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1. Inleiding. 
 

Het oude beleidsplan, dat in werking gegaan was in 2014, is als uitgangspunt gebruikt. 

Veranderingen die hebben plaatsgevonden, zijn verwerkt in het huidige beleidsplan. Beleid 

maken betekent namelijk ook dat terugzien naar het verleden een belangrijk onderdeel hoort te 

zijn. Onvoorziene geldelijke gaven in het verleden, hebben het beleid voor de toekomst 

veranderd. 

 In dit beleidsplan zijn enkele nieuwe visies opgenomen. We verwachten verder dat er 

ook voor de toekomst veel vraagtekens over blijven. De conclusie mag dan ook zijn dat beleid 

maken, hoewel waardevol, maar een beperkte waarde heeft. 

Deze inleiding ga ik eindigen met het laatste vers van gezang 293 uit het Liedboek voor 

de kerken: “Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten 

ogen naar het onbekende land.” 

 

Namens de Kerkenraad, 

H.J. Wolfs, 

Scriba 

 

April 2019 
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2. Korte beschrijving van de gemeente. 
 

2.1 Het dorp Vlagtwedde. 

 

Vlagtwedde is een plattelands dorp in het hart van Westerwolde en ligt in zuidoost-Groningen. 

In het dorp zijn redelijk wat voorzieningen. Men is georiënteerd op Winschoten en Stadskanaal. 

De Hervormde Gemeente van Vlagtwedde houdt haar diensten in de kerk in het centrum van 

het dorp. De kerk zo als die er nu uitziet is van het begin van de 16e eeuw. In 1865 is een toren 

voor het schip gebouwd. Daarna is de kerk diverse malen gerestaureerd, de laatste restauratie 

was in 2006. Bij de gemeente hoort het verenigingsgebouw ’t Kruispunt. Bij de Hervormde 

Gemeente van Vlagtwedde horen ook de plaatsen: Harpel, Jispingboertange, Jipsinghuizen, 

Veele en Veelerveen. 

 

2.2 De kerkelijke gemeente van Vlagtwedde. 

 

- Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn waarin alle gemeenteleden, jong en oud 

kunnen participeren. De kern van ons gemeentezijn zien wij in ons geloof in de 

bevrijdende God van Israël en van Jezus Christus.Wij willen een missionaire kerk zijn, 

met woord en daad getuigend van het evangelie, dienend en opkomend voor de 

gerechtigheid.  

- Voor de liturgie van de zondagse eredienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek 

voor de Kerken uit 1973 en een door de gemeente samengestelde liedbundel. De 

Bijbelvertaling die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling. Voor bijzondere 

diensten zoals een “dienst voor jong en oud” is er een eredienstcommissie, die samen 

met de voorganger de liturgie samenstelt. Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag is er een 

zangdienst waaraan medewerking wordt verleend door een plaatselijk zangkoor of een 

koor uit de omgeving. Op 2e Kerstdag wordt de eredienst grotendeels door de 

kindernevendienst verzorgd. 

- Aan het pastoraat als omzien naar elkaar in de gemeente wordt inhoud gegeven door de 

predikant en ouderlingen. Zij worden bijgestaan door de Hervormde Vrouwendienst 

(H.V.D.), die op gezette tijden de ouderen bezoekt. 

 

Groeipunt: 

- Het is de wens om “met woord en daad” te getuigen van het evangelie. Gemeenteleden vinden 

het wel eens moeilijk om het geloof te delen. Hoe zou dit bevorderd kunnen worden? Daarin 

wil de kerkenraad zich de komende jaren verdiepen. Daarbij zijn we ons bewust van de 

verscheidenheid onder christenen. De ene persoon is bijvoorbeeld meer een doener dan een 

prater. Aan Gods hand kunnen we samen gesterkt worden als lichaam van Christus. We 

onderzoeken onder andere de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van de 

Inwendige Zendingsbond (IZB). 
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3. Wat is onze missie? 
 

3.1 De missie. 

 

Inzet voor geloof en kerk. Actief zijn binnen en buiten de kerk betekent uiting geven aan je 

geloof, je inspannen voor het Koninkrijk. Als de gemeente gebouwd wordt, is dat tot eer van 

God. 

Om de kudde, de gemeente, te kunnen weiden is het noodzakelijk om zelf opgebouwd te worden 

in het geloof. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De Bijbelse waarden en normen 

moeten omgezet worden in actie, het helpen van de naaste op ieder terrein. 

