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Beleidsplan 2019-2024

Voorwoord
Johannes 13:34-35 – Nieuwe Bijbelvertaling

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Johannes 13:34 – De Bijbel in Gewone Taal

Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie
gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Vol vertrouwen mogen wij ons koesteren in de liefde van God. Waarbij Hij als een Vader voor ons zorgt,
als de Zoon naast ons staat en met ons meegaat en als de Geest ons kracht en inspiratie geeft om Hem
te volgen. Als onderdeel van de gemeente van Christus hebben we een boodschap van Hem
meegekregen. Deze is gebaseerd op de liefde die Hij ons heeft laten zien en gegeven, waarbij van ons
verwacht wordt dat wij deze laten zien, doorgeven en met de ander delen.
Dit beleidsplan omschrijft hoe wij als protestantste gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd, vorm willen
geven aan die boodschap. Het houdt ons bezig om in deze tijd een kerkgemeenschap te zijn voor
iedereen. Beleid kun je maken, bedenken maar het blijft een proces in denken doen en handelen.
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Inleiding
De kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad eens in de vijf jaar een nieuw beleidsplan opstelt1. Dit
helpt in het doordenken van wat gedaan wordt en waarom. Zo word je minder speelbal van wat je
overkomt en kun je je verantwoordelijkheid vinden. Voor het samenstellen van dit beleidsplan is
inspiratie gezocht uit alles wat al groeit en leeft in onze gemeente, waarbij we ruimte hebben
gegeven aan alle generaties. Een groep enthousiaste gemeenteleden heeft de afgelopen jaren
gewerkt aan de jeugdvisie, waarmee we aandacht willen hebben voor alle generaties binnen onze
gemeente. Waar de visie in eerste instantie jeugdvisie werd genoemd is het de visie van onze
gemeente als geheel gebleken en daarom hebben we er voor gekozen deze visie als basis te nemen
voor het nieuwe beleidsplan 2019-2024.

Daarnaast hebben we tijdens gemeentebijeenkomsten, in de afgelopen jaren, verschillende
inspirerende gesprekken met elkaar gehad. Vanuit de groeiende wens om samen te willen praten
over geloof, onze overtuiging en onze ideeën hierover. Uit die gesprekken zijn mooie actiepunten
gekomen, waar wij als gemeente aan willen werken. Deze actiepunten zijn eveneens meegenomen in
dit beleidsplan.
Leeswijzer:
De opbouw van het beleidsplan is als volgt.
In hoofdstuk 1 geven we een gemeenteschets waarin we omschrijven wie wij zijn als Protestantse
gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd. In hoofdstuk 2 beschrijven we onze visie en missie, en geven
daarmee antwoord op de vraag wat ons als gemeente drijft. Met de in hoofdstuk 3 beschreven
thema’s geven we handen en voeten aan onze visie, waarna we tenslotte in hoofdstuk 4 en bijlage 3
concrete acties bij de thema’s geven.

1

Ons vorige beleidsplan is opgesteld in 2013.
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1. De gemeente
1.1.

Gemeenteschets

De Protestantse gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd is een warme actieve gemeenschap. Wij zijn
een actieve gemeente, die midden in het dorp staat. We zijn een veelzijdige, open gemeente die niet
voor één kleur is te vangen. Proberen we het toch, dan positioneren we ons in de middenorthodoxie. Wij geloven in God als Vader en bron van ons bestaan, Jezus als Zoon en lichtend
voorbeeld, en de Heilige Geest als levensadem en inspiratie, en de Kerk als vindplaats van geloof,
hoop en liefde. Bij ons is ruimte om jezelf te zijn, om je geloof te ontdekken, te delen en te
verdiepen. We zijn een zorgzame gemeente. Kinderen en jongeren nemen in onze gemeente een
belangrijke plaats in. Centraal voor ons gemeente-zijn is de zondagsviering. Een moment van
ontmoeting met God en met elkaar. Ook buiten de kerkdienst zoeken we elkaar in groepsverband op,
om elkaar echt te leren kennen, en ons geloof en leven te delen.

