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Inleiding 

 

Waarom een beleidsplan?  

Voor wijkgemeente Centrum-Zuid, onderdeel van de 

Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, maken wij eens in de 4 jaar 

een beleidsplan. Dat doen wij niet alleen omdat dat kerkordelijk  zo 

geregeld is, maar ook voor het eigen functioneren als wijkkerkenraad. 

 

Wij willen nadenken over de vraag hoe wij een missionaire gemeente 

kunnen en willen zijn en hoe wij kunnen inspelen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen in een wereld die continu verandert. 

 

Wij zien het beleidsplan als kader voor onze activiteiten in de komende 

jaren. Het is een globaal beleidsplan dat in jaarlijkse concrete 

activiteitenplannen wordt uitgewerkt. 

Het beleidsplan dient te worden gedragen door de wijkkerkenraad en de 

wijkgemeente Centrum-Zuid. 

Met dit plan willen wij ook naar buiten kunnen laten zien waar wij als 

kerkelijke gemeente Centrum-Zuid voor staan. 

 

Het proces  

Dit beleidsplan is geschreven door een werkgroep 

vanuit de wijkkerkenraad Centrum-Zuid, maar is ook 

aangevuld door de opmerkingen die gedaan zijn 

vanuit de wijkgemeente tijdens de wijkavonden die 

over het beleidsplan zijn gehouden. De opmerkingen 

die tijdens deze avonden zijn gemaakt, zullen zoveel mogelijk worden 

uitgewerkt en meegenomen in de jaarlijkse activiteitenplannen.  

Op deze manier is dit beleidsplan niet alleen voor, maar ook door de 

wijkgemeente tot stand gekomen. 

 

Leeswijzer  

Het beleidsplan 2016-2020 begint met de beschrijving van 

de Missie. Vervolgens wordt nader ingegaan op de 

activiteiten, beschreven in de thema’s: Pastoraat, Diaconaat, 

Jeugdwerk, Vorming en Toerusting en Erediensten. 

In de laatste hoofdstukken beschrijven we de middelen die we daar bij 

nodig hebben: de Kerkelijke Organisatie, Communicatie, Financiën en 

Beheer. 
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Hoofdstuk 1: De wijkgemeente Centrum Zuid op dit moment 

 

a. Ontstaan van onze wijkgemeente: 
 
In 2006 kwam onze Protestantse wijkgemeente tot stand. In de  jaren 
daarvoor was er hard gewerkt aan de fusie van gereformeerd en hervormd. 
Deze fusie betrof overigens heel Hardenberg, Heemse en Radewijk. De 
toenmalige Algemene Kerkenraad besloot dat er acht wijkgemeenten 
moesten komen. Onze wijkgemeente is daar één van. Blij konden wij 
destijds al constateren dat de fusie ook voor onze wijk heel goed is 
verlopen. 
 
b. Profiel en situatie van onze wijkgemeente:     
 
Als we het hebben over het profiel van een gemeente, dan proberen we 
daarmee te zeggen waar we willen staan, wat kenmerkend voor ons is. 
We beseffen dat dit een lastige opgave is. Onze wijkgemeente bestaat uit 
vele gemeenteleden die heus niet allemaal hetzelfde zijn, ook niet in hun 
geloven. 
Maar er valt toch wel degelijk iets te zeggen over 
ons profiel, en dat willen we dan ook doen. 
Wij vinden het luisteren naar de Heilige Schrift 
heel belangrijk. Door de woorden van de Heilige 
Schrift (Bijbel) wil God ons aanspreken, door de 
leiding van de Heilige Geest. Daarbij mogen we 
steeds weer uitkomen bij Jezus Christus, onze 
Heer. 
De prediking is belangrijk voor ons. In de preek neemt de voorganger ons 
immers mee in een proces van luisteren en horen. Ook al het andere in de 
kerkdienst is van groot belang. We komen samen voor Gods aangezicht en 
bidden dat Hij ons sterkt, troost, richting wijst, kortom: ons wil roepen tot 
een leven met Hem, met elkaar, en met de ander. 
Je zou kunnen zeggen dat we ons op zondag willen laten inspireren en 
aanmoedigen tot een gelovig leven, ook door de week. Daarom is het 
omzien naar elkaar, en de dienst aan de samenleving en de wereld voor ons 
belangrijk. 
Ons profiel is verder niet gesloten, bekrompen of conservatief, maar we zijn 
intussen wel gehecht aan het goede dat ons bijvoorbeeld door onze 
voorouders, door kerkhervormers en belijdenisgeschriften is toevertrouwd. 
Wij zijn in onze tijd niet de eersten die geloven, ons is een schat aan 
waardevolle inzichten overgeleverd. We zijn dan ook niet geneigd met elke 
wind mee te waaien. Wel willen we graag in woorden van onze tijd 
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proberen te zeggen wat ons drijft, en daarbij zoeken we soms ook naar 
nieuwe vormen.  
 