 

Groeipunt: 

Al enige jaren is het moeilijk om vrijwilligers te vinden voor taken in de kerk. Hoe kunnen 

mensen gestimuleerd worden om zich in te spannen voor het Koninkrijk?  

 

3.2 Onze roeping. 

 

Deze komt van boven. We staan ten dienste van God en de gemeente in zijn Koninkrijk. 

 

3.3 Een visie op gemeentezijn. 

 

We willen een gemeente zijn van Jezus Christus, die tijd neemt voor God en tijd overhoudt voor 

mensen. 

We willen een levende, hechte en toegankelijke gemeenschap vormen.  

Zodoende kan zij ruimte bieden waarin het woord van God klinkt voor de gemeenteleden, voor 

nieuwkomers en voor jonge mensen, die ontvankelijk zijn voor het evangelie van Jezus 

Christus. 

 

Groeipunt: 

Een belangrijke manier om tijd te nemen voor God is om de zondagse eredienst te vieren. Hoe 

kunnen mensen gestimuleerd worden om daaraan deel te nemen? Zou de toegankelijkheid 

bevorderd kunnen worden? Daarbij is het belangrijk dat erediensten tot eer van God zijn. 

 

Gemeenschap. 

Openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, goede sfeer, betrokkenheid, 

verdraagzaamheid. Het pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente. 

 

Aandachtspunt: 

Gelovend in Jezus Christus zijn we verlost om als kinderen van God te leven. In het pastoraat 

leven we vanuit die vrijheid. Bij vrijheid hoort verscheidenheid. Tegelijkertijd gaat het om 

christelijke verscheidenheid. We leven in een wereld waarin veel onzekerheid, twijfel en 

verwarring is over het maken van de goede keuzes. Als kerk belijden we dat we geroepen zijn 

om tot Gods eer te leven, op ieder terrein van het leven. Christenen kunnen het moeilijk vinden 

om individueel te bepalen wat tot Gods eer is. Hoe kunnen we elkaar, ook in het pastoraat, 

helpen om in vrijheid keuzes te maken op grond van Gods Woord, in het volgen van Jezus? 

 

Vieren. 

Samen bidden, zingen en belijden, dienst van het woord en viering van de sacramenten. 

Het betrekken van gemeenteleden bij de diensten, ruime plaats bieden voor kinderen en jonge 

mensen. 
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Groeipunt: 

Het aantal jongere gemeenteleden krimpt de laatste jaren. Het is belangrijk om jongeren 

gelegenheid te bieden om hun geloof te verdiepen. In het begin van 2019 werd er een 

avonddienst speciaal voor tieners georganiseerd. De kerkenraad bekijkt de mogelijkheden voor 

de toekomst. Te denken valt aan aanvankelijk 2 avonddiensten voor jongeren per jaar. In een 

volgend beleidsplan kan hierop geëvalueerd worden. 

 

Leren. 

Leren wat het betekent dat God van je houdt. 

Leren is een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente. 

Leren gebeurt in diensten, Bijbelkring, catechese, kindernevendienst, clubs en thuis. 

 

Dienen. 

Gelovigen zijn gered om te redden. Naar binnen toe: zorg en omzien naar elkaar. 

Naar buiten toe: staan voor wat we belijden. 

 

Groeipunt: 

We wensen een warme, betrokken gemeente te zijn, midden in een tijd waarin mensen steeds 

individueler lijken te denken. Respect voor elkaar vinden we belangrijk, maar het is daarbij een 

groeipunt om ook liefdevol te staan voor wat we als kerk gemeenschappelijk belijden, om op 

te roepen tot gehoorzaamheid aan Gods Woord. 
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4. Beschrijving van de gemeente. 

 
4.1 Beschrijving en organisatie van de kerk. 

 

De Hervormde Gemeente van Vlagtwedde is een zelfstandige gemeente en maakt deel uit van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is georganiseerd in grotere verbanden binnen de kerk in 

de Rechtzinnige Kring Oost-Groningen en in de classis Groningen-Drenthe.  

 

De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op goed functioneren 

van de gemeente. Alle belangrijke beslissingen worden door de kerkenraad genomen. Bij 

ingrijpende beleidsbeslissingen wordt de gemeente gehoord door de kerkenraad. Inspraak en 

betrokkenheid kan o.a. tijdens gemeentevergaderingen, door gesprekken met ambtsdragers en 

door schriftelijk ingediende stukken. 