1.2.

Gemeenteopbouw

Op 1 januari 2019 hadden we 356 leden. Waarvan 181 belijdende leden, 146 doopleden en 29
geboorteleden. De gemeente bestaat uit ongeveer 200 pastorale eenheden.
De verdeling in leeftijdscategorie is als volgt:

Leeftijdsgroep
t/m 12 jaar
13 tot 25 jaar
26 tot 50 jaar
51 tot 75 jaar
Vanaf 76 jaar

Aandeel
7%
13%
20%
43%
17%

In het bovenstaande cirkeldiagram zien we dat de leeftijdsgroep boven de 50 jaar iets groter (60%) is
dan de leeftijdsgroep onder de 50 jaar (40%). Alle leeftijdsgroepen nemen op hun eigen manier een
plek in binnen de kerk. De onbevangenheid van de kinderen, de energie van de jongeren en
jongvolwassenen, de veranderingskracht van de 50-minners en de dragende bodem en wijsheid van
de 50-plussers. We zijn een gemeente waarin verschillende mensen van verschillende leeftijden
samen en apart van elkaar activiteiten ontplooien. Iedereen draagt naar leeftijdsfase en talent bij
aan de opbouw van de gemeente. De één door in de kerstmusical te spelen, de ander door de
beamer te bedienen, weer iemand anders maakt deel uit van de kerkenraad, of brengt op zondag de
bloemen weg. Zo vormen we samen de gemeente.
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1.3.

Gebruiken

De viering op zondagmorgen is de plek van samenkomst. Tijdens deze ochtenddiensten is er oppas
voor kinderen tot 4 jaar en een nevendienst voor de basisschoolleerlingen. Om de week en bij
bijzondere vieringen is er na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te
verstevigen.
Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd, daarnaast zijn er op Witte
Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Gemeenteleden die door hun
gezondheidstoestand de kerkdiensten niet bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, na
afloop van de dienst. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met hun wijkdiaken. De maaltijd van de
Heer is een open avondmaalsviering waarbij ook de kinderen welkom zijn.
De doopbediening is op aanvraag van de ouders en in overleg met de predikant. Wanneer een
gemeentelid belijdenis wil doen, zijn er voorbereidende gesprekken met de predikant.
Maandelijks verschijnt, onder een eigen redactie, het kerkblad “Kerkbericht de Schakel”.
Twee wekelijks verschijnt de Protestantse Kerkbode hierin worden op dit moment de kerkdiensten
die wij houden vermeld. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan de pastorale zorg binnen onze
gemeente.
De dagelijkse zorg voor de praktische kant van het reilen en zeilen van de gemeente ligt bij de koster.

1.4.

Organisatie

Er is een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende
werkgroepen en commissies (zie bijlage 1 voor een overzicht van de organisatiestructuur).

1.5.

Kerkelijke gebouwen

In Sauwerd staat de kerk met het verenigingsgebouw ‘het Oldenhuis’ en de pastorie. Ook worden er
diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp. De kerk in Sauwerd en de
pastorie worden voor het grootste gedeelte op vrijwillige basis onderhouden door gemeenteleden.

1.6.

Achtergrond

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de Gereformeerde kerk van Wetsinge - Sauwerd
en de hervormde gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd. Deze gemeenten zijn op 14 januari 2007
gefuseerd en vormen nu samen de Protestantse gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd (zie bijlage 2
voor een beschrijving van deze dorpen).
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2. Visie en missie
2.1.

Onze visie

We zijn een geloofsgemeenschap waarbij het leren en ontmoeten belangrijke waarde heeft. We
voelen ons met elkaar verbonden in onze verscheidenheid. We leven vanuit het geloof dat iedereen
een plek heeft. We maken daarbij geen onderscheid tussen afkomst, geslacht en geaardheid. Die
veelkleurigheid vraagt aandacht. Hierbij vinden we het belangrijk dat je je thuis voelt bij onze
gemeenschap en je ook gehoord wordt. Openheid, gastvrijheid en verbinding zijn belangrijke
waarden. We stellen onszelf de vraag wat bemoedigt mensen. God is liefde. Dat is onze
grondhouding. We ervaren de liefde van God voor de mensen om ons heen en voor de mensen
verder weg. Hierbij maken we gebruik van onderstaande kernwoorden.
# Basis
# Vertrouwen
# Geloof

2.2.

