BELEIDSPLAN/JAARPLAN 2021.2025.
INLEIDING:
Het laatste jaarplan van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum (GwC) betreft de periode ?01612021

.

Natuurlijk is het niet nodig elk jaar een nieuw beleidsplan te maken. Maar de ontwikkelingen binnen de
Protestantse Gemeente Hoogeveen en de wensen die voortkomen uit de gemeente zijn aanleiding voor het
opstellen van dit plan.
ln dit Beleidsplan ncemen we ook het jeugdwerk. Heiaas is er bij de Gereformeerde wijkgemeente Centrum
weinig jeugd aanwezig. We hopen dat dit Beleidsplan bij de nog aanwezige jeugd enthousiasme oplevert en een
leidraad voor toekornstig werk binnen de gemeente.

WAT ZIJN WË, WAT WILLEN WE ZIJN:
Het woord Kerk komi van KURIAKE en betekent: dai wat van de Heer is. Het verwijst naar de bron en het
fundament van de Kerk: Jezus Christus. Hij is het centrum en de bezielende bron van leven voor Zijn gemeente.
Leven door Hem is gefundeerd in verzoening met God en vergeving van zonden.

Geloof in Hem geeft ons leven richting en toekomst. (op weg naar Gods koninkrijk) en houvast: "niels en niemand
kan ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Hee/'.
Hij is bij ons door Zijn geest die ons aan Hem verbindt, om ons mens te doen zijn in Zijn Naam: Christen in deze
wereld.

Voor toerusting, verdieping en bemoediging om als Christenen in deze wereld te leven, komt de gemeente iedere
zondag bijeen.
Met gebed, zang, muziek, wordt God geloofd en geëerd om zijn grote daden.
Door de Bijbel en de prediking daaruit, wordt het geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest bevestigd,
versterkt en verdiept.

ln pastoraat en diaconaat wordt naar elkaar omgezien om elkaar te bemoedigen en te steunen waar nodig.
AIs laatste punt, maar niet het minst belangrijk: we willen onze missionaire opdracht duidelijk gestalte geven. De
uitvoering daarvan komt terug in onze doelen en speerpunten.
DE GEREFORMEERDE WTJKGEMEENTE CENTRUM IN GETÀLLEN:

De Gereformeerde wijkgemeente Centrum tëlt per 1 januari 2A21 ca 750 leden, die wonen op ca 510 adressen.
De totale wijkgemeente is verdeeld in 16 "ouderlingenwijken". ln wijk 16 zijn alle verzorgingstehuizen
ondergebracht.

Aan onze wijkgemeente is sinds 2017 een predikant verbonden voor 66% van een fre. Daarnaast is sinds 1 april
2018 een kerkelijk werker aangesteld voor het Bovenwijks Ouderen Pastoraat (BOP). Zij heeft een overeenkomst
voor 60% bij de Protestantse Gemeente Hoogeveen en verzorgt de werkzaamheden in vezorgingstehuizen. De
werkzaarnheden zijn gespreid over de Gereformeerde wijkgemeente Centrum, de Protestantse wijkgemeente
Oost en de Protestantse wijkgerneente Zuid.

DË KERKENRAAD:
De kerkenraad bestaat uit 18 leden.

De 15 ouderlingenwijken zijn verdeeld over de "coördinerende wijkouderlingen". Dit houdt in dat iedere ouderling
3 of 4 wijken onder zijn/haar hoede heeft. Tevens is er een wijk speciaal voor de vezorgingstehuizen. Voor de
vezorgingstehuizen is een ouderling beschikbaar. Daamaast zijn er de diakenen. Deze zijn verdeeld over de 15
wijken en de wijk van de vezorgingstehuizen. De diakenen hebben een wijk \iraarvoor ze verantwoordelijk zijn en
een wijk waarvoor ze als aanspreekpunt fungeren. Ook de predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Tevens
zijn er ambtsdragers met speciale opdrachten. Dit betreff de voozitter en de scriba, een ouderling
kerkrentmeester Financiën, een ouderling kerkrentmeester Gebouwen. Daamaast is er een kerkrentmeester
Personeel, deze behoort niet tot de kerkenraad. De drie kerkrentmeesters maken deel uit van het College van
Kerkrentmeesters.
De kerkenraad maakl gebruik van een aantal commissies, werkgroepen en aan personen toebedeelde taken (zie
daarvoor het opgestelde wijkboekje). De sfeer binnen de kerkenraad kenmerkt zich door onderlinge
verbondenheid.
Naast de kerkenraadsleden is een grote groep contactpersonen actief in de wijken. Het aantal leden van deze
groep is ca. 35.

