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Voorwoord.
Namens de wijkkerkenraad bieden wij u hierbij het Beleidsplan voor de jaren 2017
tot en met 2021 aan.
Dit plan is een voortzetting en actualisering van het beleidsplan 2012-2016 (dat tot
stand kwam na zorgvuldig beraad en overleg in de wijkkerkenraad met inbreng en
toetsing in de gemeente).
Hoewel er in de uitvoering veranderingen zijn opgetreden is onze visie en missie
ongewijzigd gebleven:
Wij willen een open en veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap zijn
waar leden en niet-leden God en elkaar ontmoeten bij de Bron.
Dit beleidsplan omschrijft hoe onze visie en missie in de praktijk uitgevoerd worden
door de diverse ambtsgroepen binnen de wijkkerkenraad.
Als wijkkerkenraad willen wij ons inzetten om het beleidsplan te laten leven als een
document op basis waarvan wij in de Hoogeveen Oost kerk willen zijn.
Wij weten ons daarbij gesterkt door Gods zegen.
Hoogeveen, december 2016
G.L. Lammers, preses
Mw. Ds. H. Boersma, assessor
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Kerk zijn: onze visie
Missie:
De Oosterkerk: Ontmoeting bij de Bron

Visie:
De Oosterkerk is een open en veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap waar
leden en niet-leden God en elkaar ontmoeten bij de Bron: De liefde van de God van
Abraham, Isaak en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus Christus deze zichtbaar
maakt.
Wat houdt de keuze voor deze visie in:

Duidelijke identiteit: Gods liefde in Jezus Christus.
We hebben een duidelijke identiteit. De bron van ons bestaan ofwel het wezen/de
kern/ de pit van onze gemeente is helder, namelijk: De liefde van God van
Abraham, Isaak en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus Christus deze zichtbaar
maakt.

Open grenzen.
De buitengrenzen zijn open, niet strak afgetekend: ook twijfelaars en nietgelovigen kunnen een plek bij ons vinden. Niet alleen van buiten naar binnen zijn
de deuren open, maar ook van binnen naar buiten. Dat wil zeggen: De gemeente
kiest er vanwege haar roeping (direct verband houdend met Gods liefde voor alle
mensen) voor om een open oog te hebben voor nood in de wereld, dichtbij en
veraf.

Veelkleurigheid.
We zien de veelkleurigheid in de geloofsbeleving als een vaststaand en vruchtbaar
onderdeel van onze gemeente.

Ontmoeting.
We zien de ontmoeting met God, elkaar en ‘de wereld’ als fundamenteel onderdeel
van ons gemeente-zijn.

Uitvoering:
Dit beleidsplan omschrijft hoe bovenstaande visie en missie in de praktijk
uitgevoerd worden door de diverse ambtsgroepen binnen de Wijkkerkenraad.
Voor een kort overzicht van de organisatiestructuur van de Protestante kerk op
landelijke, plaatselijke en wijk niveau wordt verwezen naar bijlage 1.
4

Ambtsgroep Pastoraat
Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het Beleidsplan van de Ambtsgroep Pastoraat zijn te
vinden in de door de kerkenraad op 2 oktober 2010 vastgestelde missie en visie,
zoals verwoord op bladzijde 6 van dit Beleidsplan.
De keuze voor deze visie houdt een tweetal uitgangspunten in, t.w.:

Duidelijke identiteit: Gods liefde in Jezus Christus
Wat betekent dit voor het pastoraat in Hoogeveen Oost? Gods liefde zoals Jezus
Christus die zichtbaar maakt ontvangen en doorgeven. Dat is de kern van het
pastoraat. Het woord pastoraat is afgeleid van het woord pastor, dat ‘herder’
betekent. Op verschillende plaatsen in het Oude testament wordt de God van
Abraham, Isaak en Jacob herder genoemd (zie Psalm 23). In het evangelie van
Johannes identificeert Jezus zich met deze God en noemt hij zichzelf de Goede
Herder.
Zoals een herder omziet naar zijn schapen, zo zien God en Jezus om naar de
mensen. Wij zijn als volgelingen van Jezus geroepen om ook herder te zijn, herder
van elkaar. Staande in de protestantse traditie spreken we over het ‘ambt aller
gelovigen’: in principe hebben alle gelovigen een pastorale opdracht.
Jezus noemt zichzelf niet alleen Goede Herder. Hij wordt ook het Lam Gods
genoemd. Hij wordt dus ook vergeleken met een schaap. Als volgelingen van Jezus
zijn wij dus niet alleen herder, maar ook schaap van Zijn kudde. Wij zijn niet alleen
geroepen om vanuit God zorg en liefde te geven, maar ook om die te ontvangen.
Kortom: wij zijn als leden van de christelijke gemeente allen herder. En wij zijn
allemaal schaap. Het één staat niet boven het ander.
Pastoraat begrijpen wij als het geven en ontvangen van Gods liefde en zorg. Dit
kan op vele manieren: van het eenvoudig onderhouden van contact of het bezoek
naar aanleiding van een speciale gebeurtenis (nieuw ingekomenen, kraambezoek,
ziekenbezoek, bezoek aan ouderen en/of alleenstaanden) tot het persoonlijk
bezoek en huiskamergesprek waarbij de ontmoeting het karakter van een
geloofsgesprek kan krijgen. In het bijzonder geldt dit in geval van overlijden,
ernstige ziekte, geestelijke nood, dramatische omstandigheden, maar ook vreugde.
In het pastorale contact gaat het nu eens over God, het geloof of de kerk, dan
weer zoeken de gesprekspartners naar een verbinding met het geloof via gebed of
Bijbellezing. Het kan ook zijn dat het geloof niet ter sprake komt, maar dat het
contact door de gever en/of ontvanger wel als pastoraat ervaren wordt. Als
ambtsgroep kiezen wij ervoor al deze verschillende vormen van pastoraat niet te
koppelen aan bepaalde functies. Het is dus niet zo dat alleen de ouderling of
predikant met een gemeentelid mag/kan bidden.
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Zoals gezegd: alle leden van de gemeente zijn geroepen tot (alle vormen van)
pastoraat. Maar we zeggen ook: een ieder vult deze ‘roeping’ naar zijn/haar eigen
gaven. Niemand hoeft iets te doen, waartoe hij of zij zich niet geschikt acht.
Hoewel ieder gemeentelid in principe pastoraal actief is, hebben we in de
Oosterkerk mensen gevraagd om hier speciaal aandacht aan te geven. In de elf
wijken (zie blz. 9) zijn contactpersonen, ouderlingen, kerkelijk werker, pastoraal
bezoekers en predikant actief. In het wijkteam bespreken we aan wie, door wie en
op welke manier er pastoraat wordt verleend in concrete situaties.

Open grenzen
De buitengrenzen zijn open, niet strak afgetekend: ook twijfelaars en nietgelovigen kunnen een plek bij ons vinden. Niet alleen van buiten naar binnen zijn
de deuren open, maar ook van binnen naar buiten. Dat wil zeggen: de gemeente
kiest er vanwege haar roeping (direct verband houdend met Gods liefde voor alle
mensen) voor om een open oog te hebben voor de wereld.
Wat betekent dit voor het pastoraat in Hoogeveen Oost?
De ambtsgroep Pastoraat richt zich in haar werk in de eerste plaats op de eigen
gemeente. Maar de scheidslijn tussen buiten en binnen wordt niet scherp
getrokken. Komen we in aanraking met een bewoner in Hoogeveen-Oost die graag
pastoraal contact wil met iemand van de kerk, dan geven we die (voor zover dat
mogelijk is). Ook de predikant /kerkelijk werker kan daar tijd voor vrij maken.

Veelkleurigheid
We zien de veelkleurigheid in geloofsbeleving als een vaststaand en vruchtbaar
onderdeel van onze gemeente.
Wat betekent dit voor het pastoraat in Hoogeveen Oost?
Als gemeente en als werkers met een speciale pastorale opdracht proberen we in
het gesprek verschillen in inzicht niet te negeren of te overbruggen: We vellen er
ook geen oordeel over. Wel gaan we vanuit de Liefde van God (= de bron van
ons werk) een gesprek aan waarin werkelijke aandacht is voor het voelen,
denken en geloven van de ander. Dat betekent doorvragen om er achter te komen
wat de ander ten diepste voelt, denkt of gelooft. En nog belangrijker: luisteren!
Voor Gods aangezicht mag onze gesprekspartner zich gekend weten, helemaal
(Psalm 139).
Gegeven ons uitgangspunt dat wij allen herder zijn en schaap, kunnen/mogen we
als bezoekers namens de kerk ook iets laten zien van ons eigen leven en geloof.
Mogelijk kunnen we zoeken naar overeenkomsten. Maar dit hoeft zeker niet.
Uitgangspunt is de dialoog. We zijn allen anders en toch in Christus één.
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Ontmoeting
We zien de ontmoeting met God, elkaar en de wereld als fundamenteel onderdeel
van ons gemeente zijn.
Wat betekent dit voor het pastoraat in Hoogeveen Oost?
Wederzijdse ontmoeting is dé grondvorm van het pastoraat. Vanuit Gods liefde zijn
wij bereid om de ander open tegemoet te treden en werkelijke aandacht te hebben
voor zijn/haar leven.
De insteek op ‘ontmoeting’ betekent dat we ‘helpen’ niet als kerntaak zien. Tot
helpen zijn wij vaak niet in staat. Wij kunnen de meeste problemen van de ander
niet oplossen. Wij kunnen wel horen en zien, meeleven, nabij zijn. Wij erkennen
overigens wel dat pastoraat soms toch helpend kan zijn. Iemand voelt zich na een
bezoek opgebeurd of meer betrokken bij de wereld om hem/haar heen. Soms kan
een enkel advies helpend zijn. Soms kunnen we – met instemming van onze
gesprekspartner – de hulp inroepen van een huisarts, maatschappelijk werker of
diaken.
‘Ontmoeting’ betekent ook dat we de ander niet beleren. De bezoeker staat immers
niet boven degenen die bezocht wordt. De bezoeker namens de kerk vertelt dus
niet hoe de bezochte moet leven of geloven. Wel kan in dialoog naar elkaar
geluisterd worden en kunnen de gesprekspartners mogelijk van elkaar of van de
Bijbel leren.
Als bezoekers namens de kerk nemen wij het initiatief tot ontmoetingen. Maar de
gemeenteleden kunnen zeker zelf ook het initiatief nemen tot contact met iemand
van het wijkteam. Ook ontmoetingen tussen gemeenteleden onderling (zoals
tijdens ontmoetingsmiddagen, koffiedrinken na de dienst, telefooncirkel, facebook,
huiskamergesprekken en Leeftocht) zien wij als pastoraat.

