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AANVULLING:
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AANVULLING:
Vanwege verregaande samenwerking met buurgemeenten en de
vorming van Streekgemeente Oost-Groningen is besloten het huidige
beleidsplan te verlengen met minimaal 1 jaar.
Op de gemeentevergadering van 29 maart 2017 is gemeente akkoord
gegaan.
Finsterwolde, 30 maart 2017.

AANVULLING 2:
Bij het aanstaande vertrek van ds. Jöhlinger per 18 maart 2018,
vanwege een aangenomen beroep naar een andere gemeente; bij het
niet meer kunnen vervullen van vacatures in de kerkenraad en het
daaruit voortvloeiende proces van zoeken naar andere wegen is
besloten het huidige beleidsplan nogmaals te verlengen met minimaal 1
jaar.
Op de gemeentevergadering 31 januari 2018 is gemeente akkoord
gegaan.
Finsterwolde, 23 februari 2018
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VOORWOORD
Wij geloven en vertrouwen dat Christus zelf zijn gemeente ook in Reiderland vergadert. Dat verhaal
gaat. Maar het gaat niet vanzelf. Als gemeente van Jezus Christus willen wij met beleid gestalte geven
aan zijn kerk. Daarom is de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Reiderland in 2012 intensief
bezig geweest met het beleid betreffende het leven en werk van de gemeente. We hebben
geprobeerd alle facetten van ons gemeente-zijn op een rijtje te zetten.
Een beleidsplan is meer dan een inventarisatie van wat je al hebt. Het gaat er ook om met elkaar
duidelijkheid te krijgen over de opdracht en het doel van onze gemeente in Reiderland.
In samenspraak met de betreffende organen hebben we alles wat er gebeurt in en namens de
gemeente aan de volgende vragen getoetst:
*
*
*
*
*
*

Wie zijn we en wat doen we?
Wie horen wij in het licht van het evangelie te zijn?
Hoe willen we - met de gaven ons gegeven - in Reiderland gemeente van Jezus Christus zijn?
Welke doelen zien we?
Wat moeten we laten liggen?
Hoe kunnen we deze doelen bereiken?

Het verheugt ons het volgend "ontwerp" beleidsplan 2013-2016 aan de gemeentevergadering van 24
januari 2013 in Bad Nieuweschans ter bespreking aan te kunnen bieden.
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A. ALGEMEEN
De Protestantse gemeente te Reiderland weet zich geroepen als geloofsgemeenschap een geestelijk
thuis te bieden aan alle christenen in Reiderland. We proberen gestalte te geven aan de kerk van
Jezus Christus in de kerkdiensten, verenigingen, bij de Bijbelgespreksgroepen, op catechisatie, met
het kerkkoor of de cantorij, in de diaconie, bij het onderlinge gesprek of waar we anders als gemeente
mee bezig zijn.
Onze gemeente is pluriform in geloofsbeleving. Daar zijn we dankbaar voor. We hebben geleerd: als
kleine gemeente hebben we elkaar nodig, ook al komen we vanouds uit verschillende tradities. Maar
juist de verscheidenheid beleven we als spirituele verrijking.
We willen gastvrij zijn. Iedereen is welkom. Er moet ook ruimte zijn voor de realiteit waarin we door
het inkrimpen de blik nog meer naar buiten gericht moeten houden en open moeten staan voor
samenwerkingsverbanden en de initiatieven die hierin ontwikkeld worden. Dit alles met behoud van
onze eigen identiteit, eigenheid en uitstraling; onze kracht zit o.a. in het SAMENZIJN wat in en door
het verleden tot stand is gekomen. We willen zo lang mogelijk onze eigen koers blijven varen, met in
acht neming van het bovenstaande.
1. Geschiedenis
De Protestantse Gemeente te Reiderland is als geloofsgemeenschap samengegroeid uit de Samen
op Weg gemeente Beerta - Nieuw Beerta / Drieborg - Nieuweschans en de hervormde gemeente
Finsterwolde. Door de nauwe samenwerking met de Ds. Aderstichting (zie hoofdstuk J) kan nu een
volledige predikantsplaats in stand worden gehouden.
In 1970 werden de hervormde gemeenten van Nieuweschans, Beerta en Nieuw Beerta / Drieborg
samengevoegd tot één gemeente. Vanaf 1982 vormt zij met de gereformeerde kerk Nieuweschans in
haar dorpen de federatieve Samen op Weg gemeente Beerta c.a. met één kerkenraad.
De hervormde gemeente Finsterwolde heeft van 1969-1983 een combinatie gevormd met de
hervormde gemeenten Woldendorp en Termunten - Borgsweer. In 1986 werd de SOW-gemeente
Beerta c.a. en de herv. gemeente Finsterwolde een combinatie en vanaf 2000 werd dit de hervormde
gemeente Reiderland (samen met de gereformeerde kerk Nieuweschans de SOW-gemeente
Reiderland). Sinds de vereniging van de landelijke kerken zijn wij één Protestantse Gemeente te
Reiderland.
De meeste gereformeerden in Finsterwolde horen vanouds tot de gereformeerde kerk van OostwoldFinsterwolde. Sinds er een Protestantse gemeente te Oostwold is, hoeven nieuwkomers in
Finsterwolde niet langer te kiezen of zij zich willen verbinden met de Protestantse Gemeente
Reiderland of met de Protestantse gemeente te Oostwold.
2. Grondgebied
Het grondgebied valt samen met de voorheen burgerlijke gemeente Reiderland. Deze burgerlijke
gemeente was van 1990 tot 2010 een samenvoeging van de gemeenten Beerta, Finsterwolde en
Nieuweschans. De gemeente Reiderland had een oppervlakte aan land van 99 km en water van 52
km . Reiderland heeft ca. 7000 inwoners.
Reiderland is vanouds een agrarisch gebied. Mede door de opkomst van het communisme vanaf de
eerste helft van de 20e eeuw heeft de ontkerkelijking hier een grote vlucht genomen.
Vanaf 2010 is de gemeente Reiderland samengevoegd met de gemeente Winschoten en gemeente
Scheemda tot de gemeente Oldambt.
3. Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Reiderland:
§ vergadert meestal eens per maand, waarvan 2x per jaar ook samen met de Ds.Aderstichting.
§ kiest elk jaar in mei zijn moderamen. (ord. 4-8-2)
§ vraagt elk jaar via het kerkblad de gemeenteleden om kandidaten aan te dragen voor de
kerkenraad en als dit niets oplevert:
§ zoekt zelf jaarlijks belijdende leden die een ambt willen/kunnen vervullen. Als men het ambt wil
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§
§

aanvaarden wordt dit 3 weken van te voren afgekondigd. Bij geen bezwaren vindt de bevestiging
plaats.
houdt zo mogelijk eens per jaar een gezellige avond voor kerkenraadsleden en hun partners.
belegt minimaal eenmaal per jaar een gemeentevergadering.