Wij merken dat het de laatste jaren steeds moeilijker wordt om een voldoende aantal ambtsdragers te vinden.
Daarom is een aantal jaren geleden besloten ondezoek ter verrichten naar een bezetting van de kerkenraad
welke minimaal aanwezig moet zijn. Geconcludeerd is dat de wijkkerkenraad moet bestaan uit minimaal 13
ambtsdragers, t.w. 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentrneesters, 4 diakenen, 2 overige ambtsdragers (met een
bepaalde taak), 1 preses, 1 scriba en 1 predikant. Het is mogelijk om naast de 4 diakenen ook een aantal
diaconaal rentmeesters te benoemen. Zij voeren wel diaconale taken uit, zijn geen ambtsdrager en zijn geen lid
van de kerkenraad. Alle ambtsdragers kunnen in principe ambtsdrager van dienst zijn. lndien we meer
ambtsdragers kunnen vinden, blijft de doelstelling welboven het aantalvan 13 ambtsdragers te blijven.
WAT WILLEN WE BIEDEN: ONZE DOELEN:
We willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen de zin van hun leven kunnen ontdekken.
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We willen vanuit onze protestantse geloofutraditie staan voor de levens veranderende boodschap van
het evangelie en hiervan getuigen. We willen dat doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor
alle generaties.
We willen een gastvrije gemeente zijn waar mensen zich welkom weten. Waar belangstelling voor
elkaars wel en wee wordt getoond.
Erediensten op de zondagen vornen een centraal punt voor de leden. De bijzondere diensten zoals,
eang- en evangelisatiediensten trokken volle kerken. Deze werden georganiseerd door de Centrale
Evangelisatie Commissie (C.E.C.). Deze commissie bestaat niet meer. Deze diensten worden niet meer
gehouden. De bedoeling is dat de GwC nu zelÍ laagdrempelige bijzondere diensten gaat organiseren.
Erediensten op de Christelijke feestdagen, niet zijnde zondagen, zoveel als mogelijk is samen met de
Hervormde wijkgemeente Centrum.
Bediening van de sacramenten, doop en Heilig Avondmaal.
Pastorale zorg, met de nadruk op crisissituaties" Een zorgzame gemeenschap, waar rnensen zich
geborgen voelen, het stimuleren van "omzien naar elkaar".

r

Diaconale zorg, op wijkniveau en samen rnet de centrale diaconie.
Diaconale zorg over de landsgrenzen, ZWO
Voldoende mogelijkheid voor ontmoeting, soms met een thema, soms gericht op de ontmoeting zelf, ter
bevordering van gemeenschapszin.
Een ptaats bieden voor gebed, waar mensen leren dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods
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handen mogen leggen, in hoop en veruvachting.
Een plaats bieden voor bezinning, ontdekken wie men zelf is en ontdekken wat God van de mens
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Vasthouden, dan wel heöezinnen op de kern van ons geloof.

vraagt.

Naast bovenstaande doelen zijn een paar speerpunten benoemd:
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Aandachtvoorjeugd van 0 tot25.
Aandacht voor de ouders van de ieugd van 0 tot 25 door middel van gespreksgroepen.
Aandacht voor Bijbelstudie, om de Bijbelkennis te vergroten.
Contact zoeken met mensen uit de wijk en hun een middag aanbieden bij de kerk. Hierbij presenteren
we ons als gemeente en kan de kerk bezichtigd worden.