Als we nu iets willen zeggen over de onderlinge verhoudingen in onze 
wijkgemeente, dan is de kerkenraad van mening dat er een prettig klimaat 
heerst. Velen zijn betrokken bij de wijkgemeente, en onze activiteiten. Het 
lukt ook nog altijd goed om mensen bereid te vinden een taak op zich te 
nemen, hoewel de werving soms inspanningen kost. 
Wel moeten we alert blijven. Onze wijkgemeente kent een flinke kern van 
betrokkenen, maar er is ook een grote groep die minder betrokken is. De 
kern mag het goed hebben samen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat 
we de anderen intussen uit het oog verliezen. Daar ligt een uitdaging, ook 
naar de vele ouderen die niet zo makkelijk meer zelfstandig overal op af 
kunnen stappen. 
 
Onze wijkgemeente vindt u (geografisch) in Hardenberg Centrum, en dan 
het zuidelijke deel. De buurtschap Brucht hoort ook bij onze wijkgemeente. 
Het zou misschien overdreven zijn te zeggen dat onze wijk een stadswijk is. 
Hardenberg heeft toch meer het karakter van een flink dorp. Veel mensen 
kennen en herkennen elkaar. Er is ook niet heel veel import. Het gros van 
de mensen heeft oude banden met de regio of met Hardenberg zelf.  
Velen hebben gewerkt, of zijn nog werkzaam, in de dienstverlening, 
industrie, landbouw. Zoals we ook al eerder terloops opmerkten is een flink 
deel van onze gemeenteleden inmiddels met pensioen, of zelfs al op hoge 
leeftijd. In onze wijk staan diverse voorzieningen voor ouderen.  
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Hoofdstuk 2:  Opbouw van de Wijkgemeente Centrum-Zuid per 1 

november 2016 

 

Per 1 november 2016 bestaat onze wijk uit 1063 leden, te weten 475 

mannen en 588 vrouwen verdeeld over 634 pastorale adressen. De 

leeftijdsopbouw is in onderstaand tabel verwerkt. 

        
Ledenbestand leeftijd doopleden  bel.leden    overig    totaal   in perc.  

Gemeenteleden   0- 9 jr. 18 0 6 24 2,3%  

 10-19 jr. 68 0 13 81 7,6%  

 20-29 jr. 52 4 1 57 5,4%  

 30-39 jr. 25 14 5 44 4,1%  

 40-49 jr. 25 56 5 86 8,1%  

 50-59 jr. 33 134 8 175 16,5%  

 60-69 jr. 12 155 8 175 16,5%  

 70-79 jr. 4 197 11 212 19,9%  

 80-89 jr. 10 164 5 179 16,8%  

 90-

ouder 

1 28 1 30 2,8%  

d.d. 01-11-2016 Totaal 248 752 63 1063 100%  

        

Medewerkers   werkelijk vacature    totaal   

predikanten   1 FTE  1   

past.medewerker   0,5 FTE  1   

ouderlingen   14 3 17   

contactpersoon   66 4 70   

diakenen   12 3 15   

scriba   1  1   

kerkrentmeester   1  1   

jeugdouderling    1 1   

jeugddiakenen   1  1   

Totaal 
  98 10 108   

Wijken     14   
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Er zijn een aantal factoren die in de toekomst invloed kunnen hebben op de 

samenstelling van de wijk Centrum Zuid. Te denken valt dan bijvoorbeeld 

aan: 

