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Toelichting op het titelblad

Licht op de Weg
In de titel van dit beleidsplan klinkt een antwoord op de vraag wat wij denken nodig te  
hebben om de Weg van Christus te gaan. Licht! “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, 
zoals lied 601 het prachtig verwoordt. Het licht van Pasen zet ons in beweging. En het 
begeleidt ons onderweg naar Gods nieuwe wereld, 
als een lamp voor onze voeten en een licht op ons 
pad. Hoe zouden we anders wegwijs worden in een 
donkere wereld vol onrecht?

Jezus noemt ons “kinderen van het licht”. Daarin 
ligt  ook  meteen  onze  verantwoordelijkheid.  Wij 
zullen er samen voor waken dat het licht niet dooft. 
Iedere lamp heeft toch brandstof nodig? Zo kan ook 
onze liefde en aandacht voor de ander alleen maar 
werken als we ons laten sterken door de liefde van 
God. Hij is immers het begin van alle liefde. Hij sprak: 
Licht! En er was licht! Dat mag een troostend woord 
zijn in tijden van geestelijke en kerkelijke schaarste. 

Wij zullen samen leren dit rijke licht te ontvangen en te delen, telkens als we elkaar  
ontmoeten rondom Schrift en Tafel en overal waar twee of drie bijeen zijn in Christus'  
naam. Het moet schijnen voor alle mensen, want er is in Christus de wereld aan liefde en  
compassie. En het is aan ons om te laten zien dat die nieuwe wereld toekomst heeft.

Voortgezet beleidsplan
In dit nieuwe beleidsplan bouwen wij nadrukkelijk voort op het thema van “de Weg” dat  
ook richting gaf aan eerdere beleidsplannen (resp. 2002 en 2007).
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INHOUDSOPGAVE

• Inleiding
• Visie op het gemeente zijn 
• Vierend onderweg – eredienst
• Gaandeweg omzien naar elkaar – pastoraat
• Dienend onderweg  -  diaconaat
• Inspirerend onderweg – vorming en toerusting
• Met jongeren onderweg – jeugdwerk
• Reisgeld voor onderweg – beheer

BIJLAGEN

• Eredienst
• Pastoraat
• Diaconaat
• Vorming & Toerusting
• Jeugdwerk
• Beheer
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INLEIDING
Als kerkgemeenschap moeten wij ons steeds opnieuw bezinnen op de vraag wat onze 
uitgangspunten zijn en wat wij  zouden moeten doen. De ervaring leert,  dat  dat  heel  
zinvol is, het werkt inspirerend en je blijft bij de tijd. De Protestantse Kerk in Nederland  
(pkn) legt het accent op de kerk aan de basis: de lokale gemeenten en de wijkkerken. Het  
beleidsplan zal uiteindelijk door de kerkenraad worden vastgesteld – dit in samenspraak 
met de gemeente.

De samenstellers van dit plan hopen hun voorstellen en ideeën in gesprekken met 
gemeenteleden (ook via allerlei bestaande werkgroepen en besturen) duidelijker voor 
ogen te krijgen. Zo kan goed in beeld komen, wat in onze gemeente de komende periode 
wezenlijk  en  noodzakelijk  is.  Eerst  geven  we  een  visie  op  gemeente  zijn.  Daarna 
beschrijven  we  achtereenvolgens  de  volgende  aandachtsgebieden:  eredienst, 
communicatie,  pastoraat,  diaconaat,  catechese,  jeugdwerk  en vorming en toerusting.  
Deze  gebieden  zijn  breder  beschreven  in  stukken  voor  de  verschillende  colleges  en 
werkgroepen vanuit het beeld “Licht op de Weg”.

Elk  van  deze  gebieden  (eredienst,  pastoraat,  etc.)  geven  we  in  dit  beleidsplan, 
samengevat, weer op de volgende drie punten:

• Wat is het beleid op dit moment?
• Hoe is de gemeente daarin betrokken?
• Waaraan moeten we werken?

Bij  dit  laatste  punt  willen  we  naast  het  “samen  werken”  binnen  de  gemeente  ook 
aandacht vragen voor samenwerking met buurgemeenten – voor zover dat aan de orde 
is.

Advies:
Het  voorliggende  beleidsplan  jaarlijks  te  toetsen  -  dit  kan  bijvoorbeeld  op de  brede  
kerkenraad aan het eind van het winterseizoen. Zijn er zaken die een bredere aandacht 
van de gemeente verdienen dan kan in  dit,  naast  de gebruikelijke  communicatie  via 
“Kerkklok” en website, op de najaarsledenvergadering van de kerk aan de orde worden  
gesteld.

4



VISIE OP GEMEENTE-ZIJN

Veelkleurigheid
De Protestantse Gemeente in Gasselternijveen is ontstaan uit de voormalig Nederlands 
Hervormde  kerk  en  de  Gereformeerde  Kerk.  Wij  vormen  samen  een  veelkleurige 
gemeenschap waarin mensen op vele manieren uiting geven aan hun geloof. Alle geloof  
wordt  gekleurd  door  levenservaringen,  door  persoonlijke  vragen  en  onzekerheden, 
gedeelde waarden en uiteenlopende meningen. Wij willen al deze kleuren verstaan als 
daden van het Licht dat breekt (Nijhoff). Wij leven namelijk in het vertrouwen dat alles 
wat uiteenvalt in deze wereld één is in Christus Jezus, gebundeld in de stralende liefde  
van God.

Daarom zoeken wij elkaar met wederzijds respect en ruimte voor ieders zoektocht in 
leven en geloof. Daarom willen wij elkaar ook inspireren en opbouwen in het geloof,  
gezamenlijk  luisteren  naar  de  stem  van  God,  om  tot  een  dieper  verstaan  van  het 
Evangelie te komen. Zo weten we ons samen geroepen tot navolging en dienst in de  
wereld.