4. Gemeentezondag
Het nieuwe kerkenwerk seizoen begint elk jaar eind september met een gemeentezondag. Daarbij
een kerkdienst, diverse activiteiten rond een thema met eventueel een uitstapje, een gezamenlijke
maaltijd en een liturgische afsluiting of een afsluiting met woord en gebed.
5. Samenwerking andere kerkgenootschappen
Met de Protestantse kerk Oostwold-Nieuwolda is er een gezamenlijke viering op Hemelvaartsdag, om
en om in Finsterwolde en in Oostwold.
Voorheen was er met de kerken van Bunde, vlak over de grens in Duitsland, contact bij diverse
gelegenheden. Incidenteel vierden wij gezamenlijke diensten. We willen ons meer gaan richten op het
zoeken naar en het leggen van contacten in de regio Oldambt.
Omdat onze geloofsgemeenschap de enige is in Reiderland, zijn gastleden uit andere kerkgenootschappen welkom.
OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Omdat onze geloofsgemeenschap eigenlijk de enige is in onze dorpen heeft dit tot gevolg dat er
tussen de leden grote verschillen kunnen zijn in participatie en geloofsbeleving. Het is echter in
onze dorpen (waar de ontkerkelijking zo ver is opgedrongen) een grote vreugde dat zij die naar de
kerk gaan sámen gaan! We bidden en doen ons uiterste best dat dit zo kan blijven.

§

We willen blijven proberen om zichtbaar te zijn; onze activiteiten en diensten onder de aandacht te
brengen, ons te laten zien en horen. Hierbij ook steeds aangeven dat er geen drempel hoeft te zijn
dus dat iedereen welkom is. Ook door pastorale arbeid onder rand- en buitenkerkelijken. We willen
blijven zorgen voor uitstraling. Te denken valt ook aan het openstellen van de gebouwen voor
kunst, cultuur en dorpsactiviteiten.

§

Het blijft belangrijk om contact te houden met de beheerscommissies van de kerken in Beerta en
Nieuw-Beerta. In beide kerken wordt enkele keren per jaar een kerkdienst gehouden Bij notariële
acte is vastgelegd dat wij als kerk bij huur van de gebouwen de 1e rechten hebben. Ook blijven we
altijd het recht van terugkoop behouden.
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B. DE ZONDAGSE VIERINGEN
Gemeente wordt vergaderd rondom Woord en sacramenten. God dient ons en wij dienen hem door
troost en vermaning. Kerkdiensten zijn stimulerend en ondersteunend voor al het verdere werk in de
gemeente.
1. Inhoud van de dienst
Bijbelse prediking; we volgen in principe het rooster van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Kinderen
en grote mensen horen zoveel mogelijk hetzelfde bijbelgedeelte.
We vieren dat God mensen roept, bevrijdt en in dienst neemt. Daarnaast is er in de vieringen (vooral
in gebeden en gaven) solidariteit met hen die het moeilijk hebben, dichtbij en veraf. Aandacht moet er
ook zijn voor de wereld waarin wij leven, de vragen uit het gewone leven hier en nu en het zoeken
vanuit ons geloof naar antwoorden en wegen om te gaan.
2. Vieringen
De vieringen 's ochtends vinden zoveel mogelijk om en om plaats in Bad Nieuweschans en
Finsterwolde. Tijdens de zomervakantie zijn er ook diensten in de kerk te Nieuw Beerta.
's Middags om 16.30 uur zijn er incidenteel vespervieringen:
§ 's zomers 2x in Nieuw Beerta
§ 's winters 1x in Drieborg en 1x in Beerta
§ ook vespers aan het slot van gemeentedag of gemeentemiddagen
De vieringen zijn laagdrempelig, d.w.z. uitnodigend ook voor hen die niet met kerk-en-geloof zijn
opgegroeid. Bij de entree staat een kerkenraadslid (deurdienst) of koster die de kerkgangers verwelkomt en op hun gemak stelt, een liturgie en liedboek aanreikt. Ook gemeenteleden zijn alert op
gasten die wat onwennig overkomen. Laagdrempelig betekent dus ook het ondersteunen van de
koster bij de deurdienst. Bijv. nieuwelingen wegwijs maken en zich welkom laten voelen.
De vieringen zijn feestelijk:
§ er wordt redelijk veel gezongen,
§ we gebruiken liturgische kleuren (antependia),
§ de paaskaars en andere kaarsen branden,
§ er staan bloemen op de tafel die na de dienst voor een zieke meegenomen worden,
§ er worden in bijzondere diensten (zoals doop, belijdenis, bevestiging van ambtsdragers) bossen
bloemen uitgedeeld,
§ er is regelmatig medewerking van de cantorij of het kerkkoor.
§ we proberen jongeren te betrekken bij de dienst (collecte/lezingen/gebeden).
§ er zal tweemaal per jaar een jeugddienst gehouden worden, zo mogelijk met muzikale invulling
zoals gospel, kinder- of jeugdkoor.
Jongere en oudere gemeenteleden worden incidenteel gevraagd op één of andere wijze mee te doen
in de voorbereiding of bij de viering zelf.
Bij het uitgaan van de kerk geeft de predikant de mensen een hand. Heeft de predikant haast (2e
dienst), dan neemt de ouderling-van-dienst dit over. Zo kunnen mensen gemakkelijk even dingetjes
doorgeven.
Op de derde zondag van de even maanden is er na de kerkdienst koffie/thee/limonade en koek in de
kerk, zodat gemeenteleden uit de verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Na
vespers is er altijd ontmoeting en gesprek onder het genot van koffie/ thee en cake
De vieringen zijn mede afgestemd op jongeren en nieuwe kerkgangers die niet met geloof en kerk zijn
opgegroeid. Het is belangrijk dat in ieder geval zij de grote lijn begrijpen. De bijbellezingen zijn meestal
uit de Nieuwe Bijbelvertaling of incidenteel uit andere verstaanbare bijbelvertalingen. Ook zijn er
Groninger diensten.
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3. Cantorij
Sinds 1994 werkt onze cantorij "Canto-Rei" ongeveer eens per maand mee in een kerkdienst. De
cantorij repeteert wekelijks. De cantorij wil: bijdragen de kerkdienst tot een viering te maken, de
gemeentezang ondersteunen, de gemeente helpen bij het aanleren van nieuwe liederen uit het
Liedboek of andere liedbundels.
4. Orde van dienst
Iedere zondag is er een gestencilde orde-van-dienst (liturgie). De kerkgangers zijn dan meer
betrokken bij de viering, want:
§ men weet wat er gaat gebeuren en men leert de structuur van de viering doorzien en begrijpen;
§ iedereen kan de responsies meezeggen of meezingen;
§ de gemeente kan zonder veel uitleg in wisselzang zingen;
§ de gemeente kan ook liederen van buiten het liedboek zingen;
§ men kan thuis het bijbelgedeelte, de liederen, een afgedrukt gebed of gedicht nog eens overlezen;
§ men kan thuis de mededelingen van de kerkenraad en ook kanselboodschappen die op de liturgie
afgedrukt staan rustig lezen of laten lezen;
§ de namen van zieken, borelingen, nieuw-ingekomenen, overledenen, enz. worden vermeld, zodat
kaartjes kunnen worden gestuurd en men met elkaar kan meeleven.
5. Kinderoppas en nevendienst
Voor de allerkleinsten is er mogelijkheid tot kinderoppas.
Voor kinderen van de basisscholen is er kindernevendienst. Na het gebed om Verlichting met
Heilige Geest gaan de kinderen het licht meedragend naar de consistorie; na de collecte komen
terug in de kerk. Gezamenlijk mogen allen onder Gods zegen de week in.
De kindernevendienstcommissie bespreekt haar programma regelmatig met de predikant.
Wanneer de kinderen de basisschool verlaten nemen zij in de laatste zondagse viering voor
zomervakantie afscheid van de kindernevendienst en worden ze welkom geheten in
grotemensenkerk. Zij krijgen dan van de kerkenraad een liedboek of een bijbel. Dit naar keuze van
kinderen zelf.

