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BELEIDSPLAN voor MAARLAND 
 
inleiding 
 
Een kerk of een kerkelijke gemeente is geen doel op zich. Een kerk staat in dienst van het evangelie 
van Jezus Christus. Dat betekent dat een kerkgemeenschap het goede nieuws steeds opnieuw 
ontvangt en doorgeeft. Alles wat vanuit kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie, 
werkgroepen en noem maar op wordt gedaan, is dienstbaar aan dit doel.  
Tegelijk betekent het dat een kerkgemeenschap op zoek is naar bondgenoten in de wereld om haar 
heen. Naar mensen, plaatsen, gebeurtenissen waar iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God. 
Want in de lijn van wat er geschreven staat in Mattheüs 25: 37 – 40, heeft de kerk zeker geen 
monopolie op het doorgeven van het evangelie. Integendeel, als zij goed kijkt en luistert dan zal zij in 
de wereld om haar heen tekenen van het Koninkrijk zien. 
 
Omdat een kerk geen doel op zich is, betekent het dat een kerkgemeenschap steeds opnieuw een 
open gemeenschap zal moeten worden. De drempel om een kerkgebouw op zondagmorgen binnen 
te stappen, is in onze tijd vaak hoog. Maar elke gemeenschap heeft de neiging in zich, om af te 
glijden tot een (besloten) club; de drempel binnenin de gemeenschap kan dan zelfs hoger worden 
dan de drempel om de ruimte van die gemeenschap binnen te komen. 
 
In Maarland willen wij steeds opnieuw proberen een open gemeenschap te zijn voor ieder die ergens 
aan mee wil doen. De gemeente zelf is als gemeenschap een oefenplaats voor de woorden van het 
evangelie: verdriet en vrolijkheid kunnen er gedeeld worden.  
Tegelijk willen we daarbij vasthouden aan de sfeer en de toon, die bij onze gemeente passen: een 
gemeente in het midden van de kerk, die zich kenmerkt door ruimte in geloven en rust & regelmaat 
in de diensten. Een gemeente waarin geloven niet vanzelfsprekend is, maar steeds opnieuw een 
zoektocht.  
 
Op die zoektocht vinden we het belangrijk om elkaar te bevragen om zo van elkaar te leren. 
Openheid en nieuwsgierigheid, belangstelling en acceptatie zijn daarbij belangrijk. Het is niet voor 
niets dat vele Maarlanders niet zonder het koffiedrinken na de dienst kunnen. 
Daarbij willen we inclusief denken: de gespreksgroep voor de ouderen is net zo goed een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal als de kindernevendienst voor de kinderen.  
De verantwoordelijkheid van de gemeente komt onder andere duidelijk naar voren in het feit dat 
gemeenteleden zelf voorgaan in morgengebeden, avondgebeden en rouwdiensten. 
 
In diaconaat zoeken wij naar plaatsen waar wij iets kunnen bijdragen om mensen bij te staan in de 
lijn van het evangelie. Tegelijk laten we ons bemoedigen door mensen en organisaties die ons 
voorgaan op weg naar het Koninkrijk van God.  
De grenzen van het diaconaat worden niet bepaald door lands- of geloofsgrenzen. De enige grenzen 
die er zijn, bestaan uit onze eigen menselijke beperktheid (we zijn een kleine, vergrijsde 
gemeenschap) en uit de grenzen en de openheid van het Koninkrijk van God. Want ieder die op onze 
weg komt, kan Christus zelf zijn. 
 
In pastoraat zoeken wij mensen op om met hen iets te delen van liefde van boven. Soms kunnen wij 
mensen iets geven: vaak alleen al door te luisteren of door met en voor hen iets te verwoorden op 
een belangrijk moment in hun leven. Maar vaak is het ook zo dat mensen juist ons wat geven, 
doordat zij ons iets duidelijk maken over liefde van boven. Dat kan heel simpelweg blijdschap zijn, die 
iemand kan uitstralen omdat er een ander is die gewoon luistert.  
Ook in het pastoraat worden de grenzen niet bepaald door geloofsgrenzen, noch door kerkgrenzen. 
Alleen onze eigen grenzen (in wat wij aankunnen) moeten wij respecteren. Maar ieder die op onze 
weg komt, kan iemand zijn die op onze weg gebracht is. 