# Een thuis
# Erbij horen
# Jezelf zijn

# Liefde
# Ontmoeten
# Aandacht voor elkaar

Onze missie

We zoeken naar wegen om ons geloof in God te delen met anderen. We willen mensen blijven
inspireren, en de gemeente, waar we trots op zijn, een veilige en warme ontmoetingsplaats laten
zijn.
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3. Onze thema’s
Uit deze missie en visie komen vijf thema’s voort: samen vieren, elkaar ontmoeten, samen leren &
groeien, kerk naar buiten, en kerk in verbinding. Deze thema’s geven handen en voeten aan onze
visie en missie. Aan deze thema’s willen we de komende jaren als gemeente werken.

3.1.

Samen vieren

We zijn als gemeente deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van
Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde2.
Op zondagmorgen komen we samen om het goede nieuws met elkaar te delen. Deze viering vinden
we belangrijk. We verlangen ernaar dat het een wekelijks moment is waarop we als gemeente
samenkomen. Waarin iedereen, jong, oud, diep-gelovend, zoekend, vernieuwend, behoudend, een
plek heeft. Waarin mensen op hun eigen manier geraakt worden door het goede nieuws.
Waar we naar zoeken:
➢ Een vorm van viering die aansluit bij de verschillende generaties. Dat iedereen met plezier
naar de kerk gaat. Dat we het gevoel hebben: het is fijn in de kerk! Liedkeuze is hierbij
belangrijk, evenals de muzikale begeleiding. Aandachtspunt hierbij is ook de manier waarop
er invulling gegeven wordt aan de preek. We zijn vooral op zoek naar verhalen waarmee we
vandaag verder kunnen.
➢ Regelmatig een viering die de jongere generatie aanspreekt. Dit hoeft niet puur gericht te
zijn op jongeren, maar bijvoorbeeld op gezinnen als geheel. Kunnen we eens in de zoveel tijd
een viering houden die afwijkt van de vieringen zoals we die kennen, om op die manier te
zoeken naar vormen die ons inspireren en raken? Vernieuwend kerk-zijn, waarin we
experimenteren met verschillende vormen van samenkomst. We laten ons hierbij inspireren
door landelijke voorbeelden als ‘kliederkerk’ en ‘pioniersplekken’.
➢ Samenzang: in de manier van verschillende muziekinspiratie Een viering in de vorm van
samenzang. Een zang- of muziek avond of middag. Waarin we tegemoet willen komen aan
behoefte van verschillende generaties.
➢ Hoe kunnen we mensen inspireren een bijdrage te leveren aan de eredienst. We willen meer
vorm geven aan verbinding tussen mens en eredienst. Wat leeft er binnen de gemeenschap,
welke vormen worden door mensen gezien als bemoediging en inspiratie.

2

De hartslag van het leven: visie op het leven en werken van de protestantse kerk in Nederland; 2012
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3.2.