 

 De bouw van nieuwe woningen in de nabijheid van het gemeentehuis 
 De herinrichting van de hoek Stationsstraat – Oosteinde; hier komen 

wellicht eveneens nieuwe woningen/appartementen 
 De toenemende gemiddelde leeftijd van de mensen en de daarbij 

behorende gevolgen. 
 Afnemende betrokkenheid bij de kerk in het algemeen  
 Doorwerking van de sluiting in 2015 van de enige basisschool in het 

Centrum, de Kastanjehof; hierdoor is het centrum wellicht minder 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. 
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Hoofdstuk 3: Visie van de gemeente  
 
Voor we verder gaan willen we even stilstaan bij de visie van onze 
geloofsgemeenschap. Wat is de visie van onze geloofsgemeenschap en hoe 
kunnen we deze eventueel ontwikkelen? 
 
Een visie geeft antwoord op de vraag waartoe de gemeente zich geroepen 
voelt. 
Je hebt enerzijds het profiel (een beschrijving van hoe het er momenteel 
uitziet) en je hebt anderzijds een programma (wat je gaat 
ondernemen/doen).  De verbindende schakel is de visie. 
Zonder visie val je in slaap en blijft alles bij het oude…. 
Een visie daagt je uit: zitten we nog op de goede weg? 
De visie vormt het fundament van de gemeente, ze is 
toekomstgericht; ze is uitdagend, sluit aan bij de 
boodschap van het evangelie, bij het huidige profiel, 
en bij de mogelijkheden van de gemeente. 
Vragen die aan de orde moeten komen voordat je 
een visie kunt formuleren: 

 waar geloven we in? 
 wat vinden we kerntaken of kernfuncties van de gemeente? 
 wat willen we naar buiten uitdragen? 
 waar zijn we sterk in? 
 wat willen we bereiken voor wie? 
 wat is de toegevoegde waarde van deze gemeente? 

 
Misschien kunnen we – als we onze visie eenmaal verwoord hebben – 
komen tot het maken van een visitekaartje.... 
 
Onze visie luidt: 
Wij willen van harte een levende geloofs-gemeenschap zijn die wortelt in het 
Evangelie van Jezus Christus (Zijn liefde, én zijn oproep tot een nieuw 
leven). 
Wij vertrouwen er op dat de Heilige Geest ons steeds weer wil laten zien 
wat Geloof, Hoop en Liefde betekenen. 
Dat dit niet vanzelfsprekend is beseffen we terdege, want we leven in een 
wereld waar het christelijk geloof slechts een optie te midden van vele 
andere opties lijkt. 
Daarom beseffen we dat we ook zelf geroepen zijn te vragen en te zoeken 
naar God en zijn stem. De samenkomst van de gemeente op zondag rond het 
Woord/de Schrift is ook al om die reden heel belangrijk.   
Maar we willen de blik niet alleen naar binnen richten.  
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Onze gemeente wil niet alleen open en gastvrij zijn, maar ze wil ook naar 
buiten treden. Er is werk te doen en een getuigenis af te geven in woorden 
en zeker ook in daden – gedreven door Gods barmhartigheid, ontferming, 
maar ook gedreven door Zijn roep tot omkeer naar God en de ander. 
Daarom is het belangrijk dat onze gemeente er is in het centrum van 
Hardenberg. Ze wijst door haar bestaan, in haar verkondiging en in haar 
werken naar ‘boven’, naar de Heer van ons leven. 
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Hoofdstuk 4: De Kerkenraad   
 
Het bestuur van onze wijkgemeente is de kerkenraad. Deze geeft leiding 
aan het leven van de wijkgemeente. De kerkenraad bestaat uit leden van 
onze gemeente die daarvoor zijn aangesteld. 
Binnen de kerkenraad hebben de leden verschillende ambten. Er zijn 
(jeugd-) ouderlingen, (jeugd-) diakenen, ouderling-
kerkrentmeesters, een ouderling-scriba, een kerkelijk 
werker en een predikant. 
Vanuit de kerkenraad wordt de voorzitter gekozen. 
 