 

 

4.2 Bestuurlijk en beleidsmatig. 

 

 

kerkenraad 

 

 

 

Moderamen 

  predikant   1 ouderling                            1 diaken                              1 kerkrentmeester 

De scriba en assessor worden gekozen uit het moderamen          

 

 

 

Consistorie 

 

Diaconie kerkrentmeesters 

Predikant  4 ouderlingen 

 

3 diakenen 3 kerkrentmeesters 

 

 

In deze tabel is van boven naar beneden aangegeven de relatie. 
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4.3 Ondersteunend en uitvoerend. 

 

Commissie/werkgroep Rapporteren aan en/of 

aangestuurd door. 

taak/doelstelling 

Hervormde Vrouwen Dienst 

  

kerkenraad 

 

Bezoekwerk en Bijbeluurtje 

in het verzorgingstehuis. 

 

Kindernevendienst 

 

kerkenraad kinderen van 5t/m 12 jaar 

vertrouwd maken met 

Bijbelverhalen en betrekken 

bij de kerkdiensten. 

Jeugdwerk kerkenraad (jeugdouderling 

of jeugddiaken) 

Jongeren van 12 t/m 18 jaar 

Op moderne wijze bezig zijn 

met het geloof. 

Oppasdienst kerkenraad Opvang kleine kinderen 

tijdens de eredienst. 

 

Verjaardagfonds                         kerkrentmeesters Inzameling financiën voor 

speciale doelen. 

Evangelisatieplatform 

Onstwedde-Alteveer-

Vlagtwedde 

kerkenraad Het uitdragen van het 

evangelie. 

Bloemendienst H.V.D.  /  kerkenraad   Het verzorgen van 

bloemstukken en het 

bezorgen bij gemeenteleden. 

Zendingscommissie diaconie Het verzorgen van alle 

zendingsactiviteiten. 

Kerkblad “De Wegwijzer “ kerkrentmeesters Het uitbrengen en 

verspreiden van een kerkblad 

met hierin vermeld het wel en 

wee van onze gemeente. 

Daarbij wordt rekening 

gehouden met de privacy van 

gemeenteleden. 

Eredienstcommissie kerkenraad Voorbereiden dienst Jong en 

Oud 

           

    

4.4 Betaalde medewerkers.  

 

Functie aangestuurd door /contact Taak 

Predikant kerkenraad, landelijke kerk ambtsdrager met bijzondere 

opdracht. 

 

Kosters kerkrentmeesters   kerkgebouw geschikt maken 

voor erediensten. 

 

Organist kerkrentmeesters  muzikale begeleiding 

erediensten. 
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5. Beschrijving activiteiten in de gemeente. 

 
Vieringen 

- Erediensten 

- Avondmaal 

- Doopdiensten 

- Diensten voor Jong en Oud 

- Feestdagen 

- Huwelijk 

- Begrafenis 

 

Vorming en toerusting 

Dit gebeurt in diensten, Bijbelkring, catechese, kindernevendienst, clubs en thuis. 

 

Pastoraat 

-  Regulier bezoekwerk 

-  Bezoek nieuw ingekomenen 

-  Ziekte/ ziekenhuis 

-  Rondom doop, huwelijk en overlijden 

-  Crisissituaties 

 

Jeugdwerk 

-  Kindernevendienst 

-  Jeugdclubs 

-  Oppasdienst 

-  Catechese aan jongeren 12 tot 18 jaar 

-  Belijdeniscatechese 

 

Ondersteunende organisaties 

- Eredienstcommissie 

- Evangelisatieplatform 

- H.V.D. 

 

Geldwerving 

- Actie Kerkbalans 

- Verjaardagfonds 

- Bijzondere acties 

- Collecten 

- Subsidies 

 
Ledenadministratie 

- L.R.P. ledenregistratie P.K.N. 

- Ledenlijsten 

- Kerkbalans 

- Collectelijsten 

 

Beheer 

- Gebouwen 

- Grond 
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- Parkeerplaatsen 

 

Overleg 

- Vergaderingen kerkorganen 

- Gemeentevergaderingen 
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6. Het gemeentezijn. 
 

6.1 Huidige situatie. 

 

Wij proberen een confessionele gemeente te zijn die zich oriënteert op de christelijke traditie. 

Als gemeente proberen wij er te zijn voor mensen die niet actief meeleven, maar op bepaalde 

momenten toch een beroep doen op ons, zoals bij overlijden, doop en huwelijk. 

De Hervormde Gemeente Vlagtwedde maakt deel uit van de Kring van Rechtzinnig Hervormde 

Gemeenten Oost-Groningen en van de classis Groningen-Drenthe. 

