Streekgemeente Oost Groningen

Voorwoord
De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin
de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk in Nederland
de regel ingesteld dat iedere (streek)gemeente eens in de vier á vijf jaar een beleidsplan
opstelt.
We zien dat onze jongeren buiten onze dorpen en provincie gaan wonen, jonge gezinnen
zich mondjesmaat in de regio vestigen en daarmee het beeld van een vergrijzende
gemeente illustreren. Dit heeft er mede toe geleid dat we op zoek zijn gegaan naar
samenwerking tussen de diverse kerkelijk gemeenten binnen de regio.
De deelnemende gemeenten hebben de bereidheid uitgesproken actief te willen
meewerken aan het tot stand komen van een streekgemeente.
In deze streekgemeente zijn de predikanten verbonden aan de streekgemeente en wordt
tegemoet gekomen aan gemeenten die onvoldoende bestuurlijk kader hebben.
Een aantal onderdelen van het kerkelijk leven worden gezamenlijk uitgevoerd
waarbinnen de plaatselijke gemeenten hun zelfstandigheid behouden met een eigen
kerkenraad en colleges. In dit beleidsplan worden die activiteiten benoemd die op
regionaal niveau uitgevoerd worden.

Missie

De streekgemeente wil vanuit de christelijke traditie voor jong
en oud bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen
in onze regio.
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op
samenwerking gericht te zijn. Maatschappelijke relevantie is
daarbij belangrijk.
De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen
binnen het samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke
activiteiten zullen zijn.
Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle
liefde, streven wij op deze wijze, als navolgers van Jezus
Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde: een
ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.

Taakvelden
●Bestuur
●Financieel beleid
●Diaconie
●Pastoraat
●Vieren
●Jeugd- en jongerenwerk
●Bezinning & Cultuur
●Communicatie

Taakveld Bestuur
Beschrijving
Binnen het taakveld bestuur gaat het met name om hoe de
streekgemeente bestuurd wordt. Daarnaast is het bestuur
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de streekgemeente en
voor het ontwikkelen van de procedures/processen om nieuwe
gemeenten aan te laten sluiten in de bestaande streekgemeente.
Deelnemende gemeenten behouden hun zelfstandigheid en de
kerkenraden bewaken de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Taakveld Financieel beleid
Beschrijving
Het streekcollege van kerkrentmeesters is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bij
elkaar brengen (en afdragen van) van de traktementen van de predikanten en de
salarissen van de kerkelijk werkers die verbonden zijn aan de streekgemeente (anders
gezegd: die werkzaamheden verrichten in (één van gemeenten van) de streekgemeente.
Hiervoor is een verdeelsleutel nodig naar rato van de (financiële) deelname van elke
gemeente in de streekgemeente. Daarnaast is het streekcollege verantwoordelijk voor het
bij elkaar brengen van de middelen waaruit de overige activiteiten van de streekgemeente
worden bekostigd.
Ook hiervoor zal een verdeelsleutel moeten worden vastgesteld. En daarbovenop wordt
het streekcollege verantwoordelijk voor de verzorging van de stoffelijke aangelegenheden
van de huisgemeente(n). In de praktijk zal het streekcollege van kerkrentmeesters (net als
het streekcollege van diakenen) ervoor zorgen dat de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de rechtspersonen ordentelijk is geregeld.
Activiteiten kosten geld en dat is net zo vanzelfsprekend als dat er budget is voor
onderhoud en gebouwen.
Voor geldwerving e.d. is het aan te bevelen om het beleid aan te sturen vanuit het
streekcollege (en dus de streekkerkenraad). Het beleid is solidair t.o.v. elkaar, maar wel
realistisch.

Taakveld Diaconie
Beschrijving
Diaconaal-Missionaire
Streekgemeente activiteiten
● Diaconale Kia Speerpunten
➢ Armoede bestrijding
•Interkerkelijk diaconaal Platform
•ISF- Oldambt (noodfonds)

Oldambt

➢ Zorgzame

Kerk
Kerk
➢ Vluchtelingenhulp
➢ Duurzame

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Streekgemeente activiteiten
● Kinderen in de knel
● Kerk in Actie, internationale

Noodhulp
in de kracht van lokale gemeenschappen
● Geloven tegen de verdrukking in
● Amnesty internationaal
● Israël en Palestina
● Geloven

Het streekcollege is verder verantwoordelijk voor de verzorging van de stoffelijke, diaconale aangelegenheden van de huisgemeente(n).
Daarnaast is de diaconie ook het gezicht naar buiten van de kerk.

