Beleidsplan PG Oldehove- Niehove 2018- 2022
Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen
vormen één lichaam. (I Korinthiërs 12, vers 12)
Laten wij ook zo gemeente zijn,
ieder met zijn eigen plek binnen de gemeente.
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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2018- 2022. Het beschrijft de huidige gemeente en haar
visie op de komende vijf jaar. Om haar visie te realiseren zijn er doelstellingen geformuleerd die
concreet gemaakt worden middels speerpunten. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gestelde doelen
behaald zijn, en de speerpunten bijgesteld moeten worden.

1 Profiel gemeente
De Protestantse Gemeente omvat Oldehove en Niehove en strekt zich uit tot Saaksum, Den Ham,
Noordhorn, Kommerzijl, Houwerzijl, en Lauwerzijl. In overleg met de naburige gemeenten zijn de
grenzen vastgelegd. Er is een toename van mensen die na verhuizing voorkeurslid blijven van onze
gemeente. Van oudsher waren we een aparte Hervormde en Gereformeerde gemeente. Door een
federatie in 2007 en een fusie in 2014 zijn wij een veelkleurige gemeente geworden, verbonden door
het geloof.
Het aantal leden is de laatste jaren stabiel. Er is een goede deelname aan de kerkdiensten van
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders, maar een afnemende deelname van jongeren in de
leeftijd 12 t/m 20 jaar en jongvolwassenen.
Veel leden zijn actief als vrijwilliger om alle activiteiten in de gemeente mee te helpen organiseren.

2 Onze visie
De gemeente werkt vanuit de volgende visie:
Als Protestantse gemeente willen wij een gastvrije en betrokken geloofsgemeenschap voor jong en
oud zijn, een gemeente die de boodschap van Christus in woord en daad laat zien en die daarvoor op
zoek gaat naar bondgenoten.

3 Onze missie voor de komende 5 jaar.
Aan de hand van een zestal kentaken wil de gemeente haar beleid formuleren:
- Vieren
- Ontmoeten
- Omzien
- Dienen en delen
- Leren en doorgeven
- Faciliteren
Bovenstaande speerpunten vinden hun uitwerkingen in een tal van activiteiten die binnen de
gemeente al plaatsvinden, of gewenst zijn in de toekomst.

In de volgende hoofdstukken zullen deze activiteiten beschreven worden en speerpunten
geformuleerd worden voor de komende vijf jaar. Sommige activiteiten behoren tot meer dan een
speerpunt en enige overlap is onontkoombaar.

4 Uitwerking van de Missie in beschrijving en speerpunten

4.1 VIEREN
Visie:
Het hart van het gemeente zijn wordt gevormd door de kerkdienst. Wij komen samen om God te
loven en om gevoed te worden in ons geloof. In het gebed, door de collecte en door het samenzijn
willen wij met elkaar en met de ander meeleven. Zo worden wij toegerust om het geloof uit te
dragen.
Wat doen wij:
Elke zondag, de dag van de opstanding, komen wij samen in een van de gebouwen van de gemeente
voor de eredienst. 6 zomerdiensten, de paasweek, Hemelvaart en de Kerstnacht in de Liudgerkerk
en met Pinksteren in de kerk van Niehove. De andere diensten vinden in de Ontmoetingskerk plaats.
In september is er een startviering voor het nieuwe seizoen, en in november gedenken we de
gestorvenen.
Tijdens de diensten is er oppas voor kinderen tot vier jaar en er is kindernevendienst voor kinderen in
de basisschoolleeftijd, met uitzondering van de diensten in de Liudgerkerk. Het Heilig Avondmaal
wordt 5 keer per jaar gevierd. De orde van dienst is als ‘oecumenisch-protestants’ te karakteriseren.
Belangrijk is dat de elementen van de dienst blijven staan in de eeuwenoude tradities, maar dat zij
ook een actuele vorm krijgen voor de mensen van nu, klein en groot. Er is ruimte voor jongeren- en
kindervieringen. Bij gelegenheid zullen er doop- of belijdenisvieringen plaatsvinden. Of rouw-of
trouwdiensten. Er is ook ruimte voor diensten voorbereid door diverse groepen als de
evangelisatiecommissie, de jeugd of diaconie. In dat geval kunnen de vieringen ook op een ander
tijdstip plaatsvinden.
De diensten worden voorgegaan door de eigen predikant (14 diensten per jaar) en door
gastpredikanten.
In de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer, waardoor er een breed repertoire kan
worden gezongen. Overwegend maken wij voor de gemeentezang gebruik van het Nieuwe Liedboek,
begeleid door het orgel. Voor de kindernevendienst worden er middels de beamer liedjes afgespeeld
die geschikt zijn om mee te zingen voor jong en oud. De diensten worden goed bezocht.
Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar jong en oud zich thuis kan voelen. Een laagdrempelige
plek waar mensen zich welkom weten en gemist worden als zij ontbreken, zonder daar een
waardeoordeel aan te verbinden.
Speerpunten:
Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat er mogelijkheden zijn om opgehaald te worden als
men minder mobiel is. En dat wie niet kan komen de dienst thuis kan luisteren, via internet of USB-

