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Uitgangspunten

Opzet
We hebben bewust gekozen voor een kort en krachtig beleidsplan. Allereerst geven we onze visie op
de roeping van de gemeente. Wat is de kern van gemeentezijn en wat is haar taak en functie in de
wereld? Dit willen we zo concreet mogelijk formuleren. De “wereld” waarin we als gemeente
geroepen zijn de Heer Jezus Christus te dienen, bestaat namelijk uit deze concrete plaatsen,
Vollenhove en Sint Jansklooster, anno 2015. Daarom verwoorden we allereerst onze visie op de
gemeente van Christus, vervolgens onderzoeken we de nood van de gemeente en van deze plaatsen
om lijnen uit te zetten naar de toekomst.

Kern van gemeentezijn
In Handelingen 2: 42 wordt het leven van de eerste gemeente als volgt getekend: “Ze bleven trouw
aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en
wijdden zich aan het gebed.”
Hieruit kun concluderen dat er 4 pijlers zijn waarop de gemeente van Christus is gebouwd:
1. Het onderricht: de gemeente is een lerende gemeente. Ze komt wekelijks rondom de
verkondiging bijeen en ontwikkelt tal van activiteiten die de blijvende bezinning rondom het
Woord van God stimuleren.
2. De gemeenschap: de gemeente heeft oog en hart voor elkaar en voor de wereld om haar
heen. Het onderlinge pastoraat wordt gestimuleerd en diaconaal is ze bewogen met de
medemens in nood.
3. Het vieren: in liturgie en sacrament viert de gemeente het heil in Christus. De gemeente wil
ontmoetingsplaats van de Heer zijn. Zorgvuldig zoekt ze naar wegen om die ontmoeting anno
2015 vorm te geven.
4. Het gebed: als de “binnenkamer” van het geloof. De gemeente beseft dat het in het geloof
gaat om een levende relatie met de levende Heer.

De roeping van de gemeente
De gemeente is geroepen om in deze wereld het lichaam van Christus te zijn en vindplaats van de
Geest. God heeft zijn liefde in Christus aan deze wereld getoond. Door Hem mogen we delen in
nieuw leven en toeleven naar zijn Koninkrijk.
In de gemeente wordt dit nieuwe leven gevierd, gedeeld en uitgedragen. Zij is de gemeenschap die
ontstaat rondom de levende Heer. Zij is een “voorproefje” van het komend Koninkrijk. Zij maakt op
deze aarde zichtbaar wie Christus is en wat Hij voor de wereld heeft gedaan.
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Dat betekent dat de gemeente geroepen is tot een drietal zaken:
1. Lofprijzing: in woord en daad wordt God geloofd en gedankt voor het nieuwe leven in
Christus.
2. Onderlinge bemoediging: de gemeenteleden hebben oog voor elkaar en versterken elkaars
geloof. Zoals de lichaamsdelen elkaar ten dienst zijn, dienen we elkaar.
3. Missionaire gemeenschap: als gemeente doen we mee in Gods beweging naar de wereld. We
worden door Gods Geest ingeschakeld om zijn liefde te delen.

De uitdagingen waar deze gemeente voor staat
1. Innerlijke secularisatie: de hervormde gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster mag dankbaar
zijn voor de relatief betrokken gemeente. De kerkgang, het verenigingsleven, het jeugdwerk
lopen goed. Toch gaat de secularisatie niet aan ons voorbij. Dat is vooral te merken aan een
uitholling van binnenuit. De “Godskennis” (als een zaak van hoofd, hart en handen) gaat
achteruit. We zullen de komende periode daarom fors moeten inzetten op de inhoudelijke
vulling en voeding van de gemeente. Vorming en toerusting zijn cruciaal.
2. Onderling vertrouwen: in gesprekken met gemeenteleden aan de rand, blijkt dat het
instituut kerk niet heel goed bekend staat. Mensen ervaren zich in sommige gevallen met
name pastoraal in de kou gezet. Daarnaast proeven we soms spanningen tussen generaties
en tussen “progressieve” en “conservatieve” gemeenteleden. Zowel naar de rand- als naar
de kernleden willen we werken aan onderling vertrouwen. De gemeente is het ene lichaam
van Christus.
3. Jeugdwerk: de afgelopen periode is in samenspraak met de HGJB een jeugdbeleidsplan
opgesteld. Dit jeugdbeleidsplan is als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. Doelstelling is
om een integraal beleid te hebben, zodat de jongeren kunnen groeien in geloof. De
gemeente als geheel heeft hierin een taak en functie.
4. De eredienst: de kerkdienst, als wekelijkse samenkomst van de gemeente, wil een
ontmoetingsplaats zijn voor God en zijn gemeente. De lof aan God wordt bezongen, zijn
woord wordt geopend en uitgelegd en de gemeente ontmoet elkaar. Op al deze fronten
streven we naar hoge kwaliteit. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente in haar volle
diversiteit zich thuis voelt en tot een ontmoeting met God komt.
5. Missionaire arbeid: Vollenhove-Sint Jansklooster is zendingsgebied. We willen als een open
gemeenschap ons laten gebruiken door de heilige Geest om de liefde van Christus uit te
dragen.
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De eredienst