Ouderlingen houden zich vooral bezig met het onderhouden van de 
contacten met de gemeenteleden. Zij worden daarin bijgestaan door een 
diaken en meerdere contactpersonen (onder de kopjes pastoraat en 
diaconaat zal daar meer over gezegd worden). 
 
Dit betekent dat de kerkenraad o.a. zorgt voor: 

 de organisatie van wekelijkse kerkdiensten 
 een goede communicatie en een interactie met de gemeenteleden 
 wederzijds respect en vertrouwen, resulterend in een goede sfeer 
 een goede taakverdeling. Ieder heeft z’n eigen capaciteiten, interesses 

of gaven. Ook moet er op gelet worden dat niemand overbelast raakt. 
 
Om bovenstaande waar te kunnen maken is het nodig om regelmatig de tijd 
te nemen om met elkaar te spreken over wat onze drijfveer is, wat de zin 
van ons geloof is en of we ons werk doen met de juiste instelling. 
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Hoofdstuk 5: Pastoraat 

 

Pastoraat is het cement van de gemeente. 

 

'Het gaat daarbij om ontmoeting met een ander, vergezellen van een mens 

(vaak in pijn of nood, met haar verlangen en verdriet) in het perspectief van 

het verhaal (in de schriften) van God met mensen' (ds. Roel van Oosten) 

 

We kunnen een aantal vormen van pastoraat onderscheiden:  

1. Individueel pastoraat 

2. Groepspastoraat 

 

1. Individueel pastoraat 

 

Bij het individueel pastoraat is een belangrijke taak weggelegd voor de 

predikant en kerkelijk werker, maar zeker ook voor ouderlingen, diakenen 

en contactpersonen. Dit is het wijkteam. 

Het gaat hier vaak om het meeleven met onze gemeenteleden in goede en 

slechte tijden.  

 

Programmapunten: 

o Frequent bezoeken van de gemeenteleden in goede en in moeilijke 
tijden 

o Jeugdpastoraat 
o Pastoraat in praktische zin (noaberschap) 

 

2. Groepspastoraat 

 

Naast het individuele pastoraat kennen we ook het groepspastoraat. Bij het 

groepspastoraat komen meerdere mensen samen om hun 

gedachten/ervaringen te delen met anderen. Dit kunnen ook bepaalde 

doelgroepen uit de gemeente zijn. We denken hierbij ook aan de mensen 

met een beperking. 

 

Programmapunten: 

o Organiseren van de groothuisbezoeken 
o Organiseren van een wijkavond 
o Organiseren van ouderenmiddagen 
o Organiseren van gespreksgroepen voor diverse 

leeftijdscategorieën 
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o Het geven van catechisatie voor diverse leeftijdsgroepen  
o De activiteiten voor de jeugd om de band met de kerk te 

behouden 
o Activiteiten voor vorming en toerusting 

 

Groepen die bijzonder aandacht vragen: 

 

In onze wijk zijn enkele groepen die om bijzondere aandacht vragen.  

Hierbij valt te denken aan het verzorgingshuis Oostloorn met haar 

bewoners, maar ook aan bijvoorbeeld de Bisschopshof en het gebouw de 

Oldenburg, waar een flink aantal cliënten van de Baalderborg woont. 
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Hoofdstuk 6: Diaconaat 

 

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen en hulp 

bieden aan allen die dit nodig hebben. Helpen waar geen helper is, zowel 

financieel als sociaal. Naast individuele hulp zamelt de diaconie ook geld in 

voor projecten in binnen- en buitenland.  

Omzien naar elkaar. 

