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Inleiding 

 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente in Bruchterveld. Dit beleidsplan 2021-2025 
is gebaseerd op de missie en visie, zoals is verwoord op de volgende pagina. Het vorige beleidsplan 
is vastgesteld op 10 juli 2017. We hebben ervoor gekozen om de destijds daarin opgenomen 
beleidsdoelen ook als leidraad te laten zijn voor het opstellen van dit beleidsplan. Voor een deel zijn 
deze doelen gehaald, maar uit analyse blijkt dat we met een gerust hart het merendeel van deze 
doelen opnieuw kunnen stellen door ze op te nemen in dit plan. Helaas moest door het sluiten per  
1 mei 2021van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een streep worden gezet door de samenwerking 
met die kerk. Dit beleidsdoel komt dan ook te vervallen. 
 

Hoe zijn we tot dit beleidsplan gekomen? 
 
De kerkenraad heeft als eerste stap in twee (fysieke) vergaderingen gesproken over onze missie en 
visie, en de thema’s waarvan zij denkt dat die de komende vier jaar van belang zijn voor onze 
gemeente. In de eerste vergadering werd er vooral geëvalueerd en in de twee vergadering zijn de 
verdere stappen gezet voor het plan. Zij heeft hierbij uitgesproken dat ze mede als gevolg van de 
ophanden zijnde predikantswissel ook nu graag een zo’n breed mogelijk draagvlak wil voor het nieuwe 
beleidsplan. Omdat het door de pandemie niet mogelijk is gebleken de gemeenteleden nadrukkelijk te 
betrekken bij het opstellen van dit beleidsplan, willen we nog graag de vruchten plukken van de 
resultaten van de in het voorjaar 2017 georganiseerde groothuisbezoeken, waarin gemeenteleden 
toen onderling hebben gesproken over onze missie, visie en thema’s.  
 
Ook de gemaakte analyse van onze gemeente over de sterke en minder sterke punten wordt weer 
een plek gegeven in dit beleidsplan. Nadat de kerkenraad dit beleidsplan heeft vastgesteld, willen we 
door “het brede draagvlak” dit plan ook in een vervolgochtend of -avond aan de gemeente 
presenteren.  
 

Wat is het doel van ons beleidsplan? 
 
We willen richting geven aan het werk dat we in de komende vier jaar gaan doen in onze gemeente. 
Het beleidsplan verwoordt ons verlangen naar hoe we in die jaren gemeente willen zijn en beschrijft 
wat we wel/niet gaan doen. 
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Missie “We hebben jouw hart nodig” 

 
 
Wij zijn een warme, meelevende gemeenschap die samenkomt in de naam van God. We vinden 
variatie in kerkdiensten belangrijk. Ook elkaar en God ontmoeten vinden we belangrijk. We laten 
daarbij iedereen in zijn/haar waarde, je mag jezelf zijn in onze gemeente. Door de Heilige Geest weten 
wij ons verbonden met elkaar. 

      
Organisatie 
 
Voor de organisatie van onze gemeente verwijzen wij u naar de plaatselijke regeling, zie bijlage 1 en 
de website van onze gemeente, www.pgbruchterveld.nl. 

 

Visie (concreet beeld voor onze toekomst) 
 
Wij als gemeente: 

 leven vanuit vertrouwen in onze Heer; 

 blijven de komende vier jaar ruimte geven aan elkaar zodat God ieders leven kan 
laten bloeien en dat ieder zijn/haar talenten kan inzetten voor het Rijk van God; 

 vinden omzien naar elkaar belangrijk; 

 houden gevarieerde kerkdiensten en blijven over de inhoud daarvan in gesprek met 
elkaar, traditie en vernieuwing gaan daarbij hand in hand; 

 vinden het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen op welke manier dan ook betrokken zijn 
bij onze gemeente. 

 
We zijn tot deze visie gekomen door een analyse van onze gemeente, gemaakt in 2017 en 2021 door 
de kerkenraad en gemeenteleden (zie de volgende bladzijde 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 
 



 5 

 
Structuur van onze gemeente 

(deels) ontleend uit de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2020 

 
 
Aantal wijkgemeenten:      1 
 
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden:   1  
 
Predikanten - bezetting in FTE Bezetting:   0,8 (parttime) 
 
Overige betaalde medewerkers  
 
Aantal overige betaalde medewerkers:    1  
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE:  1  
 
Ouderlingen  
 
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)   6 
Waarvan vacatures       2 
 
College van kerkrentmeesters 
 
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester     2  
Waarvan vacatures       0  
Aantal kerkrentmeesters      5  
Waarvan vacatures       0  
 
College van diakenen   
 
Aantal diakenen       6  
Waarvan vacatures       1  
  
Leden  
 
Aantal belijdende leden      339  
Aantal doopleden       298  
Totaal aantal leden       637  
 
Pastorale eenheden  
 
Aantal pastorale eenheden      274 
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Analyse van onze gemeente 

 

Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van onze gemeente? 
 
