start pioniersplek

stap voor stap

in gesprek

Dat is altijd het begin: de missionair consulenten gaan in gesprek met de
initiatiefnemers, dus met de (aanstaande) pionier en de kerkenraad.

intentieverklaring

Er zijn enkele voorwaarden om de volgende stap naar een intentieverklaring te
zetten, namelijk:
•
•
•

er is een pioniersteam van 2 tot 7 personen;
een gemeente / kerkenraad is betrokken;
de missionair consulenten constateren dat het initiatief kan
uitgroeien tot een pioniersplek.

Met de intentieverklaring spreken de drie betrokken partijen uit dat ze het
voornemen hebben om een pioniersplek te starten.

pioniersplan

Na het ondertekenen van de intentieverklaring krijgt het pioniersteam zeven
maanden om een pioniersplan op te stellen. Daarvoor is een format beschikbaar,
dat de (aanstaande) pionier samen met de missionair consulenten invult.
In die zeven maanden ontmoet het pioniersteam één of meer keren een
fondsenwerver / financieel deskundige (tenzij men geen prijs stelt op deze
expertise die door deputaten evangelisatie betaald wordt).

Draagvlak is belangrijk! Daarom bekijken meerdere mensen het plan en geven
er commentaar op. Denk bijvoorbeeld aan het pioniersteam, de missionair
consulenten en de kerkenraad, naast de fondsenwerver / financieel deskundige.
De reacties worden verwerkt in het pioniersplan.
Het proces van fondsenwerving kan dan (desgewenst) beginnen. De pioniersplek
levert hiervoor enkele betrokken medewerkers aan.

samenwerkingsovereenkomst

De missionair consulenten besluiten of een pioniersplek met het ingediende plan
van start kan gaan. De officiële start wordt een feestelijke gebeurtenis met
alle betrokken partijen, medewerkers en bezoekers. Het pioniersteam, de
zendende kerkenraad en deputaten evangelisatie tekenen de
samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. Deze ondertekening kan bijvoorbeeld
gepaard gaan met een feestelijke (ere)dienst van gebed en dank, belegd op
locatie door de zendende kerkenraad.

aan de slag

Het pioniersteam kiest een pioniersbegeleider, dit is vooralsnog een keuze uit
één van de missionair consulenten. De pioniersbegeleider staat voor 40 uur per
jaar kosteloos ter beschikking, neemt geregeld contact op, laat zich uitnodigen
bij teamvergaderingen en bijzondere momenten in het bestaan van de
pioniersplek en dergelijke.

De pioniersbegeleider is ook aanwezig bij de pionierstrainingsdagen die de
leergemeenschap pionieren van de Protestantse Kerk aanbiedt om het
pioniersteam tijdens deze dagen te coachen. Het pioniersteam (2 tot 7
personen) participeert minimaal één keer per jaar in deze pionierstraining. De
bijdrage in de kosten (€ 50 per persoon voor 2 dagen met overnachting, eten en
drinken) kunnen bij deputaten evangelisatie CGK gedeclareerd worden.

voortgang

Jaarlijks maakt het pioniersteam een ontwikkelverslag van de stand van zaken
van de pioniersplek. Onze fondsenwerver / financieel deskundige is beschikbaar
voor zogeheten onderhoudsgesprekken rond de voortgang van de
fondsenwerving.

Na 3 jaar vindt evaluatie plaats met de mogelijkheid van verlenging van de
begeleiding voor een tweede periode van 3 jaar.

contact

Het missionair team op het CGK Dienstenbureau staat klaar ter ondersteuning.
evangelisatie@cgk.nl | www.cgk.nl/evangelisatie | 0318- 582364

versie 7 december 2018