Inleiding
Centraal in de gemeente staat de eredienst. De Bijbel leert, dat de gelovigen - individueel en als
gemeente - God eren en dienen als Schepper en Herschepper, als Heer, Heiland en Verlosser. Dat
eren gebeurt in de zondagse eredienst en in het leven van alledag. De zondagse eredienst is de basis;
daar zingt de gemeente Gods lof, hoort zij de Schriften lezen en uitleggen en zegt zij de gebeden voor
kerk en wereld. De ordening en vormgeving van de kerkdienst geeft uitdrukking aan het geloof van
de gemeente en is uitdrukking van de wijze waarop de gemeenschap tussen God en mens verstaan,
beleefd en gecommuniceerd wordt. God spreekt en de mens antwoordt. De plaats van prediking en
sacramenten is van groot belang. Hoogtepunt in het leven van de gemeente is de viering van het
heilig avondmaal. Onder verantwoordelijkheid van onze gemeente vieren we het ook in Nieuw
Clarenberg.
Sinds 2014 wordt het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk 2013, gebruikt in onze gemeente.
Het oude liedboek 1973, bevatte vooral liederen in de stijl van het klassieke strofische kerklied. In
Liedboek 2013 is er een verscheidenheid aan muzikale vormen te vinden. Een deel daarvan vraagt
om een ander vorm van begeleiding dan met het orgel.

Visie
Om de gemeente steeds opnieuw bij het heil te bepalen is ons van Godswege de bediening van
Woord en Sacrament geschonken. Het loven van God, uit dankbaarheid voor het ons geschonken
heil, is een grote opdracht aan heel de gemeente. In psalm 22:2 zingen we ‘Nochtans, op U, o God
die heilig zijt en troont op lofgezangen, U gewijd….’

Doelstellingen
Voor de komende jaren zijn dit onze speerpunten van beleid:





De predikanten zijn geroepen tot de bediening van het Woord. We willen allereerst in de
kerkenraad door middel van bespreking van de erediensten en in het bijzonder de gehouden
preken tot uitdrukking brengen dat heel de gemeente, in het bijzonder de ouderlingen de
medeverantwoordelijk voor de bediening van het Woord dragen.
De dienst op zondag is een samenkomst van de hele gemeente. Daarom streven we naar een
volwaardige plaats voor de kinderen van de gemeente.
In de liturgie is de gemeente als geheel “in gesprek” met haar Heer. We willen de
mogelijkheden exploreren om gemeente- en kerkenraadsleden actief bij de uitvoering ervan
te betrekken.
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We streven naar een differentiatie tussen de beide diensten op de zondag. De ochtenddienst
zal bijvoorbeeld een meer vierend karakter kunnen hebben en de avonddienst een meer
lerend karakter.
Het aantal vieringen is in onze gemeente minimaal, dat wil zeggen inclusief de viering op
goede vrijdag viermaal per jaar. We willen ons bezinnen op het aantal vieringen.
We willen onderzoeken of we in onze gemeente gestalte kunnen geven aan doordeweekse
gebedsdiensten. Bijvoorbeeld in de week van Pasen of in de Adventstijd.
Bij verschillende liederen, denk bijvoorbeeld aan kinderliederen en jongerenliederen zal de
piano of een muziekgroep een geëigend middel zijn om de liederen te begeleiden. Van
belang is dat de begeleiding in welke vorm dan ook steeds ‘dienstbaar’ is aan de
gemeentezang.
We streven ernaar om naast de bekende psalmen en liederen regelmatig nieuwe liederen
aan te leren.
In onze gemeente vraagt het een en ander om bewustwording van de kracht van het zingen
in kerk, (op school) en in huis. De lofzang is in onze gemeente vaak onder de maat. Ze
verdient in de komende jaren zeker onze aandacht.
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Vorming en toerusting

Inleiding
Het is veelzeggend dat dit het eerste beleidsplan van de hervormde gemeente Vollenhove is, waarin
vorming & toerusting afzonderlijk wordt behandeld. Van de vier pijlers van gemeentezijn, zoals
besproken bij de uitgangspunten, was deze pijler het ondergeschoven kindje. Het gemeentelijke
leven concentreerde zich rondom de zondagse eredienst. Vorming & toerusting in de vorm van
kringen, thema-avonden en leerhuisactiviteiten werd maar beperkt aangeboden en slechts door een
klein deel van de gemeente bezocht. De belangrijkste pijler van vorming & toerusting was de
catechese, maar die beperkte zich tot de jongeren van de gemeente.