 
In leerhuizen, gespreksgroepen, thema-avonden, catechisaties (kortom: Bezinning en Groei) willen 
we iets doorgeven van het evangelie. Om het onszelf toe te eigenen, met hoofd en hart en handen. 
Daarbij is niet één iemand de eigenaar van de waarheid, maar gaat het er om te leren met en aan 
elkaar. 
 
In erediensten willen we de rust & regelmaat van de liturgie, die ons gemeente kenmerkt, bewaren. 
Maar tegelijk willen we ruimte geven aan kinderen en jongeren om op hun manier te vieren, ook als 
dat de rust & regelmaat verstoort. En in diensten waarin één of meerdere dorpen sterk betrokken 
zijn (bijvoorbeeld kerstnacht) willen we daar graag rekening mee houden. 
We kiezen voor de oecumenisch liturgie, met Kyrie en Gloria. Liederen kiezen we in de lijn van het 
Liedboek voor de Kerken, Tussentijds, Zingend Geloven. Daarbij speelt verzorgd orgelspel en ook de 
zang van de Riepster Cantorij een belangrijke rol. 
Als we brood en wijn delen, wordt iedere aanwezige in de kring genodigd. De nodiging om te delen 
wordt getoonzet door de royaliteit waarmee Jezus met de mensen omging (en omgaat). 
 
Als gemeenschap willen wij er naar streven ons open te stellen voor anderen. Voor onze zuster 
wijkgemeente rond de Vredekerk met wie wij ook een gemeenschap vormen (in de vorm van een 
federatie); voor andere kerken, zoals in de samenwerking in de Missionaire Werkgroep Loppersum; 
voor de Doopsgezinde Gemeente in Zijldijk; voor de Rooms Katholieke Kerk in de omgeving; voor de 
clusterkerken met wie wij verbonden zijn; voor de kerken van onze classis. Maar niet alleen voor 
kerken willen wij ons openstellen, ook voor onze dorpen en wat daar gebeurt. 
Je openstellen betekent daarbij niet, dat wij als gemeente hetzelfde moeten doen of geloven als een 
ander. Maar het betekent wel dat wij waar mogelijk in gesprek kunnen gaan of dingen samen kunnen 
doen. Uitgangspunt daarbij is een oefening in het woord van Paulus uit de Filippenzenbrief (2: 3 en 
4): Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 
 
Onze wijkgemeente Maarland is een streekgemeente. Als gemeente reizen wij van plaats naar plaats 
in de streek rond Loppersum, Zeerijp, Leermens en ’t Zandt. Niet iedereen reist altijd mee, maar 
ieder is wel welkom om aan te sluiten: voor wie er niet is, is er altijd een lege plek in onze 
gemeenschap.  
Bij het rondreizen proberen wij zoveel als mogelijk is, alle dorpen aan te doen. Belangrijk voor ons is 
daarbij dat het éne dorp niet belangrijker is dan het andere. We willen ons niet laten leiden door 
dorpsvoorkeuren, maar door het besef dat wij samen gemeente van Christus zijn. Alle dorpen in het 
gebied van onze gemeente zijn daarin belangrijk. 
Zo willen wij gemeente zijn. 
 