 

Wij proberen een gemeente te zijn waar iedereen zich spoedig thuis voelt. Er is iedere zondag 

om 9.30 uur een kerkdienst. De kosteres vervult de taak van gastvrouw en geeft desgewenst, op 

haar vriendelijke manier, informatie aan gasten. 

Tijdens de kerkdienst is er in de consistorie kindernevendienst en is er een oppasdienst in het 

verenigingsgebouw, zodat het ook voor jonge gezinnen geen belemmering hoeft te zijn om de 

dienst in de kerk te bezoeken. 

De mensen die de kerk niet meer kunnen bezoeken, kunnen zich abonneren op kerktelefoon of 

kunnen de dienst via internet beluisteren. 

Zes maal per jaar wordt er een dienst voor jong en oud gehouden. Aan deze dienst werken zowel 

jongeren als ouderen mee. 

Drie keer per vier weken wordt in het woonzorgcentrum “De Bolderbörg” een Bijbeluurtje 

verzorgd door de H.V.D. In december zorgt zij daar voor een kerstmiddag. 

Eenmaal per jaar wordt een gemeenteavond gehouden, waar alle colleges en commissies 

verslag doen. Na de pauze is er een lezing van een actueel onderwerp met gelegenheid tot het 

stellen van vragen. 

 

 

6.2 Gewenste situatie. 

 

We willen een gemeente zijn waar we respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Voor mensen 

die wat verder van de kerk afstaan, willen we toegankelijk zijn. We streven naar een goede 

informatie naar binnen en naar buiten, zodat men weet wat er in de gemeente gebeurt. 
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7. De erediensten. 
 

7.1 Erediensten. 

 

Huidige situatie: 

De erediensten kennen een vaste liturgische opzet. Centraal staat de woordverkondiging. 

De prediking kenmerkt zich door het volgen van Schrift en belijdenissen. Het Woord laat de 

mensen hun nood (zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het 

werk van Jezus Christus. Ook de heiliging van het leven is belangrijk: de geboden als leefregel. 

Er wordt in de gebeden aandacht besteed aan zieken, overledenen en nabestaanden. De liederen 

worden gekozen uit het Liedboek en uit eigen bundel. Afwisselend worden de Tien Geboden 

(of een andere Wetlezing) en de Geloofsbelijdenis gelezen. Mocht er onverhoopt geen 

voorganger zijn, dan wordt er preek gelezen door de dienstdoende ouderling. Voor de kinderen 

is er kindernevendienst in de consistorie. Voor aanvang van de Schriftlezing gaan zij daar 

naartoe. 

 

7.2 Dienst voor Jong en Oud. 

 

Huidige situatie: 

Een speciale voorbereidingscommissie, bestaande uit voorganger, jeugddiaken of 

jeugdouderling en gemeenteleden bereidt de dienst voor. De dienst wordt 6 maal per jaar 

gehouden; de kinderen van de kindernevendienst zijn dan de gehele dienst aanwezig. 

Medewerking wordt verleend door catechisanten en gemeenteleden voor Schriftlezing, 

gedichten e.d. Ook kan een koor ingeschakeld worden. De preek sluit aan bij de lesstof van de 

kindernevendienst. 

 

7.3 Doopdienst. 

 

Huidige situatie: 

Er wordt een doopdienst gehouden op aanvraag van de doopouders. ± 2 weken voor de doop 

wordt een doopzitting gehouden. Voorganger en 1 ouderling zijn hierbij aanwezig. 

Bij de bediening van de doop kunnen alleen belijdende- en doopleden de doopvragen 

beantwoorden.  

Niet-doopleden beantwoorden de vraag dat ze christelijke opvoeding niet zullen hinderen. 

Kinderen van de kindernevendienst zingen een lied. Er wordt ook een kinderbijbel of boekje 

aangeboden door afwisselend iemand van de kerkenraad, kindernevendienst of H.V.D. 

 

7.4 Avondmaalsdienst. 

 

Huidige situatie: 

Vier maal per jaar, belijdende leden mogen deelnemen. Kerkenraadsleden gaan aan tafel, de 

gemeenteleden krijgen brood en wijn op hun plaats. 

Die middag wordt er ook avondmaal gevierd in “De Bolderbörg”; 2 kerkenraadsleden zijn 

hierbij aanwezig. 

 

7.5 Trouwdienst. 

 

Huidige situatie: 

Levensverbintenissen van 2 personen, mits een huwelijk tussen man en vrouw, kunnen als 

verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden ingezegend. (Zie tevens Bijlage I) 
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7.6 Rouwdienst. 