We zijn als gemeente sterk in: 
 

 Omzien naar elkaar; 

 Openheid;  

 Gevarieerde kerkdiensten; 

 Aandacht geven aan verschillende doelgroepen; 

 Ieder mag zichzelf zijn; 
 
We zijn als gemeente minder sterk in: 
 

 Praten over ons geloof; 

 Niet met alle doelgroepen in contact staan (mensen die niet mobiel zijn, 
randkerkelijken); 

 De leeftijdsopbouw van onze gemeente  
 

Wat zijn kansen en bedreigingen voor onze gemeente? 
 
Kansen voor onze gemeente: 
 

 De deuren van onze kerk openhouden, laagdrempelig zijn; 

 Samenwerking met de basisschool De Wiekslag; 

 Communicatie naar buiten toe; 

 Verbindingen aangaan in dorp en gemeente ; 

 Online diensten. 
 
Bedreigingen voor onze gemeente: 
 

 Afhankelijk zijn van woonvoorziening in ons dorp zodat jongeren en ouderen er 
blijven wonen (en dus evt. bij onze kerk betrokken kunnen zijn); 

 Minder gemeenteleden bezoeken de kerkdiensten;  

 Levensstijl van mensen verandert (er is niet meer de vanzelfsprekende keuze 
voor kerkgang b.v.); 

 Het vertrekken van jongeren en ouderen naar Hardenberg; 

 Online diensten; 

 Geen full time voorganger en; 

 Vacatures ambtsdragers. 
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Doelen beleidsplan 

 

 
Op de volgende bladzijden vindt u de 6 doelen die zijn opgesteld in dit beleidsplan: 
 

1. Betrokkenheid gemeenteleden 20 – 50 jarigen 
2. Jeugdwerk 
3. Vertrouwen in de Heer 
4. Kerkdiensten 
5. Communicatie 
6. Beheer 

 
Per doel is omschreven wat het doel precies inhoudt in dit beleidsplan. Daarna concrete stappen om 
te zetten en, waar het mogelijk is, ook een start en een eindmeting. Dit om te zien of het gestelde doel 
ook gehaald is. Dit zal niet voor alle doelen concreet meetbaar zijn, maar waar het kan willen we het 
graag zichtbaar maken. 
 
Als laatste is een planning toegevoegd. Wij zijn een gedreven gemeente, maar onze valkuil is ook dat 
we veel dingen starten en minder zaken afmaken. De belasting van de kerkenraadsleden is al 
behoorlijk en daar horen dus ook keuzes bij. Vandaar ook een bewuste keuze over wat, wanneer 
zaken op te pakken. 
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Betrokkenheid gemeenteleden 20 – 50-jarigen 

 

Beleidsdoel 1 
 
Omdat dit beleidsdoel een rechtstreekse link heeft met het beleidsdoel jeugdwerk (zie hierna) worden 
voor de concrete doelen/ stappen om te zetten/actiepunten en de planning verwezen naar dat 
beleidsdoel. Dit beleidsdoel fungeert dan ook als aanjager voor het beleidsdoel jeugdwerk. 
Ook wordt nog verwezen naar de onlangs door de Kerkenraad geaccordeerde notitie 
Toekomst kinderwerk. Deze notitie is als bijlage 2 toegevoegd aan dit beleidsplan. 
 
Bij dit beleidsdoel – uitmondend in een zeer belangrijk actiepunt - wordt in grote lijnen de 
aanbevelingen geaccentueerd voor de betrokken midden generatie binnen onze gemeente.  
Tijdens de gesprekken met de ouders stond ook hun eigen betrokkenheid centraal. Hieruit kwamen 
een aantal waardevolle punten naar voren die als volgt zijn verwoord:  
 

1. Verandagesprekken en gesprekswandelingen zijn vormen van gesprek en ontmoeting die erg 
aanspreken.  

2. Aanbevelingen voor de kerkdienst: 

 De preek moet een link leggen met het heden. Het is belangrijk dat we de preek kunnen 
volgen en er iets mee kunnen in het dagelijks leven! 