BELEIDSVOORNEMENS 
 
pastoraat 
 
diaconaat 
 
kerkdiensten 
In het algemene deel wordt al veel opgemerkt over kerkdiensten. 
Hier volstaat het om op te schrijven dat dat wij de komende jaren ruimte willen scheppen voor 
jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor kerkdiensten. En ook willen we een aantal 
Maarlanddiensten voor jong & oud organiseren om daarmee de kindernevendienst te ondersteunen. 
 
jeugdwerk 



We willen blijven proberen om de Kindernevendienst overeind te houden. In de gezamenlijke 
diensten is dat voorlopig geen probleem, maar in de Maarland diensten zijn er weinig kinderen. Via 
gerichte uitnodigingen willen we pogingen doen om meer kinderen en ouders te betrekken. 
 
Ook voor het organiseren van Kinderkerstnacht hebben we voldoende spelers nodig. Mocht dat een 
probleem worden in onze beide wijken, dan kunnen we spelers gaan werven op de basisscholen in 
de buurt. 
 
Voor catechisaties hebben we - beide wijken samen - we nu nog werkbare groepen. Het kan zijn dat 
er een tijd komt dat we als Loppersum-Maarland te weinig kinderen / jongeren hebben voor 
werkbare catechesegroepen. Dan kunnen we in overleg gaan met de gemeenten van ons cluster, om 
samen iets te doen. De middelbare school is tenslotte ook regionaal. 
 
We willen ruimte scheppen om kinderen en jongeren een grotere plaats te geven in kerkdiensten. De 
Tiener(neven)dienst is daar een goed voorbeeld van. We willen ons inspannen om die te behouden. 
Het ruimte scheppen voor jongeren in kerkdiensten heeft prioriteit. 
Ander jeugdwerk blijft daardoor even liggen. 
Dat geldt ook voor Provider: Toen Maarland een jaar of 5 geleden in de activiteitengroep Provider 
stapte (groep die activiteiten wil organiseren voor gemeenteleden die vaak buiten de andere 
activiteiten blijven), was dat vooral met het doel om een platform te hebben voor het jeugdwerk. In 
Maarland was / is weinig draagkracht voor jeugdwerk.  
Maar langzamerhand zijn de activiteiten speciaal voor jongeren verdwenen uit het aanbod: de 
Jacobuswandeling, een kloosterbezoek voor jongeren, de Paasnacht waken. 
Maar elk initiatief om iets te organiseren voor kinderen of jongeren, zullen we – financieel en zo 
mogelijk met menskracht - steunen. 
 
bezinning en groei 
We willen proberen onze activiteiten voor bezinning en groei zo breed mogelijk aan te bieden. 
Binnen ons cluster Hogeland-Oost is er al een gezamenlijk aanbod van avonden, activiteiten en 
groepen. Maar we willen ook zoveel mogelijk mensen in de dorpen (die niet kerkelijk zijn, of minder 
actief kerkelijk) uitnodigen om deel te nemen aan gespreksavonden, leerhuizen en noem maar op. 
 
Het aanbod moet dan ook zowel gericht zijn op de actieve kerkganger als op mede dorpelingen die 
geïnteresseerd zijn in levensvragen, of geloof en Bijbel. 
Ook willen we de doelgroep benadering in het oog houden; een goed voorbeeld daarvan is de Groep 
voor Ontmoeting en Gesprek. 
 
andere kerken 
Je kunt onze zustergemeente van de Vredekerk (wijk Loppersum) nauwelijks een andere kerk 
noemen: we zijn nauw verbonden. We hebben elkaar nodig, alleen al in ouderen- en jongerenwerk. 
Maar ook in het bieden van een breder spectrum aan mensen die op zoek zijn naar kerk en geloof, 
we kunnen elkaar aanvullen. Maarland staat meer voor rust en liturgie, wijk Loppersum meer voor 
verbinding met de volkscultuur. Ook de tienerdienst vindt daar vaak haar thuis, het gebruik van een 
beamer biedt veel aansluiting bij de leefwereld van kinderen / jongeren. 
 