De Praktijk
Het Beleidsplan impliceert een ombuiging van de organisatie van een verzorgingsnaar een ontmoetingsmodel. De verantwoordelijkheid van de pastorale zorg is niet
meer uitsluitend de verantwoordelijkheid van taak- en ambtsdragers maar van
heel de gemeente. Als leden van de gemeente van Christus zien wij om naar
elkaar. De wijkteams nemen initiatieven en ondersteunen.
Wijkindeling
Wijk Oost bestaat uit de wijken Krakeel en Wolfsbos en is onderverdeeld in elf
pastorale wijken.
Vijf in Wolfsbos n.l. de wijk A, B, C1, C2 en D (Valkenstede / Jannes van der
Sleeden Wolfsbos) en vijf in Krakeel, n.l. E, F1, F2, F3 en G. Daarnaast is er een
wijk voor gemeenteleden die geografisch niet in de wijken Krakeel en Wolfsbos
wonen, n.l. wijk H. Elke ouderling-pastoraat is verantwoordelijk voor ten hoogste
twee wijken. De ouderlingen van Valkenstede en het Jannes dragen samen met de
diaken in Valkenstede zorg voor het Heilig Avondmaal dat in deze serviceflat wordt
gevierd.
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Het wijkteam
De wijkteams vormen het hart van het pastorale wijkwerk. Zij bestaan uit
contactpersonen, pastoraal bezoekers, een ouderling pastoraat, diaken en
predikant of kerkelijk werker. We maken in principe geen verschil tussen
ambtsdragers en diegenen die een speciale taak hebben. We spreken in
gezamenlijk overleg af wie wat doet. Wel is het zo dat ieder in de eigen taak een
eerste verantwoordelijkheid heeft. Deze verantwoordelijkheden worden hieronder
genoemd. In de taakomschrijving van de te noemen functies staan de taken nader
omschreven. We gaan uit van ieders individuele kwaliteiten en belangstelling,
daarbij rekening houdend met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het
kerkelijk ambt. Het wijkteam komt een aantal malen per jaar bijeen.
De contactpersoon
Contactpersonen vormen de basis van het wijkwerk. Iedere contactpersoon heeft
een aantal contactadressen onder de hoede. Meestal zullen dit adressen in een of
meerdere straten zijn. Op diverse manieren houden zij contact met de
gemeenteleden in hun wijk. Bij het aanstellen van nieuwe contactpersonen
proberen we evenwicht te brengen in de toedeling van het aantal adressen. Dit
hangt af van de samenstelling van de wijk en wat de contactpersoon wil.
Contactpersonen maken deel uit van de ambtsgroep pastoraat (groot) en zijn lid
van het wijkteam.
De pastoraal bezoeker
De pastoraal bezoeker is de schakel tussen de ouderling en de contactpersoon.
Hij/zij geeft pastorale ondersteuning bij het bezoekwerk dat de contactpersoon
verricht en helpt de ouderling op het gebied van de organisatie van het werk.
De ouderling
Ouderlingen zijn lid van de wijkkerkenraad en dragen als zodanig bestuurlijke en
ambtelijke verantwoordelijkheid. Zij vormen samen de ambtsgroep pastoraat
(klein) waarin zij elkaar ondersteunen en diverse activiteiten ontwikkelen en (doen)
organiseren. Daarnaast bieden zij pastorale ondersteuning aan de wijkteams en in
het bezoekwerk.
De predikant en kerkelijk werker
De predikant en de kerkelijk werker maken deel uit van de ambtsgroep pastoraat
(klein). Naast de gelijkwaardigheid met de ouderlingen hebben zij, gezien hun
ambt en hun professie ook een herderlijk taak naar de leden van de ambtsgroep.
Zij hebben de elf pastorale wijken onderling verdeeld, zijn lid van de diverse
wijkteams en leggen pastorale bezoeken af. In veel gevallen zal dit crisispastoraat
zijn.
De diaken
Diakenen maken deel uit van het wijkteam. Zij hebben speciaal aandacht voor de
materiële nood binnen de wijk. Mensen met een pastorale verantwoordelijkheid
kunnen de diakenen hierop attent maken.
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Andere overlegvormen
Wijkkerkenraad:
Ouderlingen zijn naast de diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeester lid van de
wijkkerkenraad. Deze komt maandelijks bij elkaar voor bespreking van het te
voeren beleid.
Ambtsgroep Pastoraat (klein):
Hieronder verstaan we het maandelijks overleg van de ouderlingen-pastoraat, vaak
aangevuld door de predikant en de kerkelijk werker. De ambtsgroep houdt zich
bezig met beleidsvoorbereidende en uitvoerende zaken.
Ambtsgroep pastoraat (groot):
Organisatie door de ouderlingen. Deze groep bestaat uit alle medewerkers in het
pastoraat. Komt minimaal een maal per jaar bij elkaar voor informatie en
bezinning.