stick. Dat men desgewenst Avondmaal thuis kan ontvangen na een Avondmaalsdienst als men niet in
staat is de kerk te bezoeken. Zo nodig zullen we samen met de Vrijgemaakte kerk
Avondmaalsdiensten in de Ripperdastede verzorgen.
Omdat het gemeenschappelijk gebed van belang is, willen wij het gebruik van het voorbedenboek,
gebruikt door de voorganger in de voorbeden, stimuleren.
Wij willen samenwerking bevorderen met broeders en zusters van de Vrijgemaakte Kerk en zullen
starten met gezamenlijke vespers in de veertigdagentijd.
Wij streven ernaar in de hele paasweek vespers aan te bieden.

4.1.1 Kindernevendienst
Buiten de zomervakantie is er elke zondag Kindernevendienst. De kinderen verlaten voor de
schriftlezingen de eredienst, eventueel na een gesprekje met de voorganger, en komen na de preek
weer in de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld en is er tijd
voor een creatieve verwerking. Zowel bij vertrek naar de kindernevendienst als na de terugkomst uit
de kindernevendienst, wordt er een speciaal kinderlied gezongen.
Speerpunt: voor de continuïteit is van belang ervoor te zorgen dat het kindernevendienstteam
compleet blijft, om op die manier de grote groep van kinderen die participeert, vast te houden. Het is
mooi als hierbij ook tieners- of jongvolwassenen ingezet worden.

4.2 Ontmoeten
Een belangrijk element van het gemeente-zijn is ontmoeting. De leden van de gemeente hebben de
behoefte om, naast hun dagelijkse werk, opleiding of andere bezigheden, medegemeenteleden te
ontmoeten. Dat kan op vele manieren.
De zondagse eredienst is een belangrijk moment in de gemeente. Mensen komen niet alleen samen
om te vieren en om gesterkt te worden in hun geloof maar ook elkaar te zien, te spreken, hun zorg
met elkaar te delen en om elkaar een hart onder de riem te steken. Voor en na de diensten vinden
veel ontmoetingen plaats. Ze voorzien in een behoefte. De bloemen die op de liturgische tafel staan
worden iedere week door een gemeentelid gebracht naar een oudere, een zieke of iemand anders
waarmee we meeleven in verdriet en vreugde.
Eens per maand wordt er na de dienst koffie/thee/fris geschonken. De onderlinge band wordt
daarmee versterkt. Dat wordt erg gewaardeerd door de gemeente
Ieder jaar in september wordt er een startweekend georganiseerd, met diverse activiteiten voor jong
en oud. Traditioneel wordt er afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor de hele gemeente.
Buiten de zondagse eredienst zijn er meer momenten waar ontmoeting een rol speelt. Er is een
Gemeente-groeigroep waar in huiselijke kring een Bijbelgedeelte behandeld wordt maar ook ruimte
is voor persoonlijke gesprekken.
Daarnaast is er de vrouwencontactclub ‘De Klimop”. Eens per maand komen vrouwen hier bijeen
rondom Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. Ook hier is ruimte voor persoonlijke gesprekken.