Daarnaast zijn we verbonden met de kerken van cluster Hogeland-Oost. Het cluster is een platform, 
dat betekent dat deelname niets formeels inhoudt. Het is belangrijk is om in een krimpende kerk van 
elkaar te horen, te leren, elkaar te helpen en zo nodig en zo mogelijk samen te werken.  
Dat laatste is soms gemakkelijk, soms moeilijk. Bezinning & Groei is iets dat je eenvoudig samen kunt 
delen, bij een kerkdienst wordt het al lastiger. Toch is het goed dat wij als Maarland af en toe ook van 
een sfeer proeven die “anders” is, je kunt er altijd iets van leren. 
 



Als vanzelfsprekend zijn we verbonden met classis en landelijke synode van onze protestantse kerk. 
Daarnaast willen we ook proberen contact te onderhouden met andere kerken in de regio. Met de 
kerken in Loppersum (GK Vrijgemaakt en Waardevol Leven) is er contact via de Missionaire 
Werkgroep. Dit is een groep vanuit de vier kerken van Loppersum die probeert om activiteiten te 
organiseren die het dorp samenbrengen (bv Bijbelse musical), die de kerken samenbrengen (bv 
Running Dinner) en /of die geloof en Bijbel ter sprake brengen (bv bespreking van een boek) in de 
dorpen. Met de Rooms-Katholieke parochie zijn er wel eens activiteiten in het jeugdwerk 
samengedaan, samen vieren is niet mogelijk. Gelukkig hebben we de samenwerking met pastor 
Marika Meijer, voor velen in de gemeente een welkome stem met een bijzondere katholieke 
spiritualiteit. 
Verder is er in het verleden wel kanselruil geweest met de Doopsgezinde kerk van Zeerijp / Zijldijk. 
Door alles rond de aardbevingen, zijn de kerken in de regio samengebracht in een Platform Kerk & 
Aardbeving. 
 
de dorpen 
De Gvo lessen op de basisscholen zijn een goede manier om contact te houden met de dorpen. 
 
Verder is er samenwerking met anderen in de dorpen in verband met de versterkingsoperaties. Zo 
zijn de kerken ook deelnemer geworden van het Platform Dorpsbelangen Loppersum.  
 
Verder heeft de groep De Kerk Draait Door een verandering doorgemaakt. Was zij eerst vooral bezig 
om mensen te bereiken tussen de 30 en 50 jaar, die ingeschreven staan in de kerk maar niet (zo) 
actief zijn. Nu richt DKDD zich erop om een podium te geven aan levensbeschouwing / levensvragen 
in Loppersum e.o. Dit moet gebeuren door min of meer bekende Groningers uit te nodigen en hen te 
interviewen over hun kijk op het leven. De pilot van deze nieuwe aanpak was het interview (met 
zang) met Arnold Veeman. Daarna zijn te gast geweest: Peter de Haan / Pedaalemmer, Sander de 
Hosson, Jean-Pierre Rawie. Zanger Erwin de Vries en voetbaltrainer Ron Jans staan in de planning. De 
bedoeling is dat er tweemaal per jaar zo’n avond komt, zolang de voorraad min-of-meer-bekende 
Groningers-met-een-niet al-te-hoog- prijskaartje strekt. 
 
Uit Provider is het Platform Levensvragen ontstaan, een samenwerking van huisarts Petra van Lune, 
de Zorgcoöperatie en de Protestantse Kerk. Dit platform streeft er naar om eenmaal per jaar een 
thema aan de orde te stellen. De afgelopen jaren waren de thema’s:  ´Levenseinde´, drie avonden 
over de praktische, ethische en emotionele kanten van dit thema; ‘Druk, druk, druk, twee avonden 
over de alomtegenwoordigheid van sociale media; ‘Dementie’, een informatieavond en een avond 
met een toneelstuk over dit onderwerp. 
 