de
ze
de
de
de

6. Doopvieringen
De doop van een kind is een groot gebeuren in onze gemeente.
Predikant en een ouderling doen van te voren voorbereidend huisbezoek.
De ouders worden er bij betrokken. De ouders zoeken een bijbelwoord uit, dat bij de doop over het
kind wordt uitgesproken en kunnen liederen voor de dienst opgeven. Het kind krijgt een doopkaars, de
ouders een kinderbijbel.
De doopvragen worden beantwoord door de ouders en de gemeente als doopgetuigen. Ook
doopleden mogen de doopvragen beantwoorden. Zij worden bemoedigd, bij de doop van hun kind ook
hun eigen doop te beamen en belijdenis te doen.
De belijdenis (en doop) van een volwassene geeft in onze geloofsgemeenschap grote blijdschap en
dankbaarheid.
7. Avondmaal
Dit vieren we zevenmaal per jaar. In Finsterwolde zitten allen rond de tafel in het koor van de kerk, in
Nieuweschans is in verband met de beperkte ruimte lopend avondmaal. We gebruiken naar keuze
grote bekers en kleine bekertjes. Er is wijn in de grote bekers en druivensap in de kleine bekers.
Bij het avondmaal worden allen genodigd die "bij Jezus willen horen en hem hartelijk liefhebben", ook
kinderen en ouderen die nog geen belijdenis hebben gedaan.
We bidden samen het tafelgebed of volgen een andere orde uit het dienstboek en geven brood en
wijn aan elkaar door.
Na de avondmaalsviering in de kerk is er op de eerstvolgende woensdag een avondmaalsviering in
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het verzorgingshuis De Tjamme voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen.
Op verzoek kan het avondmaal ook thuis gevierd worden bij mensen die niet of moeilijk naar de kerk
kunnen komen.
Soms (op verzoek) wordt het avondmaal gevierd bij een zieke of stervende te midden van het gezin
(en familie) van de zieke. Dit kan heel veel voor mensen betekenen.
8. Kerkelijke feesten
§

§

§
§
§

kerst: * adventszondagen: de adventskaarsen worden aangestoken door kinderen bij het lezen
van een lied of gedicht
* kerstnachtviering in de kerk van Finsterwolde met koor of harmonie, kwartet en/of solisten.
* Kerstmorgen: kerstfeest met een alternatieve liturgie gericht op de jeugd..
pasen: gevierd met vier diensten in de paascyclus:
* palmpasen: de kinderen maken palmpaasstokken,
* witte donderdag: avondmaalsviering, nu met matzes,
* goede vrijdag: lezing lijdensevangelie (geen preek)
* paaszondag: de grote paasviering, de nieuwe paaskaars wordt aangestoken
hemelvaart: wordt samen met PKN uit Oostwold gevierd, afwisselend in de kerk van Finsterwolde
en Oostwold. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, fris en koek.
pinksteren
laatste zondag van het kerkelijk jaar: in deze viering worden de namen genoemd van hen die
vanuit onze geloofsgemeenschap overleden zijn. Gemeenteleden mogen ook zelf namen
aandragen van overledenen die elders gestorven zijn, of die nergens herdacht worden. Bij elke
naam wordt een tekst gelezen en een kaars ontstoken aan de paaskaars als teken van ons
geloof, onze hoop op Christus.
Ook worden er kaarsen aangestoken voor dierbaren, die in deze dienst niet worden genoemd.

9. Bijzondere diensten
Bij een huwelijksinzegening in de kerk krijgt het bruidspaar (van welke samenstelling dan ook) een
huwelijksbijbel aangeboden.
Bij bevestiging/herbevestiging van ambtsdragers belooft de gemeente "hen te aanvaarden, hen te
omringen met medeleven, hen te dragen in hun gebeden en mee te werken in de dienst aan onze
Heer".
Bij het afscheid van een overledene kan het voor de nabestaanden veel betekenen als het afscheid
plaatsvindt in de kerk (of een uitvaartcentrum) in een dienst van Woord en gebed.
In tijden van afscheid en dood is het goed afscheid te nemen van een dierbare voor Gods aangezicht.
De dood zal niet het laatste woord behouden. Wij dragen het verdriet, wij klagen God onze nood, wij
bidden om Gods nabijheid, om troost en bemoediging.
Op de eerstvolgende zondag noemen wij de naam van de overledene aan het begin van de dienst en
er is een kort memoriam.
Op verzoek is er soms een bijzondere gebedsdienst of een dankdienst (bijv. bij een huwelijksjubileum)
in een van de kerken. Bij verschillende gebeurtenissen in iemands leven kan er ook een zegen
worden gevraagd in de viering (bijv. een jongere die op kamers gaat wonen, een gezin dat verhuist).
10. Bijkomende zaken
Van elke viering wordt een geluidsopname gemaakt dat bij zieken en ouderen, die niet meer naar de
kerk kunnen, wordt gebracht. Deze opnames zijn voor belangstellenden ook te koop.
Een autodienst in elk dorp zorgt ervoor dat ook zij die niet over een auto beschikken worden
meegenomen naar de vieringen.
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OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Zo mogelijk vaker kerkdiensten houden die voorbereid zijn met jongeren, gericht op jongeren.
Hierin centraal de leefsituatie van de jongeren.