Acties voor de komende vijf jaar.
 In alle wijkteams het beleidsplan bespreken. Wat betekent het concreet voor
de leden van het team? Waar ziet men bezwaren, waar heeft men twijfels?
Waar ziet men kansen?
Doel: draagvlak creëren voor het plan; vertrouwen wekken.
 Tijdens gemeente-avond aandacht besteden aan pastoraat. Doel:
gemeenteleden laten wennen aan het idee dat we geen verzorgingskerk
kunnen/willen zijn, maar een ontmoetingskerk.
 In alle bijeenkomsten van de wijkteams aandacht besteden aan toerusting,
toegesneden op de vraag/vaardigheden/aanleg van de leden van het team en
de behoefte binnen de wijk. Doel: wijkteams theologisch en pastoraal
ondersteunen.
 Ouderlingen van de ambtsgroep pastoraat en/of predikant plaatsen geregeld
stukjes in de Kerkentrommel waarin de pastorale lijn aan de hand voor
voorbeelden uit de doeken wordt gedaan.
 De ambtsgroep pastoraat ontwerpt concrete voorstellen tot het ontplooien
van activiteiten waarin de essentie van het pastorale beleid (iedereen is
tegelijk schaap en herder) tot uitdrukking wordt gebracht ( b.v.
ontmoetingsmiddagen, telefooncirkel )
 De ambtsgroep pastoraat bedenkt manieren om de open grenzen van de
gemeente ook in het pastoraat gestalte te geven en voert deze plannen uit.
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Voorzetting bestaande activiteiten
Naast de individuele contacten organiseert de ambtsgroep pastoraat:
 Adventsviering voor oudere gemeenteleden (75 jaar en ouder);
 Paasviering voor oudere gemeenteleden (75 jaar en ouder);
 Ontmoetingsmiddagen voor alle gemeenteleden en belangstellenden;
 Huiskamergesprekken

Algemeen
Begroting: jaarlijks wordt in oktober een ontwerpbegroting voor het volgende jaar
ingediend bij de kerkenraad.
Werkplan: elk jaar wordt in mei voor het komende werkseizoen
september/september een werkplan/agenda opgesteld ter vaststelling ingediend bij
de kerkenraad.
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Ambtsgroep Eredienst
Inleiding
Onze wijkgemeente Hoogeveen Oost is per 21 maart 2004 gefedereerd.
Sinds die tijd is er het nodige werk verricht om tot een goede gemeentevorming te
komen. Dit werk wordt o.a. verricht door enkele ambtsgroepen.
De ambtsgroep eredienst bestaat nu enige jaren en heeft haar werkterrein
langzamerhand breed verkend en verder ontwikkeld.
In de loop van de jaren heeft onze wijkgemeente gewerkt aan een missie en een
visie en de ambtsgroep eredienst wil haar werkzaamheden graag hieraan relateren.
In dit beleids- en werkplan willen wij onze visie op de ontwikkeling van de
eredienst geven, ondermeer vanuit de visie en missie van de Oosterkerk.
Ook noemen wij een aantal activiteiten voor de komende jaren.

Missie en visie:
De Oosterkerk is een open en veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap waar
leden en niet leden elkaar ontmoeten bij de Bron: de liefde van de God van
Abraham, Isaac en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus Christus deze zichtbaar
maakt.
Onze zorg voor de eredienst kan nooit los gezien worden van de missie van de
Oosterkerk: de ontmoeting bij de Bron is het wezen van de eredienst.
Door woord, lied, gebed, lezingen, sacramenten en gaven ontmoeten wij de Ander
en de anderen.
Wat houdt de keuze voor deze visie in?

