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1) Inleiding: 

 

Het  feest van het 25-jarig bestaan van de OVG ligt achter ons en het 30-jarig jubileum doemt op aan 

de horizon. Dit perspectief is aanleiding voor het bestuur zijn visie op de ontwikkeling van de OVG in 
de (nabije) toekomst in een meerjaren-activiteitenplan vast te leggen.  
Daarnaast beoogt dit plan: 

 het vormgeven van de plannen en ideeën  die de afgelopen jaren in de verschillende 
bijeenkomsten zijn geopperd;  

  het bieden van duidelijkheid ten aanzien van de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende groepen en professionals binnen de OVG. 

Het meerjaren-activiteitenplan vertaalt het bestuur in een jaarlijks activiteitenplan, dat met de 
gemeenschap besproken wordt tijdens de jaarlijkse gemeenschapsavond.  

 
2) Een karakteristiek van de OVG: 

 

Sinds haar ontstaan heeft de gemeenschap zich gekenmerkt door:  

 betrokken vrijwilligers 

 zelfwerkzaamheid 

 enthousiasme en vitaliteit 

 creativiteit 

 ruimte en vrijheid 

 diversiteit 

 het doorgeven en ontvangen van de traditie aan en door jongeren.  

 spiritualiteit 

Hoewel deze karakteristiek niet voor iedereen compleet zal zijn, zijn bovengenoemde aspecten van de 
gemeenschap onontbeerlijk voor de continuïteit ervan.  
 

3) Aanzet tot beweging: 

 

Uit de bijeenkomsten die de afgelopen jaren zijn gehouden, blijkt dat de OVG in beweging wil blijven 
door haar uitgangspunten te herijken en door zich af te vragen hoe ze de continuïteit van de vieringen 
kan waarborgen. 

Daartoe wil het bestuur een commissie samenstellen die een toekomstvisie schetst voor de OVG voor 
de komende 3 tot 5 jaar waarmee de OVG zijn koers kan bepalen.  
De commissie rapporteert voor 1 juli 2017 aan het bestuur. In het najaar 2017 zal het visiedocument 

gedeeld worden met de OVG gemeenschap.  
 

4) Visie, meerjarenbeleid en strategie:  

 

De in te stellen commissie zal bij het opstellen van die toekomstvisie uitgaan van de onderstaande 

uitgangspunten: 

 De OVG is een gemeenschap die zich baseert op het Evangelie en de Schriften. Dat is de basis 

voor ons samenkomen. 

 De OVG is onderdeel van de infrastructuur van de kerken in Nederland en is daar actief mee in 

verbinding. We voelen ons thuis in het landschap van Ecclesia in Nederland, maar we willen 
ook onze plek in stad en regio innemen. 

 De mensen in de OVG vormen een gemeenschap en geven daar actief vorm aan. Er wordt 
zorgvuldig met elkaar omgegaan, maar ook met de wereld om ons heen. De hoogte en 

dieptepunten in het leven worden mede beleefd en gedeeld in de OVG.  
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 Ieder die zich betrokken voelt draagt op zijn manier bij aan de gemeenschap. Op welke manier 

dat is, is per individu verschillend. 
De jongeren in de OVG krijgen bijzondere aandacht. We streven naar een verbinding met de 

jongeren in diverse vormen. 

 De bijeenkomsten van de OVG worden vanuit de betrokkenen voorbereid. Maar we staan open 

naar de buitenwereld. We maken gebruik van inzichten (en inspiratie) die in de wereld 
beschikbaar zijn. We zijn er attent op niet een in zich zelf gekeerde gemeenschap te worden.  

 We hebben oog voor de vorm en inhoud van de liturgie. Hiervoor hebben we de duiding 
gevonden: “spannende herkenbaarheid”. Muziek,  verkondiging en bezinning staan hierbij 
centraal . Steeds weer blijven we attent op de kwaliteit van de vieringen en we evalueren dit 

regelmatig. Professionaliteit van theologen en musici krijgt en heeft erkenning en prioriteit.  

 Er zijn diverse functies in het bestuur (in brede zin) van de OVG. De OVG-gemeenschap roept 

daartoe mensen op en mandateert hen.  Ieder in een dergelijke functie is dienstverlenend aan de 
gemeenschap en wordt geacht deze te dienen in de brede zin van het woord.  

