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BELEIDSPLAN WERKHOFGEMEENSCHAP 2016-2020
ONZE MISSIE
Een open plek
voor religieuze bezieling
in verbinding met de ander
Onze vereniging, ontstaan in de jaren dat de monialen Augustinessen in de priorij “Gods
Werkhof” woonden, wil het gedachtegoed van de zusters voortzetten: gastvrijheid,
openheid, respect voor andere opvattingen, gemeenschapszin.
Vanuit die traditie willen we ruimte bieden voor ieders zoektocht in het leven.
Wij zijn een oecumenische gemeenschap in de meest brede zin: met onze wortels in de
joods-christelijke traditie willen we ook een open blik hebben naar andere tradities. We
willen een plek zijn waar ze met elkaar in gesprek gaan en elkaar inspireren.
Die missie zal ook de komende vijf jaar onze leidraad zijn.

KERNGROEP
De kerngroep geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid
en het financieel beheer van de Werkhofgemeenschap. Zij onderhoudt contact met en is
aanspreekpunt voor de groepen die binnen de Werkhofgemeenschap actief zijn.
De kerngroep is werkgever van de dirigent.
Hoewel het ledenaantal redelijk stabiel is, zijn we aan het vergrijzen. Het blijft een uitdaging
om alle taken te blijven vervullen. Vanuit een positieve houding willen we ons echter blijven
richten op de toekomst en ons blijven inzetten op een volwaardige voortzetting van al onze
activiteiten
We gaan werken aan uitbreiding van het aantal leden, onder andere door het gezicht naar
buiten van de vereniging met een nieuwe website,
we geven ondersteuning om de basistaken te vervullen,
en waar nodig zullen we bijsturen en beslissingen nemen.
Die betreffen uiteraard zowel de menskracht van onze vereniging als ook de financiële kant.
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ZONDAGMORGEN
Beleef de verhalen, de muziek, de stilte……
De wekelijkse vieringen op zondagmorgen zijn beeldbepalend voor de Werkhofgemeenschap. Velen zijn er bij betrokken. Het open karakter en de oecumenische uitstraling
willen we behouden.
De vieringen van Schrift en Tafel blijven uitgangspunt. Daarnaast geven we ruimte aan
andersoortige vieringen, de ZondagMorgenAnders-vieringen(ZMA). Terwijl de vieringen van
Schrift en Tafel voornamelijk gebaseerd zijn op de joodse en christelijke traditie, is er in de
andersoortige vieringen ruimte voor teksten, vormen en rituelen uit andere bronnen. Dit
kunnen andere religieuze of mystieke stromingen zijn, eigentijdse leraren en mystici, maar
ook ieders eigen inspiratie is welkom.
De liturgiegroep zal de vorm, inhoud en kwaliteit van de vieringen blijven aansturen,
bewaken en evalueren, uiteraard met inachtneming van ieders mogelijkheden. Zo kunnen
lectoren indien nodig altijd om feedback vragen. Ze blijft zich inzetten voor vieringen van
een hoog niveau: spiritueel-inhoudelijk, muzikaal, met oog voor esthetische details,
gevarieerd.
De gezamenlijke voorbereiding van de vieringen is een belangrijk kenmerk van de
Werkhofgemeenschap. Niet alleen door de bezinning op de teksten, maar ook door de
ontmoeting met elkaar. Het voornemen is dit te blijven stimuleren en onder de aandacht te
brengen.
Het koor vervult een belangrijke rol in de vieringen. De leeftijd van de leden is een punt van
aandacht. Via website, facebook en regionale pers en door mond op mond-reclame
zal aan werving worden gedaan.
Een aandachtpunt is het blijven stimuleren van creativiteit en oorspronkelijkheid: één van de
onderscheidende kenmerken van de Werkhofgemeenschap. Wij willen niet zozeer steeds
weer alles anders doen, maar wel prikkelend en stimulerend bezig zijn om te zoeken naar
nieuwe in de huidige tijd aansprekende vormen van vieren.