Wij willen als wijkgemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een 

gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar en omzien naar de mensen 

in de eigen buurt en in de wereld. Denk hierbij o.a. aan de 

vluchtelingenproblematiek. Het is ook contact hebben met de medemens. Je 

moet wel een signaal krijgen voordat je op mensen kunt afstappen. Dit 

signaal komt uit het wijkteam of van de ouderling.  

Omzien naar elkaar is meer dan mensen met financiële problemen helpen. 

Dat is ook bij mensen op bezoek gaan. Zorgen dat iemand die nooit op 

vakantie kan, dat toch eens kan. Of een vakantieweek voor een 

gehandicapte. Of meehelpen met een hulpdienst die voor vrijwilligers zorgt 

om eens een boodschap voor iemand anders  te doen of een ander klusje.  

 

Hoe proberen we dat te doen? 

Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente. De diakenen hebben een 

voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden  om 

daaraan handen en voeten te geven . In de Eredienst krijgt de diaconie zijn 

gezicht in het inzamelen van de gaven en bij het delen van brood en wijn 

tijdens het avondmaal.  

 

 
Aandachtspunten: 

- vluchtelingen 

- het noaberschap 

- collecte 

- wijk gebonden acties 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ouderenjournaal.nl/wp-content/uploads/2015/05/diaconie.jpg&imgrefurl=http://www.ouderenjournaal.nl/home/2015/05/19/ook-kerken-helpen-u-om-thuis-te-blijven-wonen/&h=739&w=800&tbnid=I9n0Trpgd_AbBM:&docid=2Q0eD_mSX1pgyM&ei=KXguVquWF4byaNrTu7AG&tbm=isch&ved=0CE0QMygdMB1qFQoTCOvOlYjp4MgCFQY5Ggod2u
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Hoofdstuk 7: Missionaire gemeente  

 

Binnen onze wijkgemeente is al verschillende keren gesproken over het 

belang van het missionaire werk. Maar wat verstaan we hier onder en hoe 

willen we het gestalte geven? 

 

Missionair’ komt van ‘missie’. ‘Missie’ is zending, iemand met een missie 

heeft een opdracht.  

Bij ‘missionair’ denken we allereerst aan de zending van God zelf: Hij zond 

zijn Zoon in deze wereld. God zendt zijn liefde. 

  

Het gaat bij missionair-gemeente-zijn niet om méér, maar 

eerder minder. Missionair-gemeente-zijn is niet ‘nóg een 

activiteit bedenken’, maar de bestaande en nieuwe 

activiteiten uitvoeren met een missionaire houding. 

Missionair-zijn werkt door in alles: in onze manier van 

vieren, preken, in de pastorale bezoeken, in het 

diaconaat, in de huiskringen en het vorming- en 

toerustingsaanbod. Het gaat niet om (nog meer) activiteiten, maar om onze 

houding. 

 

 

Aandachtspunten 

- Luisteren naar en aandacht hebben voor je medemens (Noaberschap). 

- Kenbaar maken waar we voor staan, wat ons drijft en wat we voelen 

- Begrip hebben voor mensen die ‘op het randje van de kerk meeleven’ en 

niet te snel uitschrijven.  

- Bij alle activiteiten je afvragen hoe we randkerkelijken en degenen die 

geen lid zijn van onze gemeente de gelegenheid kunnen geven om toch mee 

te doen en op die manier te ervaren wat ons drijft. 
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Hoofdstuk 8: Financiën en kerkrentmeesterlijke zaken 
 
De belangrijkste kosten worden uit algemene middelen vergoed, waaronder 
ook het beheer van de gebouwen valt. Daarvoor is het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) verantwoordelijk. Dit is dus geen taak van de 
wijkkerkenraad.  
Vanzelfsprekend ziet de wijkkerkenraad het wel als haar taak om de 
gemeenteleden aan te sporen hun financiële verantwoordelijkheid na te 
komen. Een stuk bewustwording is daar noodzakelijk, mede gezien het feit 
dat te veel leden van de gemeente maar zeer 
weinig bijdragen.  
 
