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HOOFDSTUK 1 Missie en Visie 
 

 
Missie en Visie  
 
Missie: 
Wij willen een gemeenschap vormen die leeft vanuit Gods liefde en genade. Wij ervaren daarbij dat 
wij door het evangelie worden aangesproken en wij weten van de verantwoordelijkheid die hoort bij 
de  belofte ‘een kind van God’ te mogen zijn.  
 
 
Visie: 
We willen mogelijkheden creëren  voor  ontmoetingen  met God, de ‘eigen’ gemeenteleden en de 
woon/leefomgeving. 
 
 
Nader uitgewerkt naar de verschillende deelvisies betekent dit voor: 
 
De eredienst 
Op zondagen (en enkele andere momenten) komen wij bij elkaar om de eerste dag van de week, de 
band met God en de verbondenheid met elkaar te vieren. Wij danken God voor de Schepping, voor 
het vertrouwen en voor het voorrecht om kind van God te mogen zijn. 
Wij doen dat door samen te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Wij doen dat ook door van tijd 
tot tijd de doop en de maaltijd van de Heer te vieren. 
 
Wij weten ons hierbij verbonden met de plaatselijke tradities en streven naar samenwerking met de 
andere wijkgemeentes binnen de PKN Hardenberg-Heemse. Wij staan open voor veranderingen en 
stimuleren initiatieven voor meer hedendaagse vieringen. 
 
Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn en zullen daarom als vanzelfsprekend aandacht hebben 
voor elkaar. Gasten willen wij, in woord en daad, laten ervaren dat wij blij zijn met hun aanwezigheid. 
(Zie verder hoofdstuk 3) 
 
 
Pastoraat 
Wij vinden dat omzien naar elkaar een wezenlijk onderdeel is van onze kerkelijke gemeenschap. Dit is 
een taak waartoe ieder gemeentelid zich geroepen mag weten.  
Hiernaast zijn er bijzondere vormen van pastoraat voor verschillende doelgroepen.  
Naast het pastoraat dat door vrijwilligers wordt gedaan zijn er ook taken binnen het pastoraat voor 
‘professionals’.  
Om het pastoraat ‘goed’ te organiseren is er in het verleden een inventarisatie gemaakt van de 
wensen rondom het pastoraat. Deze inventarisatie houden wij ‘up to date’. 
Daarnaast willen wij in de komende jaren initiatieven ontwikkelen om het pastoraat nog meer iets 
van ons allemaal te maken. (Zie verder hoofdstuk 4) 
 
 
Missionair 
Wij zijn een kerkelijke gemeenschap in Heemse. Wij weten ons als leden van onze wijkgemeente 
gezegend, maar Christus roept ons op om ook tot een zegen te zijn in de wereld.  Daarom kijken we 
ook om ons heen en vragen ons af wat we voor de mensen in de wijk binnen de burgerlijke 
gemeente van Heemse kunnen betekenen. Wij willen daarom voortdurend op de hoogte blijven van 
de vragen en behoeftes die daar zijn. Wij willen in dit beleidsplan nieuwe initiatieven ontwikkelen om 



3 

 

Beleidsplan wijkgemeente Heemser Esch 2019-2023 

hieraan extra aandacht te geven. (Zie verder hoofdstuk 5). Waar mogelijk zullen we dat doen met 
andere kerkgenootschappen/wijkgemeenten in Heemse. 
 
 
Diaconaat 
Wij willen daadwerkelijk een helpende hand uitsteken naar hen die daar behoefte aan hebben. We 
beperken ons hierbij niet tot onze eigen gemeenteleden. Niet alleen vragen binnen onze burgerlijke 
gemeente, ons land, maar ook problemen wereldwijd krijgen onze aandacht.  Wij zoeken hierbij 
zoveel mogelijk de  samenwerking met andere instanties.  
We willen aandacht blijven geven aan de activiteiten van Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking  (ZWO) om zo oog te blijven houden voor onze ‘verre naaste’. 
(zie verder hoofdstuk 5 en het beleidsplan van de diaconie eventueel met een link naar de website?) 
 
 
Leren 
Wij zijn een vierende gemeenschap en onderschrijven  de noodzaak om ook een lerende 
gemeenschap te zijn.  
Wij willen gemeenteleden (en buitenstaanders) de gelegenheid bieden om zich persoonlijk verder te 
ontwikkelen. Wij spelen in op de behoeftes die er zijn. (Zie verder hoofdstuk 6) 
 
 
Beheer en financiën 
Onze wijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Een goede 
vertegenwoordiging in het college van Kerkrentmeesters, die onze financiën beheert, blijft daarom 
noodzakelijk. Ook zal de kerkenraad zich er voor in blijven zetten om de gemeenteleden op hun 
financiële verantwoordelijkheid te wijzen.  
(zie verder hoofdstuk 7) 
 
 
Jeugd 
Nog toevoegen 
 
 
 
 
 

Veel afspraken die we in het verleden hebben gemaakt, zijn opgenomen in de kerkenwerkmap. Deze 
is in te zien via deze link:  
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HOOFDSTUK 2: Beschrijving wijkgemeente en burgerlijke gemeente 
 

 
2.1 Wijkgemeente Heemscher Esch 
 
Onze wijkgemeente maakt deel uit van de PKN gemeente Hardenberg Heemse. Ze  is per 1 april 2007 

ontstaan door een fusie tussen de voormalige Gereformeerde Kerk te Heemse en  Wijk 2 van de 

Hervormde Gemeente Heemse. (Hazenbos, Norden en Vogelbuurt). 