§

Het is een goede zaak om ook het punt van de kerkmuziek onder de aandacht te houden.

§

Het streven is om alle gebouwen (incidenteel) te gebruiken, hetzij voor vieringen, hetzij voor
vespers.
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C. KINDER- EN JONGERENWERK
1. 4-12 jarigen
Er zijn weinig kinderen en jongeren in onze gemeente ingeschreven. Het lijkt steeds moeilijker
kinderen en hun ouders van buiten de gemeente te betrekken. Zelfs voor het kerstspel lukt het niet
meer kinderen te vinden.
Voor de leeftijdsgroep 4 t/m 12 jarigen zijn er op dit moment geen vaste bijeenkomsten buiten de
kindernevendienst om. De kindernevendienst is onderdeel van de eredienst en wordt daarom onder B.
(Zondagse vieringen) van dit beleidsplan behandeld.
We willen de Bijbelgedeelten die in de kindernevendienst aan de orde komen ook in de Schakel
presenteren, eventueel met de ideeën voor verwerking. Dit onderwerp zal ook in de voorgaande week
op de liturgie worden aangekondigd.
In De Schakel wordt voor iedere uitgave ook een pagina voor de kinderen verzorgd.
2. Jeugddiensten
Er zal tweemaal per jaar een jeugddienst gehouden worden, zo mogelijk met muzikale invulling zoals
gospel, kinder- of jeugdkoor.
Ook willen we de jongeren blijven betrekken bij diverse taken in de gemeente, zoals schriftlezingen
verzorgen en collecteren in de diensten.
3. Catechese
Het blijft een belangrijke taak jongeren bij hun eigen vragen over leven en geloof te brengen; die
vragen te relateren aan wat de kerk met haar geloofsleer hierover zegt en zo tot eventuele
antwoorden bij te dragen.
In het winterseizoen is er om de twee weken catechisatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de eigen
gemeente. In het ressort van de werkgemeenschap Oldambt is er overleg over hoe eventuele
samenwerking mogelijk is.
Jongeren zijn wel bereid medewerking te verlenen bij gemeenteactiviteiten:
- zij doen mee bij de voorbereiding en uitvoering van b.v. gemeentezondagen of maaltijden voor
gemeenteleden en genodigden (voorheen 'vasten'maaltijd)
- ze collecteren in de kerkdiensten en doen incidenteel een schriftlezing of gebed
4. Godsdienstonderwijs basisschool
Op de basisschool van Drieborg is er godsdienstonderwijs voor de groepen 5 t/m 8.
Doel van de lessen is het vreemde van geloof en godsdienst weg te nemen en bij de kinderen een
openheid te scheppen voor wat geloof kan betekenen en hoe zich dat in verschillende godsdiensten
uit.
Bij verlaten van de basisschool krijgen de kinderen namens onze gemeente een bijbel aangeboden.
In Bad Nieuweschans, Beerta en Finsterwolde wensen de ouders van de leerlingen geen godsdienstonderwijs. Kinderen uit onze gemeente, die niet in Drieborg naar school gaan, krijgen persoonlijk een
bijbel aangeboden.
OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Belangrijk is om iedere 2 jaar een gesprek met de catechete te hebben over haar werkzaamheden
op school en de ontwikkelingen die zij ondervindt.
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§

Het zou goed zijn als het godsdienst onderwijs terugkeert op de scholen van Beerta, Finsterwolde
en Bad Nieuweschans.

§

Het contact met de catechete zal gebruikt worden om kinderen ook in de kerk (één keer in hun
basisschooltijd) welkom te heten tijdens een bezoek.

§

We moeten het werk van 't Schienvat als een aanvulling blijven zien van ons eigen kinder - en
jongerenwerk en de medewerkers daarom ook in de Schakel op regelmatige basis laten berichten
over hun activiteiten.

§

Als kerkenraad zullen wij per jaar moeten bekijken welke bijzondere activiteiten wij kunnen
organiseren. Te denken valt aan een dienst op het water, kookcursus met “kerkelijke en
buitenkerkelijke” kinderen, buitenactiviteiten met overnachten elders, rondvaartboot Blauwestad.
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D. VORMING EN TOERUSTING
1. Vorming en toerusting
Vorming en toerusting van jongeren en ouderen door de kerk is zeer belangrijk. In onze gemeente ligt
het accent op volwasseneneducatie, omdat er in deze streek geen of nauwelijks christelijk onderwijs is
en veel mensen nooit catechese hebben gevolgd.
Vorming via kerkblad en dorpsbladen heeft de laagste drempel en het grootste bereik en is dus
uitermate belangrijk!
Vorming en toerusting vinden ook plaats in de zondagse vieringen.
Het onderdeel “Vorming en toerusting voor jongeren” wordt voornamelijk in het hoofdstuk
Jongerenwerk toegelicht.
De werkgroep regionalisering Oldambt bundelt de activiteiten van de Oldambtgemeentes in een
jaarlijkse brochure. Dit om regionale samenwerking te bevorderen. Zo kan een ieder uitzoeken en
bezoeken wat voor hem/haar interessant is
2. Basiscursus geloven
Voor belangstellenden is er vrijblijvend de “basiscursus geloven” een cursus van 6 à 7 avonden voor
“beginners” (of als bijspijkercursus) over geloven, bijbel, vieringen, feesten in de kerk en levensvragen.
De kerkenraad hecht er waarde aan dat voorafgaande aan de belijdenis de basiscursus geloven is
gevolgd. Immers, volwassenen die zich willen laten dopen of belijdenis willen doen moeten een
fundament kennen waarop geloof en de kerk rust.
De kerkenraad is er zich ook van bewust dat van geval tot geval beslist moet worden hoeveel kennis
en cursus gevraagd moet worden. Afwijken van de regels kan, mits de kerkenraad in meerderheid
toestemming geeft.
3. Verenigingen en groepen
Er zijn verschillende verenigingen en groepen. Deze zijn zeer belangrijk in het geheel van de
geloofsgemeenschap. Velen beschouwen de avond van de groep waar zij lid van zijn (bijv
vrouwenvereniging of koor) als hún "kerkdienst". Dit is dan vaak ook het enige contact met de
geloofsgemeenschap.
Gespreksgroepen:
§
§
§
§

Bijbelgespreksgroep Beerta komt eens per 14 dagen bijeen in de huiskamer van de Tjamme; er
wordt elke keer een bijbelgedeelte gelezen en samen besproken, waarbij ook de eigen meningen,
gezichtspunten, geloofs- en levensvragen ter sprake kunnen komen.
Bijbelgespreksgroep Finsterwolde, komt eens per maand in Drieborg bijeen rond een bepaald
bijbelboek, dat in een winterhalfjaar wordt doorgewerkt.
Gespreksgroep Nieuweschans komt eens per maand op woensdagmiddag bijeen in Rehoboth; er
wordt gebeden, gezongen, een bijbelgedeelte gelezen en samen besproken.
De gespreksgroep 40+ komt in het winterhalfjaar maandelijks bijeen, wisselend bij iemand thuis.
De deelnemers dragen zelf gespreksthema's aan.