INSPIRATIE
Laat je in kleine kring inspireren rond uiteenlopende thema’s
Inspiratie betekent voor ons in de eerste plaats: elkaar inspireren door te delen wat jou
inspireert en in beweging zet en je laten meenemen en verwonderen door de ander.
We vinden onze inspiratie in het bestuderen van teksten uit de bijbel, in bijvoorbeeld een
cursus “Intuïtief Bijbellezen” en ook in de teksten van Augustinus, in bijvoorbeeld de
Augustinus’ leeskring.
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Daarnaast zijn leden van de Werkhofgemeenschap betrokken bij activiteiten als
Zenmeditatie, sacrale dans, leesgroep Bhagavad Gita: bronnen die aansluiten op onze
zoektocht.
Het is belangrijk dat al deze activiteiten voortgang vinden.
De bezinningsgroep sluit daar op aan. Zij inventariseert initiatieven en organiseert
activiteiten met het oog op verdieping in religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke
bronnen en thema’s. In omvang zal het gaan om twee bijeenkomsten per jaar. De vorm kan
variëren. Waar mogelijk wordt in de uitwerking aansluiting gezocht bij thema’s die in
zondagse vieringen centraal staan om een samenhang te creëren.
Samenwerking met individuele leden en andere werkgroepen binnen de Werkhofgemeenschap is een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te verwezenlijken.
Iedereen kan wensen en ideeën aandragen. In samenspraak zal bekeken worden hoe en
wanneer deze het best uitgevoerd kunnen worden.

ONTMOETING
Ervaar de ruimte in jezelf in de ontmoeting met de ander
De Werkhofgemeenschap: zo wordt het door veel leden ervaren.
In eerste instantie vinden de contacten plaats voor, in en na de vieringen en zeker ook in alle
groepen waarin we met elkaar een bijdrage leveren aan het (voort)bestaan van onze
gemeenschap. Maar daarnaast ook bij het samen wandelen en kamperen.
De onderlinge betrokkenheid en de zorg van de leden voor elkaar wordt als hartverwarmend
en stimulerend ervaren.
In vluchtige en soms in diepgaande contacten merken we dat de verschillende kerkelijke of
religieuze achtergronden nauwelijks een rol spelen, maar eerder als verrijkend worden
ervaren.
We willen al deze vormen van contact ook voor de komende jaren behouden.
De contactgroep stimuleert en coördineert de onderlinge communicatie en is
aanspreekpunt voor de Werkhoftafel en de Foyers.
De Werkhoftafel is een informele plek van ontmoeting waar interesses worden gedeeld en
waar samen wordt gegeten. Er is een spreker of er wordt muziek ten gehore gebracht. Ook
mensen van buiten de Werkhofgemeenschap zijn welkom.
De Werkhoftafel wordt zes keer in het jaar gehouden.
De Foyers zijn bijeenkomsten van leden van onze gemeenschap of mensen die in onze
gemeenschap zijn geïnteresseerd, waarin ongeveer vijf of zes mensen elkaar ontmoeten. De
ontmoetingen zijn afwisselend bij de deelnemers thuis, en er wordt bij toerbeurt gezorgd
voor een eenvoudige maaltijd. De gesprekken hebben een informeel en persoonlijk karakter.
De voortgang van de Foyers wordt bepaald door het aantal geïnteresseerden. Voldoen we
hier niet aan dan slaan we een jaar over.
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SAMENLEVING
Hoe raak je meer betrokken?
Voor de Werkhofgemeenschap is het belangrijk om datgene wat we met elkaar delen ook
zichtbaar te maken in onze betrokkenheid bij de samenleving.
Dit komt tot uiting in deelname aan de maandelijkse wake bij kamp Zeist (solidariteit met
uitgeprocedeerde asielzoekers) en door ons te verbinden aan een aantal projecten in de
omgeving of in de ontwikkelingslanden (zie diaconale collectes). Verder is er iedere maand
gelegenheid om brieven te schrijven voor Amnesty International om te pleiten voor een
rechtvaardige behandeling van politieke gevangenen, en scheppen we ruimte voor de
producten van de Wereldwinkel: een eerlijke prijs voor mensen in de ontwikkelingslanden.
De doelstelling van de Actualiteitengroep is van oudsher verbonden met de onderwerpen
vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping, geïnspireerd door de Wereldraad van
kerken. Voor onze gemeenschap komen hierin twee lijnen bij elkaar: themabijeenkomsten
zowel als diaconale collectes.

