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Inleiding
De Protestantse Gemeente Lonneker, hierna te noemen Kapelgemeente, heeft als wijkgemeente
binnen de Protestantse Gemeente Enschede altijd aangegeven te handelen vanuit de volgende
uitgangpunten:
1. Instandhouding erediensten in Lonneker.
2. Een eigen predikant.
In dit beleidsplan brengen we nieuwe en oude ideeën samen om hieraan invulling te geven en om
vast te leggen wat voor een kerkelijke gemeenschap wij willen zijn.
Dorpskerk
De Kapelgemeente wil zich profileren als een Dorpsgemeente. Dit betekent voor ons een gemeente
die zich kenmerkt door:
- Kleinschaligheid
- Saamhorigheid
- Verankering in de gemeenschap van het dorp Lonneker
Deze kenmerken vullen wij in vanuit de naam van onze kapel. De naam van de Kapel is ‘Uit Liefde’.
Kapel Uit Liefde
Vanuit deze naam wil de Kapelgemeente een open en warme gemeenschap zijn, waarin mensen
aandacht hebben voor elkaar, elkaar troosten en bemoedigen en elkaar enthousiasmeren. Dit geven
wij vorm door:
- Samen het geloof te belijden tijdens de erediensten.
- Door elkaar te ontmoeten na de eredienst onder genot van een kop koffie en thee.
- Door de diverse activiteiten, zoals het organiseren van een verjaardagsmiddag voor 80+,
kerstbijeenkomst voor alle lidmaten, Paasontbijt, Startzondag etc.
- Door samen het onderhoud te doen aan de gebouwen en de tuin.
- Het onderhouden van een Bijbeltuin.
- Door oog te hebben voor nood, ziekte, jubilea, etc. en hier aandacht aan te schenken.
- Door open te staan voor iedereen die in de Kapel komt of wil komen, waarbij gastleden welkom
zijn.
- Door actieve deelname in en bijdragen leveren aan het geestelijke, sociale en culturele leven in
Lonneker.
Gemeente opbouw
Er zal actief worden gewerkt aan de opbouw van de gemeente. Dit willen wij bereiken door
- Aansprekende erediensten.
- Aandacht voor gemeenteleden; ziekte, blijdschap, geboorte, overlijden of zomaar een
huisbezoek. Het middenkader van onze lidmaten (30+) willen we extra aandacht gaan geven door
huisbezoeken, activiteiten organiseren om elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen kijken
hoe we het geloof samen kunnen delen en elkaar in kunnen sterken. Dit hoeft niet per sé in
en/of na de eredienst te zijn. We zullen samen uit zoeken hoe hier verder invulling aan te geven.
- Nieuwe leden die bij ons komen verwelkomen binnen onze gemeente. Hen van de juiste
informatie voorzien zodat zij de warmte en de kleinschaligheid gaan waarderen waardoor ook zij
zich binnen onze gemeente thuis zullen gaan voelen.

Invulling predikantsplaats
De Kapelgemeente heeft op dit moment nog geen mogelijkheid om een deeltijd (33%) predikant te
beroepen. Gelukkig is mw. Ds. M. Schepers-Van der Poll, emeritus-predikant, bereid om de
Kapelgemeente tot 1 januari 2017 bij te staan in het pastoraat. Zij wil zich na 1 januari 2017 voor
twee jaar verbinden aan de Kapel als emeritus-predikant.
Dit geeft de Kapelgemeente ruimte om zich te beraden over de wijze waarop het uitgangspunt
‘eigen predikant’ op structurele wijze kan worden ingevuld. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gedacht
aan een combinatie-gemeente in de zin van Ordonnantie 2-15.
Gastpredikanten hebben de afgelopen jaren al aangegeven graag voor te gaan in de Kapel en hiertoe
ook de komende jaren bereidt zijn. Twee van deze gastpredikanten (waarvan Ds. M. Schepers-Poll er
‘’en van is) gaan inmiddels ca 1 maal per maand voor. Hierdoor staat de nodige continuïteit van
voorgangers bij de erediensten.
Jeugdwerk
Momenteel tellen we 38 jeugdleden onder de 20 jaar binnen onze Kapelgemeente. Om deze bij de
Kapelgemeente te betrekken en behouden is er 2 wekelijks, tijdens de 40-dagentijd en adventstijd
wekelijks, kinderdienst tot 12-jarigen. De oudere jeugd worden betrokken bij diverse activiteiten
zoals de erediensten( organiseren van gezinsdiensten, betrekken bij taken tijdens de eredienst zoals
collecteren en dvd-opnamen) en het helpen bij de organisatie van andere activiteiten buiten de
erediensten. Wij streven er naar hiervoor een jeugdouderling aan te trekken.
Informatie en communicatie
De Kapelgemeente wordt op de volgende wijzen geïnformeerd:
- Met het informatieboekje, dat ieder half jaar wordt bijgewerkt en aan alle leden wordt
toegestuurd.
- Via de website, die het actuele nieuws bevat.
- Publicaties over het wel en wee van de Kapelgemeente in het dorpsblad ‘Op en om ’n Bult’ en in
‘Kerk & Stad’.
- Verlengde koffieochtend resp. gemeentedag. Om de Kapelgemeente te informeren over
belangrijke ontwikkelingen zal, indien de kerkenraad dit nuttig en/of nodig acht of de kerkorde
dit vereist (bijv. het horen van de gemeente), een verlengde koffieochtend worden
georganiseerd. Indien het onderwerp dit vereist zal hiervoor een gemeente avond/dag worden
belegd.
- Samen met de jeugd zal worden bekeken om als Kapelgemeente actief te worden op social
media als Facebook, Instagram en Twitter.
Plaats in Lonneker samenleving
De Kapelgemeente wil graag zichtbaar zijn in de Lonneker samenleving. Dit doet zij via
de maandelijkse bijeenkomsten van de jongeren sociëteit de Ruit, die voor iedereen
toegankelijk is;
het organiseren van de 2-jaarlijks Bazar;
- het samen met de katholieke gemeenschap in Lonneker vieren van Palmpasen en
Oogstdienst
- het ter beschikking stellen van kapel en/of Heerstéé voor diverse activiteiten.
- de Bijbeltuin is voor iedereen te bezichtigen; een aantal malen per jaar worden er door de
vrijwilligers, die de tuin onderhouden, rondleidingen gegeven. Bijvoorbeeld de
monumentendag en een onderdeel van de Kunstroute Lonneker
- Door organiseren overige maatschappelijke resp. pastorale activiteiten i.s.m. met de
predikant.
Met alles wat we hierboven hebben beschreven willen wij ons geloof uitdragen door de openheid, de
gastvrijheid en de verbondenheid binnen onze Kapel.
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