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Evaluatie 1 beleidsplan Protestantse gemeente van bijzondere aard Bethelkerk 

te Enschede 2017-2020 (12 februari 2019).  

Dit beleidsplan is op 12 december 2017 door de kerkenraad vastgesteld. 

In bijlage 1 “Punten voor de jaarlijkse evaluatie” staat het volgende:       

 Elk voornemen wordt in een tabel geplaatst. Daarnaast wordt geformuleerd wie kartrekker van 

het voornemen is en wanneer er een resultaat of ontwikkeling verwacht wordt. 

 Tevens worden alle voornemens langsgelopen om te zien of deze nog steeds van toepassing en 

haalbaar zijn. Zo niet, dan worden ze anders geformuleerd of verwijderd. 

 De evaluaties worden gecommuniceerd met de gemeente via Bethelbode en website.  

Hieronder het resultaat van de eerste evaluatie, die plaatsvond in de vergadering van de kerkenraad 

op 12 februari 2019. 

Hoofdstuk 1 Huidige Visie en Evalautie beleidsplan 2017-2020. 

Voornemen Evaluatie Trekker 

1.3  
Om het beleidsplan dynamisch te 
houden zal evaluatie van het plan 
minimaal 1 x per jaar door de kerkenraad 
plaatsvinden 
Voorstel: Voornemen op de agenda 
zetten voor de eerste 
kerkenraadsvergadering in het nieuwe 
seizoen. 

 
De evaluatie zal bij voorkeur elk 
jaar plaatsvinden tijdens een 
thematische vergadering 

 
Scriba 

 

Hoofdstuk 4 Jeugdwerk, zondagsschool en kindernevendienst. 

Voornemen Evaluatie Trekker 

4.1 
De ouderling(en) met speciale aandacht 
voor de jeugd gaan zich toeleggen op het 
maken van een jeugdplan waarin de in 
dit hoofdstuk genoemde zaken verder 
worden uitgewerkt in praktische punten. 

 
Ook de vorig jaar benoemde 
jeugddiaken heeft hier een taak. 
T.a.v. het overleg met studenten 
wordt een aantal punten op 
papier gezet. 

 
 
 
B. Walet 

 

Hoofdstuk 5 Missionaire roeping. 

Voornemen Evaluatie Trekker 

5.1.2 
De huidige folder (met informatie) van 
Bethel zal worden geactualiseerd en het 
verspreidingsplan opnieuw bekeken. 

 
De huidige folder is gedateerd en 
moet (inderdaad) worden 
geactualiseerd.  

 
De heer 
Westenberg 
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Hoofdstuk 6 Eredienst 

Voornemen Evaluatie Trekker 

6.1.2 
Mogelijkheid onderzoeken om weer 1 x 
per jaar een jeugddienst te houden. 

 
Voornemen handhaven. 

 
Jeugdouderling 

6.1.3 
Het idee onderzoeken om “studenten in 
de eredienst” te organiseren in 
samenwerking met andere kerken.  

 
Voornemen handhaven.  
Zolang er nog met 
gastpredikanten wordt gewerkt, 
Is het moeilijk deze diensten te 
organiseren. 

 

6.1.4 
De mogelijkheid bekijken opnieuw een 
startdienst te organiseren  

 
Bekijken of kan worden 
aangesloten bij de startzondag 
van de PKN met een bepaald 
thema en bezien of daaraan een 
vervolg kan worden gegeven bij 
het geloofsonderricht.  
E.e.a. in overleg met de nieuwe 
predikant.  

 

 

Hoofdstuk 7 Pastoraat en gemeente zijn 

Voornemen Evaluatie Trekker 

7.10 
Actie ondernemen om minder summiere 
informatie op te nemen in de 
gemeentegids; onder meer m.b.t het 
vermelden van namen en geboortedata.   

 
Voornemen laten staan.  
De gevolgen van de recente 
wetgeving op het gebied van 
privacy (verder) bestuderen. 

 
College van 
Kerkrentmeesters 

7.11 
Bekijken of het zinvol is om de 
Bethelbode aan te bieden via de website 
van Bethel. 

 
Voornemen laten staan. 
Zie hierboven bij 7.10. 

 
College van 
Kerkrentmeesters 

 