Elkaar ontmoeten

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet
bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn
goedheid wil geven3.
We zoeken naar een sterkere verbinding van mensen met de gemeente. We verlangen er naar elkaar
meer op te zoeken. Elkaar te leren kennen, en met elkaar te leven. Met al onze verschillen kunnen
we elkaar en ons geloof versterken. We zoeken naar een gemeenschap waar we op terug kunnen
vallen, waarin we in geloof mogen groeien, en die ons versterkt in ons christen én mens-zijn.
Waar we naar zoeken:
➢ Vormen van gemeentezijn waar de onderlinge verbondenheid wordt versterkt, vooral ook
tussen generaties. Niet gebonden in nog meer taken en functies, maar in een wezenlijk
gemeenschapsgevoel, waarin iedereen het gevoel heeft: ‘ik word gehoord en gezien’.
Vragen die we onszelf stellen: Is er voldoende aandacht voor jonge gezinnen. Wat heeft iedere
leeftijdscategorie nodig en in hoeverre kunnen we onderling verbinden?
➢ Meer vormen van “gewoon samenzijn” waarop er op een ongedwongen manier ontmoeting
plaatsvindt tussen de verschillende generaties. Hoe zorgen we voor een gevoel van
familiariteit tussen gemeenteleden?
➢ Vormen om kinderen en jongeren een belangrijkere plaats te geven in onze gemeente. Door
ze onderdeel te maken van het kerkzijn, en alles wat daar bij hoort (bijv. diaconie, bijbel lezen,
bloemetje wegbrengen, avondmaal uitdelen etc.). Een kerk ben je niet zomaar, jij mag hieraan
ook bijdragen. Dit zonder over de grens te gaan van overvraging.
➢ Vormen om als gemeente samen de koers bepalen, zodat beslissingen worden gedragen door
de hele gemeente. De kerkenraad is zich ervan bewust dat zij hierin een belangrijke schakel is.
Daarom zoeken we naar vormen waardoor de kerkenraad meer in verbinding staat met de
gemeente. Hoe kan zij niet alleen een luisterend oor bieden, maar ook een actieve houding
aannemen?
➢ Aandacht voor het pastorale werk. Doordat we een pluriforme gemeenschap zijn, hebben we
ook verschillen in ideeën wat onze verwachtingen zijn m.b.t. pastoraal werk en pastorale
behoefte. We willen dit graag verder onderzoeken en kijken hoe we aan die verschillen
tegemoet kunnen komen. Hierbij gaat het om ‘huisbezoeken’, het ‘groothuisbezoek’ en
andere manieren van ontmoetingen.

3

www.protestantsekerk.nl
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3.3.

Samen leren & groeien

Het gaat niet om wat wij nog geloven of wat wij niet meer geloven. Het gaat om wat ons wordt
geschonken: het leven dat ons wordt gegeven, verzoening die ons wordt aangereikt, God zelf. We
leven van genade. Niet wat iemand bedacht of gepresteerd heeft, geeft de doorslag. Maar wat ons
als pure verrassing in Jezus wordt geschonken. Dat delen we4.
We zoeken naar verdieping van ons geloof, en merken dat we het niet alleen kunnen. We hebben
anderen nodig om ons te helpen op onze geloofsweg. Juist met die mensen die op een andere
manier lezen en luisteren. Wij kennen de waarheid niet. Samen willen we dat wat ons raakt delen.
Getuige zijn van onze ervaring met God en de wereld. In de hoop dat anderen hierdoor ook worden
geraakt.
Waar we naar zoeken:
➢ Vormen waarop we het geloof met elkaar kunnen delen. Buiten de zondagse viering om,
komen we na de catechese-leeftijd, nauwelijks nog samen om ons te verdiepen in het
christelijk geloof: wat het inhoudt, en wat het in ons leven kan betekenen. We zien
mogelijkheden in het uitbreiden van de verschillende kringen. Welke manieren zijn er verder
om hier handen en voeten aan te geven?
➢ Vormen waarin we jongeren in middelbare schoolleeftijd en later kunnen begeleiden bij hun
geloofsontwikkeling. Jongeren dreigen nu in een gat te vallen, zodra ze van de basisschool
gaan. Hoe kunnen we de overgang naar de volwassenheid invullen zonder dit in te kaderen in
activiteiten speciaal gericht op jongeren. Hoe begeleiden we ze naar het christen-zijn in het
volwassen leven, terwijl we voelen dat we ze steeds meer moeten loslaten. Bijvoorbeeld:
Avond voor ouders en tieners
➢ Vormen van gespreksgroepen met een specifiek karakter. Dat kunnen groepen zijn die
gevormd worden door het aanbieden en bespreken van bijvoorbeeld literatuur, kunst en/of
cultuur. De veelkleurigheid binnen onze gemeenschap zorgt voor diverse interesses,
belevingen en we zijn op zoek hoe we de talenten van mensen kunnen ontwikkelen en
daarmee ook de relatie met God.
➢ We onderzoeken of er interesse is in preekbesprekingen, zowel voor- als achteraf. In het
verleden werd dit door diverse mensen op prijs gesteld. Het maakt een verdieping in het
geloof. En daarnaast begrip en aandacht voor het geloof van de ander.