Onze wijkgemeente strekt zich globaal uit vanaf het Oelenveer tot aan de kerkelijke grenzen met 

Mariënberg, Ommen, Dedemsvaart, Lutten en N 343 (Jachthuisweg even nummers, Haardijk) 

De wijkgemeente Heemser Esch heeft een fte van 1,1.  

Die wordt ingevuld door een kerkelijk werker 0,5 

Een predikant 0,5 fte 

Een predikant voor 0,1 

De wijkgemeente is verdeeld in 16 secties van 25 tot 50 adressen. Elke sectie heeft een wijkteam. Dat 

bestaat idealiter uit een ouderling, een diaken en een aantal contactpersonen. 

 
 
 
2.2 Burgerlijke gemeente Heemse 
 
 
Wij realiseren ons in  toenemende mate dat we als kerkelijke gemeente deel uitmaken van de 
burgerlijke wijk “Heemse”. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee: Christus had oog voor 
ieder mens die op Zijn pad kwam. In de komende jaren willen we ons bewuster worden wat onze 
eigen leefomgeving is: Hoe brengen wij onze gemeente, c.q. onze leefomgeving beter in kaart?  Hoe 
worden wij transparanter en hoe krijgt de kerkenraad beter zicht op wat er zich in de gemeente 
afspeelt?  Doel hierbij is het beleid (beter) te kunnen sturen en met onze mogelijkheden wat te 
betekenen voor onze leefomgeving. 
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HOOFDSTUK 3: De eredienst  
 
De huidige vormen voor onze eredienst hebben we beschreven in de “kerkenwerkmap”.  
(hier link naar de kerkenwerkmap vermelden) 
 
Beleidsvoornemens: 
 
3.1. Meer (en betere) PR 
Moderne communicatiemiddelen bieden veel mogelijkheden die nu nog nauwelijks benut worden. 
Als we bijv. de e-mailadressen van onze gemeenteleden zouden hebben, kunnen we hen beter op de 
hoogte houden van diensten en activiteiten die we willen gaan houden. 
Het sturen van een herinnering is dan ook gemakkelijk.  

 

Beleidsvoornemen: Wij streven er naar zoveel mogelijk mailadressen van gemeenteleden te 

verzamelen zodat we hen doelgericht kunnen benaderen.  

 

Kerkdiensten rechtstreeks uitzenden 

Ook willen we het mogelijk maken dat onze kerkdiensten rechtstreeks worden uitgezonden. Er is al 

onderzoek gaande naar de kosten. Ideaal was als dit door de AKL voor alle wijkgemeenten zou 

kunnen worden aangeschaft. Dat lijkt door de financiële situatie van onze gemeente lastig. De 

diaconie ziet echter ook mogelijkheden, omdat daardoor de kerktelefoon abonnementen kunnen 

vervallen. Ook zouden we zelf (een deel van) de financiering op ons kunnen nemen door het 

wijkfonds aan te spreken. Laten we ons voornemen om dat de komende jaren hoe dan ook te 

realiseren.  

 

3.2. Andere vormen in de eredienst durven onderzoeken. 

De eredienst heeft een centrale plaats binnen onze kerkgemeenschap, maar is nog 
eenrichtingverkeer. Het lijkt ons goed dat we (meer)met elkaar in gesprek gaan over ons geloof en de 
dienst interactiever maken. Meer als participant, minder als consument.  Er is al heel veel 
geëxperimenteerd met de eredienst maar wat blijkt: Uiteindelijk komt men toch steeds weer op de 
oude vormen uit: Lofprijzing, gebed, overdenking e.d. De vorm van onze liturgie is eeuwenoud en 
ijzersterk; dat blijkt. Maar binnen die kaders, willen we proberen het bovenstaande voornemen uit te 
voeren. 
 
3.3. “Ga het geloofsgesprek aan”.  
We willen in de komende jaren zoeken naar vormen waarin mensen elkaar in kleine groepen 
ontmoeten en hun leven / geloof daarin te delen. Dit willen we proberen zowel rond de eredienst als 
in de huiskamer vorm te geven.  
 
