Protestantse Gemeente Scheemda eo

Voorwoord
De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan
kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk in Nederland de regel ingesteld dat de plaatselijke gemeente eens in de vier á
vijf jaar een beleidsplan opstelt. In onze gemeente is dat ook weer zover. Maar ook als die verplichting er niet was geweest
had de kerkenraad een periode van bezinning genomen. Tijden veranderen, mensen veranderen en zo verandert een
kerkelijke gemeente mee. De Bijbel en Gods woord veranderen niet, maar wel de mensen en de wijze waarop zij de Bijbelse
boodschap verstaan. Dat is de reden dat de kerkenraad vanaf vorig jaar heeft nagedacht over vragen als; hoe ziet onze
gemeente eruit, nu en in de nabije toekomst, willen we iets voor onze dorpsomgeving beteken, wat drijft ons in het
Christen zijn en samen deze gemeente te vormen?
We zien dat onze jongeren buiten ons dorp en provincie gaan wonen, jonge gezinnen zich mondjesmaat in Scheemda en
omgeving vestigen en daarmee het beeld van een vergrijzende gemeente illustreren. Een gegeven dat ook in de dorpen en
steden om ons heen speelt, waardoor samenwerking in de komende jaren alleen maar meer zal worden.
De centrale vraag was derhalve “hoe kunnen wij in deze veranderende omstandigheden toch een levende en inspirerende
gemeente blijven”?
Het nu voorliggende beleidsplan wil op die vragen antwoord geven en beschrijft vervolgens per taakgroep welke acties die
taakgroepen willen ondernemen. Een belangrijke vraag daarbij is wat voor soort gemeente zijn we en wat onze identiteit
bepaalt. Wie we zijn wordt bepaald door de mensen en de opvattingen die we gezamenlijk delen. Maar ook door woorden te
geven aan wat ons drijft. Deze hebben we beschreven in het hoofdstuk over identiteit, dat uitmond in onze visie en missie.
Vervolgens beschrijven de taakgroepen hun werkzaamheden en de plannen voor de komende twee jaar. Een bewuste keuze
om dit voor twee jaar te doen. Daardoor zoeken we thema’s die in die twee jaar ook daadwerkelijk te realiseren zijn en
praten we niet over vergezichten. Immers in een paar jaar tijd kan er veel veranderen en kunnen andere onderwerpen nodig
zijn.
Het geheel staat en valt met een goede communicatie en afstemming. Ook daarin wil dit beleidsplan voorzien. De grote
uitdaging zit in het afstemmen van de Christelijke thema’s. Immers, we zijn een gemeente van “doeners” en veel minder van
praten over geestelijke onderwerpen. En dan is het de kunst een weg te vinden waarin hoofd, hart en handen samen het
karakter van onze gemeente vormgeven.

Leeswijzer
Dit plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over:
 tot stand komen van beleidsplan
 Identiteit van de gemeente
 Missie en visie van de gemeente
 Per taakgroep de belangrijkste taken en activiteiten
Dit eerste deel staat in principe vast voor de periode 2021-2025. Daarna zal het plan weer
geactualiseerd worden voor de periode tot 2029.

In het tweede deel worden van de diverse taakgroepen de werkplannen
beschreven.
 Wat willen we in 2021 – 2025 verwezenlijken
 Deze plannen staan in het teken van de visie
Dit tweede deel wordt in principe jaarlijks aangepast.

Inleiding
 De Protestantse Gemeente te Scheemda maakt deel uit van de Protestantse Kerk
in Nederland. De Protestantse gemeente te Scheemda is ontstaan uit de fusie van
de Gereformeerde Kerk te Scheemda en de Hervormde Gemeente Eexta/Nieuw
Scheemda. Deze fusie is ingegaan op 10-12-2006. Begin 2012 is de Protestantse
gemeente te Scheemda een samenvoeging aangegaan met de gereformeerde kerk
Westerlee/Heiligerlee. Sindsdien heet de gemeente Protestantse gemeente
Scheemda e.o.
 Eind 2012 is door een werkgroep begonnen met het opstellen van het beleidsplan
voor de periode 2013 - 2017.
 Bij de start van het seizoen 2017-2018 heeft het moderamen een voorstel voor het
beleidsplan 2017 – 2021 opgesteld. Dit voorstel is besproken in de kerkenraad en
daar waar nodig bijgesteld en vervolgens vastgesteld door de grote kerkenraad.
 Bij de start van het seizoen 2021 is het beleidsplan slechts beperkt aangepast en is
nu “geldig” t/m 2025.

Identiteit
De Protestantse Gemeente Scheemda e.o.




Behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland
Kan als een midden-orthodoxe gemeente worden gekenschetst
Meeste gemeenteleden/kerkgangers zijn bewust lid van de gemeente





Is een geloofsgemeenschap







Veel leden voelen zich bij de gemeente betrokken
Veel leden zijn actief (bijwonen van kerkdiensten en deelname aan de vele ‘doe-activiteiten’)
Met verschillende, vaak onuitgesproken, voorstellingen van God
Die gegrepen is door het verhaal van Jezus Christus
Die in en door Jezus God de Vader leert kennen om in zijn voetspoor verder te gaan
Die probeert in zijn Geest als gemeente iets van Gods Koninkrijk in onze wereld te laten zien

Is een pastorale-diaconale gemeente met als kernwaarden





Ontmoeting
Openheid
Gastvrijheid
Omzien naar onze medemens (dichtbij en veraf) en waar nodig hulp bieden

Missie
Vanuit het Woord van God bouwen aan een levende en betrokken
gemeente (van jong tot oud) die open en wervend is.
Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van
Jezus Christus bouwen aan Gods Koninkrijk in deze wereld.

Visie (1)
 Vasthouden waar we goed in zijn
●

●
●
●

levendige vieringen
veel activiteiten voor jong en oud
bezoekwerk aan oudere gemeenteleden
jeugd- en jongerenwerk

● Het geloofsgesprek op de agenda plaatsen
●
●
●
●

kennismaking met en onderricht in het christelijk geloof
op zoek gaan naar aansprekende vormen voor het geloofsgesprek
openhartig met elkaar uitwisselen wat ons in het leven drijft
hoe kan ons geloof ons helpen in ons dagelijks leven met al zijn levensvragen en problematieken

● Eredienst
●
●

krachtig accent op aansluiting bij leef- en belevingswereld van mensen van deze tijd
Nieuwe vormen van vieren worden ontwikkeld naast en binnen de bestaande liturgie, rekening houdend met
zowel de oudere als de jongere generatie

● Pastoraat
●
●

geestelijke ondersteuning geven die nodig is
zorgen dat het bezoekwerk behapbaar en aantrekkelijk is voor zowel de ontvanger als degene die het
bezoekwerk doet

Visie (2)
● Diaconaal
●
●

●

zorg voor en omzien naar elkaar binnen onze eigen woon- en geloofsomgeving.
concrete hulp en zorg bieden in de samenleving
zichtbaarheid door diaconale vormen van steun waar mensen uit onze samenleving een beroep op kunnen doen

● Jeugd
●
●
●

Aandacht voor de jeugd : zij vormen de kerk van morgen
De jeugd wordt vertrouwd gemaakt met geloof, ritueel en kerk zijn
Jonge leden prikkelen om in de gemeente actief te worden

● Organisatie
●
●
●
●
●

Heldere structuur
Betere communicatie (zowel in als extern)
Iedere ambtsdrager weet wat van hem/haar verwacht wordt
Handboek “Soldaat” of te wel een beschrijving per taakgroep van de gebruiken / afspraken / standaard
werkzaamheden zodat nieuwe ambtsdragers snel het reilen en zeilen kennen
Gezonde financiële situatie

● Regionaal
●
●

Vorming van streekgemeente
Jeugdwerker (is er nog niet) aanstellen die start in Scheemda (in 2022) met doorstart activiteiten Jeugd en dit
uitbouwt naar de hele streekgemeente

Taakgroep Kerk en Samenleving
Beschrijving
Diaconie
Diaconaat is dienst aan de naaste. Dit is een opdracht die iedere christen aangaat en in veel opzichten zal deze dienstverlening niet
los gezien kunnen worden van pastoraat. Diakenen hebben als taak in het bijzonder bezig te zijn met concrete dienstverlening,
het scheppen van voor waarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.
Kernbegrippen van diaconaat zijn:

Liefde: waarin Jezus ons is voorgegaan en die zich uitstrekt over alle grenzen heen;

Gerechtigheid: niet zozeer als juridisch begrip, maar in de zin van: de ander, het andere tot zijn recht laten komen;

Bevrijding: waarop Gods handelen in de bijbel bij uitstek gericht is: uittocht uit Egypte, bevrijding van de macht van de dood,
verlossing uit het lijden.
Missionair werk
Een eerste en blijvende taak is het zich bezinnen op wat voor de gemeente de opdracht om missionair te zijn vandaag betekent.
Andere hoofdtaken:

De gemeente bewust maken, dat zij missionaire gemeente is, niet gesloten en in zichzelf gekeerd, maar open naar de
samenleving en de mensen om haar heen;

De gemeente activeren en helpen om in hun dagelijks leven in woord en daad en levenshouding getuige van het evangelie te
zijn;

Het bevorderen van een missionaire instelling van de verschillende kerkelijke organen en groepen, zodat zij niet alleen naar
binnen, maar ook naar buiten functioneren;