De wijk heeft een wijkfonds. Voorheen heette 
dit het verjaardagsfonds. Nog steeds is het zo 
dat de contactpersonen meestal rond een 
verjaardag de gemeenteleden bezoeken en 
hen dan uitnodigen een klein bedrag te doneren aan het wijkfonds. 
Uit het wijkfonds kan de kerkenraad bekostigen al wat niet uit algemene 
middelen vergoed wordt. Het wijkfonds wordt beheerd door het CvK. 
Er bestaat een lijst waarin een en ander nader toegelicht wordt. 
 
Gebouwen: 
Als wijkgemeente maken wij gebruik van de Stephanuskerk, de Höftekerk 
en de Schakel. Deze worden beheerd door het CvK. 
 
Aandachtspunten:  
- financiële bewustwording van gemeenteleden zoals betrokkenheid bij de 
  actie Kerkbalans. 
- zaken rond het wijkfonds, zoals de wijze van geldwerving en besteding. 
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Hoofdstuk 9: Jeugdwerk in het centrum  

 

Het jeugdwerk in onze wijk wordt zoveel mogelijk samen met Centrum- 

Noord georganiseerd, maar wij nemen als wijkkerkenraad wel onze eigen 

verantwoordelijkheid. Wij vinden het dan ook belangrijk om 2 

jeugdambtsdragers te hebben. Minimaal 2x per jaar krijgt het jeugdwerk 

extra aandacht op de kerkenraadsvergadering. 

In hoofdstuk 2 Leeftijdsopbouw is te zien dat de jeugd in onze gemeente 

afneemt. Hierdoor worden we gedwongen om bepaalde keuzes te maken.  

  

We willen het jeugdwerk in een aantal categorieën verdelen: 

1. Jeugdwerk op zondag 

2. Catechese 

3. Jeugdwerk  12-18 jaar 

4. Gespreksgroepen  18+ 

 

1. Jeugdwerk op zondag 

Iedere zondagochtend is er voor de allerkleinste kinderen een oppasdienst. 

Ook is er twee keer per maand tijdens de eredienst een kindernevendienst 

voor de basisschoolkinderen.  

 

2. Catechese 

Er zijn nog 2 soorten catechisatie, te weten de basiscatechisatie voor de 

bovenbouwleerlingen van de basisschool en de catechisatie voor 18+.  

 

3. Jeugdwerk 12-18 jaar 

Vanwege het wegvallen van de catechisatie voor de 12-16 groep is deze 

activiteit in het leven geroepen. Het is bedoeld om door middel van een 

activiteit het groepsgevoel te bevorderen en zo de jeugd vast te houden 

voor de kerk. 

 

4. Gespreksgroepen 

Voor de oudere jeugd van rond 20-30 jaar worden gesprekgroepen 

gehouden waarbij elke deelnemer een onderwerp kiest en de avond daar 

omheen leidt. 
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Organisatie: 

Voor het jeugdwerk is er een aparte Wijk Jeugd Commissie (WJC) in het 

leven geroepen waarin de jeugdambtsdrager samen met een 

vertegenwoordiger van alle geledingen van het jeugdwerk plaats neemt. 

Het doel van deze WJC is om het gezamenlijke jeugdwerk in goede banen te 

leiden. De WJC valt onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. 

 

Gemeentebreed is er een Centrale Jeugd Raad (CJR) waarin alle 

jeugdwerkers samenkomen om ervaringen te delen m.b.t. het jeugdwerk en 

elkaar te helpen. Tevens worden er een aantal wijkoverschrijdende 

activiteiten voor de jeugd georganiseerd. 
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Hoofdstuk 10: Erediensten en kerkmuziek 
 
De kerkdiensten, rouw- en andere diensten, behoren tot onze meest 
wezenlijke ‘activiteiten’. 
Rond het Woord komt de gemeente samen, en het is zaak dat we hier zo 
goed mogelijk mee omgaan. Vooral de predikant besteedt veel tijd en 
energie aan deze diensten. Ook de muziek en samenzang is van heel groot 
belang bij onze samenkomsten. Ons Liedboekkoor is een verrijking. 
De ontmoeting met elkaar verdient ook alle aandacht. Het betreft hier niet 
alleen de ontmoeting tussen gemeenteleden, maar ook de ontmoeting van 
voorganger en gemeente. Immers de kerkdienst staat niet op zichzelf, maar 
het is van groot belang dat de voorganger zijn gemeente kent.  
 