Wat gebeurt er eigenlijk door de week? Weten we welke gespreksgroepen er zijn? Hoe zijn die 
georganiseerd? Werken ze met een thema, of is het een groep leeftijdsgenoten (bijv. 25 plus groep). 
Zijn er bijbelstudiegroepen? 
Al die activiteiten gaan we in kaart brengen. We gaan een gesprek met hen aan. Wat zou de relatie 
dan zijn met “Zin In”? Na de inventarisatie gaan we beleid maken: we bouwen verder op wat er is én 
van daaruit zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
Mogelijk  biedt dit ook kansen om er rand- en buitenkerkelijke mensen bij te betrekken. Bij een 
thematische aanpak zou dat kansrijk kunnen zijn. 
 
 
3.4. Beamergebruik bevorderen 
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Ook speelt de beamer in toenemende mate een rol, maar die heeft eigenlijk geen wezenlijke invloed 
op de liturgie als zodanig; illustreert eigenlijk meer. Toch wordt dit als positief en eigentijds ervaren. 
Niet elke voorganger doet dat, maar dat levert de variatie waar we ook wel blij mee zijn. We willen 
het in ieder geval niet kwijt. Het verdient zelfs stimulering. We willen de vaste voorgangers bij ons 
stimuleren om gebruik te maken van dit medium, evt. door een cursus te volgen over de 
mogelijkheden van het gebruik van dit soort media tijdens de eredienst. 
 
 
 
3.5. Eigentijdse vormen  
De eredienst kent eigenlijk twee zijden. Er is het aspect van de gemeenschap; het ontmoeten van 
elkaar, maar ook de individuele kant in de ontmoeting met God. We vinden beide  belangrijk. We 
kunnen wel onderdelen van de liturgie anders vorm gaan geven/anders noemen ook. 
 
Bijv. We kunnen een onderdeel als schuldbelijdenis en genadeverkondiging ook anders noemen en 
anders invullen. Er moet dan misschien wel enige tijd voor meditatie zijn. Reflectie over wat er in de 
afgelopen week niet volgens Gods bedoeling is/anders had gekund/beter kan. Dat wil God vergeven 
en ieder van ons mag vandaag een nieuwe start maken. Aan de hand van de bijbel ontdekken we dan 
wat God van ons vraagt in het hier en nu. We denken na over hoe je dat zelf in het dagelijks leven 
vorm kan geven / hierin kan groeien. Wij denken dat het gesprek hierover helpt om te groeien in 
geloof. 
 
 
3.6. Eigentijdse en begrijpelijke taal in de eredienst 
Bovenstaand idee is daar een mooi voorbeeld van. 
Misschien moeten we zo meer dingen uitleggen die voor ons verstaanbaar en begrijpelijk zijn. 
M.a.w. de taal in de eredienst, ook de uitleg van de bijbel, moet een duidelijke relatie hebben met de 
hedendaagse praktijk. Dit zou eigenlijk een ijkpunt moeten zijn voor elke eredienst. 
In elke kerkenraadsvergadering hebben we een agendapunt : “Bij de erediensten”. Dat zou een prima 

gelegenheid bieden om hier eens extra aandacht aan te besteden.  

 
 
3.7. De muziek in de eredienst 
 
3.7.1 Andere begeleiding/andere instrumenten 
We weten eigenlijk niet wat de gemeente wil horen. Mensen horen in de kerk andere muziek dan ze 
doorgaans zelf zouden kiezen. De mensen horen in de kerk voornamelijk het orgel.  Het zou dus goed 
zijn als de muziek in de kerk ook herkenbaar is en makkelijk in het gehoor ligt. Daarom willen we daar 
in de komende jaren eens extra aandacht aan geven. 
Er komt een “werkgroep eredienst”. Deze groep zou bijv. instrumentalisten kunnen zoeken. Zij 
zouden al of niet samen met de organist de gemeente kunnen begeleiden en/of musiceren voor en 
na de dienst. 
We gaan op zoek naar mogelijkheden om af en toe een band uit te nodigen. We willen echter ook 
onderzoeken of we het samen met andere wijkgemeenten kunnen organiseren. Of mensen van 
buiten onze kerk? 
 
 
3.7.2 We gaan ook liederen zingen uit andere bundels bijv. de bundel Opwekking  
Er is al een werkgroepje dat naar mogelijkheden zoekt om deze liederen te promoten. Er: 
-is een zanggroepje gevormd dat in gezamenlijke diensten opwekkingsliederen zingt 
-is verleg met predikanten 
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-is een lied van de maand en dat komt nu uit opwekking 
-is een lijstje met beschikbare pianisten  
-komt een lijst van liederen die wel door de organist begeleid kunnen worden 
-komt overleg met de organisten 
Deze werkgroep gaat nadenken over alle voorstellen die hier boven staan. Een combinatie met de te 
vormen werkgroep eredienst zou goed zijn . 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4: Pastoraat  
 
In het vorige beleidsplan is extra nadruk gelegd op het pastoraat. Binnen de wijkgemeente is er in 
2013 een enquête gehouden, waardoor van iedereen bekend is  wat zijn/haar wensen zijn t.a.v. het 
pastoraat. Het is ons gelukt om deze wensen in kaart te brengen en in de afgelopen beleidsperiode is 
aan deze wensen voldaan. 
 