Vrouwenverenigingen:
§

§

Hervormde Vrouwengroep Finsterwolde komt eens per 14 dagen bijeen in De Pyramide. Er zijn
veel oudere leden. De bijeenkomsten hebben een vaste liturgie met zang en bijbellezing en gebed
(en responsies), daarna ontspannende of leerzame activiteiten. Elk jaar is er een reisje. In 2013
hoopt men het 60-jarig bestaan te vieren.
Interkerkelijke Vrouwenvereniging Beerta. Eens per maand een avond in de huiskamer van de
Tjamme, meestal met een spreker van buiten, ook wel eens met een eigen activiteit (zoals
kerstavond); ook excursies en een jaarlijks reisje. Jaarlijks is er een ontmoeting met
Vrouwenvereniging uit Vellage.
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Zang:
§

§

§

Het Hervormd Kerkkoor Nieuweschans, opgericht 25-10-1945 door ds. Kruizinga, is een gemengd
koor. Ieder die kan zingen is welkom en kan lid worden. Er worden geestelijke liederen gezongen,
maar ook liederen over de natuur. Er zijn vele optredens per jaar. Om het jaar zingt het kerkkoor in
een paas- of kerstviering in onze kerken.
Sinds 1994 werkt onze cantorij "Canto-Rei" ongeveer eens per maand mee in een kerkdienst. De
cantorij repeteert wekelijks. De cantorij wil bijdragen de kerkdienst tot een viering te maken, de
gemeentezang ondersteunen, de gemeente helpen bij het aanleren van nieuwe liederen uit het
Liedboek of andere liedbundels.
Zang- en praatgroep in de Tjamme. Voor geïnteresseerde bewoners van de Tjamme is er 1 keer
in de maand op vrijdagavond een samenkomst in de huiskamer. Er wordt gezongen en er zijn
gesprekken over geloofsbeleving naar aanleiding van een verhaal of een gedicht. Deze avonden
wordt door een nog steeds groeiende groep mensen gevolgd en heeft in 2011 het 10-jarig bestaan
gevierd.

OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Het beleid moet er steeds op gericht zijn zoveel mogelijk jongere en oudere gemeenteleden en
mensen uit Reiderland op de een of andere wijze te betrekken bij een vorm van vorming of leren in
onze geloofsgemeenschap.

§

Bij de vrouwenverenigingen is er zorg om de vergrijzing. Men probeert op de ingeslagen weg
voortgaande, belangstelling te wekken bij jongere vrouwen. De vrouwenverenigingen zijn zeer
belangrijk in onze geloofsgemeenschap vanwege de vorming en geloofsoverdracht en omdat zo
ook vrouwen (en dus gezinnen) worden bereikt aan de rand van de kerk. Waar mogelijk zal de
kerkenraad de besturen steunen en stimuleren.

§

De verschillende zanggroepen zijn onmisbaar in onze geloofsgemeenschap; er wordt een grote
groep mensen geactiveerd om samen bezig te zijn met geloven via het lied. Medewerking van het
koor en cantorij aan vieringen zorgt voor sfeer en stimuleert de gemeentezang. De kerkenraad
steunt en stimuleert dit alles waar mogelijk.

§

Het is goed om op regelmatige basis vanuit de kerkenraad contact met de verschillende groepen
en verenigingen te zoeken, belangstelling voor dit specifieke werk te tonen en te kijken waar
eventueel ondersteuning of hulp nodig en mogelijk is.

§

Ook zullen we in de toekomst steeds meer over de grens van onze gemeente moeten kijken om
eventueel deel te nemen aan het aanbod bij andere gemeenten c.q. zullen we openstaan voor
geïnteresseerden die bij ons aanbod willen aansluiten.
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E. PASTORAAT
(bezoekwerk- omzien naar elkaar)
1. Algemeen
§
§
§
§

Omzien naar elkaar is een zeker essentieel voor het werk in onze gemeente; wij leven verdeeld
over de diverse dorpen en in de buitengebieden; we komen elkaar dus niet dagelijks tegen. Vaak
pas op zondag zien wij of iemand ontbreekt of horen wij over gebeurtenissen bij iemand thuis.
Mensen binnen en buiten onze gemeente wachten op bezoek wanneer zij in nood zijn. De
mentaliteit is vaak dat men niet zelf om een gesprek vraagt.
In het woonzorgcentrum Tjamme verblijven veel kwetsbare mensen, die vaak tijdens hun
zelfstandig en actief bestaan weinig aan geloof en geestelijke dingen deden. Hier is veel behoefte
aan aandacht en spirituele ruimte
Wie zich op ons kerkblad “De Schakel” abonneert, hoort bij onze geloofsgemeenschap. Zo is er
rond de kleine, zeer meelevende kern van onze gemeenschap een brede rand gegroeid van min
of meer betrokkenen.