 

Financiën 
 
Meerjarenprognose 2019 – 2022  
 
In het algemeen kunnen we stellen dat bij het bepalen van de toekomstige inkomsten we rekening 
moeten houden met een (voorzichtig) teruglopend aantal leden (door vergrijzing  en ontwikkelingen 
in onze regio) en daardoor ook een lager aantal bezoekers van de erediensten. De financiële effecten 
hiervan zijn lagere vrijwillige bijdragen en lagere opbrengsten uit collecten. Omdat de inkomsten van 
onze gemeente voor 48% uit bijdragen van de leden bestaat, is dit een belangrijk aspect voor de 
toekomstige ontwikkeling van onze financiën. Wij gaan uit van een daling van het aantal 
gemeenteleden van 2% per jaar, maar de inkomsten uit vrijwillige bijdragen en collecten dalen naar 



verwachting met 1% per jaar, waarbij dus een kleiner wordende groep gemeenteleden wel 
gestimuleerd moet worden om hun bijdragen jaarlijks te verhogen ( ! ). 
 
Alom bekend is de huidige zeer lage rentestand en de vrij geringe stijging van (kortdurende) 
pachtinkomsten van onze landerijen. We hebben het voornemen om kleinere percelen land vanwege 
hun lagere rendement te verkopen en om de grotere aaneengesloten percelen land in erfpacht uit te 
geven. De jaarlijks te ontvangen erfpacht ligt namelijk aanzienlijk hoger dan de pacht bij kortdurende 
contracten 
 
Na de restauratie van het orgel en de Petrus- en Pauluskerk te Loppersum, staat de overdracht van 
kerk, orgel en kerkhof gepland in 2019. De verkoop van de pastorie en 'Het Gebouwtje'  te Leermens 
is in 2018 gerealiseerd. We maken nu meer gebruik van Elthato.  Voor het huren van de 
kerkgebouwen van de SOGK is uitgegaan van steeds dezelfde bedragen: volgens onze inschatting € 
200,- per dienst. 
 
De bezetting van de predikantsplaats in onze gemeente is momenteel in totaal 1,0  FTE. En gelet op 
de prominente plaats die wij als gemeente willen geven aan onze predikant, gaan wij uit van een 
ongewijzigde bezetting gedurende de periode van dit beleidsplan.  
 
Het totale eigen vermogen is een stevige buffer waarmee de continuïteit van de hervormde 
gemeente voorlopig kan worden gewaarborgd. Het financieel beleid is gericht op een goed 
vermogensbeheer met als doel de instandhouding van de tot onze beschikking staande middelen. 
Dat vermogen mag en kan niet leiden tot verslapping van de doelstelling om verantwoord om te 
gaan met de ons toevertrouwde middelen.  
Het eigen vermogen is met name in het verleden opgebouwd door (bijzondere) bijdragen van 
gemeenteleden. Het zou van weinig respect getuigen om hier op een financieel onverantwoorde 
wijze mee om te gaan. 
 
Deze prognose laat ten opzichte van het rapport 2011 - 2015 veel betere verhoudingen zien tussen 
uitgaven aan gebouwen, aan het pastoraat en aan de overige gemeentelijke activiteiten. Ook is er 
een veel betere balans tussen de inkomsten en de uitgaven, alhoewel er voor de langere termijn wel 
weer (geringe) tekorten op de jaarlijkse begroting verwacht worden.  De tekorten ontstaan door de 
keuzes die we maken en daarom is het van belang om het samen over deze keuzes te hebben. Er valt 
heus nog wel verder te bezuinigen en uiteindelijk zijn we vast in staat om over te houden op de 
begroting. Maar willen we dat ?  
Onze kerkgebouwen zijn we al kwijt; straks ook nog onze predikant ? En wat doen we in de toekomst  
met ons vermogen?  
Met deze notitie willen wij een aanzet geven voor gesprekken hierover. Om afspraken met elkaar te 
kunnen maken voor onze financiële toekomst: met vertrouwen, maar zonder onze eigen 
kerkgebouwen. 
 