Wij willen in dit nieuwe beleidsplan graag voortzetten wat bereikt is. Toch willen we ons pastoraat 
nog eens goed onder de loep nemen. De (financiële) situatie van onze gemeente noodzaakt ons 
daartoe. In de loop van de komende jaren zal Neeltje Jonkers met pensioen gaan en het is niet zeker 
of er in haar plaats een opvolg(st)er benoemd mag worden. Dat daagt ons uit om te kijken naar 
andere mogelijkheden.  
We willen in het pastoraat nog meer de nadruk gaan leggen op het “omzien naar elkaar”. Het 
pastoraat moet nog meer iets worden van gemeenteleden onderling en minder van betaalde 
professionals. Op die manier kunnen we het te verwachten “personeelsprobleem” oplossen, zonder 
dat het pastoraat er op achteruit gaat. 
 
We willen onderzoeken of het instellen van een pastoraal team een mogelijkheid biedt om 
bovengenoemd pastoraat te organiseren. Bij het pastoraal team hoort ook een pastoraal 
coördinator, zoals deze in enkele andere wijken al functioneert. In overleg met de kerkenraad en de 
professionals wordt overlegd wie welke taken voor zijn/haar rekening zal nemen. 
Hierbij moet ook nagedacht worden over de rol van de huidige contactpersonen. 
 
Wij hopen/verwachten dat er binnen het pastoraal team ook nagedacht wordt en initiatieven 
worden ontwikkeld om de (pastorale) ontmoeting tussen de gemeenteleden te bevorderen. Wij 
denken hierbij bijvoorbeeld aan het koffiedrinken na de kerkdienst. Hoe kunnen wij er voor zorgen 
dat er ook aandacht is voor gasten/nieuwkomers.   
Een ander thema is om na te denken over de vraag hoe wij nieuw ingekomen gemeenteleden (beter) 
wegwijs en vertrouwd kunnen maken met onze wijkgemeente. 
 
In het kader van het jongerenpastoraat moet gezocht worden naar mogelijkheden om jongeren met 
elkaar en met de predikant in gesprek te laten komen.  
 
Omzien naar gasten” en “naar nieuw ingekomenen”; “elkaar leren kennen” en “de open kerk” 
We willen nieuwe wijkgemeenteleden beter ontvangen dan nu gebeurt. Het kerkelijk bureau stuurt 
hen een envelop met informatie over onze wijk. Wij hebben aangegeven dat we deze envelop liever 
zelf willen brengen. Dat zal nu gebeuren. Ook naar de inhoud van deze envelop willen nog eens goed 
kijken. Dat kan beter. 
Dat zal ook inhouden dat we actiever willen omgaan met het kennismakingsbezoek. We gaan dit 
beleid met kerkenraad en contactpersonen bespreken op een toerustingsavond. 
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We gaan “nieuwe mensen” begeleiden naar de kerk. We stellen hen, indien ze daar geen bezwaar 
tegen hebben, voor aan de gemeente in een morgendienst. We vragen hen te blijven koffie drinken. 
En/of we koppelen hen aan generatiegenoten. 
Het omkijken naar gasten vraagt om betrokkenheid van alle gemeenteleden. We gaan dat onder hun 
aandacht brengen op bijv. een gemeenteavond, maar ook d.m.v. (nog te ontwikkelen) 
communicatiemiddelen.  
 

 
 
 
 
Hoofdstuk 5: Missionair gemeente zijn en diaconaal gemeente zijn 
 
In het eerste hoofdstuk  (missie visie) staat het volgende:  
 
“Wij zijn een kerkelijke gemeenschap in Heemse. Wij weten ons als leden van onze wijkgemeente 
gezegend, maar Christus roept ons op om ook tot een zegen te zijn in de wereld.  Daarom kijken we 
ook om ons heen en vragen ons af wat we voor de mensen in de wijk binnen de burgerlijke 
gemeente van Heemse kunnen betekenen. Wij willen daarom voortdurend op de hoogte blijven van 
de vragen en behoeftes die daar zijn. Wij willen in dit beleidsplan nieuwe initiatieven ontwikkelen om 
hieraan extra aandacht te geven. 
 
“Wij willen daadwerkelijk een helpende hand uitsteken naar hen die daar behoefte aan hebben. We 
beperken ons hierbij niet tot onze eigen gemeenteleden. Niet alleen  vragen binnen onze burgerlijke 
gemeente, ons land, maar ook wereldwijd krijgen onze aandacht.  Wij zoeken hierbij zoveel mogelijk 
de  samenwerking met andere instanties.  
We willen aandacht blijven geven aan de activiteiten van Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking  (ZWO) om zo oog te blijven houden voor onze ‘verre naaste’.” 
 
Deze gedachten willen we eerst wat nader uitwerken om dan te komen tot concrete beleidslijnen 
voor de komende 4 jaren. 

