Beleidslijnen van de Hervormde Gemeente Noordwolde en Zuidwolde
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Het beleid van de gemeente is gebaseerd op het Gemeenteprofiel, uitgebreid met een aantal
doelstellingen.
1. Gemeente
Ons uitgangspunt " Leven onder een geopende hemel"
We willen een gastvrije en toegankelijke gemeenschap zijn, die ruimte biedt aan verschillende
geloofsbelevingen. Wij zijn een pluriforme gemeente, waar ruimte is voor iedereen
Als christenen beleven wij de liefde van God door onze verbondenheid met Jezus Christus.
In een open sfeer, willen we waakzaam blijven en willen we ons gemeenteleven gezamenlijk
vorm geven. Daarbij stellen we ons open en wenden we ons naar mensen toe om gezamenlijk
geloof te leren leven. We ontdekken en stimuleren de veelheid van gaven van ieder
afzonderlijk teneinde de gemeente te laten groeien. We zoeken inspiratie en bezieling in
woorden, beelden, muziek en meditatie. Mensen op de tastbaarheid van God wijzen: onze
gemeente.
2. Kerkdiensten
De zondagse eredienst, waarin de verhalen uit de Bijbel centraal staan en de gemeentezang
een belangrijke rol speelt, is ons uitgangspunt. We blijven zoeken naar nieuwe
vormen, liederen en rituelen. De aanzet tot vernieuwing komt vooral voort uit onze relatief
grote werkgroep liturgie. We streven naar een zo groot mogelijke inzet en betrokkenheid van
gemeenteleden.
We hebben de intentie om het Oecumenisch Leesrooster te volgen, maar met relatief veel
gastpredikanten is het erg lastig om de continuïteit in de diensten te waarborgen.
Enkele keren delen we brood en wijn in een dienst van de tafel om onze verbondenheid met
Jezus Christus te vieren.
3. Pastoraat
We willen een gemeente zijn, waar eenieder zich geaccepteerd en thuis voelt. Een
doelstelling is de onderlinge verbondenheid in de gemeente te versterken.
Wij kennen een pastorale werkgroep, die een aantal keren per jaar bijeenkomt. Omdat de
groep een belangrijke schakel kan zijn in het onderling contact, is het goed dat deze groep
geactiveerd wordt. Voorop staat bij het pastoraat dat de liefde van God zichtbaar wordt
gemaakt in de onderlinge omgang. Wij geven dit vorm door:
• Bezoeken afleggen aan zieken en ouderen in de Gemeente
• Met Kerst ouderen en alleenstaanden een aardigheidje bezorgen
• Mensen uit de gemeente (of in het dorp) bezoeken bij ziekte, problemen
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proberen te signaleren en helpen oplossen.
• Het organiseren van Groothuisbezoek
• Het aanbieden van een gespreksgroep
4. Predikantsplaats
We hebben een parttime predikantsplaats omdat de gemeente de kosten voor een fulltime
predikantsplaats niet kan dragen. Onze huidige predikant werkt een beperkt aantal uren per week. Uit
een enquête van de gemeente is gebleken dat een eigen predikant/pastor ook gewenst is.
5. Communicatie
De afkondigingen in de zondagse diensten bereiken maar een beperkt publiek. De Tweeklank
is de kerkbode van de gemeente en onze site wordt frequent geactualiseerd. We heten iedereen
welkom om onze vieringen bij te wonen
6. Muziek
De gemeente heeft een cantorij en eigen organisten. Enkel keren hebben we vrijwillige gasten,
die de dienst een extra dimensie geven. De cantorij neemt regelmatig deel aan de kerkdienst.
We zijn gezegend met twee vaste professionele organisten, van wie één ook als cantor/liturg
functioneert. Muziek is bij ons niet alleen een opluistering van de dienst. Ze is zelf liturgie. Ze
bemiddelt de communicatie tussen God en de mensen en tussen mensen onderling.
• Dorpelingen betrekken bij de gemeente:
We beschouwen dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Niet
iedereen kan even gemakkelijk over zijn geloof praten en dat hoeft ook niet. Wel kan iedereen
proberen mensen in de eigen omgeving eens uit te nodigen voor een kerkdienst of een
gespreksgroep.
7. Samenwerking
Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk voor de toekomst van onze gemeente.
Willen we de continuïteit van onze kerkelijke gemeente waarborgen, dan moeten we nu al
vooruit kijken naar mogelijke samenwerkingen. Een samenwerking zowel binnen als buiten
de burgerlijke gemeente.