 Muziek is voor veel ouders dé vorm waardoor ze worden aangesproken op hun geloofsleven. 
Afwisseling van liederen tijdens de kerkdienst is erg belangrijk. Dus een psalm maar ook een 
opwekkingslied. Goed zingbare liederen. Nieuwe liederen mogen geïntroduceerd worden, zij 
bevatten vaak een modernere en daardoor begrijpelijke taal. 
Wil je een gemeentelid makkelijk een keer een lied laten zingen tijdens de dienst, dan is een 
geluidsinstallatie een aanbeveling. 

3. Er hoeven niet veel activiteiten voor ouders te worden bedacht. Ze vinden zelf hun weg wel in 
hun betrokkenheid (de één beamert, de ander doet mee met Round Robin, de volgende zingt 
in de kerk, ieder doet wat bij hem/haar past). Overorganiseren is dus niet nodig. Wel is het 
belangrijk dat ze aansluiting blijven vinden in de kerkdienst + er af en toe 
ontmoetingsmogelijkheden zijn. 

4. Omdat de groep ouders die betrokken is kleiner wordt, is het belangrijk dat ze elkaar makkelijk 
kunnen benaderen met de vraag ‘ga jij vandaag ook naar de kerk?’. Zo kunnen ze elkaar 
helpen om de kerkgang vast te houden.  
Voorstel: Een van de wijkouderling wordt beheerder van de ‘ouderapp’. Hij/zij communiceert 
via de app de gezinsdiensten of de bijzondere diensten waarvan hij/zij denkt: dat is handig dat 
ouders dat weten.  
Ouders kunnen via deze app aan elkaar vragen of ze deze zondag ook naar de kerk gaan.  

  
Actiepunt: appgroep in het leven roepen 
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Jeugdwerk 

 

Beleidsdoel 2 
 

Concrete doelen 

1. Biedt een vorm van kindernevendienst aan. 
2. Houdt gezinsvieringen. 
3. Behoud Kerk op Schoot zoals het nu draait. 
4. Kindercatechese 
5. Contacten met basisschool. 
 

Stappen om te zetten: 

1. Kindernevendienst 
 

- Niet iedere zondag kindernevendienst maar 1x of 2x per maand.  
 
Actiepunt vanuit het jeugdwerk: planning data communiceren via kerkklank, nieuwsbrief 
school, app, website/ facebook kerk. 
 

- Geen korte kindernevendienst van 20 minuten, maar als er dan kindernevendienst is, er goed 
de tijd voor nemen. Dit betekent dat de kinderen het grootste gedeelte van de kerkdienst in 
hun eigen ruimte zullen zijn. 
 

- Inzetten op participatie van gemeenteleden.  
 
Actiepunt: lijst maken van gemeenteleden die kinderen willen ontvangen: 
 
We gaan inzetten op het maken van een lijst waarop gemeenteleden komen te staan die 1x 
per jaar kindernevendienst willen geven. Zo’n lijst is ook al beschikbaar vanuit de oude stijl 
kindernevendienst, dus daar gaan we mee aan de slag om die te updaten. 
 

- Met een vaste voorbereidingsgroep de grote lijn aangeven zodat het niet hap snap wordt wat 
de kinderen aangeboden krijgen. Deze voorbereidingsgroep bestaat uit 2 of 3 mensen. Met 
deze voorbereidingsgroep staat of valt de opzet van de nieuwe vorm van kindernevendienst. 
Eén van de ouders heeft al aangeboden mee te willen doen in deze groep 
 
Actiepunt: 1 of 2 mensen in de voorbereidingsgroep. 
 
De bedoeling is niet om veel te vergaderen, of zelf veel kindernevendienst te draaien. Er 
worden geen projecten uitgedacht zoals voorheen gebeurde. De bedoeling is om de grote lijn 
vast te houden (kiezen van de Bijbelverhalen die centraal staan voor een bepaalde periode), 
de planning te maken wie wanneer kindernevendienst draait en contact te houden met de 
verschillende gemeenteleden die wel een keer kindernevendienst willen draaien 
(aanspreekpunt zijn).  
 
2.   Houdt gezinsvieringen 
 
Doordat de kindernevendienst meer ‘old school zondagsschool’ wordt, komen kinderen 
minder in de kerk. Het is belangrijk dat kinderen wel leren wat het betekent om samen te 
vieren. Daarom is het voorstel om gezinsvieringen in te plannen in het preekrooster.  
 