 

Huidige situatie: 

Gemeenteleden kunnen begraven worden vanuit de kerk of ’t Kruispunt. Dominee doet na het 

overlijden rouwbezoek en bespreekt de invulling van de rouwdienst 

Liederen uit het Liedboek of andere bundels. Er is minimaal 1 ouderling aanwezig. 

Afsluiten na de graflegging door de voorganger op de begraafplaats of op aanvraag door de 

ouderling van dienst in ’t Kruispunt. 

 

7.7 Crematie. 

 

Huidige situatie: 

Op verzoek leidt de predikant de crematieplechtigheid in het crematorium. 

 

7.8 Laatste zondag van het kerkelijk jaar (eeuwigheidszondag) 

Huidige situatie: 

Op de zondag vóór de eerste advent worden in de eredienst namen genoemd van gemeenteleden 

die overleden zijn tussen 1 november en 31 oktober van het afgelopen jaar. Alleen de namen 

van gemeenteleden van wie het overlijden destijds door nabestaanden bij de kerkenraad gemeld 

is, bijvoorbeeld via een rouwkaart, een e-mail of een telefoonbericht, worden genoemd. De 

reden is niet dat de kerkenraad andere overleden gemeenteleden niet zou willen noemen. Een 

reden voor dit besluit is dat er vaak geen correspondentieadres bekend is bij de kerkenraad als 

zij niet ingelicht is. Ten tweede wil misschien niet iedere persoon die bij de kerk stond 

ingeschreven, genoemd worden in een dienst na zijn of haar overlijden. 

 

7.9 Diensten tijdens feestdagen. 

 

Huidige situatie: 

Een koor wordt vaak uitgenodigd door een kerkenraadslid. 

 

7.10 Bid- en Dankstond. 

 

Huidige situatie: 

In maart en november op woensdagavond. 
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8. Pastoraal werk. 

 
In de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland wordt de pastorale arbeid als volgt 

omschreven: “De gemeente is geroepen tot vervulling van haar pastorale opdracht, door het 

verlenen van herderlijke zorg. Deze opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet 

gedoopte kinderen van de gemeenteleden en hen die blijk geven van verbondenheid met de 

gemeente en ook anderen die herderlijke zorg behoeven.” 

 

8.1 Bezoekregeling. 

 

Huidige situatie. 

- Op verzoek door wijkouderling of predikant. 

- Predikant gaat wekelijks naar ziekenhuizen waar gemeenteleden opgenomen zijn. 

- Gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen regelmatig bezoek door een bezoekzuster 

van de H.V.D. 

- Predikant streeft ernaar om ouderen in “De Bolderbörg” één maal per jaar te bezoeken. 

De bezoekzuster maakt een lijstje. 

- Als een gesprek met de predikant gewenst is, kan daarvoor een afspraak gemaakt 

worden. 

- Gemeenteleden die als Hervormd te boek staan en van wie bericht komt dat zij in onze 

gemeente zijn komen wonen, krijgen een welkomstbezoek van de wijkouderling met 

bezoekrapport. Later volgt een bloemetje van de HV.D. 

- Elk lid van 18+ krijgt op zijn / haar verjaardag een felicitatie met bijgesloten enveloppe 

voor een gift voor het verjaardagfonds. Per jaar wordt bekeken wat hiervoor aangeschaft 

kan worden. 

- Binnen het consistorieoverleg wordt e.e.a. regelmatig besproken. 

- Ook de gemeenteleden kunnen de predikant of wijkouderling tippen over leden die 

aandacht / zorg nodig hebben. Er wordt naar gestreefd dat alle gemeenteleden van 80 

jaar en ouder eens in de twee jaar bezocht worden door de predikant. 

 

Als we naar de leeftijdsopbouw kijken van de gemeente, dan moeten we constateren dat er een 

grote groep ouderen deel uitmaakt van onze gemeente. Dit aantal zal naar verwachting in de 

komende jaren alleen maar groeien. 

Dit betekent dat er veel pastorale zorg door deze groep gevraagd wordt en zal worden. 

 

8.2 Gewenste situatie. 

 

- Het streven is om ieder gemeentelid één keer per 4 jaar te bezoeken door 2 ouderlingen. 

 

Groeipunt: 

Tijdens huisbezoek proberen ouderlingen of predikant een luisterend oor te bieden. We vinden 

het belangrijk om de band met elkaar te verstevigen en te onderhouden. Dat is één aspect van 

het pastoraat. Het andere aspect is het delen van het evangelie. Hoe kan in alle openheid het 

geloofsgesprek bevorderd worden? Als kerkenraad bezinnen we ons op de inhoud en de 

toekomst van het huisbezoek. Hoe kan huisbezoek helpen bij het geloofsleven? 
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9. Vorming. 