- Missionair komt van het woord “missie”. Jezus werd naar deze wereld gezonden met een 

missie: Gods liefde en genade voor ieder mensenkind duidelijk maken. Dat deed Hij enerzijds 

door zich te laten voeden in de synagogen door de goede woorden van God. En anderzijds 

deed Hij dat door concreet allerlei mensen op straat, in buurten enz. op te zoeken. Hij deed 

dat op twee manieren: met woorden én met daden. Die waren bij Hem vaak nauw met 

elkaar verbonden. De ene keer lag er veel nadruk op het woord (Bergrede bijvoorbeeld). Een 

andere keer lag er veel nadruk op de daad (het delen van het brood bijvoorbeeld) . Wij delen 

op een andere manier in diezelfde missie: Wij zijn gezegend om tot zegen te zijn in onze 

eigen plek waar wij wonen. Dat willen we ook doen, met woorden en met daden. En net als 

Jezus willen we dat doen in het openbaar, ons niet schamend voor ons geloof, maar er juist 

zelf gul uit levend en eruit delend.  

 

- Omdat woord en daad bij Jezus wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden, maken we 

van dit hoofdstuk – missionaire gemeente en diaconale gemeente – één hoofdstuk. Het geeft 

aan dat we ons bewust zijn van het feit dat woord en daad bij Jezus én bij zijn gemeente – bij 

ons in Heemser Esch dus ook – onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
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- In het vorige beleidsplan waren de gedachten rond “missionair” en “diaconaal” vooral gericht 

op “buiten Heemse”. Die lijnen zijn er nog steeds en zullen we in deel 2 van dit hoofdstuk 

opnieuw benoemen. We realiseren ons dat onze opdracht niet stopt bij de grenzen van 

Heemse. We zijn praktisch verbonden met de diaconieën van Heemse-West en Marslanden, 

met het College van Diakenen én in de gezamenlijke ZWO-commissie. Er was gedurende de 

vorige beleidsperiode (2014-2018) voldoende reden om eerst intern in onze gemeente aan 

onderlinge verbondenheid te werken. Nu daar veel in gewonnen is, is er alle aanleiding om 

de blik nu ook richting onze eigen leefomgeving te wenden, want als we alleen voor onszelf 

gemeente zijn, miskennen we een deel van wie Christus is én wat zijn volgelingen zouden 

mogen/moeten zijn.  

 
5.1. Hoe kunnen wij zegen delen in onze eigen leefomgeving?  

 

Dat doen we langs drie lijnen: 

 

LIJN 1: We willen laten zien wie en wat we zijn; we willen onze wijkgemeente op de kaart 

zetten en daarom streven we naar een goede PR. 

 

In dat kader brengen we een kleine groep mensen bij elkaar die zich actief met PR gaat bezig 

houden.  Deze groep krijgt als taak: 

- Beleid ontwikkelen op het gebied van het onderhouden van de webpagina op onze 

plaatselijke site van de PKN-Hardenberg-Heemse 

- Beleid te ontwikkelen op het gebied van het onderhouden van Facebookberichten van PKN 

Heemse én nieuw beleid te ontwikkelen op gebied van andere social media, waaronder de 

Scypio app. 

- Te onderzoeken of ook andere vormen van PR (flyers, plaatselijke pers) ons kunnen helpen 

bij mensen in Heemse in beeld te komen 

 

Op deze media willen we regelmatig berichten posten van activiteiten die voor mensen 

buiten onze kerkgemeenschap van belang kunnen zijn zoals: 

- Activiteiten rond christelijke feestdagen 

- OPA 

- Activiteiten die in en rond “De Esch” worden georganiseerd (noaberlunch, tafels van hoop, 

cadeautjesmarkt)  

 

Waar mogelijk doen we dit samen met andere kerkgenootschappen 

 

Lijn 2: We willen in contact komen met mensen in de wijk zélf. Daarbij realiseren we ons 
dat onze wijk Heemser  Esch qua samenstelling zeer divers is. Van “lage inkomens” 
(Norden) tot “hoge inkomens” (Heemserbos); van plattelanders (Rheeze, Rheezerveen, 
Heemserveen) tot flatbewoners  enz.  
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In dat kader streven we er als diaconie naar om in de komende vier jaren minstens 3 

projecten op te zetten die ten goede komen aan (delen van) onze wijk. In dat kader denken 

we aan 

 

a. Een project in wijk Norden, waar mogelijk in samenwerking met de wijkvereniging en het 

wijkgebouw daar.  

b. Een project voor ouderen – we hebben daar veel van in onze eigen wijkgemeente én in 

onze burgerlijke wijk – op het gebied van omzien naar elkaar en het  doorbreken van 

eenzaamheid. Daarbij willen we leren van de eetprojecten die er zijn in onze wijk (in het 

wijkgebouw en bij Hetty Hietland en Renée Ledegang) 

c. Een project in één van de andere wijken 

 