De jeugd uit de gemeente komt in het winterseizoen bijeen op catechese avonden en club- en CJVavonden. Elkaar ontmoeten is voor de jeugd een hele belangrijke drijfveer om mee te doen met het
jeugdwerk. Daarnaast worden ieder jaar enkele acties gehouden en is er jaarlijks een kampweekend.
Tot slot vinden er natuurlijk ook vele pastorale ontmoetingen plaats tussen ambtsdragers, predikant
en leden.
Speerpunten:
De gemeente wil zoeken naar nieuwe vormen om ontmoeting te stimuleren. Misschien mogelijkheden
verkennen voor ouderen om elkaar ook doordeweeks met enige regelmaat te treffen, en een jonge
oudergroep starten. Gedacht wordt ook over ontmoetingen voor specifiek jongvolwassenen.
We streven ernaar de frequentie van het koffiedrinken te verhogen

4.3 Omzien
Omzien naar elkaar
We zien het als een opdracht aan allen binnen onze gemeente: omzien naar elkaar vanuit het geloof
dat ieder mens er mag zijn, bij God en de medemens. Dat houdt in dat levens-, geloofs- en
zingevingsvragen in welke vorm dan ook aan bod mogen komen, in persoonlijke pastorale
gesprekken en in groepsverband. Daarbij gaat het om ontmoeting en relatie, wederkerigheid en
respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. Deze pastorale verantwoordelijkheid willen we in onze
kerkelijke gemeente proberen waar te maken.
Doel van het pastoraat is dat gemeenteleden dichtbij God blijven en dat ze zich gewenst, betrokken
en welkom in de gemeente voelen.
Er zijn verschillende vormen van pastoraat binnen onze gemeente.
Individueel pastoraat
Deze vorm van pastoraat richt zich op de mens persoonlijk. Hierbij gaat het om het contact waarbij
mensen zich kunnen uitspreken op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Het gaat om
ontmoeting, verbinding en de ervaring dat zij persoonlijk gekend worden. Ieder mens heeft een eigen
uniek levensverhaal. Dat verhaal is het waard om verteld en gehoord te worden.
Binnen dit pastoraat is er onderscheid tussen
1. Het crisispastoraat en het ouderenpastoraat.
2. Het basispastoraat door de ouderlingen en wijkbezoekers.
Het crisispastoraat en het ouderenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de dominee. Zij
brengt bezoeken wanneer de situatie hierom vraagt. Daarnaast worden de ouderen in de gemeente
structureel bezocht door de dominee.
Het pastoraat door de ouderlingen en de wijkbezoekers wordt vormgegeven op de volgende
manieren:
- het brengen van welkomstbezoeken
- het bezoeken van gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden
- het bezoeken van gemeenteleden op verzoek
- het bezoeken van gemeenteleden die ziek zijn
- het bezoeken van gemeenteleden in de wijk

Groepspastoraat
In het groepspastoraat gaan we ervan uit dat een mens pas mens wordt in de ontmoeting met en in
relatie tot anderen. Groepspastoraat vindt o.a. plaats
- In groothuisbezoek (ééns per 2 jaar)
- In het aanbod en activiteiten voor specifieke doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan
jeugd- en jongerenwerk (clubs, CJV, catechese), contactgroep Klimop, koffiedrinken,
ouderenmorgen, vrijwilligersavond
- In gesprekskring rondom de bijbel zoals Gemeente Groei Groep
Speerpunten:
In de komende jaren zal gekeken worden of er nog aanvullende activiteiten opgezet kunnen worden.
Dat zullen dan o.a. activiteiten zijn die te maken hebben met:
- gemeenschapsvorming
- de mogelijkheid om je verhaal te delen
We willen uitzoeken welke nieuwe wegen we kunnen gaan bewandelen. Daarbij kan samenwerking
worden gezocht met andere groepen die op dit gebied in het dorp actief zijn, zoals de GKV en
Zorgsaam Oldehove. We zullen daarbij oog hebben voor vragen die binnen de kerk spelen