 
In de ordinantie van de Protestantse kerk in Nederland aangaande de geestelijke vorming wordt 

de taak van de gemeente als volgt omschreven: (artikel I) 

“de gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad in vorming en toerusting, catechese en 

jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties 

betrokken zijn.” 

 

9.1 Kindernevendienst. 

 

De kindernevendienst maakt gebruik van het materiaal van “Vertel het maar”. 

Aan het eind van het schooljaar wordt afscheid genomen van de kindernevendienstkinderen die 

dat jaar de basisschool verlaten. De jeugdouderling biedt hun dan een liedboek aan. 

Begin september is er een speciale startdienst voor het komende winterwerk. De kinderen van 

4 t/m12 jaar worden uitgenodigd. Iedere week is er kindernevendienst in de consistorie van de 

kerk. De kinderen zijn eerst in de kerk en tijdens de preek is er kindernevendienst in de 

consistorie. 

 

9.2 Catechisaties. 

 

Jongeren. 

Het seizoen is van oktober tot Pasen. 

Er zijn twee groepen: 

a : 12 t/m 15 jaar 

b: 16+ groep 

 

Belijdeniscatechisatie. 

Voor belangstellenden, gegeven door de predikant. 

 

Aandachtspunt: 

Het doen van belijdenis lijkt voor sommige gemeenteleden een hoge drempel. Gemeenteleden 

zouden gestimuleerd kunnen worden om in vertrouwen op God zich aan te melden voor 

belijdeniscatechisatie.  

 

9.3 Bijbelkring. 

 

Vrouwengesprekskring. 

Een algemene Bijbelkring. 

 

9.4 Jongerenwerk. 

 

- C.J.V. Excelsior jr., jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. 

- C.J.V. Excelsior 12 t/m 16 jaar. 

- C.J.V. Excelsior 16+. 

De jeugdclubs hebben eigen statuten, welke zijn goedgekeurd door de kerkenraad. 
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9.5 Visie en doelstellingen jeugdwerk Hervormde Gemeente Vlagtwedde. 

 

In de Hervormde Gemeente Vlagtwedde worden er verscheidene activiteiten georganiseerd 

voor en met jongeren. In dit document worden aan de hand van drie onderdelen een visie en 

doelstellingen verwoord. Het gaat om de volgende punten: 

 

1. Waarom hebben we jongeren in de kerk? 

2. Wat willen we hun leren? 

3. Hoe past dit in de geloofsontwikkeling? 

 

1. Waarom hebben we jongeren in de kerk? 

 

Hier zijn verscheidene antwoorden op te geven. Ten eerste kun je vanuit een Bijbels oogpunt 

zeggen dat jongeren aan een gemeente geschonken worden door de Here. Jeugd is belangrijk 

voor een gemeente, omdat Christus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen” (uit Marcus 10:14). 

In dit document gaan we echter niet zozeer in op de Bijbelse achtergrond voor jeugdwerk, maar 

op wat er door de jeugdleiders van de Hervormde Gemeente Vlagtwedde is ingebracht. De 

volgende antwoorden zijn gegeven op de vraag: 

 

a. Omdat wij jongeren willen betrekken op het dagelijkse geloof. 

b. Om ze te betrekken bij kerkelijke activiteiten. 

c. Omdat de jeugd de toekomst van de kerk is. 

d. De kerk kan de ouders ondersteunen bij het christelijk opvoeden van hun kinderen. 

e. Omdat we verlangen dat de jeugd zich omarmd weet door de gemeente. 

f. Omdat we geloven dat het goed is dat ze geloofshulp vanuit de gemeente krijgen. 

g. Opdat jongeren en ouderen samen een band krijgen. 

h. Dat ze mogelijkheid tot ontspanning hebben (te denken valt aan “club”), ook als alternatief 

voor een “wereldse” vorm van ontspanning. 

i. Opdat ze de mogelijkheid hebben om te groeien in geloof. 

j. Om hen te helpen om onder de indruk te raken van Jezus. 

 

2. Wat willen we hun leren? 

 

Bij deze vraag is er enige overlap met de eerste vraag. Samengevat hebben we de volgende 

leerpunten geformuleerd: 

 

a. Dat God er voor hen is. 

b. Dat God hen liefheeft. 

c. Dat ze naar Gods wil verlangen te leven. 

d. Bijbelkennis. 

e. Dat God een Zoon heeft; Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. 

