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Inleiding
Onze kerk behoort tot de Protestante Kerk in
Nederland (PKN). Volgens de kerkorde van de
PKN stelt de kerkenraad telkens voor de
periode van vier jaar een beleidsplan op. Voor
u ligt het beleidsplan voor de periode 20212025. De bronnen voor dit beleidsplan zijn:
-

-

-

Diverse
kerkenraadbijeenkomsten
afgelopen jaren. Tijdens deze (extra)
overlegmomenten
heeft
de
kerkenraad zich bezonnen op de
toekomst van onze gemeente.
Beleidsvoorstellen van de Colleges van
Kerkrentmeesters, Ouderlingen en
Diakenen.
Beleidsplan 2017-2021 voor zover het
beleid niet gewijzigd is.

De sturing op de uitvoering van dit beleidsplan
vindt plaats door tussentijdse evaluaties in
maart en oktober van ieder jaar door
kerkenraad en tijdens de jaarlijkse
gemeentevergadering in november. Op die
manier willen we het beleidsplan levend en
actueel houden, passend bij een levende en
vooruitkijkende kerkelijke gemeenschap. Om
dit plan kort en bondig te houden zal de nadruk
liggen op de hoofdlijnen van het beleid en waar
mogelijk verwezen worden naar de
onderliggende (beleids)documenten.

sterven en zijn opstanding. De liturgie is sober
en de preek staat centraal. Wij willen als
gemeente groeien in geloof en een
persoonlijke relatie met God. Naast de psalmen
en liederen uit de nieuwe liedbundel (Zingen
en bidden in huis en kerk), zingen we graag uit
de eigen bundel. Deze bundel is in 2021 weer
helemaal vernieuwd en aangevuld. Het
kerkelijk jaar is belangrijk voor onze gemeente.
Dit geven wij ook vorm met liturgische
bloemstukken.
Er is veel in de gemeente dat goed is en waar
we dankbaar voor zijn. We komen met een
trouwe kern samen rond het geOPENDE woord
zoals ons gemeentezegel het zegt. In de
diensten mogen we altijd weer stilstaan bij het
verzoenende werk van de Here Jezus en bij de
vraag, welke gevolgen Goede Vrijdag en Pasen
hebben voor ons geloof en voor ons leven in de
praktijk van alle dag. Dat willen we koesteren
en vasthouden. Als gemeente willen wij
gestalte geven aan de roeping tot de on op
geefbare verbondenheid met Israël en de
plaats van Israël in Gods plannen met de
wereld.

Geschiedenis van onze gemeente
Voor de geschiedenis van onze gemeente
verwijzen u graag naar bijlage I

Plaatselijke regeling
Profiel van onze gemeente
Wij zijn een confessionele gemeente. Waarbij
we willen opmerken dat de typering
confessioneel niet helemaal de lading dekt.
Onze gemeente is door z’n eigen geschiedenis
gevormd en heeft hierdoor een geheel eigen
karakter. Centraal staat in onze gemeente de
Woordverkondiging rondom Christus, zijn
verzoenend lijden en

De plaatselijke regeling vindt u in bijlage II

Profielschets predikant
bijlage III
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Evaluatie beleidsplan 2017-2021
Het beleidsplan 2017-2021 geeft prachtig weer
hoe wij een “geopende deur gemeente” willen
zijn. Het beleidsplan is met aandacht en liefde
geschreven. Helaas hebben we de afgelopen 2
jaar niet alles kunnen invullen en kunnen
verwerken vanwege de corona. Alles stond op
een laag pitje. We hebben zoveel mogelijk alle
regels wat betreffende de corona in acht
genomen en mogen dankbaar terug zien op de
afgelopen jaren. We zijn gezegend dat er geen
gemeenteleden zijn overleden of ernstige
klachten hebben overgehouden van corona.

Bij de uitwerking van onze plannen is ons
uitgangspunt dat we als zelfstandige gemeente
verdergaan. Bij de beroeping van een predikant
kijken we wel naar mogelijke samenwerking
met een naburige gemeente.
Onze concrete aandachtspunten voor de
komende jaren zijn uitgewerkt in de volgende
hoofdstukken.

Onze Visie en Missie
Een geOPENDE deur

De apostel Paulus schrijft over de gemeentes te
Efeze en te Troas dat hem daar ‘een deur
geopend is in de Here’ (I Korinthiërs 16:9; II
Korinthiërs 2:12; zie ook Handelingen 19 en
20). Hij kon zijn werk daar met vrucht doen. De
christenen
in
die
steden
vormden
waarschijnlijk een enthousiaste gemeenschap:
een goede basis voor Paulus’ apostelwerk en
een groep waar een positieve trekkracht vanuit
ging.
Voor het beleidsplan 2017-2021 is deze tekst
leidend geweest. Omdat we dit nog altijd een
inspirerende tekst vinden, grijpen we hierop
terug voor de komende jaren. Wij willen een
geopende deur gemeente zijn. In de komende
jaren willen hieraan werken door als gemeente
te
groeien
in
gemeenschapszin,
in
betrokkenheid tot elkaar, in het inzetten van
meer enthousiaste gemeenteleden bij de
verschillende activiteiten. We willen graag dat
er een bemoedigende werking van onze
ontmoetingen uitgaat. We hopen op deze
manier aansluiting te kunnen houden met
elkaar en te krijgen met de mensen die om de
gemeente heen staan, aan de rand of
daarbuiten. Wij willen dit doel praktische
handen en voeten geven.
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College van Ouderlingen
Vorming en Toerusting