College van Kerkrentmeesters van Maarland,   2018 
 

 
Diaconie Hervormde gemeente Maarland  

Inleiding 

In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de diaconie en welke 

werkzaamheden een diaken heeft. 



Daarnaast is kort aangegeven waarop de diaconie zich de komende jaren wil richten, namelijk 

het omzien naar elkaar en het zichtbaar zijn in de samenleving. Er wordt naar gestreefd om 

zoveel mogelijk samen te werken met de Vredekerk. 

Organisatie 

De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan. 

De diaconie streeft er naar om minimaal uit zes diakenen te bestaan en vergadert  

maandelijks. De ene maand met de eigen diakenen en de andere maand in samenwerking met 

de diaconie van de Vredekerk. 

De diakenen behoren tevens tot de kerkenraad.  

Eén diaken is lid van het moderamen en één diaken is namens de diaconie afgevaardigde bij 

de missionaire werkgroep. 

De diaconie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. De leden 

van de diaconie verdelen in onderling overleg deze 

functies.  

De ambtstermijn van een diaken is vier jaar. 

Hoofdtaken diaconie 

• Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst. 

• Het beheren van de bezittingen die onder verantwoordelijkheid van de diaconie vallen. 

• Regelen van personenvervoer voor kerkleden die moeilijk naar de kerk kunnen komen. 

• Gemeenteleden zo mogelijk betrekken bij het werk van de diaconie. 

• Gaven(geld) inzamelen ten behoeve van de diaconie en het werelddiaconaat, beheren en 

vrijmoedig uitdelen aan diegenen die het nodig hebben. 

• Het actief regelen van en dienstbaar zijn tijdens schrift en tafel. 

 

 

Werkzaamheden diaken 

Hoe wij de taken van de diaconie concreet gaan invullen is terug te vinden in het 

werkplan: “Taken van de diaconie”. Hierin is uitgewerkt welke taken de diaconie heeft en 

overige wetenswaardigheden. Deze taken willen we jaarlijks evalueren, zodat de plannen 

haalbaar blijven. 

Inkomsten en uitgaven diaconie 

In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen ingezameld. 

Een aantal collecten is bestemd voor de eigen diaconie. Andere inkomsten zijn die uit giften 

en rente. De uitgaven van de diaconie worden hoofdzakelijk gevormd door de verschillende 

doelen waarvoor wordt gecollecteerd. Zie hiervoor het collecteplan en de hieronder genoemde 

vaste jaarlijkse giften. 

 

Collecteplan 
Jaarlijks wordt er een collecteplan opgesteld 



• Aansluiting wordt gezocht bij collectes van Kerk in Actie. 

• Collectes voor nood in de regio. 

• Collectes voor nood in de wereld. 

• Collectes voor eigen diaconaal werk. 

 

Diaconaal Fonds Maarland 
Dit fonds biedt de diaconie de mogelijkheid om naar eigen inzicht geld aan derden 
beschikbaar te stellen die in nood verkeren en geen mogelijkheid hebben om deze 
problemen op te lossen. Dit kan door geld beschikbaar te stellen in de vorm van een lening 
of gift. 
De komende vier jaar zal er jaarlijks een gift beschikbaar worden gesteld aan Inlia, Stichting 
Leergeld en de Voedselbank. 
 

 

Pastoraat 
 

Doelstelling en opdracht van het pastoraat: 
In pastoraat zoeken wij mensen op om met hen iets te delen van liefde van boven. Soms kunnen wij 
mensen iets geven: vaak alleen al door te luisteren of door met en voor hen iets te verwoorden op een 
belangrijk moment in hun leven. Maar vaak is het ook zo dat mensen juist ons wat geven doordat zij 
ons iets duidelijk maken over liefde van boven. Dat kan heel simpelweg blijdschap zijn, die iemand kan 
uitstralen omdat er een ander is die gewoon luistert. 
Ook in het pastoraat worden de grenzen niet bepaald door geloofsgrenzen, noch door kerkgrenzen. 
Alleen onze eigen grenzen (in wat wij aankunnen) moeten wij respecteren. Maar ieder die op onze 
weg komt, kan iemand zijn die op onze weg gebracht is. 
 