Taakveld Pastoraat
Beschrijving

De gemeentes die samen gaan werken zullen waar het
om pastoraat gaat een ‘wijk’ worden van de
streekgemeente. Elke gemeente (elke ‘wijk’) kan een
beroep doen op het pastoresteam voor crisispastoraat.

Taakveld Vieren
Beschrijving

Iedere gemeente binnen de streekgemeente blijft zoveel
mogelijk zelfstandig. Dat betekent dat de erediensten
vooral lokaal blijven en tegelijk dat ook hier naar
samenwerking wordt gezocht.

Taakveld Jeugd en Jongerenwerk
Beschrijving

Ds. Ariaan Baan is in de PG Scheemda als predikant voor
jeugd en jonge gezinnen aangesteld. Wat hij daar aan
ervaring heeft opgedaan hoopt hij te verbreden binnen de
streekgemeente. Zo zouden de kinder- en tienerdiensten die
ds. Baan in Scheemda organiseert een regionale functie
kunnen krijgen. In samenwerking met degenen die in de
diverse plaatsen het jeugdwerk verzorgen gaat ds Baan
onderzoeken wat voor samenwerking er verder mogelijk is.
Daarnaast zal ds Baan in samenwerking met Ds. Jöhlinger
een Basiscursus Geloven aanbieden. De cursus richt zich op
mensen die zich willen verdiepen in het christelijk geloof.

Taakveld Bezinning en Cultuur
Beschrijving
●Per seizoen wordt een reeks activiteiten aangeboden met een grote variatie en

een open en uitnodigend karakter. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving en
hebben behoefte aan contacten en ontmoetingen met anderen en daar wordt
ruimte aan gegeven. Globaal is er in de programmering een indeling in drie
categorieën te maken:
●Ontmoeting en actief
●Bijbel, geloof en cultuur
●Spiritualiteit
●Traditioneel is de start van het programma inmiddels het OVER DE BRUG
FESTIVAL in september.
●Bij de activiteiten van OVER DE BRUG worden ook gemeentes betrokken die
(nog) niet aan de streekgemeente meedoen.
●Omdat het programma kosten met zich meebrengt zullen de gemeentes binnen
de streekgemeente samen deze kosten dragen. Een begroting met verzoek tot een
bijdrage wordt jaarlijks aan de kerkenraden aangeboden.

Taakveld Communicatie
Beschrijving
Binnen dit taakveld wordt gekeken hoe de in- en externe communicatie
er binnen de streekgemeente er uit zou moeten zien.

Werkplan Bestuur
activiteit

hoe

Werkwijze streekkerkenraad
beschrijven
Vergaderschema opstellen
waaruit de voordelen van
samenwerking blijken
Deelname nieuwe gemeente aan
Procedure opstellen
streekgemeente
Overgang zelfstandige gemeente
Procedure opstellen
naar huisgemeente

stand van
zaken

uitvoering

planning

moderamen
streekkerkenraad

2e helft 2017

moderamen
streekkerkenraad

2e helft 2017

kosten per
jaar
€
€
-

Werkplan Financieel beleid
activiteit
Starten met projectmatige
aanpak van (deel van het)
kerkenwerk i.v.m. de te
verwachten wijzigingen in de
financiering door de ds.
Aderstichting
Onderzoek naar verhouding
collectes landelijke afdracht
versus plaatselijke collectes
Gebouwen regelen: geen
prioriteit

hoe

stand van zaken

uitvoering

kosten per
jaar

planning

€
-

€
-

Werkplan Diaconie
activiteit

Armoede bestrijding

hoe
Interkerkelijk Diaconaal
Platform Oldambt
Interkerkelijk Sociaal
(nood)Fonds Oldambt (ISFOldambt)
Regionale Armoedebestrijding
Schuldhulpmaatje

