen aan de landelijke diaconie ‘Kerk-in-actie’ worden landelijke projecten ondersteund of 

acties in het buitenland. Soms gaat het om hulp bij rampen, maar het kan ook gaan om hulp aan 

projecten die de levensstandaard van mensen verhogen en om projecten die een impuls geven aan 

de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden. 

“Er is steeds meer specifieke kennis 

nodig. Dit is eigenlijk niet meer van 

vrijwilligers te vragen. Professionele 

ondersteuning vanuit de PKN op het 
gebied van personeel en financiën heeft 

voorkeur (zoals ook met landerijen 

gebeurd) maar wij zijn ons bewust van 

het prijskaartje.” 
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Hulp VerWeg Dichterbij wil buitenlandse projecten 

dichterbij halen door projecten te kiezen die worden 

ondersteund of gecoördineerd door mensen uit onze 

regio. Zo steunen wij financieel erg veel kleinschalige 

projecten waar iemand uit Aalten of omgeving zich voor 

inzet. Op deze manier komen projecten die erg ver weg 

lijken toch dichterbij. Daarnaast ondersteunen wij 

Nederlandse projecten die het financieel kunnen 

gebruiken: de toevoeging ‘dichterbij’ is tweeledig.  

De diakenen hebben een onderzoeksplicht of het doel 

voldoende duidelijk is omschreven en controleerbaar is. 

Met de organisatie wordt een vorm van terugkoppeling afgesproken zodat verantwoord wordt wat 

er met de diaconale gelden van de PGA gebeurd is. 

De InterKerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers (IKA) organiseert vakantieweken voor 

mensen die zonder ‘zorg’ of begeleiding niet op vakantie kunnen. Zo wordt aan mensen, ongeacht 

hun leeftijd, een vakantie geboden met mensen uit de eigen regio in een ongedwongen 

gemoedelijke sfeer. 

 

Door het beheer van de bezittingen is de diaconie in staat om naast het levende geld, dat jaarlijks 

wordt opgebracht door de kerkleden, veelvuldig hulp te bieden. Bovendien zijn er altijd bedragen 

beschikbaar voor hulp bij rampen van welke aard dan ook.  

De speerpunten tot 2027 

 Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Nu in dit plan de 

nadruk nog sterker dan voorheen ligt op de dienst aan de samenleving, gaan wij actiever 

op zoek naar waar hulp nodig is.  

 De recreatiecommissie stelt als doel kinderen die niet op vakantie kunnen om welke reden 

dan ook een onvergetelijke week te bezorgen. Toch denken we dat er meerdere kinderen in 

de gemeente Aalten zijn die nog niet bereikt worden. We zetten ons in om ook deze 

kinderen te benaderen. Dit door samenwerking met Gemeente, Figulus , Voedselbank, 

AladnaFM en het Meedoenpact. 

 De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij zoekt naar nieuwe projecten ver weg en dichtbij 

waar we via Aaltense relaties een verbinding mee kunnen leggen. 

 Het sociaal diaconaat is actief betrokken bij de acties van de st. Diaconale Hulpverlening en 

het meedoenpact 

 De bezittingen van de diaconie worden belegd voor een optimaal rendement in financieel 

en sociaal opzicht. In de komende periode worden hierover verdere besluiten genomen.  

 Het vergroten van de zichtbaarheid van de Diaconie binnen onze gemeente; 

gemeenteleden bewust(er) maken van de werkzaamheden van de Diaconie. 

Met het uitvoeren van deze speerpunten zijn de zes trefwoorden weer van toepassing: 
 

Openheid De diaconie stelt zich open voor alle mensen die hulp nodig hebben, met bescherming 

van hun privacy. De diaconie doet veelvuldig verslag van haar inzet via kerkvenster.  

Liefdevol Jezus Christus inspireert tot een liefdevolle betrokkenheid op anderen, ook als mensen 
in de omgeving echt anders zijn, bijvoorbeeld qua cultuur, religie of overtuigingen.  