Zo mogelijk missionaire activiteiten organiseren, waarbij gemeenteleden betrokken worden en die afgestemd zijn op vragen
en behoeften van mensen en groepen in de eigen omgeving
Zending/werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
Zending/werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking hebben elk hun eigen geschiedenis. Getuigenis, dienst en
bevordering van gerechtigheid kunnen als verschillende invalshoeken onderscheiden worden, maar niet lós van elkaar;

Zending is de opdracht om het evangelie door te geven aan alle mensen. Werelddiaconaat is een antwoord van de kerken op
de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen;

Aandacht geven aan de terugkoppeling is essentieel. Wat kan het 'binnenland' leren van met het 'buitenland' opgedane
ervaringen en andersom (wisselwerking).


Taakgroep Kerk en Samenleving
Activiteiten
Eredienst

Scheppen van mogelijkheden van betrokken zijn bij erediensten








Autovervoer
Kerktelefoon
Maandsluiting Nieuw-Vredenhoven

Medewerking aan Heilig Avondmaal in “Ontmoeting” en Nieuw-Vredenhoven
Organisatie en verwerking collecten
Bloemengroet



Wekelijks
Pasen

Diaconaal-Missionaire activiteiten

Ouderenwerk





(Nood)hulp







Kerstgroet/kerstfeest
Seniorenreis
Voedselbank
Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds - Oldambt
Individuele steun

Giften aan specifieke doelen
Missionair team




Gezamenlijke openluchtdienst
Kerstkrant
Kinderen van St. Maarten, en Kerkenpad

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Kerk in Actie, collecten/projecten

Participatie Oikocrediet (Microcrediet) Westerlee/Heiligerlee/Scheemda

Taakgroep Organisatie en Beheer
Beschrijving
Aan de taakgroep Organisatie en Beheer is de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van
de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd.
De taakgroep heeft tot taak, in overleg met de kerkenraad en in sommige gevallen met het
college van diakenen:
 het voorzien in de stoffelijke behoeften der gemeente;
 het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening der gemeente;
 het zorgdragen voor de geldwerving;
 het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw en andere kerkelijke gebouwen
ten dienste van de gemeente;
 Het bepalen en uitvoeren van het algemene personeelsbeleid;
 het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere
vermogensbestanddelen der gemeente;
 het beheren van de pastorie, kosterijgoederen en de begraafplaats aan de Kerklaan;
 het bijhouden van de ledenadministratie;
 Het beheren van het archief voor alle taakgroepen.

Taakgroep Organisatie en Beheer
Activiteiten
Geldwerving
De geldmiddelen worden verkregen uit vrijwillige bijdragen, giften en collecten en opbrengsten vanuit de beklemmingen.

Beheer van onroerende zaken
Kerkgebouw

De pastorie
Er is (in Scheemda) één pastorie (Kerklaan) waar de predikant gehuisvest is.



Overige onroerende zaken
Beklemmingen
Beheer kerkhof




Beheer van roerende zaken


De gemeente bezit geen andere roerende zaken dan de inventaris van het kerkgebouw.

Leden- en financiële administratie


De ledenadministratie vindt plaats door het kerkelijke bureau. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het landelijk systeem LRP.

Overig



Maandelijkse uitgifte kerkblad
Kerktelefoon beheer (individueel en verzorgingstehuis)

Taakgroep Eredienst
Beschrijving
 De taakgroep probeert de mogelijkheden die de veelkleurige gemeente, als het ene volk
van God, biedt, te gebruiken in de erediensten ten behoeve van de gemeente als geheel:
mannen. vrouwen, volwassenen en jongeren, belijdende-, doop- en andere leden.
 De eredienst is nooit tijdloos: ontwikkelingen in kerk en maatschappij klinken door,
zodat de gemeente zich herkent in de tijd, en betrokken blijft.
 De erediensten kennen een vaste liturgische opzet. In de erediensten wordt ook aandacht
besteed aan het gebeuren in de wereld in de gebeden en in de prediking. De prediking
kenmerkt zich door een heldere uitleg en concrete toepassingen.
 De gemeenteleden worden, naast het meezingen van de liederen, betrokken bij de
eredienst door de bemoediging en groet in wisselspraak met de voorganger uit te
spreken. Het onze Vader wordt ter afsluiting van de voorbeden gezamenlijk uitgesproken.
Regelmatig ondersteunt de zanggroep de samenzang.
 De kinderen zijn aan het begin van de eredienst aanwezig en komen terug voor het
dankgebed en de voorbeden. Tussendoor vertrekken ze naar de kindernevendienst voor
hun eigen verhaal en activiteiten. Er zijn meestal zo’n 7 kinderen aanwezig. Tijdens
Advent en de Paascyclus hebben ze een bijdrage in de eredienst.