Pastoraat
De kern van pastoraat is het omzien naar elkaar
in de naam van Christus. Er is sprake van
pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten
en een relatie met elkaar aangaan om, bij het
licht van het evangelie, samen een weg te
zoeken in geloofs- en levensvragen.
Pastoraat vindt plaats binnen onze gemeente,
zowel door pastoraal medewerker gedurende
periode dat we vacant zijn en ouderlingen.
Pastorale zorg is er voor alle gemeenteleden.
Het is vaak gericht op zieke en oudere
gemeenteleden, maar ook mensen die te
maken krijgen met overlijden, werkeloosheid,
scheiding, of andere persoonlijke problemen
kunnen een beroep doen op pastoraat.

•
•
•
•

•
•

Wat doen we
Bezoekwerk ouderen/zieken
Bezoeken nieuw ingekomen
Bezoek voorbereiding huwelijk/doop
Bezoek bij overlijden

Wens
Structureel bezoekwerk en dan met name
de gezinnen
We verwachten van de pastoraal
medewerker zijn bijdrage voor wat betreft:
o Bezoek zieken en ouderen
o Crisissituatie
o Geboorte /Huwelijk
o Overlijden
o Catechese
o Bijbelgesprekskring

Vorming heeft te maken met het in gang zetten
van een leerproces en persoonlijke verrijking.
Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om
beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit
te voeren. Hierbij staan ontmoeting en het
gesprek over geloof en samenleving centraal.

•
•
•

•
•

Wat is er:
Gebedskring
Bijbel gesprekskring
Samen zingen op de zondagmiddag 4 maal
in het jaar
Wens:
Catechese aanbieden
Een of twee maal per jaar een
gemeenteavond over een onderwerp met
bijv. een spreker.

Jeugd en jongerenwerk
Het jeugd en jongerenwerk wordt door de
Gereformeerde Kerk Opende/Kornhorn en
onze gemeente gezamenlijk georganiseerd. Als
Hervormde Gemeente hebben wij onze eigen
zondagsschool.

•
•
•
•
•

Wat is er:
Gezamenlijk met Gereformeerde Kerk
Kornhorn/Opende activiteiten 12-16
jarigen
Zondagsschool
Wens:
Meer aandacht in de dienst voor de
kinderen als zij aanwezig zijn (laatste
zondag v.d. maand)
Kinderen/tieners een taak geven in de
kerkdienst
Extra persoon afvaardigen in de
gezamenlijk jeugdraad
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Eredienst/Kerkmuziek
Wekelijks komen we op zondag samen om te
zingen, te bidden en om te horen van het
bevrijdende verhaal van God met ons. Muziek
en zang is een belangrijk onderdeel van de
dienst. In muziek en lied brengen we God de
eer en kunnen we onze gevoelens uiten, van
dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg
en verdriet. We putten daarbij uit een rijke
traditie.

•
•
•

Wat hebben we:
Bij de kerkelijke feestdagen wordt een
liturgisch bloemstuk gemaakt.
We zingen uit het nieuwe liedboek en
gebruiken daarnaast onze eigen nieuwe
bundel.
Voorafgaande aan de dienst op
zondagochtend zingen we twee liederen
die zijn aangedragen door gemeente- of
kerenraadsleden. (vanwege corona tot nu
toe niet)

Kerk en Israël
Als gemeente willen wij gestalte geven aan de
roeping tot de on op geefbare verbondenheid
met Israël en de plaats van Israël in Gods
plannen met de wereld. We hebben aandacht
in de kerk voor de Israëlzondag. In de dienst en
de gemeente krijgt de Israël Actueel-krant.

•
•

Wens:
In ons gebed en tijdens het gebed in de
dienst regelmatig hier aandacht aan
schenken.
Blijven verstrekken van de krant ‘Israël
Actueel’.

Wens:
•
•

De schriftlezing kan door iemand uit de
kerkenraad of door gemeenteleden
worden gedaan (meer betrokkenheid).
Koffie drinken voor de dienst in de kerk.

Missionair werk
Missionair gemeente zijn, betekent ‘gezonden
zijn’. Van deze roeping, de zending, worden wij
ons meer bewust: Kerk naar buiten. Als
missionaire gemeente willen we dienend
getuigen van de liefde van God.