Themabijeenkomsten
In themabijeenkomsten zullen we aandacht besteden aan maatschappelijke vraagstukken,
zoals de ingrijpende sociaal economische veranderingen of vragen rond klimaatverandering
en milieu. We zullen een beroep doen op ter zake kundige personen om inleidingen te
verzorgen en ons te inspireren natuurlijk mits er voldoende belangstelling is vanuit onze
Werkhofgemeenschap
Diaconale collectes
Het doel is door onze geldelijke bijdrage een lichtje aan te steken voor medemensen
materieel of immaterieel en mede uitdrukking te geven aan de maatschappelijke
betrokkenheid van onze gemeenschap.
Er wordt er een zekere flexibiliteit betracht, rekening houdend met wensen uit de
gemeenschap. Per kalenderjaar zijn er een vijftal collecteperioden.
Leden van de Werkhofgemeenschap kunnen een nieuw collectedoel voorstellen bij de
Actualiteitengroep.
Er wordt van uit gegaan dat doelorganisaties een erkende rechtspositie hebben zowel als
een ANBI keurmerk. De Actualiteitengroep toetst nieuw aangebrachte collectedoelen aan
de bovenstaande criteria.
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FINANCIËN
Elk jaar zal een begroting met de te verwachten uitgaven en inkomsten door de Algemene
Leden Vergadering worden vastgesteld.
De kosten van de Werkhofgemeenschap worden gedekt door de jaarlijkse bijdragen van de
leden en andere giften van leden, sympathisanten en bezoekers van de zondagse vieringen
of andere bijeenkomsten. De hoogte van de bijdrage van de leden is in principe voor een
ieder vrij te bepalen, maar de totale kosten moeten wel gezamenlijk opgebracht worden.
Aan de hand van de begroting wordt aan de leden bekendgemaakt wat de gemiddelde
bijdrage per lid moet zijn om de kosten te kunnen dekken. De minimale bijdrage per lid
wordt door de leden in de Algemene LedenVergadering bepaald.
Voor de continuïteit van de vereniging is het van belang een financiële buffer te hebben. Er
wordt naar gestreefd om op de balans het eigen vermogen te handhaven op € 35.000.00.
Naar verwachting zal dit bedrag eind 2015 de hoogte van de algemene reserve zijn. Deze
algemene reserve wordt ook voldoende geacht voor onverwachte en onevenwichtige
kostenposten. Behalve voor groot- onderhoud en vernieuwing van het instrumentarium
zullen daarom geen reserveringen meer worden gedaan.

PUBLICITEIT
In de tweemaandelijkse BERICHTEN worden leden en belangstellenden op de hoogte
gehouden van de activiteiten en het wel en wee van de Werkhofgemeenschap.
Daarnaast zal er periodiek emailcontact met de leden zijn.
De in 2014 opgerichte gouddelversgroep zal zich blijven richten op activiteiten om de
Werkhofgemeenschap meer onder de aandacht te brengen en nieuwe leden te werven.
Website en facebook zullen daarbij ondersteunend zijn. Activiteiten die openstaan voor
niet-leden blijven zoveel mogelijk aangeboden aan de regionale pers.
COLOFON
Vereniging Werkhofgemeenschap, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven.
E-mail: secretariaat@werkhofgemeenschap.nl
Website: www.werkhofgemeenschap.nl
Banknr. NL67 TRIO 0390 9547 13
Kamer van Koophandel nr. 30148491
ANBI
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