4.4 Dienen en delen
De gemeente wil de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die in armoede leven of niet in staat
zijn om voor zichzelf te zorgen, dichtbij en veraf, binnen of buiten de kerk. De diakenen zijn hiervoor
benoemd door de gemeente, maar in feite is het een taak van de hele gemeente. De diakenen
nemen het voortouw. Waar nodig wordt de hulp van de gemeente ingeroepen.
Samen met diaconieën van andere protestantse gemeenten wordt samengewerkt in Kerk in Actie.
Plaatselijk wordt in toenemende mate samengewerkt met de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Beide
diaconieën hebben samen met Dorpsbelangen en de buurtwerker Zorgsaam Oldehove opgericht.
Doel is om een vangnet te creëren voor inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zorgsaam
Oldehove inventariseert (hulp) vraag en -aanbod en verbindt mensen zodat men elkaar in Oldehove
kan helpen.
De diaconie heeft zich aangesloten bij de Stichting Kerkelijk Platform Westerkwartier (KPW), een
samenwerkingsverband tussen de kerken in de gemeente Westerkwartier. Het platform werkt samen
op drie speerpunten, te weten:
•
•
•

Het bestrijden van eenzaamheid en armoede
(Bezoekwerk/wijkteams/ontmoetingsmiddagen)
Het geven van financiële hulp en begeleiding (Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier).
Het werken aan werk en inkomen (Stichting DeWerkplaatZ).

Speerpunten:
We willen dat er meer aandacht is voor het constateren en bestrijden van eenzaamheid en van
armoede. We streven naar samenwerking waar dat mogelijk is, zeker waar financiële hulp gevraagd
is.
We willen een uitnodigende houding uitstralen voor mensen die hulp nodig hebben.

Het gebruik van moderne middelen als sociale media willen we bevorderen.

4.5 Leren en doorgeven
Gods verbond is met alle generaties en als gemeente zien wij ons geroepen om blijvend een lerende
gemeenschap te zijn. Dit leren kan in allerlei verbanden en vormen plaatsvinden.
Binnen het jeugdwerk geven wij dit leren vorm in de kindernevendienst, (huis)catechese, en de
club/CJV.
De kindernevendienst (4 t/m 12 jaar)
Kinderen zijn volwaardig lid van de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben daarin wel een bijzondere
plaats. De Bijbelverhalen, de manier van vieren, de liederen, het is allemaal nog nieuw voor ze. Om
kinderen daarmee vertrouwd te maken, is er de kindernevendienst, Hier horen kinderen het
Bijbelverhaal op hun eigen niveau, leren ze vieren met liederen, gebeden en verwerkingen in een
eigen bijeenkomst.
Catechese (12+ ) jaar
Catechese verzorgen is een kerkordelijke taak van iedere gemeente binnen de Protestantse kerk.
Het doel van catechese is jongeren vertrouwd maken met kennis van het christelijk geloof, en de
tradities van de kerk en een christelijke houding aanleren.
Club/CJV (12+ jaar)
De verschillende clubs komen circa 2 maal per maand bij elkaar, op de clubavonden vinden
verschillende activiteiten plaats waaronder het bespreken van maatschappelijke thema’s. Deze
worden daarbij ook vanuit een christelijk perspectief belicht.
Jeugd- alpha (16- 30)
Begin 2019 zal er een jeugd- alpha starten, in samenwerking met de Vrijgemaakte Kerk. Hier kunnen
ook jonge mensen aan deelnemen die geen lid zijn van de kerk.
Doelen/speerpunten
•
•
•

