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Beleidsplan 2017-2020
Inleiding
De Westfriese Ecclesia is een stichting, in 2000 opgericht door een aantal personen uit verschillende
kerken in West-Friesland, die vanuit een oecumenische gezindheid een plek willen creëren voor
mensen die zoeken naar nieuwe, goed verzorgde en inspirerende vormen van liturgie en bijbeluitleg.
De vieringen zijn opgezet in samenwerking met de Amsterdamse Studentenekklesia en zijn geënt op
het liedrepertoire en de prediking, zoals die daar in de afgelopen veertig jaar zijn gegroeid.

Wie zijn wij

De Stichting Westfriese Ecclesia, roepnaam Westfriese Ekklesia, is opgericht in 2000 om op basis van
een oecumenische gezindheid inspirerende vieringen en leerhuizen te organiseren.
De Stichting wil geen kerkgemeenschap zijn in die zin dat er geen invulling wordt gegeven aan het
hebben van leden, het verzorgen van zielzorg, armenzorg, vieringen van doop, huwelijk en overlijden.
Wel wil zij haar solidariteit met de wereld tonen door het houden van uitgangcollectes voor doelen
van mensen in nood in de eigen regio en de verdere wereld om ons heen.
De Stichting heeft als beleid geen mensen in vaste dienst te nemen en wil uitdrukkelijk ook geen
materieel goed verwerven en beheren.

Wat is ons doel, waar gaan wij voor?

De bevordering van het geestelijk welzijn ongeacht de gezindte. Daartoe wordt vanuit een
oecumenische gezindheid een plek gecreëerd voor mensen die zoeken naar nieuwe en inspirerende
vormen van liturgie en leerhuis.
Dit wordt verwezenlijkt door het organiseren van bijeenkomsten van spirituele en godsdienstige aard
(de vieringen) en/of van culturele aard (de leerhuizen).

Hoe gaan we daarmee aan de slag?
Inhoudelijk
Onder leiding van leden van het Stichtingsbestuur, bijgestaan door vrijwilligers en een enthousiast
gemengd koor van ca dertig leden, worden de vieringen en leerhuizen georganiseerd. Per seizoen,
dat loopt van september tot en met juni in het daaropvolgende jaar, zijn dat maximaal 10 vieringen
en minimaal 4 leerhuizen.
De samenstellers van de vieringen stemmen schriftlezingen, toespraak, gebeden en liederen
zorgvuldig op elkaar af. De voorgangers komen uit West-Friesland en de Amsterdamse Ekklesia
De ontwikkeling van nieuwe activiteiten is in studie en zal waarschijnlijk in het volgende seizoen
resulteren in een aantal concrete plannen.
De bijeenkomsten worden gehouden in het kerkgebouw te Wognum van de PKN gemeente
“Het Vierkant.”
Financieel
De Stichting streeft naar een sluitende begroting. De inkomsten zijn afkomstig van legaten, donaties,
giften, collectes en contributies koor. De uitgaven zijn in principe gelijk aan de inkomsten en voor het
opvangen van onverwachte uitgaven of verminderde inkomsten wordt er een bescheiden reserve
aan gehouden.
Samenwerken met anderen
Daarnaast werken we – inhoudelijk - samen met de Amsterdamse Ekklesia en – praktisch – met de
lokale PKN Gemeente “Het Vierkant”.

Communicatie
Communicatie vindt plaats doormiddel van:
1.Ekklesiaberichten (1 keer per jaar)
2.Website (www.westfrieseekklesia.nl
3.Via internet berichten (voor elke viering en leerhuis)
Via dag- week en dorpsbladen.

Evaluatie en Bijstelling Beleidsplan
Eén keer per jaar, in de maand juni, wordt de begroting gemaakt voor het nieuwe seizoen, dit loopt
van september tot en met juni. De begroting wordt vervolgens door het Stichtingsbestuur
vastgesteld. Het thema van komende seizoen, de planning van de vieringen en de leerhuizen en
eventuele nieuw te ontwikkelen activiteiten worden eveneens in de maand juni door het bestuur
vastgesteld. Indien noodzakelijk wordt het beleidsplan bijgesteld.
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