DE ACTIVITEITEN OM DE DOELEN TE REALISEREN:
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Erediensten, op zondagen en Christelijke feestdagen
Evangelisatie en bijzondere diensten, gericht op specifieke groepen.
Kerkschooldiensten.
Gebedsgroep. Er is één gebedsgroep, bestaande uit 2 personen.
Koffie drinken en ontmoeten na de dienst.
Jongerennevendienst.
Jeugddiensten.
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Ouderenzorg, telefoonkaarten en telefooncirkel.
Seniorenmiddagen.

Gemeentetoerusting activiteiten, Leeffocht.
Pastoraat aan huis en rondom andere evenementen.
Diaconale zorg.
Bloemendienst.
Eten in de kerk.
Kerkentrommel.
Klussendienst.
Kerkenraadsvergaderingen.
Diaconievergaderingen.
Moderamenvergaderingen.

Naar aanleiding van de speerpunten vernieuwde aandacht voor:

r
o
r

jeugd van 0 tot 25.
onderlinge aandacht in lief en leed situaties.
aandachi voor jonge gezinnen. Met name na kerk-school-diensten.

JEUGDWERK
VISIE EN MISSIE
Visie en missie voor de jeugd
De kerk is een levende gemeenschap gevormd vanuit het verleden, de traditie en het Evangelie van Jezus
Christus. Vanuit deze pijlers voelen wij ons geroepen om daar vandaag gestalte aan te geven in deze wereld, met
het oog op de loekomst van Gods Koninkrijk. ln deze levende gemeenschap is ruimte voor jong en oud om te
groeien in geloof.
Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn waar jongeren actief kunnen en mogen zijn zowel in het
deelnemen aan activiteiten als ook in de uitvoering van de activiteiten. We zien de kerk als ontmoetingsplaats
voor ideeën, waar een ieder respect heeft voor het geloof, waar ook voor de jeugd volop ruimte is om zich daar

thuis te voelen.
ln deze visie is een centrale rol weggelegd voor de Bijbel. Het gaat ons dan niet alleen om de verhalen maar ook
om de toepassing in het dagelijks leven, de waarden en normen. Voor groei tot volwassenheid in geloof richten
wij ons op jongeren in de leeft'rjd van 0-25 jaar. De geloofsontwikkeling willen wij stimuleren door het aanbod van
jongerennevendienst, jeugdactiviteiten en gespreksgroepen voor jonge ouders.

Vanuit deze visie en missie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het jeugdwerk:

Doelstellingen
Ten aanzien van het jeugdwerk zien wij het als onze belangrijkste taak het jeugdwerk zodanig in te richten dat wij
helpen bij:

-

het bevorderen van de geloofsbeleving en geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren;
het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij kerkelijke activiteiten;
het zoeken naar een passend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 jaar;
zorgdragen voor het toegankelijk zijn van het jeugdwerk door middel yan een laagdrempelig aanbod;
het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te bereiken;
het zoeken naar een eigentijdse manier van kerkdiensten met behoud van de eigen identiteit.

Om deze bovenstaande doelstellingen te realiseren is het van essentieel belang dat wij de jeugd zoveel mogelijk
betrekken bij het christelijk geloof op een manier die bij hen past.

JEUGDWERK
Helaas is er bij de Gereformeerde wijkgemeente Centrum weinig jeugd aanwezig. Hierdoor is de kinderoppas en
de kindemevendienst vervallen. Wel is er maandelijks een Jongerennevendienst voor de jeugd vanaf 13 jaar.
Hiervoor zijn 2 leidinggevenden beschikbaar.

Ook hebben we moeten constateren dat er bii de nog aanwezige jeugd geen animo meer bestaat om deel te
nemen aan clubwerk.
Wel is er een gespreksgroep voor jonge ouders. 1x per maand komt deze groep na een reguliere kerkdienst
bijeen o.l.v. de predikant. Ook een aantal ouders met al wat oudere kinderen participeren hierin.
De vacature jeugdouderling binnen de Gereformeerde wijkgemeenle Centrum is al enkel jaren vacant.