4

idem
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3.4.

Kerk naar buiten

De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’. Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze
wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We geloven dat de
kerk er niet is voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is. Ver weg en dichtbij5.
We zijn er van overtuigd dat er toekomst is voor een christelijke gemeente in ons dorp. Niet wanneer
we achteroverleunen en afwachten, wél als we ons vol hoop inzetten om gemeente te zijn in deze
tijd. En dat ook uitdragen naar buiten. De gemeente als onderdeel van de plaatselijke gemeenschap.
Onze gemeente is betrokken bij activiteiten die daarbij horen. We vinden het belangrijk om
verbondenheid te zoeken door elkaar te steunen.
Waar we naar zoeken:
➢ Vormen waarin we op een missionaire manier gemeente kunnen zijn. Hoe kunnen we een
uitnodigende gemeente zijn, ook voor die mensen die wat verder van de kerk zijn afgeraakt.
Wat is onze identiteit en waarom zouden mensen met ons op zoek willen gaan naar God?
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar inkomende gemeenteleden uit de omgeving. Hoe
zorgen we ervoor dat zij zich thuis voelen in onze gemeente?
➢ Vormen waarin we als gemeente kunnen leren het goede nieuws over te dragen op kinderen,
jongeren en mensen buiten de gemeente. Speciale aandacht gaat uit naar het versterken van
de samenwerking met de basisschool. Hoe kunnen we dat wat we voelen en geloven onder
woorden brengen, en op die manier voor anderen een getuige zijn van Gods liefde?
➢ Vormen waarin we als christenen in het dorp in verbinding met elkaar gemeente kunnen zijn.
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar samenwerking met onze zusterkerk ‘de
gereformeerde kerk vrijgemaakt’ in Sauwerd. Daarnaast gaat onze aandacht ook uit naar de
verbinding tussen onze dorpen. Op welke manier kunnen we hier vorm aan geven?
➢ Open oog en oor houden in onze dorpsgemeenschap. We stellen onszelf hierbij de vraag wat
onze rol hierin zou kunnen zijn en wat er al is. Bewust omzien naar dorpsgenoten door
bijvoorbeeld een gesprek, aandacht of een bos bloemen.
➢ We leven met elkaar en hebben zorg voor de aarde. We zoeken naar vormen om een goede
bijdrage te leveren aan rentmeesterschap (duurzaamheid).
➢ Vanuit de classis Groningen-Drenthe wordt een samenwerkingsverband m.b.t. activiteiten
tussen verschillende gemeentes in de omgeving aangemoedigd. We gaan bekijken in
hoeverre wij ons steentje daar aan kunnen bijdragen.

5

idem
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4. Van thema’s naar actie
De komende jaren pakken we bovenstaande thema’s op en gaan hier actief mee aan de slag. Hierbij
willen we in elk thema jaarlijks een sprongetje maken. Dit wordt weergegeven in het werkplan van
dat kerkelijk seizoen (zie bijlage 3). In mei wordt het werkplan geëvalueerd, waarna het werkplan
voor het nieuwe seizoen wordt opgesteld. Dit ligt voor de slotzondag klaar, zodat de acties na de
startzondag van het volgende seizoen kunnen worden opgepakt.
Het jaarlijks thema van de PKN wordt als kapstok genomen voor onze actiepunten, waarbij we in de
evaluatie steeds proberen uit te komen op dat waar de meeste urgentie wordt gevoeld.
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5. Bijlagen
Bijlage 1: Organisatiestructuur
Kerkenraad
De kerkenraad ondersteunt de gemeente in het gemeentezijn. Waar nodig geeft de kerkenraad
sturing, en/of neemt de kerkenraad beslissingen. De voorzitter wordt jaarlijks gekozen uit één van de
ouderlingen en diakenen. De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij het moderamen. De
standaard termijn voor ambtsdragers is vier jaar, deze termijn kan maximaal twee keer verlengd
worden. Nieuwe ambtsdragers zoeken we door middel van een uitvraag aan de gemeente. Zij
worden bevestigd tijdens de jaarlijkse bevestigingsdienst. De samenstelling van kerkenraad en
moderamen is als volgt:
Kerkenraad:
Scriba
Wijkouderling
Wijkouderling
Wijkouderling
Diaken
Diaken
Diaken
Jeugdouderling
Ouderling kerkrentmeesters
Ouderling kerkrentmeesters
Dominee (vacant)