 

Betrokken Mensen hebben mensen nodig. Daarom is echte belangstelling voor de ander van groot 
belang. Maar ook helpt het als de diaconie betrokken is bij andere organisaties die mensen helpen, 

zoals het actief meedoen in het plaatselijk netwerk van sociale voorzieningen.  
 

Verbinding De diaconie zoekt verbindingen met hulporganisaties die wereldwijd werken, maar net 

zo goed verbinding in het plaatselijke netwerk waaronder Figulus, maatschappelijk werk van 
Sensire, Humanitas, de stichting Diaconale Hulpverlening en het Meedoenpact.  

 
Balans De diaconie streeft een goede balans na tussen barmhartigheid binnen haalbare grenzen 

en het op weg helpen naar professionele hulpverlening. Een goede balans is ook het doel van de 

verdeling van middelen over plaatselijke, landelijke en buitenlandse doelen.  

“De deuren wijd open……Waar ieder 

gehoord en gezien wordt, niemand 

wordt buitengesloten, waar vreemdeling 

en vluchteling van harte welkom 

zijn….waar barmhartigheid en omzien 

naar elkaar niet alleen wordt gepreekt 

maar ook gebezigd. Waar geluisterd 

wordt naar elkaar….en handen en 

voeten gegeven aan werk dat op ons 

afkomt, zoals de inzameling voor 

Oekraïne….” 
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Toerusting De diaconale acties zijn van betekenis, zowel voor de ontvanger als de gever. Juist 

door actief betrokken te zijn bij mensen die hulp nodig hebben ontstaat er een nieuw zicht op het 
leven van Jezus en de opdracht die we ervaren. Deze ervaringen helpen ons op het spoor van de 

navolging te komen en te blijven.  
 

 

3.6. Communicatie 
 

In het beleidsplan staat wat een gemeente wil doen en hoopt te 
zijn. Daarvoor is communicatie van groot belang, zowel binnen 

de eigen kerkelijke gemeente als binnen de dorpsgemeenschap 
waarin de kerk een actieve plaats inneemt. Als de kerk van 

betekenis wil zijn zorgt ze ervoor dat ze gehoord wordt, opvalt, 

maar ook dicht bij zichzelf blijft. De kerk heeft een goede boodschap voor de wereld  en wil die op 
een aantrekkelijke manier kenbaar maken.  

 
Met Kerkvenster als ‘lijfblad’ lukt het goed om veel kerkleden op de hoogte te houden van het wel 

en wee in de gemeente. Ook weten de meeste groeperingen dit blad ook te vinden als ze iets willen 

delen. Maar we weten ook dat we als kerk moeite hebben om aan te sluiten bij mensen onder de 
veertig jaar. Als de kerk zichtbaar wil blijven is het essentieel dat de kerk actief moet werken aan 

haar beeld naar buiten en haar zichtbaarheid. Fysiek in het dorp en de buurtschappen, maar zeker 
ook digitaal.  

 
Uit de reacties vanuit de gemeente merken we dat men graag meer directe informatie wil hebben 

over wat er besproken wordt in de kerkenraad. Niet alleen over beslissingen die al genomen zijn, 

maar juist ook over het voortraject, over de lastige afwegingen, de mensen die erbij betrokken 
worden, bijvoorbeeld om advies uit te brengen.   

 
Mede gezien de grootte van onze gemeente, is het van belang om elkaar te informeren over wat er 

gaande is binnen onze gemeente. Denk hierbij aan de activiteiten die georganiseerd worden, maar 

ook informatie over gespreksgroepen die actief zijn in onze gemeente. Onbedoeld worden dit nu 
vaak op zichzelf staande groepen, terwijl ze zeker wel openstaan voor nieuwe leden/deelnemers. 

Daarnaast kunnen we elkaar als gemeente meer informeren over hetgeen wij ‘doen’ als gemeente, 
hoe wij concreet handen en voeten geven aan ons geloof. Denk hierbij aan de werkzaamheden van 

de diaconie. Lang niet bij iedereen is bekend wat de diaconie allemaal doet en ook hoe de diaconie 
ingeschakeld kan worden.  