Actiepunt: bespreken hoe gezinsvieringen vorm worden gegeven + hoe vaak.  
Actiepunt: hoe zorgen we ervoor dat een (gast)voorganger daar alert op is? Dat hij/zij weet dat 
het op prijs gesteld wordt dat er even aandacht is voor de kinderen? 
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3. Kerk op Schoot 
 
Het team van Kerk op Schoot bestaat uit 4 personen en draait zelfstandig. Kerk op Schoot 
voorziet in een behoefte bij jonge gezinnen (kinderen 2-5 jaar) om een vorm van kerk zijn te 
ervaren die past bij het gezinsleven.  
 
Voorstel: Kerk op Schoot laten lopen zoals het draait.  
 
Actiepunt: met het team van Kerk op Schoot afstemmen hoe contact wordt gehouden met het 
jeugdwerk + wat ze nodig hebben om draaiende te blijven. 
 
4.   Kindercatechese 
 
De mogelijkheid voor kinderen in groep 7 en 8 om kindercatechese na schooltijd te volgen, 
spreekt ouders aan. Als kinderen tussen de 10 en 12 jaar zijn, zijn ze nog enthousiast om te 
leren over de Bijbel, meer dan als ze gaan puberen. Dan komt verbinding houden meer 
centraal te staan. Omdat we merken dat kinderen steeds minder weten over de Bijbel of 
gesprekken hebben over geloofsvragen, terwijl dat wel zaken zijn om je geloof ‘levendig’ te 
houden, willen we onderzoeken of kindercatechese hierbij zou kunnen helpen. 
 
Er is al een verkennend gesprek met school geweest of er de mogelijkheid is om met een 
aantal kinderen na schooltijd gebruik te maken van een leslokaal. School heeft daar positief 
op gereageerd.  
 
Actiepunt: als kerkenraad bespreken hoe we hierin staan en bespreken of we dit een 
belangrijk punt vinden voor een nieuwe predikant om op te pakken? Of dat iemand anders 
vanuit de gemeente dit zou kunnen oppakken? 

 

5   Meer contacten met school 

Ouders geven aan dat ze de nieuwsbrief van de basisschool goed lezen en van daaruit ook 

nieuwsberichten lezen van andere verenigingen. Is er niet de mogelijkheid om in iedere 

nieuwsbrief het kinderwerk vanuit de kerk als een soort vaste agenda te laten verschijnen?  

Actiepunt: de jeugdouderling gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.  
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Vertrouwen in de Heer 

 

Beleidsdoel 3 

Concrete doelen 

1.   Bidden om hulp 

2.   Rlatie krijgen met God, ervaren dat bidden daar een onderdeel van is. 

Stappen om te zetten 

1. Toerusten van de ouderlingen op basis van Handboek voor de ouderling en 

bezoekmedewerker. 

2. Bezinning volledige kerkenraad op basis van boekje Vrucht van de Geest. 

Meten 

 

Vertrouwen in onze Heer hebben, is niet meetbaar, maar komt wel tot uitdrukking in hoe we zijn en 

wat we doen. 

Middel / door 

1. Tijdens iedere Kerkenraadsvergadering de bezinning terug laten komen uit Vrucht van de 

Geest bij toerbeurt door Kerkenraadsleden. Dit mag in tweetallen. 

2. Ieder ouderlingenoverleg gaan we een hoofdstuk bespreken uit het Handboek. 

3. Napraten over de dienst bij de koffie/thee. 
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Kerkdiensten 

 

Beleidsdoel 4 

Concrete doelen 

1. Variatie in de kerkdiensten. O.a. school-, jeugd- en muziekdiensten 

2. Gemeenteleden betrekken bij voorbereiding kerkdiensten. 

3. behouden van gemeenteleden. 

Stappen om te zetten 

1. KR evalueert met gemeenteleden het beleid van de kerkdiensten in voorjaar 2022 tijdens 

gemeentemorgen. Bijlage. vragenformulier 

2. Commissie speciale diensten zet gemeenteleden in voor organiseren van kerkdiensten. 

3. Na de dienst napraten over de kerkdienst. Daarbij ingaan op de vraag of de kerkdienst 

uitnodigde tot geloofsbeleving en geloofsgroei. Hebben we elkaar en God kunnen ontmoeten?  

Meten 

1. Krijgen zowel de vaste kerkganger als de niet-vaste kerkganger een plek in onze 

kerkdiensten? 