stand van zaken

uitvoering

kosten per
jaar

planning

€
-

€
-

Werkplan Pastoraat

activiteit
Toerusting ouderlingen/
pastoraal bezoekers

hoe
Cursus (praktische aanwijzingen)
Ervaringen uitwisselen

stand van zaken

uitvoering

planning

W. Johlinger en T.
Huizing

€
-

Crisispastoraat jaarlijks
evalueren

Pastores team

jan-2018

Visie op pastoraat en het ambt
van ouderling opstellen en
implementeren

Pastores team

tweede helft 2017

€
-

kosten per
jaar

Werkplan Vieren
activiteit

hoe

stand van zaken

uitvoering

planning

kosten per jaar

Benaderen liturgiecommissies
om samenwerking te bespreken huidige liturgiecommissies
en te komen tot streekbenaderen voor gesprek
liturgiecommissie

2e helft 2017

€
-

Overzicht opstellen van alle
diensten in deelnemende
gemeenten

2e helft 2017

€
-

preekvoorzieners vragen om
rooster

Welke diensten kunnen
voorstel laten maken door streekgezamenlijk gedaan worden (bv
liturgiecommissie
top 2000, zomerdiensten)

1e helft 2018

Organisatie gezamenlijke
vieringen / erediensten
Visie op liturgie ontwikkelen

Werkgroep samenstellen vanuit
de div liturgiecommissies die een
visie gaat beschrijven

werkgroep streekliturgiecommissie

1e helft 2018

Werkplan Jeugd en Jongerenwerk

activiteit
Visie op contacten met
scholen ontwikkelen

hoe

stand van zaken

uitvoering

Nagaan of hoe Scheemda dit
doet toepasbaar is elders

2017-2018

Zichtbaar zijn voor jongeren

2017-2018

Tienerdiensten in Scheemda
aanbieden voor de hele regio
Cursussen aanbieden over
wat het christelijk geloof is

2017
A. Baan en W.
Johlinger

kosten per
jaar

planning

2017

€
€
€
€
-

Werkplan Bezinning en Cultuur

activiteit
Begroting opstellen

hoe
activiteiten in kaart brengen
voor volgend jaar en de kosten
bepalen

Waarom doen we dit als kerken
Werkgroep uitbreiden met
mensen uit alle gemeenten

Oproep in kerkblad

stand van zaken

uitvoering

planning

kosten per jaar

huidige werkgroep

2e helft 2017

€
-

huidige werkgroep

2e helft 2017

€
-

huidige werkgroep

voor 01-07-2017

Werkplan Communicatie
activiteit

hoe

1. Visie op communicatie brainstorm met leden van de
diverse gemeenten en voorstel
ontwikkelen
maken
2. Hoe communiceren
koppelen aan activiteit 1
(vorm)
werkgroep streekgemeente
3. Gezamenlijk kerkblad voorstel laten opstellen

stand van zaken

uitvoering

kosten per
jaar

planning
jul - dec 2017

€
-

jul - dec 2017

€
-

jul - dec 2017

Toelichting: ad 1. Visie op communicatie ontwikkelen
- Met wie binnen en buiten de gemeente, willen wij communiceren?
- Waarover willen wij met elk van die groepen communiceren?
Bv: over kerkdiensten, (missionaire) activiteiten, doop, catechese, liturgie, leerhuis, concert, inzamelactie,
vrijwilligerswerk, jeugdwerk.
- Welk doel willen we met de communicatie bereiken en wat moet het resultaat zijn?
Bijvoorbeeld: mensen informeren, inspireren, uitnodigen, oproepen, uitdagen, betrekken, stimuleren, onderwijzen,
verbinden, actief maken, tot geloof brengen, helpen, steunen etc.
- Frequentie en interactie. Wilt we alleen zenden? Of ook reacties of een dialoog aangaan?
ad 2. Hoe communiceren (vorm)
Welk medium past het beste bij de boodschap. Bijvoorbeeld: gemeentegids, kerkblad, zondagsbrief, prikbord in de
kerk, persbericht lokale krant, website, e-mail nieuwsbrief, sociale media (facebook, twitter),
informatiebijeenkomst etc.
ad 3. Gezamenlijk kerkblad
wenselijkheid en mogelijkheid onderzoeken voor een gezamenlijk kerkblad