 

Er is recent een commissie ‘Communicatievenster’ gevormd die zich de komende tijd gaat 
bezighouden met onderstaande speerpunten. De commissie zal te zijner tijd een verslag aanbieden 

aan de kleine kerkenraad.  
 

 

De speerpunten tot 2027 
 Vanuit de kerkenraad iemand aanwijzen die zich bezig houdt met de communicatie met de 

gemeente.  
 De ingestelde werkgroep over nieuwe vormen van digitale communicatie vragen om het 

gehele communicatiebeleid af te stemmen op nieuwe mogelijkheden. Het is essentieel om 
als gelovige gemeenschap naar buiten te treden en de contacten te onderhouden met de 

eigen leden. 

 De inbreng van eigen predikanten en kerkelijk werkers in de communicatie vergroten 
waardoor hun zichtbaarheid voor een grote groep wordt versterkt. 

 Samen met het bestuur van Kerkvenster een visie ontwikkelen op de toekomst van 
Kerkvenster en zorgen voor borging. Een goede enquête kan daarbij helpen om beter zicht 

te krijgen welke groepen bereikt worden via Kerkvenster.  

 Aanvullend daaraan een onderzoek starten naar beleid om ook de doelgroepen te bereiken 
die Kerkvenster minder of niet lezen.  

 
 

"Goede communicatie gaat verder 

dan een kerkblad uitgeven en een 

website onderhouden." 
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H 4. Evaluatie, bijstellen van het beleidsplan 

 

De kerkenraad neemt zich voor om in 2025 na te gaan wat er van dit plan gerealiseerd is en wat er 
eventueel bijgesteld moet worden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs tot een nieuw plan te leiden. 

Dat zal afhangen van de uitkomst van de evaluatie.  

Hiervoor kan een commissie worden benoemd die de kerkenraad hierin ondersteunt. 
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Bijlage 1 - Enkele gegevens over de PG Aalten 

 

 

 2011 2014 2016 2019 2021 

Aantal belijdende leden 4.859 4.520 4.268 3.944 3.703 

Aantal doopleden 2.675 2.515 2.309 2.207 2.019 

Totaal aantal leden 7.534 7.035 6.577 6.151 5.722 

      

Aantal pastorale eenheden 3.916 3.769 3.655 3.396 3.404 

Gemiddelde bijdrage per 

lid 

€ 124 € 121 € 110 € 113 € 110 

Gemiddelde bijdrage per 

pastorale eenheid 

€ 232 

 

€ 227 € 206 € 205 € 186 

 

 2011 2014 2016 2019 2021 

Levend geld € 874.017 € 854.120 € 775.579 € 695.952 € 632.253 

Totaal baten €1.036.114 € 1.001.855 € 913.303 € 823.014 € 766.016 

      

Totaal lasten € 1.213.617 € 927.164 € 868.623 € 848.556 € 757.373 

      

Exploitatieresultaat  - 177.513 - € 74.691 + 44.680     - € 25.542     +    8.643 

 

Leeftijdsopbouw alle 

leden 

2011 2014 2016 2019 2021 

0 – 20 jaar 1.607 1.353 1.198 976 803 

20 tot 40 jaar  1.861 1.586 1.402 1.211 1.089 

40 – 65 jaar 2.345 2.163 2.103 1.913 1.752 

65 – 80 jaar 1.297 1.372 1.385 1.387 1.387 

Boven de 80 jaar 561 578 577 610 604 

Totaal      

 

Leeftijdsopbouw 

Belijdende leden 

2011 2014 2016 2019 2021 

0 – 20 jaar 11 1 4 3 0 

20 tot 40 jaar  676 461 355 246 192 

40 – 65 jaar 2.418 2.176 2.046 1.767 1.566 

65 – 80 jaar 1.252 1.312 1.314 1.302 1.291 

Boven de 80 jaar 547 561 564 596 588 

Totaal 4.904 4.511 4.283 3.914 3.637 

 