Deze geloofsgemeenschap ziet zichzelf als een groep die op trektocht is. waarbij we 
rekening willen houden met alle gaven en talenten die mensen in te brengen hebben. 
Terwijl  we  op   trektocht  zijn,  houden  we  “onze  lampen  brandende”  door  elkaar  te 
sterken en te inspireren in de erediensten, rondom Schrift  en Tafel en in de kleinere 
verbanden  van  het  geloofsgesprek.  We  willen  een  lerende,  vierende  en  dienende 
gemeente zijn  die telkens opnieuw vorm en inhoud kan geven aan de navolging van 
Christus in een steeds veranderende wereld.

Rondom de Tafel van de Heer (binding)
Onze verbondenheid met de Heer en met elkaar wordt met name zichtbaar in de viering 
van Schrift  en Tafel.  Aan de tafel  van de Heer gedenken en vieren wij,  hoe Christus  
zichzelf gegeven heeft en zijn liefde uitdeelde aan velen. Die tafel is het zichtbare teken  
van hoe de Heer communiceert met mensen. Deze tafel heeft de gemeente nodig voor 
haar trektocht door het leven en de wereld. Aan die tafel komt zij samen. Daar voelt ze  
zich verbonden met haar Heer en met elkaar en daar krijgt ze geestelijk voedsel dat het  
vuur van het geloof gaande houdt. Daar worden de leden van de gemeente bemoedigd 
om naar elkaar om te zien. Daar mogen ook kinderen en jongeren hun plaats vinden, om  
net als de ouderen van daaruit richtinggevoel te ontwikkelen voor de weg die zij moeten 
gaan. Aan die tafel verzamelt de gemeente gaven en moed, om de nood van anderen 
aan het licht te brengen en waar mogelijk te verlichten.

Kleinere verbanden (geloofsgesprek)
De verbondenheid – uitgebeeld aan de tafel van de Heer – krijgt verder gezicht in de 
verschillende cirkels rondom de tafel. Vanuit de gemeenschap met God, met elkaar en  
de wereld ziet onze gemeente zich het best in staat om haar leden te bemoedigen, te 
inspireren  en  toe  te  rusten,  juist  in  kleinere  verbanden  en  groepen.  Juist  de  kleine  
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verbanden (groepen) kunnen mensen uitnodigen tot onderling gesprek en het geloof  
verrijken. Als gemeente die op trektocht is, beseffen wij dat geloven niet een statisch 
gebeuren is van opvattingen en meningen, maar altijd  onderhevig aan vernieuwing en 
verdieping (Rom. 12:6). We zoeken onze weg in het licht van Gods passie voor mens en 
wereld, wat ons steeds weer in beweging zet en nieuwe richting wijst.

Openheid (open kerk)
Van  groot  belang  is  daarbij:  openheid.  We  willen  een  open  gemeenschap  zijn,  die 
ontmoeting  zoekt  met  velen,  om  samen  te  ontdekken  wat  het  Evangelie  in  de 
verschillende  contexten  van  het  leven  te  zeggen  heeft.  Open  ontmoetingen  zijn 
belangrijk: we mogen de Heer ontmoeten (Hij is onze Gastheer), we ontmoeten elkaar 
(wij  zijn  de  gasten)  en  vormen  een  uitnodigende  gemeenschap  om  anderen  te 
ontmoeten (wij willen gastvrij  zijn).  Wij willen een plek zijn voor wie een schuilplaats  
zoeken en zo het licht door God ons aangereikt doorgeven aan de gemeenschap om ons 
heen.
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VIEREND ONDERWEG: EREDIENST

Wat is het beleid op dit moment?
De  Protestantse  gemeente  te  Gasselternijveen  is  een  pluriforme  dorpsgemeente 
samenkomend in  de in  1858 gebouwde monumentale  Waterstaatskerk.  Binnen onze 
gemeente is ruimte voor verschillende geloofsbelevingen. 

Centraal staat het vieren van de liefde van God en de liefde voor God en mensen. Wij  
willen God loven en prijzen dat wij er mogen zijn en wij hopen vanuit de erediensten 
bemoedigd aan onze taak in ons dagelijks leven, in de wereld, te beginnen, dienstbaar te 
zijn aan mensen in nood.

Wij willen ruimte bieden aan alle mensen, jong en oud, om zich bij ons thuis te voelen  
en om hun inbreng te kunnen hebben. Wij  streven naar een ontspannen sfeer in de 
erediensten, waarin ruimte is voor verschillende liturgische opvattingen.

Wij kunnen de gemeente als volgt typeren:

• oecumenisch-apostolair: wij geloven dat de kerk er is voor de anderen, voor de 
wereld;  wij  zijn  gericht  op  heelheid,  gerechtigheid  en  vrede;  belangrijke 
trefwoorden zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid, solidariteit.

• evangelicaal: uitgangspunt voor het dagelijks leven is de persoonlijke relatie met  
God  in  de  ontmoeting  met  Jezus  Christus;  er  is  aandacht  voor  catechese, 
gespreksgroep en bijbelstudie.

• conciliair:  de  kerk  is  een  zoekgemeenschap;  geloven  is  een  zoektocht; 
communicatie en dialoog zijn belangrijk; er is een veelheid aan geloofsuitingen.