Een duidelijke identiteit: Gods liefde in Christus:
We hebben een duidelijke identiteit. De Bron van ons bestaan ofwel het wezen/de
kern/de pit van onze gemeente is Gods liefde voor deze wereld.
In onze erediensten mogen we ons aan deze Bron laven.
We doen dit door de dienst van het Woord, de dienst van gebeden en gaven en de
dienst van de Tafel.
Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen in de eredienst. Het is God zelf
die “zijn naam doet gedenken” ( Ex. 20:24) De eredienst is daarom een dienst van
God aan mensen, die op haar beurt de dienst van mensen aan God oproept, draagt
en omvat.
Wij sluiten in onze liturgie over het algemeen aan bij de oecumenische jaarorde die
in de loop der jaren bekend is geworden via De eerste Dag en Kind op Zondag.
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Open grenzen:
De buitengrenzen zijn open, niet strak afgetekend: ook twijfelaars en nietgelovigen kunnen een plek bij ons vinden. Niet alleen van buiten naar binnen zijn
de deuren open, maar ook van binnen naar buiten. Dat wil zeggen: de gemeente
kiest er vanwege haar roeping (direct verband houdend met Gods liefde voor alle
mensen) voor om een open oog te hebben voor de wereld, dichtbij en veraf.
De gemeente weet zich in haar aanbidding, gemeenschap en dienst deel van de
kerk van alle tijden en plaatsen, in de hemel en op de aarde.
Omdat zij gelooft dat eens de hele aarde God zal loven en aanbidden, proclameert
de kerk de liefde van Christus aan deze wereld.
In de ontmoeting met de Heer, zoals die in de eredienst gestalte krijgt worden
onze handen en voeten gericht naar de wereld.
In onze liturgie willen wij dan ook in lied, woord, gaven en gebeden ons niet alleen
naar binnen richten, maar ook oog hebben voor de wereld.
Veelkleurigheid:
We zien de veelkleurigheid in geloofsbeleving als een vaststaand en vruchtbaar
onderdeel van onze gemeente.
In de erediensten willen wij ons ook verbonden weten met de kerk van alle tijden.
In de vaste onderdelen van de eredienst ervaren wij dan ook een verbondenheid
met de rijke traditie van de kerk en voelen wij ons betrokken bij de wereld van hier
en nu.
Naast het volgen van de lijn van de oecumenische jaarorde schenken wij ruime
aandacht aan diensten die gericht zijn op de veelkleurigheid van onze gemeente.
In dit verband noemen we de vespers, de paaswake, jeugddiensten, zangdiensten,
Taizediensten, poëziediensten, diensten met een centraal thema, dienst voor kerk
en school, diensten van de toekomst en “kerk op schoot.”, in de eerste plaats
(maar niet uitsluitend) bedoeld voor opa’s en oma’s, vaders en moeders.

Ontmoeting:
We zien de ontmoeting met God, elkaar en de wereld als fundamenteel onderdeel
van ons gemeente- zijn.
De ambtsgroep eredienst hecht dan ook grote waarde aan dit aspect van
ontmoeting in de eredienst.
De ontmoeting in de eredienst kan concreet gestalte krijgen door gemeenteleden
te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van een dienst.
Predikanten, diakenen, ouderlingen, kosters, lectoren, kerkmusici, projectkoor,
cantorij, bloemschikkers, beamercommissie, zondagsbrief, gedenkboeken,
stilteruimte, het gezamenlijk koffiedrinken, kindernevendienst, jongerendienst: dit
alles vormt een veelkleurig palet met de Bron als middelpunt.
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De situatie anno nu
De (zondagse) eredienst heeft een centrale plaats in de gemeente. De gemeente
zingt dan Gods lof en hoort uit de Bijbel lezen en verkondigen; doop en maaltijd
van de Heer worden bediend en er wordt gecollecteerd voor de noden van kerk en
samenleving:
de gemeente zegt de gebeden voor kerk en wereld en zij ontvangt de zegen van de
Heer. Als zichtbaar teken van ons geloof in de opgestane Heer brandt de paaskaars
tijdens iedere eredienst.
Na het welkom worden de tafelkaarsen aangestoken.
De wijkkerkenraad draagt de verantwoording voor de eredienst.
Hij heeft het voordenkwerk m.b.t het beleid en de dagelijkse uitvoering van het
beleid t.a.v. de eredienst overgedragen aan de ambtsgroep eredienst.
De raad streeft naar een gevarieerd aanbod van erediensten, waarin ouderen en
jongeren zich thuis kunnen voelen.( zie 1d hierboven)
Dit streven vraagt om evenwicht in traditie en vernieuwing om niet alleen rekening
te houden met hen die regelmatig in de kerk komen maar ook met hen die dit niet
of in geringe mate doen.
De kerkenraad draagt de praktische uitvoering van de eredienst over aan de
predikant: de handdruk van de ambtsdrager bij de aanvang van de dienst
symboliseert dit.
Gemeenteleden worden waar mogelijk actief betrokken bij de vormgeving van de
eredienst.
Zij kunnen een aandeel hebben bij de voorbereiding, de schriftlezingen, het
voorzingen met de cantorij of in de vorm van andere muzikale bijdragen.
De groep van lectoren verzorgt de schriftlezingen.
De beamercommissie verzorgt de technische uitvoering van de eredienst.
De cantorij verleent haar medewerking aan ongeveer 10 diensten per jaar.
Iedere zondagmorgen is er nevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar.
Vanaf de schriftlezing tot na de verkondiging vieren zij hun dienst in één van de
kleinere zalen van het gebouw. Na het lied na de verkondiging keren de kinderen
terug naar de kerkzaal.
De predikant kan met de aanwezige kinderen een gesprekje voeren voor zij naar
hun nevendienst gaan.
Een gastpredikant overlegt met de leiding van de kindernevendienst of dit
gesprekje kan plaatsvinden. Als teken van verbondenheid dragen de kinderen het
licht van de paaskaars met zich mee.
De eerste en derde zondag van de maand is er tienerkerk.
Jongeren vanaf 12 jaar geven het thema van de zondag vorm in hun eigen ruimte.
Zij vertrekken samen met de kinderen, maar keren niet terug in de eredienst.
Eenmaal per maand is er ook een dienst van de toekomst voor alle leeftijden.
Er is dan geen kindernevendienst en tienerkerk.
Een keer in de maand spreekt een van de diakenen het kyriegebed uit, in overleg
met de wijkpredikant.
Iedere zondagmorgen is het stiltecentrum open om een moment stil te zijn en/of
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een kaarsje aan te steken voor een blijde of verdrietige gebeurtenis.
Ook kunnen gemeenteleden in het voorbedenboek een gebedsintentie schrijven die
de voorganger dan in de gebeden kan verwerken.

