Stappenplan op weg naar een missionaire (wijk)gemeente
a. de geloofsgemeenschap en het kernteam hebben samen met de zendende
gemeente besloten dat de pioniersplek (stapsgewijs) zelfstandig wordt
b. het kernteam meldt dit aan de pioniersbegeleiding van de Protestantse
dienstenorganisatie en de classis, en indien aanwezig aan de lokale
pioniersbegeleiding.
c. afhankelijk van de keuze missionaire gemeente of
missionaire wijkgemeente worden de vervolgafspraken met de lokale (zendende)
gemeente of de classis gemaakt.
d. Het kernteam wordt voortaan (ook) de commissie van de zendende kerkenraad of classis
genoemd. De samenstelling van het kernteam/de commissie kan wijzigen. Wijzigingen
worden cf. de regeling (zie punt i), ingevoerd. Het team geeft leiding aan de
geloofsgemeenschap onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan die
kerkenraad of classis.
e. In de kerkenraadscommissie of classicale commissie zit tenminste één
ambtsdrager die benoemd wordt in de zendende kerkenraad of classis.
f. Deze ambtsdrager kan de bevoegdheden van een predikant houden of krijgen op basis
van ordinantie 2-6. (Dit kan de komende tijd nog veranderen)
g. De sacramenten kunnen ook gevierd worden met een vaste betrokken predikant of met
gastpredikanten.
h. Binnen LRP kan de missionaire (wijk)gemeente een plek voor de eigen
ledenregistratie krijgen. Betrokkenen kunnen ook elders lid worden of blijven.
i. Diverse afspraken met de zendende gemeente worden bij voorkeur vastgelegd in een
plaatselijke regeling. Daarin worden in ieder geval de personele bezetting, het aantal
leden en functies binnen het kernteam/de commissie, de ledenadministratie,
de (wijk)grenzen, de naam van de (wijk)gemeente en de financiële afspraken
beschreven. De dienstenorganisatie stelt d.d. januari/februari 2022 een model
regeling op.
j. Missionaire gemeenten hoeven niet mee te doen in classicaal verband. Ze mogen wel
meedoen in de nog te vormen landelijke leergemeenschap voor nieuwe gemeenten.
k. De (wijk)gemeente viert in aanwezigheid van enkele vertegenwoordigers van de
(zendende) kerkenraad of classis de start van de nieuwe missionaire (wijk)gemeente.