Hoe is de gemeente daarin betrokken?
Eredienst
De erediensten spelen een centrale rol binnen onze gemeente. Er is aandacht voor een 
verzorgde  liturgie  en  een  bijbels-theologische  actuele  verkondiging.  De  kerkgangers 
vormen  een  pluriforme  groep,  waaronder  veel  trouwe  kerkgangers,  jongeren  en 
ouderen. Aan de ene kant zijn er mensen voor wie de liturgie los en spontaan mag zijn,  
anderen  voelen  zich  prettig  bij  een  vaste,  stijlvolle,  wat  meer  traditionele  orde  van 
dienst. In de morgendiensten volgen we niet het leesrooster wat door de Protestantse 
Kerk in Nederland wordt aangeboden, omdat er te weinig continuïteit wordt geboden 
door de wisseling van predikanten. De kindernevendienst maakt gebruik van de methode 
Vertel het maar.

In de diensten in de voorbereidingstijden van de grote feesten, de Adventstijd en de 
Veertigdagentijd, wordt liturgisch vaak gewerkt aan de hand van een project. In de Stille 
Week worden er diensten gehouden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De dienst op 
eerste Kerstdag en de dienst op Paasochtend vallen onder verantwoordelijkheid van de 
cie.  eredienst.  De  dienst  waarin  afscheid  wordt  genomen  van  de  kinderen  van  de 
kindernevendienst  wordt  samen  met  de  ouders  van  deze  kinderen  en  de  predikant 
gemaakt.
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Bijzondere  aandacht  in  de  morgendiensten  is  ingeruimd  voor  kinderen  en/of 
jongeren. Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er de mogelijkheid om naar hun 
eigen kindernevendienst te gaan. Er wordt naar gestreefd om tijdens de eredienst een 
zogenaamd ‘kinderlied’ te zingen waarbij we steeds meer gebruik willen maken van de  
beamer.  Voor de tieners tussen de 12 en de 15 jaar wordt  1 keer in  de maand een 
jeugddienst  gehouden.  Over  het  hele  jaar  genomen  streven  we  ernaar  om  er  één 
specifieke kinderdiensten en één specifieke jongerendienst te houden.

Het meest gebruikte ordinarium in onze erediensten is het oecumenisch-protestants 
ordinarium met de ‘Voorbereiding’ met kyrië en gloria, de ‘Dienst van het Woord’, de 
‘Gebeden en gaven’ en ‘Wegzending en zegen’. Soms wordt een klassiek-gereformeerd 
ordinarium  gevolgd  met  daarin  schuldbelijdenis,  genadeverkondiging  en  de  Tien 
Woorden. De dienstdoende predikant is hier vrij in.

Sacramenten
De heilige doop wordt bediend aan hen voor wie of door wie de doop in geloof begeerd 
wordt. In de regel bereidt de predikant de dienst voor met de ouders die voor hun kind 
de doop aanvragen of met mensen die zelf gedoopt willen worden. De formulieren voor  
het  dopen  kunnen  ontleend  worden  aan  het  Dienstboek.  Het  is  een  goed  gebruik  
geworden om kinderen een plaats te geven rondom de doopvont en eventueel het water  
in de doopvont te gieten. De ouders van de dopelingen of de dopeling zelf ontvangen  
een doopkaars. Zij zijn ‘Licht in de wereld’ en mogen dat ook uitstralen.

In principe staat het heilig avondmaal open voor alle leden van de Protestantse Kerk  
in Nederland en voor ieder mens, die gelooft in Jezus Christus. Ook kinderen zijn bij het  
avondmaal van harte welkom. Het vieren van de Maaltijd van de Heer vindt plaats om de  
maand, in de morgendienst, meestal in een lopende vorm. Ook tijdens de viering op 
Witte  Donderdag wordt  het  avondmaal  gevierd.  Voor  het  vieren van het  avondmaal  
wordt  gebruik  gemaakt  van  woorden  en  rituelen  uit  de  oecumenisch-protestantse 
traditie. Deze traditie wordt gekenmerkt door eenheid van Schrift en Tafel. Centraal staat 
de verkondiging van Pasen en de gedachtenis daaraan. In de tafelgebeden, ontleend aan 
het  Dienstboek,  wordt  de gemeente opgeroepen ‘haar  hart  te verheffen’  en  God te 
danken.

Muziek
De gemeente van Gasselternijveen staat bewust in de kerkmuzikale traditie zoals die zich 
ontwikkelt binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Muziek vormt een belangrijke rol 
in  de  erediensten.  Er  wordt  door  de  gemeente  over  het  algemeen  goed  en  graag  
gezongen. We maken gebruik van het gerestaureerde orgel wat in 1900 is gebouwd door 
Van Oeckelen. Er is een groep organisten die wisselend het orgel bespeeld. Er wordt 
veelal gebruik gemaakt van het nieuwe liedboek. Predikanten zijn vrij om ook gebruik te 
maken  van  bijv.  de  Evangelische  liedbundel.  Wij  zoeken  naar  afwisseling  in  lied  en 
muziek en stemmen dit af op de dienst of het moment in de dienst. Zo zal het kinderlied 
steeds  weer  afgestemd  worden  op  de  liederen  die  ze  kennen  waarbij  ook  gebruik 
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gemaakt wordt  van bijv.  opwekkingsliederen via de beamer. Enkele diensten worden 
opgeluisterd door bijv. een koor of pianist. 

Waaraan kunnen we werken?