Visie
Binnen een seculiere samenleving, waarin de kennis van het christelijk geloof steeds meer vervaagt,
is één van de kerntaken van de kerk het toerusten van haar gemeenteleden, zodat haar Godskennis
(de liefde tot Hem die zichtbaar wordt in de liefde tot elkaar en de wereld) op peil blijft en wordt
verdiept.

Doelstellingen
De komende jaren willen we het volgende bereiken:







Het ontwikkelen van een breed aanbod aan activiteiten met het oog op vorming &
toerusting. Zo mogelijk in samenwerking met de andere kerken in onze omgeving.
Het betrekken van een brede groep aan gemeenteleden om dit aanbod gestalte te geven.
Het belang van het ‘leren’ in de gemeente promoten.
Het uitbreiden van het aantal huiskringen en gemeente-groei-groepen, zodat steeds meer
gemeenteleden het gesprek over het geloof binnen een veilige setting kunnen voeren.
Het aanbieden van cursussen gericht op specifieke taken van groepen vrijwilligers binnen de
kerk.
Uiteindelijk moet de deelname aan vormende en toerustende activiteiten voor
gemeenteleden eerder regel dan uitzondering zijn.
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Omzien naar elkaar (pastoraat)

Inleiding
In de gemeente zien we dat de predikanten en de ouderlingen verantwoordelijk zijn voor de
pastorale zorg van de gemeente. De beide predikanten hebben ieder een wijk: Stad en Ambt. De
predikant van Ambt is tevens verantwoordelijk is voor de pastorale zorg van de bewoners van ‘Nieuw
Clarenberg’. Het betreft de bejaarde gemeenteleden die verblijven in dit centrum maar ook de
bewoners van de J.P. v.d. Bent stichting, gemeenteleden met een lichte, ernstige of meervoudige
(verstandelijke) beperking.
We constateren dat het soms lastig is om ambtsdragers te vinden. Daarnaast merken we dat de
scheiding tussen Stad en Ambt bij gemeenteleden sterker leeft dan wenselijk is, aangezien we ons als
één gemeente profileren.

Visie
Het pastoraat is van vitaal belang voor de gemeente. We zien in de gemeente naar elkaar om, omdat
Jezus, de pastor, de Goede Herder, naar een ieder van ons omziet. Vandaar dat elk gemeentelid een
bijdrage mag leveren. Elk gemeentelid is pastor en pastorant. De gemeente wordt in de bijbel gezien
als een lichaam met delen die niet zonder elkaar kunnen en op elkaar zijn aangewezen. Daarbij mag
niet vergeten worden dat we ook omzien naar mensen die niet lid van de gemeente zijn.

Doelstellingen
De komende jaren willen we het volgende bereiken:








Naast de eredienst willen we ruimte scheppen voor de onderlinge ontmoeting van
gemeenteleden.
Van groot belang is het persoonlijk huisbezoek. De ouderlingen streven ernaar om
regelmatig- eens in de twee jaar - een huisbezoek te brengen.
We maken graag gebruik van andere vormen van gemeentepastoraat zoals het groot
huisbezoek. We willen met deze vorm van pastoraat het gesprek in de gemeente over
geloofsvragen stimuleren.
Naast deze klassieke vormen willen we in het (jeugd)pastoraat ook gebruik gaan maken van
geëigende interactieve communicatiemiddelen.
Ter ondersteuning van de predikanten en ouderlingen willen we ook gebruik maken van
pastoraal medewerkers (niet-betaalde gemeenteleden).
We willen de eenheid tussen de wijken Stad en Ambt versterken. Eén van de mogelijkheden
daartoe is dat een ambtsdrager die woont in Stad, werkzaam is in Ambt en omgekeerd
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Omzien naar de naaste (diaconaat)

Inleiding
Het diaconaat wordt gemeente breed gedragen. De diakenen willen open ogen en oren hebben voor
hen die kwetsbaar zijn en tussen wal en schip raken. Ze sturen het diaconale werk aan, stimuleren de
gemeente en zijn tevens mede-uitvoerders.

Visie
De gemeente van Christus is als geheel geroepen om dienend aanwezig te zijn binnen de
samenleving. Ze is daarmee metterdaad getuige van haar Heer, die zichzelf dienend aan de wereld
heeft gegeven.