 
De hiervoor benodigde sociale gegevens vinden we in hoofdstuk 2 
 
 
Lijn 3: We willen de goede dingen die we zelf in huis hebben, delen met anderen 
De gedachte daarachter is dit: We hebben een warme gemeenschap waarin veel goeds is. 
Dat willen we niet als een “besloten gemeenschap” vasthouden, maar dit door open en 
gastvrij te zijn, delen met de mensen buiten onze (wijk-) gemeente.  
Daarbij denken we aan: 
 
a. Een actief beleid op het verwelkomen van nieuwe leden van onze wijkgemeente. Hoe 

kunnen we hen introduceren binnen onze kerkdienst, binnen onze 

zondagochtendbijeenkomst (koffie)? Dit zal tot stand moeten komen door samenwerking 

tussen wijkouderlingen, koster en predikant. 

b. Op vrijdag is de kerk altijd open i.v.m. OPA (Oud Papier Actie) Er komen heel veel mensen 

hun papier brengen en maken dan vaak een praatje. Er zou op vrijdag bijv. een open huis 

gehouden kunnen worden in de Esch. Mensen worden dan uitgenodigd om gezellig even 

de Esch aan te doen.  

Er zou ook een pastoraal spreekuur kunnen zijn, of anders gezegd: De predikant is 

aanwezig voor een gesprek. 

 

Lijn 4: ”Demografische kaart”  

In het eerste jaar (2019-2020) willen we de burgerlijke/gemeentelijke wijk in kaart brengen 

voor wat betreft de demografische gegevens en inventariseren wat de daarmee 

samenhangende behoeften zijn. Het initiatief ligt bij de diaconie in samenwerking met de 

wijkouderlingen.   

 

 

5.2. Participatie in andere activiteiten buiten onze wijkgemeente.  

 

In het vorige beleidsplan stond daarover en we herhalen dat, omdat we het nog steeds als 

onze taken zien: Voor de beleidsparagraaf van de diaconie verwijzen we naar het beleidsplan 

van het College van Diakenen van de PKN Hardenberg Heemse. Daarnaast blijven we actief 
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betrokken bij de overkoepelende commissie ZWO van onze plaatselijke protestantse 

gemeente Hardenberg-Heemse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Vorming en Toerusting  
 
Binnen onze (wijk-)gemeente zien we verschillende vormen van vorming en toerusting: 
 
1). Zin-in activiteiten (PKN Hardenberg-Heemse breed)  
2). Aanvullende activiteiten rond de Hessenwegkerk 
3). Allerlei groepen  
 
Ad. 2 
Beleidsplan Hessenwegkerk - onderdeel Vorming en Toerusting  
We willen vanuit verbinding de ontmoeting en verdieping van ons geloof stimuleren. Verdieping gaat 
om ontwikkeling van gevoel, houding, kennis en vaardigheden. Vanuit een open en gastvrije houding 
zijn we in gesprek met leden en niet-leden van onze wijkgemeente. We inspireren elkaar in de 
richting die de Geest ons wijst. 
Dat kan in groepen van wisselende samenstelling: naar leeftijd of juist bewust gemend, jong en oud, 
naar interesse of behoefte. 
 
Activiteiten die worden georganiseerd: 

 Nabespreking van de dienst (ervaring uitwisselen)  

 Gesprek tijdens de koffie na de dienst aan de hand van vragen/stellingen over 

thema/onderwerp 

 Creatief element toevoegen aan/rondom de eredienst waaraan we zelf actief een eigen 

persoonlijke bijdrage leveren en elkaar inspireren.  

Om er achter te komen of dit aanbod in een behoefte voorziet nemen we ons voor om te 
onderzoeken:  

o Is er behoefte?  

o Frequentie: hoe vaak ? 

o Gesprek tijdens koffie kan ook een wandeling van 20 minuten zijn.  

o Thema / vragen / stellingen: bijvoorbeeld aan de hand van een dobbelsteen waarop 6 vragen 

zijn geplakt 

o Creatief: bijvoorbeeld het maken van een schilderij rond advent / kerst waaraan iedereen 

een klein steentje bijdraagt door een klein tegeltje van het geheel in te vullen. Of: iedereen 

neemt één bloem mee wat samen een mooi bloemstuk vormt (en weggegeven wordt).  

 
Ad. 3 We weten/merken dat er binnen onze  wijkgemeente groepen (10-20) zijn die regelmatig 
contact hebben/bij elkaar komen. Dat gaat buiten de kerkenraad om en dat is prima. We zouden dat 
eigenlijk nog meer willen stimuleren. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de “25+  groep” en het lijkt 
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ons goed om “hun model” uit te werken/te intensiveren. Onze voorgangers spelen daar nu een 
kleine rol in. We kunnen de komende jaren eens onderzoeken of dat gewenst zou zijn en daar dan 
voldoende tijd voor beschikbaar stellen. (ombuiging van pastoraat naar groepen). Zie ook wat 
daarover geschreven staat in Hoofdstuk 3, beleidsvoornemen 3. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Beheer en financiën  
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Hoofdstuk 8: Jeugdbeleidsplan Heemse:  2019-2023  
 
Missie / visie ten aanzien van jeugd? WIM STUURT NOG VOORBEELD BAALDER.  
 