1. We kunnen samen op weg gaan met de werkgroep vorming en toerusting. In een 
kleiner wordende gemeente is het goed om de krachten te bundelen om zo de kwaliteit  
van de eredienst te bewaken en te bevorderen.
2. Bijbelstudie  kan  een  ruimere  plaats  innemen  in  de  gemeente  waarbij  gedacht 
wordt aan een cyclus die bijvoorbeeld in afstemming met enkele overdenkingen van de  
predikant meer inhoudelijk vorm kunnen krijgen.
3. Het liturgisch bloemschikken heeft een toegevoegde waarde bij  de verschillende 
bijzondere diensten,  er  wordt  afgeweken  van het  leesrooster  toch  heeft  deze groep 
dames de vrijheid om de dienst op deze wijze op te luisteren.
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GAANDEWEG OMZIEN NAAR ELKAAR: PASTORAAT

Wat is het beleid op dit moment?
De gemeenschap van de Tafel van de Heer leert ons dat God ons ontmoeten wil zoals we  
werkelijk zijn en dat wij ons daardoor ook echt gezien en aanvaard weten. We weten ons 
daarom   geroepen  om  elkaar  te  ontmoeten  in  de  eredienst,  de  bezoeken  en  het  
onderlinge gesprek, respect en begrip te hebben voor ieders geloofs- en levensverhaal; 
voor  ieders  inbreng en ervaring,  of  we nu jong zijn  of  oud of  daar  ergens  tussenin, 
lidmaat of niet. 

Hoe worden gemeenteleden hierin betrokken?
Pastoraat begint bij ontmoeting, het onderling gesprek; het omzien naar elkaar en het  
inspireren  en  zorg  dragen  voor  elkaar.  Daarbij  willen  we  oog  hebben  voor  iedere 
levensfase en ieders inbreng.

Waaraan moeten we werken?
We willen de komende jaren weer volop investeren in het gewone aandachtspastoraat: 
weten wat er leeft en speelt in kerk en dorp, waar hulp en aandacht nodig zijn. We willen 
in overleg met Jeugd uitzoeken hoe we het jongerenpastoraat vorm gaan geven. Samen 
met andere werkgroepen zullen we blijven zoeken naar meer betrokkenheid van heel de 
gemeente, in de vorm van georganiseerde ontmoetingen met gemeenteleden, jongeren, 
nieuwkomers en buitenstaanders. Samen werken aan het plezier om van elkaar te leren 
en met elkaar te vieren.
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DIENEND ONDERWEG: DIACONAAT

Wat is het beleid op dit moment? 
Rond de Tafel van de Heer viert de gemeente haar betrokkenheid bij het evangelie en bij  
de wereld om haar heen. Ze wil de vragen van de maatschappij serieus nemen; verzet 
aantekenen tegen egoïsme, onrecht en winstbejag. Ook wil zij een open en uitnodigend 
huis zijn voor wie zoekt naar ontmoeting en begrip met oog voor de zwakken in deze 
maatschappij en in deze wereld.

Hoe is de gemeente daarin betrokken? 
We willen de betrokkenheid vergroten door serieus om te gaan met de vragen, de noden  
en behoeften van gemeenteleden, mensen in de regio en wereldwijd. Daarbij wordt de 
diaconie op heel verschillende manieren ondersteund door gemeenteleden die zich door 
hun giften en talenten inbrengen in de zorgen en noden van de medemensen.

Waaraan moeten we werken?
Om gemeenteleden te bepalen bij haar diaconale taak is het belangrijk uitleg te geven bij 
het werk van de diaconie, wat wordt er allemaal gedaan en waar gaat de hulp van de 
diaconie naar toe. Diaconale betrokkenheid kan groeien door toelichting van diaconale 
doelen en collectes in de regio, landelijk en wereldwijd.
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INSPIREREND ONDERWEG: VORMING EN TOERUSTING

Wat is het beleid op dit moment?
Voorgaande jaren hebben met name in het teken gestaan van geloofsverdieping en leren 
gemeente van de Heer te zijn. Hoe meer wij leren over God en ons geloof verrijken met 
kennis over Hem, hoe meer wij worden uitgenodigd onze harten te openen voor het licht 
van de Geest (Spiritus), dat God ons met Pinksteren schonk, om ons geloof levend en  
gevoed te houden op weg door dit leven. Door dit grote geschenk samen te delen en te 
vieren kunnen wij elkaar en anderen inspireren en motiveren om ons te richten op wat  
Jezus van ons vraagt: kinderen van het licht te zijn, niet alleen binnen de gemeente, maar  
ook in het leven van alle dag. Om onze lampen brandende te houden, kunnen we naast  
de  erediensten,  elkaar  ontmoeten  voor  geloofsverdieping  (bv.  gespreksgroep, 
catechese),  bezinning  (bv.  sobere  maaltijd),  maar  ook  meer  praktische  vormen  van 
geloofsbeleving (bv. liturgisch bloemschikken).

Hoe is de gemeente daarin betrokken?
Door  gebruik  te  maken  van  activiteiten,  die  vanuit  bovenstaande  visie  worden 
aangeboden, kunnen we elkaar als gemeente leren kennen in de dingen waar geloof ons  
innerlijk raakt en beweegt. Gemeenteleden kunnen hierdoor geïnspireerd worden, ook 
hun talenten in te zetten om anderen te motiveren en inspireren.

Waaraan moeten we werken?
Hoewel allemaal  afkomstig  uit  dezelfde bron,  is  een gemeente toch  een veelkleurig  
geheel van lichtende lichten. Daarom is het nodig om een zo breed mogelijk aanbod van  
verdiepende  en  praktische  vormen  van  toerusting  te  bieden,  zodat  iedereen  de 
mogelijkheid krijgt zijn lamp brandend te houden. Om een zo breed mogelijk aanbod aan 
activiteiten  te  creëren  zal  (projectmatige)  samenwerking  met  buurgemeenten  en 
werkgroepen onderling van toegevoegde waarde kunnen zijn.
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MET JONGEREN ONDERWEG: JEUGDWERK

Wat is het beleid op dit moment?
De gemeente richt  zich  op het  gebied van jeugdwerk op kinderen,  jongeren en hun 
ouders. Via diverse activiteiten wil zij dienstbaar zijn aan kinderen en jongeren in hun 
persoons- en geloofsontwikkeling.
Ze  wil  kinderen  en  jongeren  het  gevoel  geven  dat  er  in  de  gemeente  dingen  tot 
uitdrukking worden gebracht en gebeuren, die voor hen de moeite waard zijn om aan 
deel te nemen.