2. Hoe hebben we de avonddiensten ervaren? 

3. Aantal gemeenteleden noteren na eredienst 

Planning 

1. In voorjaar 2022 tijdens gemeentemorgen beleid kerkdiensten evalueren. 

2. De commissie speciale diensten moet gevormd worden in 2022 - 2025. 

3. 1 keer per maand napraten over de eredienst tijdens koffie of thee drinken 
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Communicatie 
 

Beleidsdoel 5 

Concrete doelen 

1. Gemeenteleden bezoeken en digitaal informeren. 

Stappen om te zetten 

1. Mensen zonder email-adres papieren LeefMee brengen. 

2. Gemeenteleden bereiken via Facebook, de website, de LeefMee, de Kerkklank. 

Meten 

1. Bij bezoek gemeenteleden vragen of ze voldoende worden geïnformeerd.     

Planning 

1. Inventariseren van gemeenteleden zonder email-adres voor bezorgen LeefMee 

2. Inventariseren van gemeenteleden met email-adres voor versturen digitale dienst 

3. Beheren Facebook door de webbeheerder 

4. Publicatie activiteiten pg Bruchterveld op NOOS, nieuws tv 

5. App groepen opzetten 

6. Gebruik gemeente app promoten 
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Beheer 

Beleidsdoel 6 

Kerkrentmeeesters / Beheer gebouwen en financiële middelen  
 
Om een warme en meelevende gemeente in Bruchterveld te zijn en te blijven, met kerkdiensten en 
allerlei andere ontmoetingen, en om onze visie (verwoord op pagina 4 van dit beleidsplan) te kunnen 
verwezenlijken, is het van essentieel belang om het beheer over de gebouwen en financiële middelen 
op peil te houden, een taak die is opgedragen aan de kerkrentmeesters, ondersteund door diverse 
zakelijke commissies. 
 

Concrete doelen 

1. Beheer gebouwen (onderhoud kerkgebouw, pastorie en woning); 

2. Zorgen voor voldoende financiële middelen door middel van o.a. het houden van de jaarlijkse 

actie kerkbalans en andere geldinzamelingsacties. 

3. Het houden van de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven, zowel voor de korte termijn 

(begroting/jaarrekening) als voor de langere termijn (meerjarenbegroting), zodanig dat er een 

voldoende buffer blijft voor onvoorziene zaken en de verwachte teruggang in inkomsten. 

4. Afbouw van de werkzaamheden door de betaalde koster (naar 50% in 2022 en 100% in 2025) 

en deze werkzaamheden op een goede manier (opnieuw) in te vullen met behulp van 

vrijwilligers. 

5. Mogelijkheden onderzoeken om in samenwerking met de hamstercommissie te komen tot het 

oprichting van een nieuwe Stichting Vrienden van De Ark. 

6. Waarborgen  privacy volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

7. Het verbeteren van de veiligheid van (persoons) gegevens en bestanden door meer in de 

Cloud te gaan werken in plaats van het doorsturen van gegevens en bestanden via (privé) e-

mail. 

Stappen om te zetten 

1. De pastorie weer in goed staat brengen voor een nieuwe predikant, (renovatie buiten zoveel 

mogelijk in het jaar 2021 en renovatie binnen in het jaar 2022). 

2. Voor het beroepen van een nieuwe predikant de solvabiliteitsverklaring aanvragen bij het 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken op basis van een goede 

onderbouwing en meerjarenbegroting (bij voorkeur) voor een 70% predikantsplaats. 

3. Een goede manier vinden om de werkzaamheden van de koster geheel door vrijwilligers te 

laten doen (mei 2025). 

4. Het onderzoek tot oprichting Stichting Vrienden van De Ark uiterlijk 2023 afronden.  
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Nawoord 

 

 
Het Beleidsplan Protestantse Gemeente Bruchterveld 2021 – 2025 is besproken op 7 juni 2021 in 
het Moderamenoverleg en heeft de Kerkenraad het beleidsplan besproken en vastgesteld op  
21 juni 2021 en voor akkoord ondertekend. 
 
Voorstel is dat de kerkenraad dit beleidsplan jaarlijks op de agenda zet om ervoor te zorgen dat 
doelstellingen verwezenlijkt worden. Het beleidsplan heeft een tijdsduur van vier jaar. 

 

 

 

 
Handtekening voor akkoord: 
 
 

 
 
Scriba: Dhr. J.M. (Marcel) Rolfes 

 
 

 
 
Voorzitter: Mw. H.H. (Ria) Meinen 
 
 
 
 
Plaats en datum:  
 
Bruchterveld, 21 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

               