2. Wat gebeurt bij ons?
§

§

§
§
§

Bezoekwerk is de laatste jaren vooral door de predikant verricht. Nu is er weer een groepje
ouderlingen die ook zelf op bezoek wil gaan.
Daarnaast zijn er mensen in de verschillende dorpen die bij nieuw binnen gekomen mensen een
welkomstgroet brengen met daarbij de Schakel, het Kerk-Werkboekje en de “Over de Brug”
brochure. Ook worden jarigen van 70 jaar en ouder door deze mensen bezocht.
In Beerta, Finsterwolde, Blauwestad en Drieborg brengt de predikant de nieuw ingekomenen een
bezoek. Bezoekwerk richt zich duidelijk niet alleen op leden van onze gemeente maar ook op
mensen aan de rand of buiten de gemeente.
Vanuit de Ds. Aderstichting ligt er de opdracht er te zijn voor allen die behoefte hebben aan
pastoraat. Hier gebeurt zending dus op “Oostgroningse manier”: Mensen laten ervaren wat trouw
is, wat troost kan betekenen en hoe het goede van het leven en zo ook van het evangelie,
voelbaar kan worden. Wij proberen zo de vaak gevoelde afstand naar de kerk te overbruggen en
de drempel te verlagen.
In de Tjamme is er naast de vieringen van het heilig avondmaal, de vrouwenvereniging, de zangen gespreksgroep en de bijbelgesprekgroep een vrijwilligster actief, die ook namens de kerk
pastorale bezoekjes aflegt.
Bijzonder pastoraat (doopgesprek etc.) gebeurt door predikant en ouderlingen. Bij crisispastoraat
kan altijd een beroep worden gedaan op predikant en / of kerkenraadsleden.
Wanneer de predikant wordt gevraagd om te spreken bij een begrafenis of een crematie dan zal
hij / zij daarbij ook een gedeelte uit de bijbel lezen en voorgaan in gebed. Voor deze begeleiding
wordt een bijdrage gevraagd door het college van kerkrentmeesters.

OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Bezoek bij nieuw binnen gekomen mensen ook in Beerta, Finsterwolde, Blauwestad en Drieborg
laten doen door leden uit de gemeente.

§

Proberen meer pastorale ouderlingen te vinden

§

Contacten leggen op zondagmorgen met mensen die nieuw zijn.

§

Bezoekwerk blijft een punt van grote aandacht. Toerusting van kerkenraadsleden lijkt dan ook
zinvol voor de toekomst.

§

Ook zij die van de kern naar de rand verschuiven, behoeven zeker onze zorg en aandacht.
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F. PUBLICITEIT
1. Liturgie
Op de liturgie, die elke zondag aan de kerkgangers wordt uitgereikt staan de mededelingen van de
kerkenraad afgedrukt: al wat er de komende week gebeurt aan kringen en gespreksgroepen en ook
berichten over geboorte, doop, huwelijk of overlijden.
2. Kerkblad De Schakel
Ons kerkblad De Schakel vervult een spilfunctie in het gemeente-zijn. De abonnementsprijs (€ 5.00)
moet zo laag mogelijk blijven om zo veel mogelijk gezinnen te bereiken. Dit lukt door typewerk,
drukwerk en verspreiding door vrijwilligers te laten doen. Het kerkblad verschijnt 10 keer per jaar. Het
is voor veel gezinnen het enige contact met de kerk, met (wie weet) de mogelijkheid van groei in
betrokkenheid.
In het kerkblad steeds een eenvoudige overdenking (door de predikant), berichten uit de gemeente
(verhuizingen, geboorte, overlijden, doop, belijdenis enz.), verslagen kerkenraadsvergaderingen,
andere berichten/verslagen van kerkelijke groepen, overzicht kerkdiensten, agenda kerkenwerk enz.
Het kerkblad dient een schakel te zijn tussen de gemeenteleden onderling, tussen de mensen van de
verschillende dorpen en ook de schakel tussen de kerk(enraad) en de mensen aan de rand van de
kerk, eventueel nieuw-geïnteresseerde mensen.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden verzamelt en schrijft de redactie de kopij; de
predikant is de eindredacteur. Oplage De Schakel ± 400.
3. Informatieboekje KERK-WERK
Elk jaar september verschijnt het boekje KERK-WERK, gevoegd bij De Schakel, met daarin namen en
adressen van kerkenraadsleden en medewerkers en informatie over alle activiteiten en groepen in
onze geloofsgemeenschap.
4. Diverse publicaties
Naast ons eigen KERK-WERK - boekje verschijnt er nu ook jaarlijks een brochure “Over de Brug”,
uitgegeven door de Oldambster gemeenten, waarin per gemeente de activiteiten vermeld staan welke
voor een ieder toegankelijk zijn. Zo komt een brede uitwisseling en samenwerking plaats van vorming
en toerusting in het Oldambt.
In verschillende provinciale bladen, in huis-aan-huis bladen en in de dorpskrantjes worden plaats en
tijd van de kerkdiensten vermeld.
Maandelijks schrijft de predikant een kort artikel/overweging voor de verschillende dorpsbladen.
5. Website
Het dorp Drieborg heeft een dorpssite waarop de kerk een plekje heeft gekregen.
Ook op een algemene website van het dorp Finsterwolde staat een link naar onze eigen website.
Via “Protestantsekerk.net” hebben we nu een eigen website waarop alles geplaatst wordt t.a.v. onze
diensten, activiteiten, zang- en gespreksgroepen, verslagjes, aankondigingen en verdere publiciteit.
De site wordt zo actueel mogelijk gehouden.
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G. DIACONAAT
1. Algemeen
De diaconie heeft de opdracht om Gods gerechtigheid en barmhartigheid in het leven van de
gemeente concreet gestalte te geven en de gemeente daarin te stimuleren.
Ieder mens mag er zijn, ook de arme, de verslaafde, de vluchteling, de andersgelovige.
Denk aan de barmhartige Samaritaan. Echte betrokkenheid is nodig in een tijd van individualisering.
Vertrouw iemand die hulp vraagt, mensen vragen niet zomaar om hulp.
De diaken is een netwerker en legt verbindingen tussen mensen en organisaties, helpt in acute nood
maar spreekt ook tegelijkertijd de burgerlijke gemeente aan op hun verantwoordelijkheid.
De diaconie heeft de volgende taken:
2. Actief aanwezig bij de vieringen
§
§
§
§
§
§
§

Het ambtelijk aanwezig zijn.
Het inzamelen van de gaven, indien nodig is er een toelichting op de collecte.
Het aangeven van intenties voor de voorbeden, soms het doen van voorbede.
Het zorgen voor de bloemen in de vieringen die nadien gebracht worden bij mensen in vreugde en
zorg.
Het dienen aan de tafel van de Heer, ook bij Avondmaalsvieringen aan huis, soms bij zieken of
stervenden.
Bij bijzondere vieringen het verzorgen van de bloemen. (doopouders, nieuwe lidmaten, nieuwe of
vertrekkende ambtsdragers enz.)
Bij de geboorte van een kind staat er de eerstvolgende zondag een roos op tafel in de kerk die na
de dienst als groet van de gemeente aan de doopouders wordt gebracht.

3. Het toerusten van de gemeente
§
§

Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping bijv. attent maken en
uitleggen hoe en waarvoor mensen een beroep kunnen doen op de diaconie.
Bijdrage aan het kerkblad verzorgen met o.a. een overdenking, het toelichten van de collecten.