Hoe is de gemeente daarin betrokken?
We  willen  proberen  om  de  jeugd  te  betrekken  bij  o.a.  jeugddienst  o.i.d.  Daarnaast 
worden jongeren uit de gemeente en het dorp op een ontspannen manier bij de kerk  
betrokken door middel van het clubwerk.

Waaraan moeten we werken?
In een snel veranderende wereld waarin jongeren leven van snelle contacten is er weinig  
ruimte meer voor echte ontmoetingen. In de komende jaren zal gestreefd worden om 
meer  aandacht  te  besteden  aan  jongeren  in  persoonlijke  ontmoetingen.  Zoals  ons 
clubwerk

Ook zullen kinderen en jongeren meer betrokken worden bij de opzet en uitvoering 
van  vieringen.  We  blijven  kijken  naar  onze  buurgemeenten  of  we  op  sommige 
momenten samen iets voor elkaar kunnen betekenen. De kerken worden steeds kleiner  
en met elkaar staan we dan sterker, maar het moet wel bij elkaar passen.
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REISGELD VOOR ONDERWEG: BEHEER

Wat is het beleid op dit moment?
De financiën en de gebouwen zijn een weerkerende zorg voor de gemeente, zodat de 
kerkelijke activiteiten zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er  wordt gewerkt 
aan een acceptabel financieel resultaat op de  begroting/jaarrekening. Daarnaast wordt  
er zorg gedragen voor onderhoud en beheer van gebouwen, terreinen en installaties. 

Hoe worden de gemeenteleden hierin betrokken?
Op velerlei  manieren voelen gemeenteleden zich betrokken bij  de gebouwen van de 
kerk, er kan veelvuldig gebruik gemaakt worden van de talenten van gemeenteleden.

Waaraan moeten we werken?
In de komende jaren willen wij ons nadrukkelijk bezig houden met het onderhoud van de 
gebouwen.
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LICHT OP DE WEG

In  de bijlagen worden de verschillende beleidsdoelen verder  uitgewerkt,  gelet  op de 
prioriteit  die de kerkenraad in de vergadering van januari 2014 aan de beleidsdoelen 
heeft verbonden.

Bijlagen

I. Eredienst
II. Pastoraat
III. Diaconaat
IV. Vorming & Toerusting
V. Jeugd
VI. Beheer
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BIJLAGE I: EREDIENST

Wat is het beleid op dit moment? 
De  Protestantse  gemeente  te  Gasselternijveen  is  een  pluriforme  dorpsgemeente 
samenkomend in  de in  1858 gebouwde monumentale  Waterstaatskerk.  Binnen onze 
gemeente is ruimte voor verschillende geloofsbelevingen. 

Centraal staat het vieren van de liefde van God en de liefde voor God en mensen. Wij  
willen God loven en prijzen dat wij er mogen zijn en wij hopen vanuit de erediensten 
bemoedigd aan onze taak in ons dagelijks leven, in de wereld, te beginnen, dienstbaar te 
zijn aan mensen in nood.

Wij willen ruimte bieden aan alle mensen, jong en oud, om zich bij ons thuis te voelen  
en om hun inbreng te kunnen hebben. Wij  streven naar een ontspannen sfeer in de 
erediensten, waarin ruimte is voor verschillende liturgische opvattingen.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

• Voorbereiden van bijzondere diensten zoals:  de startzondag,  de vieringen op 
kerst- en paasmorgen en de paascyclus

• Kindernevendienst
• Jeugddienst (maandelijks)
• één specifieke kinderdienst en één specifieke jongerendienst per jaar.

Hoe worden gemeenteleden in de eredienst betrokken ?

• Schriftlezing door gemeenteleden
• Soms spelen jeugdleden muziek
• Gelegenheidskoor

Wat zou anders kunnen of zou moeten worden toegevoegd in relatie tot de visie op 
gemeente zijn in Gasselternijveen?

• Samenwerking met de werkgroep vorming en toerusting. De krachten bundelen 
op punten die raken aan de kwaliteit van de eredienst.

• Meer ruimte voor bijbelstudie in de gemeente, bijv. door een cyclus van bijbel -
lezingen/overdenking tijdens de eredienst.
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BIJLAGE II: PASTORAAT

Wat is het beleid op dit moment?
De gemeenschap van de Tafel van de Heer leert ons dat God ons ontmoeten wil zoals we  
werkelijk zijn en dat wij ons daardoor ook echt gezien en aanvaard weten. We weten ons 
daarom   geroepen  om  elkaar  te  ontmoeten  in  de  eredienst,  de  bezoeken  en  het  
onderlinge gesprek, respect en begrip te hebben voor ieders geloofs- en levensverhaal; 
voor  ieders  inbreng en ervaring,  of  we nu jong zijn  of  oud of  daar  ergens  tussenin, 
lidmaat of niet. 

Waar wordt momenteel aan gewerkt.

• Diensten bijwonen
• Koffieschenken na de diensten
• Geluidsbandje(s) wegbrengen
• Bezoeken van mensen die in de wijk wonen.
• Bezoeken van nieuw ingekomen leden
• Bezoeken van mensen die uitgeschreven willen worden
• Bezoeken van mensen die iets bijzonders te vieren hebben.
• Groothuisbezoeken c.q. andere vormen van pastorale samenkomsten
• Crisispastoraat ( scheiding/ andere problemen)
• Teamoverleg
• Ervaringen delen/uitwisselen

Hoe worden gemeenteleden hierin betrokken?