•
•

Wens:
Meer tijd vrij maken voor missionair werk.
Afvaardiging vanuit de gemeente naar de
Strandheem Festival-commissie. Heeft
vanwege corona de afgelopen 2 jaar niet
plaats gevonden.
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College van Diakenen

Diaconaat wereldwijd

Diaconaat

Diaconaal bewustzijn
De diaconie heeft als centrale taak het
toerusten van de gemeente tot het vervullen
van haar diaconale roeping.

•
•
•

Wens
We willen diaconale zaken binnen onze
gemeente en onze directe omgeving
eerder herkennen.
Onze diaconale roeping onder de aandacht
blijven brengen van onze gemeente.
We willen de kinderen en jongeren meer
betrekken bij het diaconaat.

Diaconaat regionaal

Naast de reguliere collectes proberen we
maandelijks één collecte voor een speciaal doel
te houden. We volgen daarbij meestal het
collecterooster van de PKN. Indien zich ergens
in de wereld een ramp voltrekt, kan de diaconie
besluiten een bijzondere collect te houden.
Deze collecte komt dan in de plaats van een
reguliere collecte en de opbrengst wordt
rechtstreeks gestort op de rekening van de
hulpinstantie.

•

•

Wens
We willen de tweejaarlijkse diaconale
samenwerking met de Gereformeerde
Kerk Opende/Kornhorn voor bijzondere
projecten voortzetten.
Naast de reguliere collectes proberen we
iedere maand één collecte voor een
speciaal doel te houden

Jaarlijks wordt door onze gemeente in januari
een actie te gehouden voor de Voedselbank
Westerkwartier.

•

Wens
We willen een bijdrage leveren en
eventueel deelnemen in het Kerkelijk
Platform Westerkwartier.
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College van Kerkrentmeesters
De zorg voor het financieel en materieel reilen
en zeilen van onze gemeente, voor zover niet
van diaconale aard, is toevertrouwd aan de
kerkvoogdij.

Onderhoud gebouwen
•

•
•

Een klusteam opstarten dat kleine
(onderhoud)werkzaamheden aan de kerk
en gebouwen uitvoert. We proberen de
jongere groep gemeenteleden hierbij te
betrekken.
Ook hopen we met dit
klusteam de onderlinge band versterken
en betrokkenheid te creëren. Aantal
klusochtenden per jaar (4) plannen
voortkomend uit de actielijst.
Jaarlijks periodiek (4) schoonmaaksessies
plannen van kerk en kerkgebouw ter
ondersteuning van de koster.
Contact met dhr. Trox ( financieel adviseur
bij de PKN) over onze financiën en wat
haalbaar is om bijv. een kerkelijk werker te
benoemen.

Ledenadministratie
Voor onze ledenadministratie maken we
gebruik van Leden Registratie Protestantse
Kerk (LRP). Als LRP melding maakt van nieuw
ingekomen leden dan wordt een bezoek
gebracht.
Wens
• De functionaliteit van het LRP-systeem
uitbreiden door de reeds aanwezige
module ledenadministratie uit te breiden
met de module bijdragenadministratie.
• Emailadressen
opvragen
van
de
gemeenteleden

Actie kerkbalans
Er is een bijdragenlijst waarin leden, een aantal
jaren geleden, hebben aangegeven wat hun
kerkelijke bijdragen zijn en aan welke fondsen
ze meedoen.
Wens
•

De bijdragenlijst jaarlijks meesturen met
de eindejaars collecte. Leden kunnen de
bijdragenlijst invullen voor het komende
jaar. Hiermee kunnen de inkomsten
nauwkeuriger worden begroot.

Alternatieve inkomsten
We hebben als gemeente inkomsten uit onder
andere
boekenmarkt,
oud
papier,
oliebollenactie en dergelijke.
Wens
• We blijven naar (nieuwe) alternatieve
inkomsten zoeken.
•

Eventueel verkoop van (een deel) van
eigendommen.

Begraafplaats
De begraafplaats is een zeer belangrijke
inkomstenbron. Een punt van aandacht is
iemand beschikbaar te hebben voor het vele
werk op de begraafplaats. Dit wordt nu gedaan
door de koster (die op leeftijd komt en over een
aantal jaren zal stoppen).
Wens
•

Aantal grafkelders ruimen. De te volgen
werkwijze en bijbehorende kosten zijn
echter niet bekend. Hiervoor maken we
eerst een kosten-baten analyse. De
ruimingskosten kunnen namelijk hoger
uitvallen dan de huidige grafrechten voor
een nieuw graf waardoor een heel andere
financiële positie ontstaat. Dit vormt de
basis voor het ruimbeleid.
7

Externe samenwerking

Wens
•

Vaker samenwerking zoeken met Uit
Vriendschap Opende. Deze muziekgroep
groeit en bestaat uit veel rand- of niet meer
kerkelijken. Wij kunnen elkaar wat bieden.
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