Samenstelling:
De ambtsgroep eredienst kan samengesteld worden uit de volgende
afvaardigingen:
namens
namens
namens
namens

de
de
de
de

predikanten:
wijkkerkenraad:
organisten:
cantorij:

namens
namens
namens
namens

de
de
de
de

kindernevendienst:
lectoren:
gemeenteleden:
beamercommissie

één predikant
één of twee ambtsdrager
één organist
de cantor en/of de voorzitter van de
cantorij, of een cantorijlid
één persoon
één persoon
één persoon
één persoon

De ambtsgroep kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
De secretaris is postadres voor de ambtsgroep.
Deze bereidt de vergaderingen voor met de voorzitter, maakt een verslag en zorgt
voor verspreiding.
In overeenstemming met de kerkorde zijn de ambtsdragers gebonden aan hun
ambtstermijn.
Wanneer de ambtsgroep eredienst of de kerkenraad de samenstelling wil wijzigen,
komt dit eerst in beide gremia ter sprake.
Besluitvorming volgt conform de kerkorde.
De ambtsgroep draagt een eigen verantwoordelijkheid om geregeld de personen
die de afvaardiging invullen indien mogelijk door anderen te laten vervangen.
Wel worden zij geacht namens hun achterban te spreken.

Taakomschrijving van de leden
De predikant:
- levert een eigen inbreng op basis van kennis van de liturgie,
- is betrokken bij de voorbereiding van speciale diensten,
zoals adventsvespers en de vieringen in de stille week,
- adviseert bij het zoeken naar nieuwe vormen van liturgie.
- overlegt met organist en cantor over het muzikale aspect van de eredienst.
De predikant is aanspreekbaar op het vlak van de liturgie, de verkondiging en de
bediening van de sacramenten
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De ambtsdrager:
-

zorgt voor een goede verslaggeving naar de wijkkerkenraad,
is contactpersoon tussen ambtsgroep en wijkkerkenraad,
zorgt indien wenselijk voor contacten met de overige ambtsgroepen,
houdt zich op de hoogte van relevante liturgisch ontwikkelingen,
draagt mede zorg voor het uitvoeren van eredienstzaken: dienst van
gebeden en gaven, maaltijdviering en eventuele diaconale taken.

De organist:
- onderhoudt contact met andere organisten van de Oosterkerk en overlegt met de
cantor en de predikant/voorganger,
- heeft inbreng in de opzet van de eredienst,
- geeft adviezen over muzikale inbreng in en vormgeving van de eredienst,
- geeft adviezen over liedkeuze,
- houdt relevante literatuur en ontwikkelingen op eigen vakgebied bij en
zorgt voor de aanschaf van de benodigde orgelliteratuur,
- zorgt in samenwerking met de kerk rentmeesters en de orgelbouwer
Pels & Van Leeuwen voor het onderhoud van het orgel.