Wordt bij elke vorm ook omgezien naar de jongere? Oog voor evt. Problemen bijvoorbeeld in gezin. 
VERPLAATSEN NAAR PASTORAAT.  
 

Jeugdpastoraat: gesprek tussen jeugd en predikant 

 Doel na 2 jaar opzet kunnen maken voor jeugdpastoraat 

 Kennis vergaren, zijn er boeken over dit onderwerp, trainingen? 

 Tijdduur: max 2 jaar 

PR:  

 Zichtbaarheid van jeugdwerk binnen de wijk 

 Sterke band tussen de jeugdleden onderling 

 Reclame maken voor activiteiten/items 

 Door middel van een plan, stelselmatig gebruik van sociale 

media/website/beamer/app/email 

 Scherm in de Esch met activiteiten gelinkt aan de website 

 Tijdduur: max 2 jaar 

Hardenberg Breed: 

 Laten weten dat er meer leeftijdsgenoten zijn binnen de gemeente, sterke onderlinge band, 

wij gevoel. 

 Door middel van een jeugdwerker of persoon met gelijke taken inzicht geven in activiteiten 

die Hardenberg breed plaatsvinden 

 PR inzetten Hardenberg breed 

 Tijdduur: max 2 jaar 

Communicatie verbeteren: 

 Informatie is moeilijk te delen en terug te vinden 

 Online storage en meer gebruik van app 

 Medewerkersportal krijgen op de website 

 Tijdduur: max 2 jaar 

Oppas 

 Oppas moet blijven bestaan in Heemse 

 Door middel van reclame, laten weten dat het er is 

 Kaart/uitnodiging maken en versturen naar de doelgroep 

 Tijdduur: max 1 jaar 

Kindernevendienst/Kinderkerk 

 Kinderen uitleg van de bijbel geven aan de hand van een methode, met advent/kerst en de 

40 dagen tijd volgen we een project. 

 Organisatie gaat prima geen actie nodig 

Sirkelslag 

 Leeftijdsgenoten op een eigentijdse manier samen christen laten zijn en hun geloven op een 

actieve manier. 
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 Sirkelslag kids groep 6,7,8 en Sirkelslag Young 12-16 jaar voortgezet onderwijs 

 Dit faciliteren in de Esch 

 Samenwerking Sirkelslag kids met Marslanden, Sirkelslag Young georganiseerd door Teenz 

 Geen concrete actie nodig. 

Kerk en schooldienst 

 Kinderen op de christelijke school laten zien wat de kerk is 

 2 x per jaar kerk en school dienst organiseren voor CBS de Vlinder en CBS Rheezerveen 

 Tijdduur: komende 2 jaar mogelijkheden 2x per jaar onderzoeken  

Basis catechese op school 

 Uitleg over de kerk/geloof 

 Predikant gezicht laten zien op de basisschool  

 Maandelijks is predikant aanwezig op school  

 Tijdduur: binnen 2 jaar 

Lied van de maand 

 Herkenning tussen school en kerk 

 Liedlijst word gemaakt met predikant en juf van school 

 Iedere maand lied van de maand delen via mail met scholen en kerk 

 Geen actie nodig loopt 

 

Vakantiebijbelclub 

 Interkerkelijke evangelisatie voor kinderen van de basisschool 

 2 daagse vermaak door knutselen, zingen, toneel. 

 Geen actie nodig loopt 

   

Tienerdienst 

 Maandelijks het geloven delen met leeftijdsgenoten in eigen ruimte, tijdens de kerkdienst. 

 Een keer in de maand bijbel studie door vaste groep leiding 

 Geen actie nodig loopt 

 

Teenz 

 2 wekelijks bij elkaar komen om het geloof te delen in huiselijke kring van gemeente lid 

 16 jarigen en ouder betrokken houden bij de kerk 

 Opsplitsen in leeftijdsgroepen klas 1,2,3   tweede groep klas 4 en ouder 

 Onderwerpen in twee niveaus aanbieden 

 Bij te groot aantal voor huiskamer op zoek gaan naar alternatieve locatie of 2 tijdstippen 

 Tijdduur: 1 jaar 

Gespreksgroep oudere jeugd met predikant 

 Mogelijkheid voor jongeren om vragen aan predikant te stellen 

 Belijdenis aandragen bij de jongeren 

 Verdieping voor serieuze jongeren 

 Gespreksmomenten organiseren tussen jongeren en predikant 

 Tijdduur: 4 jaar 

Eo jongerendag 

 Positieve geloofsbelevenis voor alle leeftijden 

 Bus faciliteren tegen eigen bijdrage 
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 Entree bewijs laten financieren door de kerk  

 Entree bewijs laten financieren door acties uitgevoerd door de jeugd 

 Tijdduur: 2019 

DJP => maar dan nationaal 

 Als alternatief voor djp, een nationale organisatie onder de aandacht brengen bij de jeugd. 