Aandachtspunten: 
- bezinning in de kerkenraad op de vraag of we op onderdelen nog op de  
  goede weg zitten 
- de kerkdienst ter sprake brengen (ook inhoudelijk) bij huisbezoeken en  
  andere gelegenheden 
- nadenken over de muziek. Alleen orgel? Of ook eens andere vormen?  
  Koren? Planning! 
- de kindernevendienst verdient dringend aandacht! 
- hoe verloopt de ontmoeting? en bij de koffie? 
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Hoofdstuk 11: Catechese 
 
De catechese aan kinderen en jongeren vinden we belangrijk. Daar willen 
we tijd en energie in stoppen.  
Hierbij kan niet alles op de schouders van de predikant alleen gelegd 
worden. De kerkenraad en de ouders moeten hem van harte ondersteunen.  
In onze wijk kampen we wel met vergrijzing. Dat brengt met zich mee dat er 
betrekkelijk weinig jongeren/kinderen 
zijn. Het zit hem echter niet alleen in de 
kwantiteit! Een kleinere groep kan ook 
inspireren, vooral als je elkaar goed kent 
en het samen plezierig hebt. Maar klein is 
ook kwetsbaar! 
  
Aandachtspunten: 
- basiscatechisatie stimuleren 
- zoeken naar mogelijkheden de jongeren van 12-16 te bereiken 
- kring 25+ onder de loep nemen 
- mensen zoeken die met enthousiasme en tijd de predikant willen helpen 
- jonge ouders stimuleren, contact leggen, wellicht bezoeken 
- netwerk van jonge ouders ontwikkelen 
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Hoofdstuk 12 VOrming en TOerusting (VOTO)  

 

Binnen onze wijkgemeente vinden we de vorming en toerusting van de 

gemeenteleden belangrijk.  We willen ons daarbij niet alleen richten op de 

ouderen, maar ook op de jongeren.   

Alle leeftijdsgroepen moeten in de gelegenheid worden gesteld om deel te 

nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun interesse.  

Naast gemeenteleden zijn ook andere belangstellenden van harte welkom 

om deel te nemen. 

We zullen ons  in eerste instantie richten op  de  activiteiten die worden 

georganiseerd door de centrale VOTO-commissie en proberen onze wensen 

en ideeën daar onder te brengen. 

In situaties waar dit niet mogelijk is , zullen we als wijkgemeente zelf 

initiatieven opstarten om de gewenste vorming en/of toerusting te 

organiseren.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01Lap05zKAhVIDA8KHZp8AOEQjRwIBw&url=http://www.protestantsegemeentealmelo.nl/default.aspx?lIntNavId=1542&psig=AFQjCNFcWJg4iCr2TSgLjUOYbcRv_f-fIA&ust=145242575399
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Hoofdstuk 13 Kerk en Israël   

 

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ‘is de kerk 

geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het 

volk Israël’. 

Onze kerkenraad is zich daarvan bewust en wil het werk van de werkgroep 

Kerk en Israël blijven ondersteunen. Ook vragen we zelf bijzondere 

aandacht voor onze speciale band met het volk Israël en de synagoge. 
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Hoofdstuk 14: Interkerkelijke/interreligieuze contacten en dialoog: 

 

 Contacten met andere christelijke kerkgenootschappen 

 

Het is pijnlijk dat de kerk zo verdeeld is. Vanuit ons geloof in de ene Heer 

streven wij naar meer eenheid en toenadering. We moeten oog krijgen voor 

hetgeen ons verbindt, en niet vooral voor wat ons scheidt. Contact met 

andere kerken kan dus geen bijkomstigheid zijn. 