Leeftijdsopbouw 

doopleden 

2011 2014 2016 2019 2021 

0 – 20 jaar 1.596 1.352 1.194 973 803 

20 tot 40 jaar  690 704 706 712 675 

40 – 65 jaar 422 408 398 399 408 

65 – 80 jaar 45 60 71 85 96 

Boven de 80 jaar 14 17 13 14 16 

Totaal 2.767 2.541 2.382 2.183 1.998 
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Gegevens over aantal adressen waar kerkvenster wordt bezorgd  

 

leeftijdsgroep 
aantal adressen 

PG Aalten 
aantal abonnementenblad 

KerkVenster 
percentage  
abonnees 

20-39 jaar 343 222 65% 

40-54 jaar 548 349 64% 

55 jaar en 
ouder 2067 1841 89% 

totaal 2964 2412 81% 

 

website downloads KerkVenster binnen een week lange termijn (totaal) 

  300 x 600 x 
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Bijlage 2 – Veel mensen zijn betrokken 

 

Rond de kerkdiensten 

 Lectors 

 Beamer en geluid 
 Kosters 

 Cantorij 

 Kerkbeeld 
 Liturgieën gereed maken 

 Regenboogdiensten 
 Diensten op bid- en dankdag 

 Huwelijksdiensten 
 Begrafenisdiensten 

 Dialectdiensten 

 Kerstdiensten 
 U2 diensten 

 Top 2000 diensten 
 LEF diensten 

 A-company diensten 

 Kerk-in-uitvoering 
 Kinderdiensten 

 Kinderoppas 
 HVWD diensten 

 Startzondag 

 

Rond de activiteiten van de diaconie 

 Huwelijksdiensten 
 Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers 

 Hulp Verweg-Dichtbij 
 Recreatiecommissie en kampleiding 

 Gemeentediaconaat gericht op leden van de PGA 

 Stichting Diaconale Hulpverlening en het meedoenpact 
o Bezoekers minima 

o Zakgeldproject 
o Kerstattenties en sinterklaasactie 

o Vakantietasjes 
 Beheer Onroerend goed 

Binnen de groep van kerkrentmeesters: 

 Gebouwen 

 Landerijen 
 Multimedia 

 Personeel 
 Financiën 

 

Rond het (pastorale) contact met gemeenteleden 

 Ouderlingen 

 Protestantse bezoekdienst 
 Huisbezoekers 

 Inzet bij  
o kerkelijke bijdragen 

o diaconale rondgang 

o lief en leed 
o bezorgen Kerkvenster 

o … 
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Bijlage 3 – Het meedoenpact 

 

Meedoenpact! Iedereen doet mee! 

Het Meedoenpact is in 2019 opgericht als een informele netwerkorganisatie om armoede binnen de 

gemeente Aalten te bestrijden. Bovendien moeten mensen met een kleine beurs mee kunnen doen 

in onze prachtige gemeente. Want armoede is geen keuze. Armoede ontstaat door gebrek aan 

kennis, pech en/of onvoorziene omstandigheden. De gevolgen zijn vaak niet te overzien, tot sociale 

uitsluiting aan toe. Daarnaast gaat armoede gepaard met veel schaamte en een groot taboe. Dat 

taboe willen wij met het Meedoenpact doorbreken en samen de armoede binnen onze gemeente 

bestrijden. Want iedereen doet mee in onze gemeente! 

 

De PG Aalten heeft de intentieverklaring van het Meedoenpact ondertekend.  