 Onderzoeken wat hiervoor beschikbaar is 

 Organisator zoeken 

 Tijdduur: 4 jaar 

Familie 

 Activiteiten organiseren voor jong en oud, gezinnen actief betrekken bij de kerk 

 Happy, puzzeltocht/activiteit, palmpaasoptocht 

 Geen actie nodig loopt. 
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HOOFDSTUK 9: De kerkenraad 
 
9.1 Samenstelling 
 
De kerkenraad bestaat voltallig uit: 
 
1 predikant (50%) 
1 ouderling kerkelijk werker (50%) 
1 predikant (10%) 
16 wijkouderlingen 
2 ouderlingen (kerkrentmeester) 
16 diakenen 
2 jeugdouderlingen 
1 jeugddiaken 
1 ouderling met bijzondere opdracht (rouw- en trouwdiensten) 
1 ouderling scriba 
1 voorzitter (ouderling) 
 
Op dit moment hebben we vacatures (ouderlingen , diakenen ) 
 
 
9.2 Taak van de kerkenraad 
 
In een gemeente met meerdere wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad is uiteraard een 
bepaalde taakverdeling. De kerkorde bepaalt dat zaken zoveel mogelijk op de wijkkerkenraad 
besproken worden. De algemene kerkenraad gaat over de zaken die de wijken te boven gaan. 
Voor de wijkkerkenraad blijven de volgende taken:  
1 De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten 
2 Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld 
3 De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming 
4 Het vaststellen van het beleidsplan 
5 Het opzicht over de leden van de gemeente 
6 Het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap der kerken 
7 Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld 
8 Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente 
9 Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd 
 
 
9.3  Organisatie van de wijkkerkenraad  
 
Uit de leden van de kerkenraad wordt een moderamen samen gesteld. Dit bestaat uit 
Ouderling voorzitter 
Ouderling scriba 
Voorzitter diaconie 
Ouderling kerkrentmeester 
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Predikant 
 
Het moderamen vergadert maandelijks. In de vergadering van het moderamen worden zaken voor 
besproken en wordt de agenda voor de kerkenraadsvergadering opgesteld.  Notulen en belangrijke 
zaken worden ter bespreking aan de kerkenraad voor gelegd. Indien er besluiten genomen moeten 
worden, legt het moderamen dat in de agenda (of een bijlage daarvan) voor aan de kerkenraad die 
uiteindelijk een besluit neemt.  
Verder kunnen kerkenraadsleden ten allen tijde agendapunten aandragen. 
Achter elke notulen zit een besluitenlijst die in de volgende kerkenraadsvergadering definitief wordt 
vast gesteld. De kerkenraad vergadert om de twee maanden. 
Deze manier van vergaderen bevalt goed. 
 
De kerkenraadsvergadering begint gescheiden (ouderlingen en diakenen) Het pastoraal beraad 
hebben we vervangen door een pastoraal “spreekuur”; ouderlingen kunnen dan met Henry of 
Neeltje overleggen. 
 
 
9.4 Taakomschrijving ouderling, diaken en contactpersonen 
Deze zijn beschreven in de “Kerkenwerkmap” 
We hebben in het afgelopen jaar wel nagedacht over de taak van de ouderlingen. We kunnen 
moeilijk nieuwe ambtsdragers vinden. Daarom hebben we ons voorgenomen om met de taak van de 
ouderling wat flexibel om te gaan. Zo zouden er bepaalde taken door anderen overgenomen kunnen 
worden. We bepalen dat na een persoonlijk gesprek met de predikant. Dat zou nog wel definitief 
vastgelegd moeten worden. 
 
 
9.5 Beleidsvoornemens: 
Transparantie en communicatie 
We gaan goed naar de gemeente communiceren waar we als kerkenraad mee bezig zijn en wat we 
hebben besloten of verbeterd. We willen daarmee de betrokkenheid van de wijkgemeente 
vergroten. 
 
Formatie predikant en kerkelijk werker 
Neeltje Jonkers zal binnen 4 jaar met pensioen gaan. Als we uit gaan van het beleidsplan van de 
Algemene Kerkenraad, mogen we een opvolgster benoemen. We moeten echter ook rekening 
houden met het feit dat dit financieel toch niet haalbaar is. We kunnen daar op dit moment dus nog 
geen beleid op maken. We maken t.z.t. een plan.  
Wel nemen we ons voor om i.o.m. Henry Dorgelo een profielschets op te stellen, zodat er een 
werkverdeling ontstaat die tot beider tevredenheid zal zijn. 
 
Jaarlijks zullen we met dit beleidsplan in de hand een jaarplan opstellen voor de wijkkerkenraad 
waarin we aandachtspunten en speerpunten voor het nieuwe seizoen formuleren om zo doelgericht 
mogelijk bezig te zijn. 

 
Er is in toenemende mate sprake van samenwerking met wijkgemeente Heemse West. We 
onderzoeken de mogelijkheden om dit verder te intensiveren, wat eventueel kan uitlopen tot een fusie.  
 
 
 
 
Vastgesteld: 27 juni 2019 