Taakgroep Eredienst
Activiteiten





Bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten;
Het opstellen van verschillende basisliturgieën, inclusief de wijze van avondmaalsviering;
Het opstellen van een (kerkelijk) jaarplan voor de erediensten (preekbeurten, onderwerpen, avondmaalsvieringen,
avondmaalsvieringen Nieuw Vredenhoven) en de uitgave van een rooster;
Oprichting en instandhouding van werkgroepen voor deeltaken;







Liturgiecommisie
Liturgisch bloemschikken
Koffie schenken na diensten
Preekvoorziening incl. noodpreek en preeklezers

De coördinatie en evaluatie van het werk van alle aan de kerkdiensten meewerkende groepen, zoals:












jeugddienstcommissie
commissie kindernevendiensten
zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (z.w.o.)
diaconaat en evangelisatie,
toerustingcommissie
raad van kerken
Predikanten
lectoren
koster
zanggroep
organisten

Taakgroep Jeugd
Beschrijving
De taakgroep jeugd heeft als doelstellingen:





Het bevorderen van een klimaat waarin jongeren kunnen functioneren binnen en buiten de gemeente van de Heer, op een wijze, waarop
uitkomt dat zij volwaardige leden van de gemeente zijn;
Een luisterend oor voor jongeren aangaande zaken of problemen die hen bezighouden;
Bevorderen, dat een toerusting geboden wordt, die toegespitst is op het zich bewust worden (zijn) van eigen gevoelens, beleving en
mogelijkheden;
De voortgang van dit proces in hoofdlijnen onder de aandacht van de kerkenraad brengen en de kerkenraad zo nodig voorstellen
voorleggen, die dit proces kunnen bevorderen.

Uit gesprekken met jongeren blijkt dat geloven een rol speelt in hun leven, maar dat ze er door de week niet zo mee bezig zijn (
vanwege sport, muziek enz). In het weekend worden ze meer betrokken bij het christen zijn door kerkgang, clubs, soos enz. Op het
moment dat tieners een vervolgopleiding buiten hun woonplaats starten, verwatert vaak snel het contact met de gemeente. Tieners
worden ook anders dan hun vorige generaties, minder gestimuleerd om actief deel te nemen aan activiteiten in de gemeente en
wordt het christelijk geloof in gezinnen minder actief onderhouden vooral door drukke agenda’s.
Ook wordt het door jongeren belangrijk gevonden dat ze serieus genomen worden. We zullen daarom meer in gesprek moeten
gaan met jongeren. De activiteiten door en voor de jeugd zullen dan ook voornamelijk in het weekend moeten worden
georganiseerd.
De jeugdouderling heeft de bijzondere opdracht om in het pastoraat zich te richten op de jongeren van onze kerk.
De jeugdouderlingen onderhoudt contact met de werkgroepen:







Catecheseteam
Clubwerk
Kindernevendienst
Kerk- school- en thuisdienst
Tienerdienst
Soos 4U

Taakgroep Jeugd
Activiteiten
 Clubwerk
 Soos 4U
 Kindernevendienst
 Tienerdiensten
 KST – dienst
 Jeugddienst

 Catechese

Taakgroep Pastoraat
Beschrijving
De Taakgroep Pastoraat richt zich op het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij onderscheiden we drie vormen van
individueel pastoraat:
 onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar, enz. (zgn. basispastoraat)
 pastoraat als gemeenteopbouw: het bezoekwerk van contactpersonen en wijkouderlingen.
 gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding,
doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van de predikant.
Daarnaast kennen we verschillende vormen van groepspastoraat.
De Taakgroep Pastoraat heeft tot gedelegeerde taak van de kerkenraad:
 beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en evaluatie van het pastorale werk.
 ontmoetingsplaats van en klankbord zijn voor de verschillende werkers in het pastoraat om gezamenlijke vragen te
bespreken en ervaringen uit te wisselen.
 de zorg voor de begeleiding en de instructie van de verschillende werkers in het pastoraat.
 de zorg voor de opzet en begeleiding van bijzondere vormen van pastoraat.
 het bijeenbrengen en verstrekken van informatie betreffende pastorale aangelegenheden van algemene aard.
 het geven van informatie aan de gemeente.
 het adviseren van de kerkenraad.
De Taakgroep Pastoraat bestaat uit een predikant-voorzitter en alle wijkouderlingen en vergadert structureel vier keer per
jaar.

Taakgroep Pastoraat
Activiteiten
 Gespreksgroepen
Ouderengesprekgroep
 Bijzondere gespreksgroepen (bv omgaan met rouw)
 Gespreksavonden per sectie


 Bezoekwerk
Door predikant
 Door wijkouderling
 Door contactpersoon