In onze centrumwijk zijn ook een Rooms Katholieke parochie en een 

Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk gevestigd. Met beide 

geloofsgemeenschappen hebben we een pril, maar goed contact. Met nog 

andere kerken/geloofsgemeenschappen binnen onze wijk zouden we 

contact moeten zoeken. 

 

    
 

 

Met de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk zijn er op moderamen-niveau 

contacten, en worden er inmiddels enkele gezamenlijke activiteiten 

ontplooid. (Op die manier willen we onze kerken toegankelijk maken voor 

mensen van buiten de kerk en eventuele vakantiegangers).  

Daarnaast wordt er, op particulier initiatief, ook met hen samengewerkt om 

± 4 maal per jaar een gezamenlijke zangavond te organiseren. Hierbij is ook 

de Christelijk Gereformeerde Gemeente van Heemse betrokken. De 

kerkenraad moet bekijken of ze hierin een rol wil spelen. 

Ook het ‘Noaberschap Centrum’ wordt samen met de Gereformeerd 

Vrijgemaakte Kerk opgezet. 

In de contacten met de Rooms Katholieke Kerk zijn er nog geen actieve 

stappen ondernomen, maar we zouden daar wel over moeten nadenken.  
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 Contacten met andere religies 

 

Ook in Hardenberg wonen mensen die andere religies aanhangen. Welk 

geloof mensen ook hebben: wij willen vanuit onze christelijke 

geloofsovertuiging mensen helpen die hulp nodig hebben. We denken dan 

aan praktische zaken. 

Als we daarnaar gevraagd worden dan zullen we niet schromen ook van ons 

geloof te vertellen. 

In het algemeen is het goed om je niet af te sluiten voor het leven en denken 

van andere mensen – ook niet wanneer het om andere religies gaat. 
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Hoofdstuk 15: Communicatie 

 

 

 

Communicatie is in onze tijd heel belangrijk geworden. 

We dienen ons steeds te bezinnen op de vraag: hoe bereiken we de 

mensen? Via de traditionele kanalen van kerknieuws en kerkklank - allebei 

belangrijke communicatiemiddelen. 

Door de komst van de sociale media zijn er nieuwe kanalen waar we 

aandacht voor moeten hebben. 

 

Kerknieuws. 

 

Elke week verschijnt het Kerknieuws. In het Kerknieuws kunt u lezen hoe 

laat en in welk kerkgebouw de erediensten gehouden worden; de zieken en 

de overleden kerkleden worden vermeld. Verder worden er allerlei 

activiteiten vermeld die in onze wijk georganiseerd worden. Het 

Kerknieuws wordt bij elke eredienst verstrekt en men kan het ook 

downloaden via de website www.pknhardenbergheemse.nl/kerknieuws 

 

Kerkklank. 

 

Kerkklank wordt momenteel aan alle gemeenteleden gratis toegezonden 

(een vrijwillige bijdrage wordt wel gevraagd). Het blad is in een mooi nieuw 

jasje gestoken. Na 2 jaar wordt bekeken of we terugkeren naar 

abonnementen. 

Onze wijk is verantwoordelijk voor een eigen wijkbericht. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/kerknieuws
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7la-Ig8_KAhXGxxQKHVm_A30QjRwIBw&url=http://cls.ruhosting.nl/nieuwe-mastervariant-nieuwe-media-taal-en-communicatie/&psig=AFQjCNH9GgZ7f58u_HeMII_W2t0VJmWmZQ&ust=145415671751
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Hoofdstuk 16: Evaluatie 

 

Het beleidsplan wordt gemaakt voor een 

periode van 4 jaar. 

Na 4 jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd 

en eventueel bijgesteld daar waar nodig.  

Het werkplan wordt elk jaar geëvalueerd en 

bijgesteld waar dat nodig is.  

Bij beide processen wordt de gemeente  

betrokken en geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor informatie over het beleidsplan van de AK (Algemene Kerkenraad), 

CvD(Commissie van Diakenen) en CvK (Commissie van Kerkrentmeesters) zie de 

website:  

www.pknhardenbergheemse.nl 
 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/