  
Het meerjarenbeleid zal erop gericht zijn vorm te geven aan bovengenoemde punten, die in een 
jaarlijks activiteitenplan worden weergegeven.  

 
5) Het jaarplan 2017: 

 

A) Algemeen:  
Als wij een geloofsgemeenschap willen zijn en blijven, dan vraagt dat van ons dat wij groepsgewijs en 

individueel de verbinding aangaan met de ander (jong/oud, ervaren/onervaren)  
 

Actiepunt 1) De verschillende groepen van de OVG hebben - na hierover met 
bestuursvertegenwoordigers gesproken te hebben - verwoord hoe zij de laagdrempeligheid en 
openheid van hun activiteiten vorm geven en welke PR-middelen zij daarbij gebruiken. Op de OVG-

website heeft iedere groep zijn visie ten aanzien van zijn activiteiten vermeld.  
Deze gesprekken zullen regelmatig worden herhaald.  

 
B) Bestuur: 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 

 Het kader stellen van de algemene gang van zaken binnen de OVG 

 Het voeren van een verantwoord financieel beleid.  

 Het werkgeverschap voor de professionele krachten die een contract hebben met de OVG. De 
OVG is werkgever van de theologisch medewerker. Voor de muzikale ondersteuning zijn 

zzp’ers aangetrokken.  

 Het zorg dragen voor een bij de OVG passende huisvesting.  

 
Actiepunt 2) Minstens één maal per jaar voert een delegatie van het bestuur een gesprek met de 

beroepskrachten. Hier komen ook hun ervaringen met de onder ‘Visie, meerjarenbeleid en strategie’ 
genoemde uitgangspunten van de OVG aan de orde.  
 

Actiepunt 3) Jaarlijks belegt het bestuur in april een gemeenschapsavond. Daar worden het jaarverslag 
van het bestuur en van de diverse groepen binnen de OVG en het financiële verslag besproken.  

Ook hier wordt besproken hoe de uitgangspunten van de OVG (Visie, meerjarenbeleid en strategie) in 
de praktijk functioneren. 
 

C)Vieringen: 
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Actiepunt 4) Het bestuur en het VO overleggen, als daar aanleiding toe is, over actuele liturgische en 

theologische onderwerpen. 
 

Actiepunt 5) Jaarlijks worden de leden van de Pepergemeenschap uitgenodigd om mee te denken over 
het ontwerpen en uitvoeren van het rooster voor het nieuwe kerkelijk jaar. 
 

D. Externe samenwerking: 
De huidige vormen van contact en samenwerking met de binnenstadskerken in Groningen worden 

gecontinueerd en indien mogelijk uitgebreid.  
Die samenwerking houdt in een overleg van voorgangers van de diverse kerken en het jaarlijks 
gezamenlijk organiseren van een oecumenische viering.  

 
E De Groepen 

De OVG kent vele groepen die op hun gebied actief zijn en die ook voor elkaar iets  kunnen 
betekenen.  
 

Actiepunt 6) Op de jaarlijkse gemeenschapsavond worden de ervaringen van de verschillende groepen 
binnen de OVG met elkaar gedeeld en vindt er een uitwisseling van de plannen voor het nieuwe jaar 

plaats. 
 
Actiepunt 7) Jaarlijks worden de activiteiten van de verschillende groepen opgenomen in (een bijlage 

van) het jaarverslag van de OVG.  
 

Actiepunt 8) Om de verbinding te bevorderen worden vacatures in de groepen aan de gemeenschap 
bekend gemaakt, ook via de officiële communicatiemiddelen.  
 

F. Communicatie: 
De OVG beschikt over de volgende communicatiemiddelen: De Zondagsbrief, de Peperclip en de 

website, ieder gericht op verschillende maar elkaar overlappende doelgroepen. 
 
Actiepunt 9) Vacatures in de verschillende groepen worden bekend gemaakt via de Peperclip en de 

website. 
 

Actiepunt 10) De websitebeheerders zorgen voor het up to date houden van de website. 
 
Actiepunt 11) De PR-werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de website ook geschikt te maken 

voor de onderlinge interne communicatie.  