Moderamen:
X
X

X

X

Pastoraat
De gemeente is verdeeld in drie wijken, waarbij aan iedere wijk een ouderling en een diaken is
gekoppeld. De wijken zijn onderverdeeld in secties. Deze secties worden begeleid door een pastoraal
medewerker (vrijwilliger). Wijk 1 heeft twee secties. Wijk 2 heeft 4 secties en wijk 3 heeft 5 secties.
Ter ondersteuning van het pastoraat zijn er per wijk meerdere contactpersonen actief.
Ieder jaar wordt per wijk een groothuisbezoek georganiseerd.
De pastorale zorg, met name het crisispastoraat, wordt als belangrijk ervaren. Hieronder vallen ook de
gemeenteleden die in verzorgingstehuizen buiten onze gemeente verblijven.
Diaconie
De werkgroep diaconaat is een actieve groep gemeenteleden. De werkgroep komt ongeveer eens in
de twee maanden bijeen. In deze vergaderingen worden diaconale zaken behandeld, zoals de
collecten (collecterooster) gemeentelijke activiteiten, zaken aangaande de arme kant van de
samenleving enzovoort. De diaconie draagt daarnaast zorg voor de avondmaalsvieringen. In
samenwerking met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt organiseert de diaconie onder andere
jaarlijks een voedselbankactie.
12
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In de kerkdiensten zijn alle eerste collecten van de rondgang diaconale collecten. Een toelichting op
de collecten en ander diaconaal nieuws zijn iedere maand te lezen in Kerkbericht De Schakel.
Jeugdraad
De jeugdraad is een overkoepelend orgaan voor al het jeugdwerk (jeugd van 0 tot 25 jaar) dat binnen
de gemeente plaats vindt. Eens in de twee maanden komt de jeugdraad bijeen om alle activiteiten te
bespreken, te evalueren en op elkaar af te stemmen en voor verdieping in het jeugdwerk. De
werkgroepen die vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad zijn: de oppasdienst, de kindernevendienst,
het JOC, de catechese-werkgroep. Daarnaast hebben de jeugdouderling en de jeugdwerker
(vrijwilliger) zitting in de jeugdraad.
Oppasdienst
Iedere zondagmorgen is er in het Oldenhuis oppasdienst voor de kinderen van 0 jaar tot 4 jaar.
Kindernevendienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van de basisschool een nevendienst. Deze kindernevendienst
staat onder leiding van één of twee volwassenen. In de kindernevendienst luisteren we naar het
Bijbelverhaal en werken dit uit aan de hand van een spelletje, knutselwerkje, kringgesprek, zingen,
rollenspel etc. Tijdens de adventsperiode en in de veertigdagentijd wordt er aan een speciaal project
gewerkt. Op tweede kerstdag vieren we samen kinderkerst.
Catechese
Catechese bieden we aan voor alle kinderen van groep 7 & 8 (basiscatechese), jongeren in de leeftijd
van 12 tot 15 jaar (de 12+-groep) en jongeren van 15 tot 18 jaar (15+-groep). Catechese is de plek
waar de bijbel open gaat. Waar we samen leren over ons geloof en vooral over wat het betekent om
christen te zijn. We behandelen daarom geen stoffige onderwerpen, maar hebben het over zaken die
er ook nu nog, of juist nu, echt toe doen. Tijdens catechese leren we vooral heel veel van en over
elkaar. Het is de plek waar je echt jezelf kunt zijn en op een open manier kan praten over God, de
kerk en je geloof.
JOC
Het JOC is er voor alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud. Door middel van leuke en gezellige
activiteiten leren we elkaar beter kennen. Voor sommige activiteiten zal de groep worden
opgesplitst, sommige activiteiten doen we als hele groep samen. Vanuit het JOC worden ook
inhoudelijke avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden gaan we op een ontspannen en leuke
manier met elkaar in gesprek. Zo leren we elkaar nog beter kennen!
De commissie die al deze activiteiten organiseert bestaat uit jongeren zelf. De activiteiten worden
voornamelijk georganiseerd op de vrijdagavond. Vaste activiteiten zijn Sirkelslag YOUNG (voor de
jongeren van 12 tot 16 jaar), waarbij onze jongerengroep gaat strijden tegen jongerengroepen van
andere kerken door heel Nederland, en de broodmaaltijd die jongeren samen organiseren voor de
oudere gemeenteleden.
College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met de ‘zakelijke’ kant van onze gemeente. Maar,
die zakelijke kant mag nooit los gezien worden van het waarom en waartoe we gemeente zijn. Want,
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wat zouden we zijn met veel geld en goederen maar geen gemeente?
Het college wordt gevormd door een zestal kerkrentmeesters waarvan twee ouderling
kerkrentmeesters.
We houden ons bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de kerk: doet de verwarming het?
Werkt de geluidsinstallatie? Lekken de goten niet, waar kan het duurzamer?
We passen op het geld van de gemeente zoals het goede rentmeesters betaamt.
Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Beiden
worden in een gemeentevergadering toegelicht.
Met de actie kerkbalans proberen we de gemeenteleden te motiveren het samen gemeente zijn in
onze dorpen financieel in stand te houden. Met elkaar de lofzang gaande houden. Dat is waar we het
voor doen!
Overzicht overige commissies/werkgroepen

