
Pioniersplan

vanuit

De Drie Ranken



Aanleiding

- Mijn Kerk / Visie 2030 

- Afname jongere generaties (tot 45 jaar)

Besluit kerkenraad: 

- Missionair: extra inzet op leeftijdsgroep

- Zoeken naar vormen die aanspreken



Pioniersplek: 
een nieuwe vorm van kerk zijn voor mensen
die niet (meer) naar de kerk gaan

Uitzenden:
kerk treedt naar buiten en
luistert naar behoeften



Doel pioniersplek De Drie Ranken:

* Dat andere vormen van ontmoeting, 
bezinning en gemeenschapsvorming 
meer jonge mensen de waarde van geloof 
in hun eigen leven helpen te ontdekken 
en / of verdiepen.

* En dat dit leidt tot nieuwe vormen van 
gemeentezijn.



Doelgroep:

1) Twintigers en dertigers zonder kinderen

2) Volwassenen van ca. 30-45 jaar, 
met  hun kinderen 



Uitgangspunten:

- missie & visie van De Drie Ranken

- niet ten koste van leden tot 45 jaar die 
participeren in de geloofsgemeenschap

- zoeken naar verbinding en
kruisbestuiving van pioniersplek 
en geloofsgemeenschap



Naam: de Proeftuin

* Stekje van De Drie Ranken

* Deel van dezelfde 
Wijnstok

* In eigen grond



Naam: de Proeftuin

* Oefenplek voor het leven
met God

* Leren met vallen
en opstaan

* Plezier,
ontspanning
en groei



Pioniersteam:
Professionals:
Gertrudeke van der Maas 9 uur per week
Mariska Litjes 4 uur per week

Vrijwilligers:
doelgroep 1 - Elbert Vink

Lidwien Kruijswijk Jansen
doelgroep 2 - Nicolet Groeneweg

Susan van de Hel
Rutger van Rozen



Alles begint met luisteren



Traject
1 jan 2019 start pioniersplek

jan-apr luisterfase + paar activiteiten
ontwikkelen website + PR-plan

apr-jun oogst luisterfase verwerken
en ontwikkelen aanbod

sep start seizoen activiteiten



Waarom nu een pioniersplek? 
- urgentie inzet op jonge generaties

- nu formatie pastores (nog) inzetbaar en 
pioniersteam dat er zin in heeft

- professionele begeleiding Protestantse Kerk

- subsidie mogelijkheden:
tot max. € 12.000 per jaar (3 jaar lang) van    
Protestantse Kerk en Maatschappij van Welstand

en waarschijnlijk subsidie vanuit PGA 
(€ 4.000 – 8.000)



Financiën per jaar
Effectieve kosten voor De Drie Ranken
(kosten predikant, Mariska Litjes + activiteiten)
per jaar € 13.000 – 15.000

Subsidie per jaar:
Protestantse Kerk €  8.000
Maatschappij van Welstand €  4.000
Subsidie pionierbegeleiding €  1.800
Verzoek Protestantse Gemeente €  8.000 
Apeldoorn



Eindverantwoordelijkheid: 

Wijkkerkenraad De Drie Ranken
- afstemming met kleine kerkenraad
- binnen beleid pioniersplan kan pioniersteam 

zelfstandig werken
- financieel beheer: Peter Hoffer

Na twee jaar pionieren: 

Evaluatie tussen pioniersplek en kerkenraad 
(en landelijke kerk) over ondersteuning na 3 
jaar, in geval van succesvolle pioniersplek. 