De cantor:
- onderhoudt contact met de afgevaardigde organist in de ambtsgroep, de
dienstdoende organisten en de predikant/voorganger,
- heeft inbreng in de opzet van de eredienst,
- geeft adviezen over opzet en vormgeving van de eredienst,
- geeft adviezen over liedkeuze,
- houdt relevante literatuur en ontwikkelingen op eigen vakgebied,
- neemt deel aan de voorbereiding van diverse diensten waarin de cantorij
zingt en maakt samen met de predikant en cantorij jaarlijks een rooster
voor de medewerking van de cantorij aan de eredienst,
- evalueert met de cantorij de diensten

De vertegenwoordiger van de cantorij:
- houdt de ambtsgroep op de hoogte van ontwikkelingen in de cantorij,
- houdt de cantorij op de hoogte van ontwikkelingen in de ambtsgroep,
- neemt deel aan de voorbereiding de van diverse diensten waarin de
cantorij zingt.
- is actief betrokken bij de muzikale en inhoudelijke evaluatie van de
erediensten,
- kan de kerkenraad rechtstreeks informeren over bijv. projecten; voor
lopende zaken zijn de ambtsdragers contactpersoon.
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De vertegenwoordiger van de kindernevendienst:
- draagt zorg voor een goede samenwerking met de betrokkenen in de
zondagse eredienst, wanneer kinderen daarvan deel uit maken,
- houdt de ambtsgroep en de leiding van de kindernevendienst wederzijds
op de hoogte van elkaars ontwikkelingen,
- is actief betrokken bij de evaluatie van diensten waarin kinderen een
aandeel hebben,
- kan de kerkenraad rechtstreeks informeren over bijv. projecten; voor
lopende zaken zijn de ambtsdragers contactpersoon.

De vertegenwoordiger van de lectoren:
- onderhoudt contact met de lectoren, predikanten en kosters,
- stelt een rooster op voor de zondagse leesbeurten en zorgt voor
verspreiding,
- draagt zorg voor een goede afstemming met de voorganger,
beamercommissie inzake de te kiezen Bijbelvertaling en de juiste instelling
van de microfoon,
- organiseert oefenmomenten voor de lectoren.

De vertegenwoordigers van gemeenteleden:
- denkt mee over alle facetten van de eredienst,
- houdt contact met gemeenteleden om te weten wat er leeft.
De vertegenwoordiger van de Beamercommissie:
- evalueert geregeld met de ambtsgroep eredienst het gebruik van de
beamer.
Elk lid van de ambtsgroep eredienst
- kan participeren in de voorbereiding van diverse diensten,
- kan indien deze dit wil meedenken met de onderwerpen die tijdens de
vergadering ter tafel komen .
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Ambtsgroep Diaconaat
Visie Oosterkerk
( Vastgesteld door de wijkkerkenraad op 2 oktober 2010)

Missie:
De Oosterkerk: Ontmoeting bij de Bron

Visie:
De Oosterkerk is een open en veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap waar
leden en niet leden elkaar ontmoeten bij de Bron:
De liefde van God van Abraham, Isaäk en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus
Christus zichtbaar maakt

Wat houdt de keuze voor deze visie in?
Duidelijke identiteit:
Wij geloven in een God die als naam heeft: Ik zal er zijn voor jou. Werkwoorden
die diakenen inspireren om aan deze opdracht te werken zijn: geloven, helpen en
bouwen.
Geloven in een God die bevrijdt;
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
Bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.
De diakenen geven richting en mede uitvoering aan de diaconale opdracht, waarbij
begrippen als delen, helpen, barmhartigheid, gerechtigheid en vrede kernwoorden
zijn.
Delen van wat aan de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen
helper is, getuigen van Gods vrede en gerechtigheid waar onvrede en onrecht
heerst.
Diaconaat is echter niet alleen zaak voor de diaconie maar raakt de hele gemeente.
De diaconale opdracht vloeit voort uit de missionaire opdracht die onder meer
inhoudt dat wij allen, dus ook elk gemeentelid, omzien naar elkaar dichtbij en
veraf.

Open grenzen:
De buitengrenzen zijn open, niet strak getekend: ook twijfelaars en niet-gelovigen
kunnen een plek bij ons vinden. Niet alleen van buiten naar binnen zijn de deuren
open, maar ook van binnen naar buiten. Dat wil zeggen: De gemeente kiest er
vanwege haar roeping (direct verband houdend met Gods liefde voor alle mensen)
voor om een open oog te hebben voor de nood in de wereld, dichtbij en veraf.
Dit komt voor de ambtsgroep diaconaat tot uitdrukking in:
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- Wijkdiaconaat
Het oog hebben voor omstandigheden waardoor mensen binnen de wijk (zowel
gemeentelid als niet lid), in de knel zijn geraakt en waar mogelijk verandering
proberen te bewerkstelligen in een ongewenste situatie. Verwijzing naar
hulpinstanties e.d. kan hieraan bijdragen. Samenwerking op dit gebied met andere
diaconieën, stichting ONE, SWW, Diaconaal Platform, gemeente en GKB is hierbij
onontbeerlijk. Ook deelname aan het project ‘Vakantiegeld Samen Delen’ valt
hieronder.
- Binnenlands diaconaat
Het informeren van de wijkgemeente en deze zoveel mogelijk betrekken bij
maatschappelijke problemen en samenlevingsvraagstukken.
Aandacht en steun vragen voor missionair werk.
Samenwerken met de ambtsgroep Pastoraat.
- Zendings, werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO)
Het informeren van de wijkgemeente en deze zoveel mogelijk betrekken bij het
ZWO-werk:
Geld inzamelen ten behoeve van de verre naaste;
Projecten honoreren van Kerk in Actie;
Ontwikkelen van jaarprojecten (en/of wijkdoelcollectes);
Daarbij zo veel mogelijk aansluiten bij acties van gemeenteleden.
Voor activiteiten die de ambtsgroep diaconaat uitvoert, zie blz 23 t/m 25.
Bij de uitvoering van het werk op de diverse deelgebieden streeft de ambtsgroep
diaconie naar meer en meer samenwerking met “derden” zoals:
Het Diaconaal Platform, Stichting ONE, SWW (Sociale zaken van de burgerlijke
gemeente) en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van
“hulpverlening”. Ook proberen we steeds meer te participeren in buurtorganisaties.