Naam commissie/werkgroep
Vorming & toerusting
Communicatie
- Redactie Kerkbericht de
Schakel

-

Opdracht/doel

Samenstelling

Status

Actieve groep
gemeenteleden
.
Gemeenteleden +
predikant

Actief

Gemeentelid

Actief

Actief

Website

Erediensten
- Commissie erediensten

Gemeenteleden +
predikant

.
Actief?

-

Preekvoorziener

Gemeentelid

Actief

-

Organistenroostermaker

Kerkenraadslid

Actief

-

Beamteam

Gemeenteleden

Actief

Jongvolwassenen

Actief

Gesprekgroepen
- 18+
-

Jonge ouders

Jonge ouders

In ruste

-

Psalmenkring

Gemeenteleden

In ruste

-

Belijdeniscatechese

Geïnteresseerden

In ruste

Gemeenteleden
Gemeenteleden

Actief
Gewenst

Werkgroep kerkbalans
Werkgroep koffiedrinken in de
kerk (organisatie)
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Interkerkelijke overleggroep

Gemeenteleden +
predikant

In ruste

Gemeenteleden

Actief

Gemeenteleden

Actief

Onderhoud en schoonmaak
kerkgebouw en pastorie

Gemeenteleden

Actief

Onderhoud pastorie

College
kerkrentmeesters

Actief

Tijdelijke werkgroepen
- Werkgroep beleidsplan
-

Beroepingscommissie

15

Definitief januari 2020

Bijlage 2: Adorp, Sauwerd & Wetsinge
Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. In 1990
werden deze dorpen na een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente Winsum. Deze
gemeente is sinds 2019 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot
de gemeente Het Hogeland. De plaatsen Adorp, Wetsinge en Sauwerd zijn van oorsprong agrarische
dorpen. Sauwerd is het grootste dorp van de drie. Tegenwoordig wonen er veel forensen in Sauwerd
en Adorp.
De drie dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge liggen achtereenvolgens van zuid naar noord aan de
N 361, de weg van Groningen naar Lauwersoog. Met name Sauwerd heeft goede trein- en
busverbindingen (ca. 10 minuten) met de universiteitsstad Groningen met zijn vele culturele en
andere voorzieningen.
Naast de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd is er in Sauwerd ook een Gereformeerde
kerk vrijgemaakt met een eigen predikant en kerkgebouw. Er is samenwerking en overleg met deze
kerk.
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Bijlage 3: Werkplan 2019-2020
In het werkplan vertalen we de aandachtspunten die benoemd zijn in het beleidsplan, naar concrete
acties. Zo geven we handen en voeten aan de thema’s die we belangrijk vinden. We kiezen er niet
voor om deze actiepunten vooraf weg te zetten in de tijd. We vertrouwen erop dat we als gemeente
doen wat in ons vermogen ligt om de acties uit te voeren. Aan het einde van het jaar kijken we