•
•
•

(Blijven)aanbieden van vormen van jeugdclub en catechese en deze zoveel mogelijke laten
aansluiten aan de belevingswereld van de doelgroep
Meer betrokkenheid creëren van de jeugd bij de kerk en de overige kerkelijke activiteiten.
Vanuit de gemeente ook meer betrokkenheid bij het jeugdwerk creëren, zodat het makkelijker
wordt om de huidige activiteiten voort te zetten en eventueel verder uit te breiden. Dit
betekent dus actief meer mensen te werven voor het jeugdwerk.
Het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te bereiken;
We willen kijken of er meer bezinnings- en leerhuizen georganiseerd kunnen worden voor de
volwassen generatie.
Wij streven er ook naar om evangelische activiteiten te bevorderen, bv door weer
kerstmorgen in het dorp kerstliederen te zingen. Voor de evangelische werkgroep moeten wij
bemensing vinden.

4.6 Faciliteren
Om onze doelstellingen te kunnen bereiken, en de status quo te handhaven is er een grote groep van
mensen actief binnen de kerk, binnen allerlei geledingen.
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk en hier worden beslissingen in grote lijn genomen over
het geheel van reilen zeilen van de kerk. Het moderamen is een afvaardiging van die kerkenraad en
komt, indien gewenst, bijeen.
Binnen de Kerkenraad zijn er ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters. En er is een predikant
beroepen voor 40%. De taken van de kerkenraad zijn uitvoerig in de Kerkorde van de PKN
opgenomen. Samengevat kunnen we benoemen dat de ouderlingen en de wijkbezoekers samen met
de predikant zorgdragen voor het pastoraat, de jeugdouderling in het bijzonder voor het jeugdwerk,
de diakenen voor de inzameling en verdeling van de diaconale gelden, en de kerkrentmeesters zijn
belast met beheer, zoals de gebouwen, onkosten om de activiteiten draaiend te houden en
contracten en betalingen van werknemers.
Er is een ledenadministrator die middels het LPR, het landelijke registratiesysteem, de gegevens van
de leden up-to-date houdt.
Er is een webmaster die de website van de gemeente beheert.
Er is een boekhouder die de financiële administratie verzorgt.
Er is een evangelisatiecommissie, die als doel heeft het evangelie uit te dragen
Er is een team schoonmakers, die met toerbeurt zorgdraagt dat de kerk wordt schoongehouden.
Er is een jeugdraad, die zorgt voor het draaien van het CJV, de catechisatie en de jeugdclubs.
Op zondag zijn er vrijwilligers actief die als gastheer/gastvrouw optreden
Drie dames uit de gemeente zijn verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsgebouw de
Stiep.
Er is een kindernevendienst die op rooster op zondag de kinderen begeleidt
Er is een kinderoppasdienst, die tijdens de diensten op de kleinsten past.
Er is een groep vrijwilligers, die bij toerbeurt de beamerpresentatie in de eredienst verzorgt.
Er zijn drie organisten die de gemeentezang begeleiden.
Er is een redactie die 7 maal per jaar de inhoud en de opmaak van het kerkblad “Kruispunt” verzorgt

Speerpunt:
Het blijven bemensen van de functies in de kerk, en het enthousiasmeren van mensen hiervoor.

5 Afronding
Voor een zestal kerntaken die wij als belangrijkst achten op dit moment in de huidige gemeente
hebben wij een beschrijving gemaakt en speerpunten geformuleerd voor de komende jaren. We
hebben hier samen over gesproken en nagedacht, en denken dat wij hiermee recht doen aan de
gemeente van Christus in PG Oldehove- Niehove die wij samen willen zijn en verder opbouwen. Wij
denken dat de gemeente zich hierin kan herkennen. Aan de speerpunten zullen wij de komende vijf
jaar aandacht besteden en zo nodig bijstellen of uitbreiden.
Het is vreugdevol te constateren dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de activiteiten van de kerk.
Gevoed door ons geloof willen wij al onze leden koesteren en serieus nemen. Ruimte bieden voor
uitbreiding van activiteiten, en naar het beeld van Christus leven die geen mens uitsloot en een
Goede Boodschap bracht, die we met zoveel mogelijk mensen willen delen. Vanuit zijn liefde willen
we kerk zijn.