 

3. Hoe past dit in de geloofsontwikkeling? 

 

Hier zal er rekening mee gehouden moeten worden dat jongeren van 18 jaar bijvoorbeeld 

abstract kunnen denken, terwijl een kind van 4 jaar zaken heel letterlijk opvat. Alle punten uit 

onderwerp 2 kunnen echter al van jongs af aan geleerd worden, daarbij wel rekening houdend 

met het leeftijdsniveau. Zo kun je een kind van 4 jaar leren dat de waarheid zeggen goed is en 

liegen verkeerd, maar een 18-jarige zal hier beter over kunnen doordenken. 
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10. Diaconie. 
 

10.1 Huidige situatie. 

 

De diakenen geven hun roeping vorm en inhoud in de eredienst, gemeente en samenleving en 

in het zendingswerk in de breedste zin van het woord. Deze taken worden zo optimaal mogelijk 

ingevuld.  

In het diaconaat wordt de dienst van de gemeente in de wereld zichtbaar. 

 

In de steunverlening aan mensen, kerkelijke- en algemene instellingen die zich inzetten voor 

gerechtigheid komt onze solidariteit tot uitdrukking. 

 

De H.V.D bezoekt oudere en zieke gemeenteleden en verzorgt om de week het Bijbeluurtje in 

woonzorgcentrum “De Bolderbörg”. Als ’s morgens het avondmaal gevierd wordt in de kerk, 

verzorgt de H.V.D. dit ’s middags in “De Bolderbörg”. 

 

10.2 Gewenste situatie. 

 

Huidige situatie voortzetten. 
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11. Kerkrentmeesters. 

 
11.1 Taken kerkrentmeesters. 

 

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 

Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 

materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. 

 

 

De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 

-  het zorgdragen voor de geldwerving. 

-  het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 

   activiteiten van de gemeente. 

-  financieel beheer 

-  beheer van onroerende zaken 

-  beheer van roerende zaken 

-  personele zaken 

-  leden en financiële administratie 

 

Verantwoording wordt afgelegd aan de kerkenraad en op de jaarlijkse gemeenteavond. 

 

Geldwerving. 

De ontvangsten uit z.g. “levend geld” komen uit: 

 

A - de vrijwillige bijdragen.                                                                                        

Gedurende een groot aantal jaren wordt elk jaar meegedaan aan de actie “kerkbalans”. Dit 

verloopt tot tevredenheid. 

B – de collecten.                                                                                                                        

De collecten worden gehouden volgens een rooster. Deze methode voldoet goed. 

C – de giften.                                                                                                                       

Giften voor een bepaald doel, worden uiteraard voor dat doel bestemd en verantwoord  

D – subsidies.                                                                                                                            

Het betreft hier subsidies van de rijksmonumenten zorg voor groot onderhoud en restauratie 

van het kerkgebouw met toren. 

E – acties. 

Opbrengst van de acties voor een van tevoren bepaald doel in de eigen gemeente. 

F – rentebaten. 

G – huuropbrengsten. 

 

Financieel beheer. 

De aanwezige geldmiddelen worden zo voordelig mogelijk belegd via spaarrekeningen. 

Risicovolle beleggingen worden vermeden. 

 

Beheer van onroerende zaken. 

Voor alle gebouwen geldt, dat normaal onderhoud ten laste van het betreffende jaar wordt 

gebracht, maar dat z.g. “groot onderhoud “ wordt gefinancierd uit de daarvoor in het leven 

geroepen fondsen. 

Voor het kerkgebouw loopt een gesubsidieerd instandhoudingsplan waarin periodiek 

onderhoud is opgenomen en waarmee kostbare restauraties kunnen worden voorkomen. 
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De kerk. 

Onze kerk is een monumentaal gebouw. In de jaren 90 van de vorige eeuw en in 2006 zijn er 

ingrijpende restauraties uitgevoerd, tevens is er in 2006 groot onderhoud uitgevoerd. Na deze 

restauraties en een onderhoudsbeurt staat ons kerkgebouw er keurig bij.  

Voor de komende jaren wordt er weinig groot onderhoud verwacht. 

 

Het verenigingsgebouw. 

Dit is het verenigingsgebouw van onze gemeente. Behalve de kerkelijke vergaderingen,de 

oppasdienst, de zondagsschool , de jeugdclubs en begrafenissen wordt het gebouw ook gebruikt 

voor bijzondere festiviteiten. Het wordt ook verhuurd aan derden. De verhuur geschiedt door 

de beheerder. De huur opbrengst is bestemd voor het instant houden van het 

verenigingsgebouw, overige opbrengsten zijn voor de beheerder Vooralsnog wordt niet 

overwogen om in deze opzet een wijziging aan te brengen. 