samen naar wat we hebben bereikt. Actiepunten die te veel bleken te zijn, nemen we mee in het
werkplan van het volgende seizoen. Acties die toch niet zo passend bleken als ze vooraf leken,
strepen we door. Zo blijven we dat doen waar onze kracht en ons enthousiasme ligt. We hangen
onze acties aan het overkoepelende jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dat is dit jaar:
2019: Een goed verhaal 6.

Algemeen
1. Beroepingswerk
Wat: Het vinden van een passende predikant/kerkelijk werker voor onze gemeente;
Hoe: Beroepingsproces;
Wie: Beroepingscommissie.
2. Borgen
Wat: Draaiboeken, waardoor bij verandering in de werkgroep hiernaar kan worden
verwezen;
Hoe: Er worden draaiboeken gemaakt, en centraal geborgd.
Wie: De werkgroepen, scriba.

Samen vieren
1. Jeugddiensten
Wat: Opzet jeugddiensten passend maken bij de behoeften van de jongeren nu;
Hoe: Inspiratie opdoen door het bezoeken van jeugddiensten andere gemeenten;
Wie: Jeugdraad.
2. Commissie erediensten
Wat: Commissie erediensten nieuw leven in blazen;
Hoe: Samen met de huidige samenstelling van de commissie wordt gekeken waar de
kansen liggen;
Wie: Commissie erediensten, kerkenraad.

6

Thema PKN 2019
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Elkaar ontmoeten
1. Huiskring
Wat: Een huiskring opzetten, waarbij een groep gemeenteleden in de bredere zin samen
een jaar optrekt en voor elkaar zorgt;
Hoe: Gemeenteleden informeren en enthousiasmeren om deel te nemen aan de huiskring.
Invulling wordt met belangstellenden vormgegeven.
Wie: Kerkenraad, pastoraat

Samen leren & groeien
1. Boekenclub
Wat: Een regelmatig terugkerend boekenclub;
Hoe: 1x per maand worden gelezen boeken met elkaar besproken, over een christelijk dan
wel maatschappelijk onderwerp;
Wie: Gemeentelid

Kerk naar buiten
1. SAMENzang
Wat: Samenzang, biddag/dankdag, jeugddiensten, 2e pinksterdag vieren met de
Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
Hoe: Overlegstructuur met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt nieuw leven in blazen;
Wie: Kerkenraad, gemeenteleden.
2. Gezamenlijke kinderactiviteiten
Wat: Laatste vrijdag zomervakantie, lichtjestocht door Sauwerd tijdens de kerst,
gezamenlijk het landelijke spel sirkelslag met de basisschooljeugd;
Hoe: Overlegstructuur kinderwerk opzetten met Gereformeerde kerk Vrijgemaakt;
Wie: Kindernevendienst
3. Nieuwe gemeenteleden
Wat: Verwelkomen en informeren van nieuwe gemeenteleden;
Hoe: Vorm en inhoud bedenken
Wie: Werkgroep pastoraat
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