• Pastorale  bezoekers:  bezoek  aan  zieken  en  nieuw-ingekomenen  en  bij 
bijzondere gelegenheden.

• Open huis.
• Assisteren bij het koffieschenken na de dienst

Wat zou anders kunnen of zou moeten worden toegevoegd in relatie tot de visie op 
gemeente-zijn in de Prot. Gemeente Gasselternijveen

• Jongerenpastoraat
• Aandachtspastoraat 
• Toerusting binnen de werkgroep ( elkaar inspireren en bemoedigen)
• Aandacht voor een goede communicatie tussen de verschillende werkgroepen, 

evenals binnen de werkgroepen
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BIJLAGE III: DIACONAAT

Wat is het beleid op dit moment? 
Rond de Tafel van de Heer viert de gemeente haar betrokkenheid bij het evangelie en bij  
de wereld om haar heen. Ze wil de vragen van de maatschappij serieus nemen; verzet 
aantekenen tegen egoïsme, onrecht en winstbejag; een open en uitnodigend huis zijn  
voor  wie  verlangt  naar  ontmoeting  en  begrip  met  oog  voor  de  zwakken  in  deze 
maatschappij en in deze wereld.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

• Organiseren en verzorgen van het Avondmaal.
• Samen met de wijkouderlingen de gemeenteleden bezoeken in de wijk. 
• Examenroos. De examenkandidaten krijgen een roos aangeboden om ze succes 

te wensen.
• Bloemen. Organiseren en begeleiden van de bloemendienst.  
• Collectes. Het collecteren en de financiële afwikkeling. 
• Rode draad. Elk jaar brengen we een project onder de aandacht van de 

gemeente. Er worden meerde diaconale collectes gehouden voor dit project.
• Collectes gehouden i.v.m. actualiteit (b.v. aardbeving, overstromingen) 
• Huisbezoek. Eventuele steun aan de ouderling bij het huisbezoek.
• Arme kant Aa en Hunze. Het ondersteunen van de activiteiten binnen de 

gemeente Aa en Hunze. (Financiële ondersteuning, kerstpakkettenactie, 
voedselbank.)

• Pinksterdienst. ZWO en predikant verzorgen de Pinksterdienst. 
• Hulp aan asielzoeker, indien ze in onze gemeente zijn.
• De ZWO organiseert 40 dagen project.
• Schrijfactie. In de adventsperiode organiseert de ZWO een handtekeningenactie. 
• Kerstpresentje voor 70-plussers, alleenstaanden en zieken. 
• Oikocredit. De diaconie heeft geld ingelegd.
• Zendingsbusjes. Elke tweede zondag van de maand wordt er bij de uitgang 

gecollecteerd met de zendingsbusjes. 
• Begroting/jaarrekening.
• Zendingsbijdrage.

Hoe worden gemeenteleden hierin betrokken?

• Avondmaal. Wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt staat vermeld in de 
Kerkklok. Ook in de plaatselijke krant wordt dat er bij vermeld.
Ook kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het Avondmaal.
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• Groothuisbezoek, dit wordt eigenlijk niet meer gehouden dit wordt nu ingevuld 
door Pastoraat op verschillende manieren.

• Collectes worden bij de gemeenteleden onder de aandacht gebracht. Dit 
gebeurt via de Kerkklok of middels een toelichting  tijdens de dienst. Soms 
worden de collectes een week van te voren afgekondigd.

• Arme kant Aa en Hunze. De gemeenteleden worden gevraagd om een bijdrage 
voor de kerstpakketten (goederen/geld). Collecte voor de Arme kant. 

• Hulp aan asielzoeker. Indien de ze er zijn worden er vrijwilligers gevraagd onder 
de gemeenteleden om de asielzoeker te begeleiden. Gemeenteleden zijn 
gevraagd goederen of geld te geven voor de inrichting van de huizen. 

• 40 dagen project. Tijdens de veertigdagentijd worden de gemeenteleden 
gevraagd te sparen voor de verschillende projecten van KerkinActie. 

• Schrijfactie. De gemeenteleden worden gevraagd hun handtekening te zetten 
onder de brieven die zijn opgesteld door Kerk in actie/Amnesty International. 
De brieven zijn vooraf te lezen in de Kerkklok. 

• Pinksterdienst. Via de Kerkklok worden de gemeenteleden uitgenodigd voor 
deze dienst.

• Examenroos. Gemeenteleden worden gevraagd om namen aan te dragen en 
een roos te brengen aan een examenkandidaat in het dorp.

• Rode draad. Via de Kerkklok en de afkondigingen worden de gemeenteleden op 
de hoogte gebracht wanneer er gecollecteerd wordt voor het project  en waar 
het voor is. 

• Kerstpresentjes. De Diaconie en de jeugd brengen de kerstattentie rond 
worden. Ook mogen er namen worden aandragen van niet-kerkleden in het 
dorp die toch een kerstattentie zouden moeten krijgen.

• Oikocredit. Via de Kerkklok gemeenteleden op de hoogte brengen dat onze 
gemeente hier aan mee doet. 

• Zendingsbusjes. De gemeenteleden worden op de hoogte gebracht van het 
collectedoel. De collecte wordt gehouden door twee kinderen bij de uitgang, op 
de tweede zondag van de maand.

• Begroting/jaarrekening. De gemeenteleden krijgen jaarlijks een overzicht. 
Tijdens de gemeenteavond krijgt iedereen de gelegenheid hier vragen over te 
stellen. 

• Zendingsbijdrage. Alle gemeenteleden krijgen jaarlijks een brief met verzoek om 
bij te dragen aan de zending. 

Wat zou anders kunnen of zou moeten worden toegevoegd in relatie tot de visie op 
gemeente – zijn in de Prot. Gemeente Gasselternijveen?