De organisatie van het pastoraat: 
 

- De predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerkers zijn verantwoordelijk voor het 
pastoraat in de gemeente. 

- Er zijn twee pastoraatsgroepen bestaande uit Loppersum en de dorpen. Onder de dorpen 
vallen Zeerijp, Westeremden, Eenum, Stedum,’t Zandt, Godlinze, Oosterwijtwerd, Zijldijk  en 
Leermens. 

- De beide groepen komen 3 keer per jaar afzonderlijk bij elkaar om informatie uit te wisselen 
over de wijken/dorpen of voor een stukje toerusting.  Waarbij de predikant één keer per jaar 
aanwezig is. 

- Loppersum is verdeeld in drie wijken, de dorpen in twee wijken. Naast de dorpen hebben we 
ook nog het buitengebied, gemeenteleden die buiten de kerkgrenzen van Maarland wonen. 

- Voor Wiemersheerd (het zorgcentrum van Loppersum) is een speciale bezoekersgroep 
samengesteld. Deze bezoekersgroep staat onder leiding van een ouderling en komt 
halfjaarlijks bijeen. De beide predikanten zijn hierbij aanwezig. 

 
 
Bezoekwerk: 

- Vanaf de leeftijd van 75 jaar krijgen de gemeenteleden elke 5 jaar een bloemetje deze wordt 
gebracht door de ouderling of pastoraal medewerker van de betreffende wijk. 
Ook bij huwelijksjubilea krijgen de betreffende gemeenteleden een bloemetje en een 
bezoekje. Bij 25, 40, 50, 55, 60, 65 en 70 jaar. Deze informatie krijgen we van de beheerder 
kerkelijke administratie. 



- Nieuw ingekomen worden bezocht en krijgen een informatiepakketje van de kerk.  
- We hanteren in onze gemeente pastoraat op afroep. Gemeenteleden die zelf aangegeven 

hebben graag bezoek te willen, krijgen dit  1 á 2 keer per jaar. Daarnaast hopen we op ogen en 
oren van de gemeente die aangeven waar bezoek gewenst is. Voor meldingen wat betreft het 
pastoraat door gemeenteleden hebben we één aanspreekpunt. Bij hem/haar kunnen 
gemeenteleden aangeven waar volgens hun bezoek gewenst is. Zij/hij staat met naam en 
telefoonnummer vermeld in het kerkblad. 
Hij/zij geeft dit dan door aan de betreffende ouderling(e). 

- Nieuwe ouderlingen, pastorale medewerkers stellen zichzelf voor in de wijk d.m.v. het 
rondbrengen van informatiekaarten waarop de naam van de ouderling en pastorale 
medewerkers van de betreffende wijk staan met hun telefoonnummers, daarnaast ook de 
vermelding van de predikant.. Op deze kaart wordt gevraagd of mensen behoefte hebben aan 
bezoek. En spreekt de nieuw gekomen ouderling de wijk door met de aftredende ouderling en 
neemt het bezoekwerk van hem/haar over. 

 
Verwachte ontwikkelingen voor de periode 2021-2025: 
 

- Het wordt voor het pastorale werk steeds moeilijker vrijwilligers voor langere tijd aan te 
trekken. Maar mensen van nu zoeken wel binding en verbinding. Daarom wordt intensief 
gezocht naar een nieuwe opzet en aanpak van het pastoraat, waarin gemeenteleden  zelf 
gestimuleerd worden naar elkaar om te zien en verbindingen aan te gaan. 

- Het aantrekken van een pastoraal medewerker voor het zorgcentrum en aanleunwoningen. 
    
 
 

 