Doelstellingen
De komende jaren willen we aan de volgende specifieke aandachtsgebieden werken:










Er zal meer aandacht worden gegeven aan het bewust maken van de gemeente van haar
diaconale roeping, teneinde de gemeente zoveel mogelijk in te schakelen bij de diaconale
arbeid. Concreet willen we dit vorm geven door het opzetten van de diaconale
vriendendienst en het project “Zorgmaatje”.
Er zal meer voorlichting en informatie gegeven worden aan groepen en kringen m.b.t. het
diaconaat. Te denken valt aan Niklaaslezingen en catechese.
Allen die bezoekwerk binnen de gemeente verrichten en in het bijzonder de diakenen, zullen
dermate betrokken zijn, zodat tijdig nood wordt gesignaleerd, om daar waar nodig hulp te
verlenen.
In specifieke kerkdiensten met een diaconaal thema of karakter kan het diaconaat helderder
naar voren worden gebracht.
Ook het werelddiaconaat verdient onze aandacht. We proberen de gemeente hierbij te
betrekken door de wereldwijde nood gezicht te geven en ons te richten op specifieke
projecten.
We streven ernaar om samen te werken met andere maatschappelijke partners, zowel
binnen de kerk (in regionale platforms) als buiten de kerk (organisaties actief binnen onze
burgerlijke gemeente).
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Omzien naar de wereld (missionair)

Inleiding
De gemeente heeft een boodschap voor de wereld om ons heen waarbij wij ons geroepen voelen
een levende gemeenschap te vormen met een positieve, zegenrijke uitstraling, waar het Woord van
God en Zijn liefde centraal staat en de heilige Geest krachtig kan werken tot eer van God. Deze
roeping betreft zowel de wereld wijd (zending), als de nabije omgeving van Vollenhove en Sint
Jansklooster (evangelisatie).
De evangelisatie wordt vorm gegeven door de gezamenlijke evangelisatie commissie van Vollenhove
en Sint Jansklooster, die naast onze gemeente bestaat uit de gereformeerde kerken van Vollenhove
en Sint Jansklooster en de gereformeerde kerk vrijgemaakt Vollenhove. Deze commissie heeft 2
doelgroepen voor ogen, namelijk de mensen die het Woord en de liefde van God nog niet kennen en
mensen die om welke reden dan ook niet meer actief deelnemen aan ons gemeenteleven, ook wel
randkerkelijken genoemd. Door het organiseren van verschillende activiteiten voor verschillende
leeftijden/categorieën is er een variërend aanbod voor zowel jong als oud.
Het werk van de zending wordt behartigd door de zendingscommissie. Ze streven ernaar om de
gemeente als geheel bij dit werk te betrekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kinderen in te zetten bij
het collecteren voor de zending. En door het zendingswerk concreet gezicht te geven door als
gemeente betrokken te zijn op één project, of zendeling.

Visie
Om zowel het Woord van God als ook Zijn liefde over de grenzen van kerk en gemeente heen te
vertalen en vorm te geven. Om een instrument te zijn waardoor mensen Christus kunnen gaan
ontdekken, vinden, volgen en vertegenwoordigen.

Doelstellingen
De komende jaren hebben we de volgende punten voor ogen:








Aanbieden van activiteiten en gelegenheid bieden om dit mogelijk te maken.
Op een laagdrempelige manier in contact komen met God en het geloof.
Verspreiden van het Woord van God en zijn Liefde.
Zichtbaar zijn en te blijven in zowel de kerkelijke gemeentes als juist daarbuiten.
Dat het evangelisatiewerk gedragen wordt door de gehele gemeente.
Bewustwording van de gemeente van de taak van ons ieder om een lichtend licht en een
zoutend zout te zijn.
Concrete betrokkenheid bij een zendingsproject.
9

Financieel beheer

Inleiding
De financiële zaken van de gemeente worden behartigd door het college van Kerkrentmeesters. Zij
beheren de (on)roerende zaken van de gemeente. Ze handelen niet op zichzelf, maar staan ten
dienste van de gemeente, die vertegenwoordigd wordt door de kerkenraad.

Visie
Het behartigen van de financiële en materiële belangen van de gemeente heeft tot doel dat het
woord verkondigd kan worden en de sacramenten bediend kunnen worden.

Doelstellingen
De komende jaren willen we dat als volgt bereiken:












Tijdig inspelen op demografische en financiële ontwikkelingen.
Heldere en transparante communicatie en overleg vanuit het CvK naar kerkenraad en
gemeente.
Tering naar de nering zetten, gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven.
De gemeente bewust maken van de kosten van gemeentezijn.
Vlotte afwerking van de opmerkingen van gemeenteleden bij de jaarlijkse actie kerkbalans, in
samenwerking tussen het CvK en de beide consistories.
Een onderzoek naar een verbreding of vernieuwing van de actie kerkbalans.
De komende 6 jaar het restauratieplan Grote Kerk uitvoeren.
Energiebesparingsmogelijkheden onderzoeken .
Duurzame en bestendige relatie met onze pachters in stand houden.
Lokale partijen inhuren/inzetten bij werkzaamheden.
Periodieke controles uitvoeren op de beheer objecten, zodat rationeel onderhoud goed
uitgevoerd kan worden.

10