• Meer openheid van zaken. Waar houdt de diaconie zich mee bezig? Vaker 
gebruik maken van de Kerkklok. De Kerkklok heeft een groter bereik in het dorp 
dan b.v. afkondigingen tijdens een dienst. 
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• Vaker collectes houden voor bepaalde doelen. Meer aandacht voor 
plaatselijke/regionale doelen.  

• Meer steun bieden aan de Arme kant van Aa en Hunze om op die manier de 
mensen die in financiële nood zitten in onze gemeente te kunnen helpen. 

• Meer de collectedoelen toelichten via Kerkklok en kerkdienst. (Waar is het 
precies voor bestemd).  

• Meer openheid over wat de diaconie doet met het geld dat ze beheerd, b.v. aan 
het eind van het jaar in de Kerkklok een overzicht plaatsen aan welke bijzondere 
doelen geld gegeven is. 

• Als er gecollecteerd wordt voor een specifiek project dit werk ook naar voren 
laten komen in de voorbede.
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BIJLAGE IV: VORMING EN TOERUSTING

Wat is het beleid op dit moment?
Voorgaande jaren hebben met name in het teken gestaan van geloofsverdieping en leren 
gemeente van de Heer te zijn. Hoe meer wij leren over God en ons geloof verrijken met 
kennis over Hem, hoe meer wij, worden uitgenodigd onze harten te openen voor het  
licht van de Geest (Spiritus), dat God ons met Pinksteren schonk, om ons geloof levend 
en gevoed te houden op weg door dit leven. Door dit grote geschenk samen te delen en  
te vieren kunnen wij elkaar en anderen inspireren en motiveren om ons te richten op  
wat Jezus van ons vraagt: kinderen van het licht te zijn, niet alleen binnen de gemeente,  
maar ook in het leven van alle dag. Om onze lampen brandende te houden, kunnen we 
naast  de  erediensten,  elkaar  ontmoeten  voor  geloofsverdieping  (bv.  gespreksgroep, 
catechese),  bezinning  (bv.  sobere  maaltijd),  maar  ook  meer  praktische  vormen  van 
geloofsbeleving (bv. liturgisch bloemschikken).

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

• Groothuisbezoek  i.s.m. werkgroep Pastoraat.
• Catechisatie i.s.m. de predikant en de jeugdouderling.
• Variërend  aanbod  van  activiteiten  (bijv.  sobere  maaltijd,  gespreksgroep, 

bloemschikken, filmavond i.s.m. werkgroep Jeugd).
• Cursusaanbod in buurgemeenten onder de aandacht van gemeenteleden brengen.
• Nieuwe initiatieven (bijv. week van gebed).

Hoe worden gemeenteleden hierin betrokken?

• Een aantal gemeenteleden heeft een actieve rol door hun talent in te zetten voor 
bepaalde activiteiten (bijv. catechese, gespreksgroep, bloemschikken).

• Door de communicatie met andere werkgroepen open te houden.
• Door groothuisbezoeken/ Blind-date.
• Via de Kerkklok en website. 

Wat zou anders kunnen of worden toegevoegd?

• Gemeenteleden inspireren en motiveren hun licht te laten schijnen voor mensen 
om hen heen, zowel binnen als buiten de gemeente.

• Jaarprogramma  maken,  waarin  ook  wordt  gekeken  naar  de  mogelijkheid  van 
samenwerking met buurgemeenten en de andere werkgroepen.

• Enquête houden onder gemeenteleden om het aanbod van activiteiten aan te 
passen aan de vraag en om nieuwe ideeën op te doen.
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BIJLAGE V: JEUGD

Wat is het beleid op dit moment? 
De gemeente richt  zich  op het  gebied van jeugdwerk op kinderen,  jongeren en hun 
ouders. Via diverse activiteiten wil zij dienstbaar zijn aan kinderen en jongeren in hun 
persoons- en geloofsontwikkeling. Ze wil kinderen en jongeren het gevoel geven dat er in 
de gemeente dingen tot uitdrukking worden gebracht  en gebeuren,  die voor hen de 
moeite waard zijn om aan deel te nemen.

Organisatie
De  werkgroep  jeugd  staat  onder  de  verantwoordelijkheid  van  de  kerkenraad,  de 
jeugdouderling is voorzitter van de werkgroep jeugd. De werkgroep jeugd bestaat uit  
clubleiding  en  secretariaat  en  een  voorzitter.  Er  is  dus  maar  één  onderdeel;  de 
clubleiding! (club is onderdeel, jeugddienst is een activiteit).

Grondgedachte
De jongeren uit de gemeente bij elkaar houden.
De jeugd proberen te  betrekken bij de kerk en het geloof.
De jongeren kunnen altijd terugvallen op de werkgroep jeugd.
De werkgroep jeugd staat voor openheid en staat midden in de samenleving.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?
Clubs – Onze gemeente heeft 2 clubs; 12-16 en 16+ (afhankelijk van aanbod wordt een 
leeftijdsindeling gemaakt). Tijdens deze clubs worden thema’s uit de praktijk behandeld, 
vaak ingebracht door de jeugdleiding en af en toe de jongeren zelf. Van beide clubs zijn  
veel niet-kerkelijke jongeren lid; de clubs proberen dan ook een evangeliserend karakter  
te zijn.

Vaste  activiteiten  –  Werkgroep  jeugd  is  verantwoordelijk  voor  een  aantal  vaste 
activiteiten, zoals het startweekend, jeugddienst, clubavonden, club-kamp, jaarfeest.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
• Meer jongeren uit de gemeente kiezen ervoor om belijdenis te doen van hun 

geloof. 
• Tieners vanaf 12 jaar bezoeken de Eredienst.
• 1x per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd door en met de jeugd.
• Gemeenteleden worden meer betrokken bij de activiteiten van de jeugdraad.