Het Meedoenpact is in 2019 gestart als een informele netwerkorganisatie en bestaat uit 

vertegenwoordigers vanuit 

 De Stichting Diaconale Hulpverlening (8 kerkgemeenschappen) 

 De Talentverbinder 

 Aladna FM 

 Figulus 

 Ervaringsdeskundigen 

 Een ambtenaar vanuit de gemeente Aalten  

Het doel is instellingen en organisaties samen te laten werken in het bestrijden van armoede in de 

gemeente Aalten.  Mensen moeten zichzelf aanmelden of aangemeld worden door een ander. Als 

men zich heeft aangemeld is gevraagd of ze op de hoogte gehouden willen worden van de 

activiteiten. Dit heeft geleid tot 141 contacten waar direct contact mee mogelijk is en bijna 200 

contacten via hulpverleners, familie, buren etc. Mensen worden aan het Meedoenpact gebonden 

door hen iets te bieden. Dit spreekt aan omdat het de huishoudens helpt kosten te besparen. Maar 

belangrijker nog is dat mensen kansen worden geboden echt mee te doen in de samenleving. 

Jaarlijks:  

1. Een kerstvoedselpakket ter waarde van € 50  

2. Vakantietasjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd ter waarde van € 25  

Incidenteel 

3. Aanbiedingen van goede bruikbare goederen (geschonken door individuele mensen) die 

eventueel worden verloot. Zoals rugzakken, fietsen, wandelwagens, lego, laptops, etc. 

4. De snuffelmarkt van restanten van de winkels 

 Kerkelijk centrum in Dinxperlo (180 bezoekers) 

 Chr. Geref. Kerk in Aalten (200 bezoekers) 

Noodhulp (via de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten) 

5. Noodfonds voor acute problemen inclusief in kaart brengen *) 

6. Medisch Fonds (vooral kostbare tandartsbehandeling) *) 

7. Het Energiefonds dat eind 2022 is ontstaan *) 
*)  In samenwerking met de gemeente: bijzondere bijstand, meedoen regeling 

Preventieve acties 

8. Zakgeldproject 

 Opvoedingsondersteuning met lotgenoten, maatschappelijk werk en Figulus  

9. Huisbezoeken 

 Verbinding maken, doorbreken isolement 

 Inzicht krijgen in persoonlijke situaties en wijzen op hulpmogelijkheden 

 Mogelijkheden bieden mee te doen aan activiteiten van het Meedoenpact 

10. Speciale gevallen selecteren waar de gemeente  i.s.m. partners oplossingen te vinden 

buiten de regels om. Passend binnen de omgekeerde verordening. 
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Bijlage 4 – DeKrux 

 

De Krux 

De KruX is een netwerk van mensen die zoeken naar wat er echt toe doet in het leven. Samen 

vinden we nieuwe en oude wegen van christelijk geloof. We beleven, leren, inspireren en 

verbinden. De KruX is een initiatief van de Protestantse Gemeente Aalten. 

 

Verbinden 

We brengen mensen bij elkaar die betrokken zijn bij de samenleving in Aalten, de Achterhoek, ons 

land en de wereld. Het geloof kan ons daarbij helpen en ons aan elkaar verbinden, maar je hoeft 

niet gelovig te zijn om mee te doen. Iedereen is welkom om met ons op te trekken. 

 

Beleven 

We zoeken naar een beleving van gemeenschap en geloof. Dat doen we vanuit een christelijke 

beleving en invalshoek. We organiseren activiteiten vanuit het besef dat we allen volledig gekend, 

geliefd en aanvaard zijn. Het geloof schrijven we niet voor en vullen we ook niet in voor de ander. 

 

Leren 

We willen leren wat het christelijk geloof in al haar dimensies en diversiteit voor ons kan 

betekenen. We zoeken naar wat we aan het geloof hebben in onze omgeving en onze cultuur. 

Daarbij zoeken we naar kaders en grenzen en ervaren we het geloof niet als een beperking, maar 

als een uitgangspunt voor onze ontdekkingstocht. 

 

Inspireren 

We willen onszelf en onze omgeving laten inspireren door geloof in bestaande en nieuwe vormen te 

doordenken. Daaruit ontstaan wellicht nieuwe inzichten, contacten en initiatieven.  

 