4. Diaconaat in eigen gemeente en werkveld
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Het coördineren van de bloemengroeten aan de gemeenteleden in samenwerking met de
bloemendames, bezoekdames en werkgroepen. Alle leden vanaf 75 jaar krijgen een bloemetje.
Bij huwelijksjubilea speelt lidmaatschap geen rol.
De diaconie kan met behulp van de sociale kaart mensen doorverwijzen naar instellingen die
professionele hulp kunnen verlenen. Als uitgangspunt voor verwijzing dient de gemeentegids van
de gemeente Oldambt.
Contacten onderhouden met de burgerlijke gemeente ten aanzien van beleidsproblematiek,
onduidelijke regelgeving, W.M.O., vergoedingen voor minima etc.
Contacten onderhouden met hulpverlenende instanties bijv. Stichting welzijn Oldambt, steunpunt
mantelzorg, Stichting Azzur, steunstees.
Regelen vakanties voor doelgroepen.
Invullen van formulieren en/of berekenen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag e.d.
Invullen belastingaangifte.
Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering via de diaconie.
Energie via Greenchoice in samenwerking met Kerkinactie.
Aandacht voor de mantelzorgers.
Kerstpakkettenaktie waarbij de gemeente wordt betrokken.
Het organiseren van de mevr. Ader Toertocht
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5. Diaconaat binnenland
§
§
§

De verplichte collecten worden gehouden volgens het rooster, dat is samengesteld door de
diaconie en ter goedkeuring aan het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad wordt
ingebracht.
De diaconie houdt incidenteel bijzondere acties met betrekking tot bijv. leefbaarheid en milieu,
zorg voor sociaal zwakkeren (ouderen, gehandicapten, minima, immigranten, vluchtelingen) in ons
land.
Aan het eind van het jaar krijgt een beperkt aantal door ons geselecteerde instellingen een donatie
van € 50,-.

6. Diaconaat buitenland
§
§
§

De verplichte collecten worden gehouden volgens het rooster.
Er worden via kerkinactie buitenlandse projecten geselecteerd om voor te collecteren; deze
worden toegelicht.
Het gehoor geven aan oproep noodhulp collecten via kerkinactie. (rampen, noden etc.)
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H. BEHEER EN FINANCIEN
1. Algemeen
De taak van het college van kerkrentmeesters is de zorg voor de vermogensrechterlijke
aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Deze taak omvat het beheer over alle goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares
is: haar vermogen (beleggingen en liquide middelen), alle niet diaconale fondsen en met name de
gebouwen die voor het gemeenteleven nodig zijn: kerken, verenigingsgebouw en pastorie.
Het college van kerkrentmeesters moet voorzien in onderhoud van gebouwen en inventaris. Ook
beheert ze de kerkenraadarchieven en houdt de doop-, lidmaten- en trouwboeken bij, evenals de
ledenadministratie (met LRP).
De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente kan voldoen aan bovengenoemde
verplichtingen en aan de verplichtingen die zij heeft jegens de predikant, de aangestelde werkkrachten
en de landelijke kerk.
De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het levend geld; het college
van kerkrentmeesters vindt in de werving daarvan een uiterst belangrijk deel van haar taak.
Het lijkt alsof het werk van het college van kerkrentmeesters alleen om geld en goed draait, maar alles
is erop gericht dat het werk van de geloofsgemeenschap (vieringen, jongerenwerk, toerusting,
pastoraat en apostolaat) geïnspireerd door de Heilige Geest, ook op de lange duur financieel gezien
doorgang kan vinden.
2. Taken van het college van kerkrentmeesters
-

§ financieel beheer:
vrijwillige bijdragen (kerkbalans), collectes (opmaken collecterooster),
beheer collectebonnen
jaarrekening en begroting (en bewaking)
dagelijks betalingsverkeer
traktement predikant, vergoeding koster, organist
beleggingen, beklemmingen, enz.
jaarlijks overleg en contact met de ds. Aderstichting welke het apostolaire werk onder randen buitenkerkelijken ondersteunt.
§ beheer gebouwen:
onderhoud kerken en orgels (en inventaris)
onderhoud gebouw Rehoboth (en inventaris)
verhuur van gebouwen (en aan- of verkoop)
§ beheer landerijen:
het verpachten en het (doen) innen van de pachtgelden
de administratie van de ruilverkaveling- en waterschapslasten
het rentmeesterschap
de jachtpacht
eventuele verkoop
§ Informatievoorziening door middel van mededelingen in De Schakel en website

3. Inventarisatie bezittingen
de kerk te Finsterwolde, gebruikt voor de vieringen en culturele en muzikale projecten.
de kerk te Bad Nieuweschans, gebruikt voor de vieringen en culturele en muzikale projecten (en
ook verhuurd voor burgerlijke huwelijksvoltrekkingen).
§ verenigingsgebouw Rehoboth te Bad Nieuweschans, wordt gebruikt als vergaderruimte en voor
verenigingswerk
§ 22 HA verpacht land.
Het college van kerkrentmeesters huurt van de Aderstichting de pastorie te Drieborg als woning voor
het predikantsgezin.
De geloofsgemeenschap gebruikt het gebouw van de Ds. Aderstichting te Drieborg voor
§
§
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vergaderingen, jeugdwerk, catechese en verenigingswerk. Tweemaal per jaar wordt daar ook een
vesper gevierd.
OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Hoofddoelstelling is een gezond financieel beleid te voeren, opdat de gemeente ook in de
toekomst financieel gezien verder kan. Het terug lopende ledenaantal, vnl. door vergrijzing en
versterving, is reden voor zorgen; ieder jaar is er nu een begrotingstekort. Ook de bemensing van
kerkenraad wordt steeds moeilijker. De realiteit is dat we nu interen op het in het verleden
zorgvuldig opgebouwde vermogen en we voorzien dat dit ook niet zal veranderen.

§

Het beleid van het college van kerkrentmeesters t.a.v. de gebouwen:
de bestaande situatie handhaven; de kerkgebouwen moeten zeker in goede staat van onderhoud
ten dienste blijven van de gemeente en ook bewaard blijven als erfgoed voor de toekomst. De
gemeente wordt op de hoogte gehouden door middel van publicaties in De Schakel. In 2012 vindt
een grondige restauratie van kerk Finsterwolde plaats: verzakking van de vloer wordt aangepakt.