WAT MOETEN WE GAAN DOEN DE KOMENDE JAREN
\AÍj willen jaarlijks minimaal 2 jeugddiensten organiseren. Deze diensten worden voorbereid door een predikant

met de jeugd en jongeren.
Het aanbieden van catechese-bijeenkomsten.
Ook de Kerk en schooldiensten moeten weer een plaats krijgen. Een basisschool uit Hoogeveen organiseert deze
dienst tezamen rnet de Gereformeerde wijkgemeente Centrum. Daar ook andere wijkgemeenten dit soort
kerkdiensten (kunnen) organiseren, verdient een school in het centrum wellicht de voorkeur. Een niet-christelijke

school moet hierbij ook mogelijk zijn.
JEUGDRAAD
ln onze wijkgemeente is nog een Jeugdraad. Deze heeft op dit moment echter een "slapend" bestaan. Dit mede
vanwege het ontbreken van jeugd. De laatste vergadering is geweest in 2018.
KINDERMOANENT IN KERKDIENST

Tijdens een kerkdienst kan er in principe steeds een moment voor de kinderen zijn. Dit kan zijn een gesprekje,
een kaars aansteken, een lied zingen. Daar er geen kinderen van onze wijkgemeente meer in de kerk komen,
komt dit ook niet meer voor. Wel kan er voor iedere jongerennevendienst (1x per maand) een jongerenmoment
zljn.

LEEFTIJDSOPËOUW JONGEREN
ln januari 2021 zijn 61 jongeren in de leefiijd van 0 tot 25 jaar lid van onze gemeente. Zie de onderstaand de

verdeling:

o 0 -5 jaar:
o 5 tot 10 jaar
o 10 tot 15 jaar
r 15 tot 20 jaar
t 2O tot 25 jaar
o Totaal

1
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Slechts een paar van deze jongeren bezoeken een kerkdienst en gaan naar de jongerennevendienst.

stellen hoe wij als Gereformeerde wijkgemeente Centrum het jeugdwèrk voor de nog
aanwezige jeugd kunnen stimuleren en ontwikkelen.

V1Íj moeten ons de vraag

CONTACTEN TUSSEN DE HERVORMDE WJKGEMEENTE CENTRUM EN DE GEREFORIIIEERDE
WIJKGEMEENTE CENTRUM.
ln de afgelopen 30 jaren is er regelmatig contact geweest met de Heryormde wijkgemeente Centrum, ontstaan
op 1 maart 2016 door samenvoeging van de Hervormde wijkgemeente Gentrum 1 en Hervormde wijkgemeente
Centrum 2. De gesprekken vinden plaats als goede buren. Een aantal erediensten wordt gezamenlijk
georganiseerd.
ldentiteit wordt over en weer gerespecteerd. De verschillen in identiteit, of zo men wil modaliteit, zijn nog
aanwezig.

Slotwoord
Het doet pijn om te zien dat het jeugdwerk van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum steeds verder inkrimpt.
We beseffen ook dat dit niet alleen binnen onze wijkgemeente gebeurt, maar een landelijke trend is. Er komen
steeds minder kinderen{ongeren, en daardoor is het ook steeds minder aantrekkelijk om te blijven voor diegene
die nog wel zouden willen komen. De Gereformeerde wijkgemeente Centrum is een vergrijzende kerk, en toch
zouden we graag zien dat ook jongeren zich weer thuis gaan voelen bij ons. Daarvoor is er gelukkig nog steeds
een aantal gemeenteleden die willen werken aan het jeugdwerk, die zich met liefde willen inzetten om het
Evangelie door te geven aan de volgende generatie.

Wellicht rnoeten we nadenken op het focussen op andere dingen. Dat we ons meer moeten richten op ouderen.
Hiervoor kunnen we aan ouderen bijv. kleinschalige bijeenkomsten door de week in de kerk of het Herman
Bavinckhuis aanbieden, mogelijk ook in tehuizen. Het gaat dan om onderlinge ontmoetingen, waarbij we samen
zingen, bezinnen op of bespreken van onderwerpen etc.
We blijven hopen, bidden, werken opdat de jeugd iets zal ervaren van de liefde van de Heer.

Ondertekening:

Aldus te Hoogeveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraa avan ..1.1....b1.:..?.?.1 t

S. Bisschop, preses.

H. Dijkhuizen, scriba"