Na de brand in 2005 is het gebouw volledig herbouwd en gerenoveerd. Voor de komende 20 

jaar wordt geen groot onderhoud en verbouwing kosten verwacht. 

De exploitatie van het verenigingsgebouw wordt uitgevoerd door de beheerder. ( middels een 

pachtovereenkomst) 

 

Beheerderswoning. 

Deze woning is gebouwd in 1992 en verkeert in goede staat. Grote uitgaven voor groot 

onderhoud worden de komende 10 jaar niet verwacht 

 

De pastorie. 

De pastorie is in 2003 volledig verbouwd en voorzien van nieuw sanitair en een nieuwe cv 

ketel. In 2015 is de pastorie binnen en buiten volledig geschilderd. In 2016 is de vloer in de 

studeerkamer geëgaliseerd. Na deze werkzaamheden verkeert de pastorie in een goede staat. 

Voor de komende 10 jaren wordt geen groot onderhoud verwacht, behalve groot onderhoud aan 

de garage. 

 

Beheer van roerende zaken. 

De roerende zaken worden zodanig onderhouden dat zij gebruikt kunnen worden voor de 

doelen, waarvoor ze zijn aangeschaft. Tot de roerende zaken worden gerekend: 

- de gehele inventaris in de kerk en consistorie. 

- de gehele inventaris van het verenigingsgebouw. 

 

Personele zaken. 

De predikant staat zoals gebruikelijk niet op loonlijst; het traktement wordt bepaald door de 

landelijke kerk 

De kosterwerkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Daarnaast is er een vaste 

vergoeding voor de organist. 

 

Leden en financiële administratie. 

De ledenadministratie is in beheer van het college van kerkrentmeesters.  

De financiële administratie ligt bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties. 

De controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door een accountant. 

Sinds 2018 maken de kerkrentmeesters gebruik van een tweede handtekening voor het 

overboeken van geldbedragen. Voor alle overboekingen is voortaan een (digitale) handtekening 

nodig van zowel de financieel administrateur als de penningmeester. 
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Bijlage I 
 

Hertrouwen na echtscheiding  

 

De Bijbel geeft primair de handreiking om na een echtscheiding niet te hertrouwen. In 

Mattheüs 19:9 zegt Jezus: ‘wie met de verstotene trouwt, pleegt (ook) overspel’. En in 1 

Korinthe 7:11a verwoordt Paulus: ‘en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of 

zich met haar man verzoenen’. Hertrouwen is vanuit Bijbels perspectief geen eenvoudige 

zaak. Mattheüs 19:9 lijkt alleen een uitzondering te maken voor hen die verlaten zijn na 

overspel door de ander, anders dan om hoererij. Toch zien we ook God soms in alle 

barmhartigheid handelen. Hoewel David na de zonde om Uria’s vrouw Bathseba tot vrouw te 

nemen (2 Samuel 12:9) te horen krijgt dat hij het Woord van de Heere veracht heeft, door te 

doen wat slecht is in Gods ogen, en ook gestraft wordt (2 Samuel 12:10 e.v.), wordt dit 

huwelijk niet ontbonden en schenkt God hun zelfs een zoon. Na het berouw van David 

spreekt de profeet Nathan tegen hem: ‘De Heere heeft ook uw zonde weggenomen’ (2 Samuel 

12:13).   

Indien dan het verlangen er is om te hertrouwen en er een aanvraag komt voor de inzegening 

van een huwelijk door/met een gescheiden persoon, dan wil de kerkenraad daar in christelijke 

naastenliefde mee omgaan. In gesprek met elkaar zal onder andere naar de achtergrond van de 

scheiding worden gekeken. Na overspel door de voormalige partner is inzegening van een 

nieuw huwelijk, wat dit aspect betreft, geen belemmering. Indien het eerdere huwelijk om 

andere redenen is geëindigd, zullen in gesprek met betrokkene(n), afhankelijk van de 

omstandigheden, aspecten van schuldbesef, berouw, ook over eigen schuld, en vergeving 

(naar de ander) aan de orde kunnen komen. Afhankelijk van de situatie en van hoe de 

betrokkenen er in staan, kan de kerkenraad positief beslissen op de inzegening van het 

(nieuwe) huwelijk. Te allen tijde wil de kerkenraad vanuit de christelijke gemeente met een 

pastoraal hart betrokken zijn, ook richting kinderen en/of kleinkinderen indien die betrokken 

zijn. 
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