8. Bestuurders/vrijwilligers
Om de kerk te besturen, te onderhouden en te laten functioneren hebben wij vrijwilligers
nodig. De kerkenraad heeft één vacante plaats. Om deze in te vullen is bijzonder lastig.
9. Diaconie
Zie vooral beleidsplan van de diaconie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is. En te helpen
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Vooral zet zij zich in voor wie lijden door armoede, onrecht, geweld, achterstelling en ziekte.
Om naar het voorbeeld van Jezus Christus de gemeente te leiden in het dienen, helpen en
opkomen voor wie hulp en steun nodig hebben. Kortom: omzien naar elkaar.
Het werkgebied is niet alleen de plaatselijke gemeente, maar ook landelijk (binnenlands
diaconaat) en wereldwijd (werelddiaconaat) wordt hulp geboden daar waar dat nodig is. De
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diakenen informeren en betrekken gemeenteleden bij een aantal acties: de actie
‘’Schoenmaatjes’’ van Edukans, het project ‘’Kinderen in de Knel’’ rond de kerstdagen, het
zomerproject van ‘’Oikocredit”, schrijfacties en projecten van Kerk in Actie,
kledinginzameling etc. Maandelijks wordt een doel uitgekozen waaraan een bedrag gedoneerd
wordt. Gemeenteleden worden daarover geïnformeerd.
De bloemendienst in de gemeente wordt gefinancierd vanuit de diaconie. In de aanloop naar
Kerst en Pasen zorgt de diaconie voor een attentie voor de (oudere en alleenstaande)
gemeenteleden.
De diaconie is vertegenwoordigd in de adviescommissie voor de WMO van de gemeente
Bedum (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waardoor zij betrokken is bij de
belangenbehartiging en zorg voor de mensen met beperkingen en/of in knelsituaties.
Gestreefd wordt samen te werken met regionale diaconieën waar het de gevolgen van de
economische crisis betreft, zoals schuldhulpverlening en voedselbank. Er zullen ook
contacten gelegd worden met Plaatselijk Belang en andere organisaties, die zich inzetten voor
verbetering van de situatie van mensen die door armoede getroffen zijn.
10. Kerkrentmeesters
Het beheren en inzetten van mensen en financiële middelen ten bate van het pastoraat en het
gebruik van de kerkelijke gebouwen.
De kerkrentmeesters dragen zorg voor een goed beheer van de financiën. De jaarlijkse
begroting is de leidraad met betrekking tot het doen van uitgaven.
De gemeente is in het bezit van landerijen. De financiële exploitatie hiervan vergt veel tijd.
Zonder de financiële inkomsten uit de landerijen heeft de gemeente te weinig financiële
draagkracht.
De kerkrentmeesters gebruiken de acceptgiro om de vrijwillige bijdrage te stimuleren. Deze
bijdrage is de bron om het voortbestaan van de gemeente te kunnen continueren.
Voor het in stand houden van de gebouwen dient een onderhoudsplan voor het buitenwerk te
worden opgesteld dat om de zes jaar moet worden herzien.
De dekking van de te verwachten kosten dienen in de jaarlijkse begroting terug te vinden
zijn. Indien de begroting niet toereikend is, dienen extra gelden te worden verworven onder de
gemeenteleden of via acties.
Incidenteel kan het college besluiten een uitgave te doen die niet in de begroting is vermeld
maar wel kan worden gedekt uit algemene reserve. Daartoe zorgt het college voor een
algemene reserve van voldoende omvang.
De kerkrentmeesters hebben voor de uitvoering de hulp van een penningmeester nodig.
11. Leden
De Hervormde gemeente Noordwolde en Zuidwolde is klein. Het aantal leden in de gemeente
is zeer stabiel (115 leden) maar kwetsbaar. Niet alleen is de grootte van de gemeente relevant
maar ook de gemiddelde leeftijd en de betrokkenheid. Het oudste lid is 103 jaar en de
gemiddelde leeftijd 60 jaar. Een aantal gemeenteleden zijn minder actief betrokkenheid, maar
willen wel lid blijven. De kerkdiensten worden gemiddeld door 15 - 20 % van de leden
bezocht. Het aantal betrokken gemeenteleden is een stabiele groep.
Onze leden zijn geregistreerd in het L(eden)R(egistratie)P(rotestanse kerk). De betrokkenheid
van de (randkerkelijke) leden is in kaart gebracht.
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