§

Het beleid van het college van kerkrentmeesters t.a.v. pastoraat:
Het college wil ondanks de krimp en structurele begrotingstekorten ook in de toekomst inzetten op
een 100 % predikantsplaats. Het grote, uitgestrekte grondgebied, de zeer uiteenlopende
bevolkingsopbouw, de specifieke problematiek hierbij, de problematische antikerk-houding vanuit
het verleden en de apostolaire opdracht van de Aderstichting rechtvaardigen dit uitgangspunt.
Hiervoor kunnen en willen wij gebruik maken van de baten van eerdere reorganisaties. Bij de
verkoop van diverse pastorieën (Beerta, Nieuw-Beerta, Bad Nieuweschans en Finsterwolde), het
verenigingsgebouw van Finsterwolde en de overdracht van de kerkgebouwen in Nieuw Beerta en
Beerta werd expliciet gekozen voor de voortgang van de pastorale verzorging in deze gemeente
i.p.v. het behoud van 'stenen'.

§

De gemeente moet steeds weer herinnerd worden aan haar financiële verantwoordelijkheid. De
leden moeten gewezen worden op hun verplichtingen. Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans worden
vele vrijwilligers ingezet om de enveloppen persoonlijk bij de leden af te leveren. Leden die niet of
nauwelijks bijdragen zullen worden aangespoord hun bijdrage te leveren.
In het kerkblad moet regelmatig informatie staan vanuit het college van kerkrentmeesters zodat de
gemeente op de hoogte is van de financiële stand van zaken.
Het college van kerkrentmeesters streeft naar grote openheid. Ook moet aandacht gegeven
worden aan het bedanken voor giften.

§

Er is aandacht voor de inventarisering van de archieven. Er wordt aan gewerkt om in de toekomst
de belangrijke onderdelen hiervan centraal op te slaan.

§

Het college staat positief tegenover de intenties tot samenwerking die regionaal uitgesproken zijn
en het gezamenlijk ontplooien van diverse activiteiten in regio Oldambt. Het college wil ook
participeren in de aanzetten die hiertoe ontwikkeld worden.
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I. KERK IN ACTIE
(samen met Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)
1. Vergaderingen
§
§
§
§
§

Vier vergaderingen per jaar.
Twee extra voorbereidingsvergaderingen voor de diensten op Werelddiakonaatszondag.
Eén extra voorbereidingsvergadering voor de Vesperdienst in december.
Bezoeken van regiovergaderingen van de Classicale ZWO-commissie.
Bezoeken van regionale toerustingsavonden.

2. Medewerking aan kerkdiensten
§

De commissie verleent medewerking aan de diensten op de zondagen van het Werelddiakonaat
en aan de Vesper in december.

3. Collectes
§
§
§

Er op toezien dat op de daarvoor aangewezen data de juiste collectes gehouden worden.
Toelichten van de collectedoelen van Kerkinactie.
Uitdelen van folders voor de collectedoelen van Kerkinactie.

4. Veertigdagentijd
§
§

Voorbereiden veertigdagentijd in samenwerking met de KINEDI.
Uitdelen en inzamelen van de vastendoosjes.

5. Werelddiakonaatszondag oktober
§

Organiseren van verkoopochtend na de dienst in samenwerking met de Wereldwinkel.

6. Inzameling en informatie
§
§

De commissie leidt de inzameling van gebruikte postzegels, ansichtkaarten, brillen en mobiele
telefoons ten behoeve van het werk van Kerkinactie.
De commissie verzorgt in het kerkblad De Schakel enkele pagina’s met informatie over het werk
van Kerkinactie.

OM NAAR TOE TE GROEIEN NAAR TOE TE WERKEN IN DE KOMENDE 4 JAAR:
§

Behoud van de verkoop van wereldwinkelproducten.

§

Aandacht voor een gezamenlijke maaltijd, buiten de vastentijd.

§

Afspraken met diakenen regelmatig evalueren en bijstellen, in het bijzonder t.o. van artikelen in de
Schakel.

§

De collectedoelen en –momenten onder de aandacht blijven brengen.

§

Opzetten van een Interaktief- project met hierbij bijzondere aandacht voor medewerking van de
jeugd.

22

J. DS. ADERSTICHTING
Geschiedenis
De Ds. Ader Stichting is ontstaan uit de wens van Ds. B.J. Ader (1909-1944) het kerkelijk werk in
Drieborg en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien, o.a. door het
bouwen van een verenigingsgebouw. Daartoe is in 1948 de Stichting opgericht.
Doelstelling
In zijn huidige vorm heeft de Stichting ten doel "..de verbreiding van het evangelie te bevorderen in
het buurtschap Drieborg en de daarachter gelegen polders." (art. 2 van de statuten, lid 1.)
Van oudsher hanteert de Stichting daarbij als aandachtspunten:
§ apostolair en pastoraal werk onder rand- en buitenkerkelijken;
§ apostolair en vormend werk onder jongeren, waaronder ook de leerlingen van de
basisscholen;
§ bevordering van de oecumene;
§ bevordering van een gelijkwaardige rol voor vrouwen in de kerk.
Realisatie doelstellingen
De laatste twee genoemde aandachtspunten - oecumene en de positie van vrouwen in de kerk hebben aan belang ingeboet, nu zij met de stichting van de PKN en de acceptatie van de vrouw in
het ambt voor een deel gerealiseerd zijn.
Voor de realisatie van de overige doelstelling ging de Stichting al in 1986 met de plaatselijke kerkelijke
gemeente een samenwerkingsverband aan. De Stichting financiert een deel van het traktement van
de predikantsplaats in de kerkelijke gemeente Reiderland (waar het werkgebied van de Stichting deel
van uitmaakt) en predikant1 en kerkelijke gemeente nemen het op zich naar redelijkheid te streven
naar de realisering van de Stichtingsdoelstellingen. Ook woont de predikant in het huis dat een
eenheid vormt met het gebouw van de Ds. Ader Stichting te Drieborg.
De hoogte van de bijdrage van de Stichting aan de kosten van de predikantsplaats ligt in de orde van
grootte van eenderde en is onderwerp van weerkerend overleg waarin de draagkracht van beide
partners een belangrijk criterium is. Ook over de feitelijke invulling van de apostolaire en pastorale
taken vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen de predikant en het Stichting bestuur, Grosso
modo betekent deze invulling "al het werk dat vanuit de kerk plaatsvindt binnen de geografische
grenzen van de kerkelijke gemeente onder de niet kerkelijk meelevenden."
Voor de komende vier jaar bestaat het voornemen dit beleid voort te zetten, tenzij onvoorziene
omstandigheden bijstelling wenselijk maken.
1)

De predikantsplaats wordt vanaf 2011 bezet door één predikant in voltijdsfunctie.

De voorzitter,
R.Veldhuis

De secretaris,
G.E.A.Ruben-Kuiper
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