Hoe kunnen gemeenteleden betrokken worden bij de activiteiten van de jeugdraad?

• Gemeenteleden fungeren als leiding van clubs, 
• dragen ideeën aan om de betrokkenheid van de jeugd bij kerk en geloof te 

vergroten. 
• zijn als toeschouwer aanwezig bij de activiteiten voor en door de jeugd.
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BIJLAGE VI: BEHEER

Wat is het beleid op dit moment?
De financiën en de gebouwen zijn een weerkerende zorg voor de gemeente, zodat de 
kerkelijke activiteiten zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er  wordt gewerkt 
aan een acceptabel financieel resultaat op de  begroting/jaarrekening. Daarnaast wordt  
er zorg gedragen voor onderhoud en beheer van gebouwen, terreinen en installaties. 

Waar wordt momenteel aan gewerkt?
Werkgroep Beheer behartigt de financiële en materiële zaken van onze gemeente, zodat 
de  kerkelijke  activiteiten  zo  goed  mogelijk  kunnen  worden  uitgevoerd.  Voor  de 
werkzaamheden die hier normaliter uit voort vloeien verwijzen wij naar de instructie van 
2015. Verder hebben onderstaande punten onze aandacht:

A. Reguliere activiteiten:
• Organiseren/uitvoeren  van  de  acties  rondom  geldwerving:  Actie  Kerkbalans 

( “verbreden”) / Dankdagcollecte / Solidariteitskas/ collectebonnen
• Uitvoeren van het onderhoudsplan
• Beschikbaar  stellen  van  de  gebouwen  tijdens  bv.  dodenherdenking, 

begrafenissen 
• Verzorgen pachtbeheer
• Ledenadministratie
• 2 á 3 keer per jaar organiseren/uitvoeren ophalen oud papier
• Jaarlijkse evaluatie met de geluid/beamer-, koster-, en schoonmaakploeg
• Informeren via website/kerkklok

B. Specifieke activiteiten:
• Mogelijkheden  bekijken   om  efficiënter   met  energie  om  te  gaan  in  de 

gebouwen (led-verlichting, verwarming kerk en leerkamer, zonnepanelen) 
• Onderzoeken van verbouwplannen van de Leerkamer. Kostenraming maken van 

de werkzaamheden die noodzakelijk en wenselijk zijn. Naar aanleiding hiervan 
een financieel dekkingsplaatje opstellen

• Het afronden van het onderhoudsplan 2012-2016 en het (laten) opstellen van 
een  nieuw  Brimplan  2017-2021  in  overleg  met  Stichting  Behoud  Kerkelijke 
Gebouwen  Groningen-Drenthe 

• Schilderwerkwerkzaamheden van gietijzeren raamwerk (binnen en buiten) van 
de kerk 

• 2 keer per jaar organiseren/uitvoeren  van een klusjesmorgen ( tijdens NL Doet 
en klusmorgen in de herfstperiode)

• Nieuwe pachtcontracten opstellen
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Hoe worden de gemeenteleden hierin betrokken?

• Tijdens de gemeenteavond in het voorjaar wordt de gemeente op de hoogte 
gebracht  van  de  financiële  zaken  door  presentatie  van  jaarrekening  en  het  
bekendmaken van de uitslagen van de Actie Kerkbalans. In de daaropvolgende 
kerkklok worden deze overzichten afgedrukt. 

• Gemeenteleden worden ingezet als “loper” voor Actie Kerkbalans en dankdag –
en  oudejaarscollecte,  zij  brengen  en  halen  de  enveloppen persoonlijk  bij  de 
gemeenteleden. 

• Aandacht  schenken  aan  eventuele  mededelingen/opmerkingen  die  “lopers” 
tijdens bovengenoemde ronde van de gemeente ontvangen, deze komen ter 
sprake in de werkgroepvergadering en indien nodig wordt actie ondernomen of 
wordt dit doorgespeeld aan  bv. ouderling.  

• De  gemeente  wordt  op  de  hoogte  gehouden  over  de  activiteiten  van  de 
werkgroep via de kerkklok, website of gemeenteavond. 

• Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt van de vele vrijwilligers, zonder inzet 
van  de  gemeente  is  het  niet  mogelijk  alle  werkzaamheden  te  klaren  (o.a.  
schoonmaak, koster, tuinonderhoud, NL doet en klusjesmorgen)  

Wat zou anders kunnen of zou moeten worden toegevoegd in relatie tot de visie op 
gemeente-zijn in de Prot. Gemeente Gasselternijveen?

• Het aanbieden van onderdak voor bijeenkomsten en activiteiten  georganiseerd 
door  andere  organisaties  (zoals  4  mei  viering,  schoolkerstfeest  en  verhuur 
gebouwen in verband met familiegebeurtenissen/feesten)

• Meer naar buiten treden richting ons dorp, dat het voor de inwoners van ons  
dorp zichtbaar wordt dat de kerk “leeft” door bijv.: 
◦ via onze website 
◦ door mee te doen aan dorpsactiviteiten: kerstvolleybaltoernooi, zeskamp
◦ via  Dorpsportaal  de  dorpsbewoners  te  informeren over  kerkdiensten en 

kerkelijke activiteiten 
• Onze werkzaamheden beogen vooral de financiële en materiële zaken binnen 

onze kerk. De gaven en talenten van de verschillende gemeenteleden zijn hard 
nodig en geeft bovendien een stuk samenbinding.  

• Met  betrekking  tot  een  open  gemeenschap  willen  wij  werken  aan  meer 
informatie richting de gemeente via bv de kerkklok/website/gemeenteavond.
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