Veelkleurigheid:
We zien de veelkleurigheid in geloofsbeleving als een vaststaand en vruchtbaar
onderdeel van onze gemeente. We zoeken naar samenwerking en ondersteuning
als het gaat m de culturele verscheidenheid in onze wijkgemeente en plaats,
waarbij de begrippen openheid en respect een belangrijke plaats innemen.

Ontmoeting:
We zien de ontmoeting met God, elkaar en de wereld als fundamenteel onderdeel
van ons zijn als gemeente.
Voor de ambtsgroep diaconie betekent dit dat wij zoeken naar meer mogelijkheden
van ontmoeting en contact met “anderen”. Hierbij valt te denken aan actieve
deelname aan multiculturele activiteiten in de wijken Krakeel en Wolfsbos en
activiteiten vanuit de “Smederijen” en MFC “de Magneet”.
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Uitvoering beleid:
Rekening houdend met elkaars gaven en talenten, beschikbare tijd en menskracht
wil de diaconie in de komende tijd, naast de genoemde aandachtsvelden (zie blz.
21), zich richten op:

Communicatie:
Gemeenteleden regelmatig informeren over het werk en activiteiten van de
diaconie door midden van berichten in Kerkentrommel, wijkberichten in dat blad,
zondagsbrief en eredienst;
De diaconie heeft een duidelijke plaats in de eredienst door o.a. het inzamelen van
de gaven, deelname aan het kyriegebed en het meewerken aan de
(avondmaal)viering. Gemeenteleden betrekken bij de diaconale activiteiten, zoals
het inzamelen van producten voor de voedselbank en het bijwonen van en/of
deelnemen aan avonden waar een diaconaal project centraal staat.

Samenwerking:
Samenwerking bevorderen tussen de ambtsgroepen, vooral met de ambtsgroep
pastoraat in het daadwerkelijk gestalte geven aan onze missionaire roeping.
Concreet:
Regelmatig overleggen met deze ambtsgroep en ervaring uitwisselen in het
“wijkoverleg”. Ook de samenwerking met andere diaconieën en maatschappelijke
organisaties staat hoog op de agenda. (zie opzet interkerkelijk diaconaal overleg.)

Doelgroepen:
De diaconie zal zicht in de komende jaren meer richten op:
- Activiteiten die voortvloeien uit het Diaconaal Platform;
- Culturele activiteiten in wijk Oost en Wolfsbos.

Inspiratie:
De diakenen doen elk jaar o.a. weer inspiratie op de Landelijke Diaconale Dag
(november), de inspiratieavond van het ZWO en de bezinningsdag van de
kerkenraad.

Gebruikte afkortingen:
SWW
ONE
GKB
Inlia
CD
AG

Stichting Welzijnswerk Gemeente Hoogeveen
Stichting Omzien naar elkaar
Gemeentelijke Kredietbank
Het internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van
asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp
aan asielzoekers in nood.
College van Diakenen (Hoogeveen)
Ambtsgroep
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Bijlage: Diaconale aandachtsvelden en activiteiten ambtsgroep diaconie
Gebied
Thema
Armoede en
materiële nood

Hoogeveen-Oost

Gemeente Hoogeveen

 Inventariseren en beoordelen
van hulpaanvragen,

 Beoordelen van
hulpaanvragen,

 contacten met wethouders,
Sociale Dienst, SWW, ONE en
“andere” diaconieën



 Vakantiegeld samen delen
 Vervoer / samenwerken met
Voedselbank, Kledingbank /
Sinterklaasactie Humanitas

Drenthe/
Nederland
 Arme Kant,

De Wereld

 volgen en beoordelen

 I.s.m. ZWO aandacht voor
rijkdom en armoede
wereldwijd

Contacten met
wethouders, Sociale Dienst,
SWW, GKB,
Stichting ONE
 Vakantiegeld samen delen

 “kerstpakketten”
 ‘Samen aan tafel’
 Andere materiële ondersteuning
Arbeid en
werkloosheid

 Zijn wij voldoende op de hoogte?

 Cliëntenraad kennen en
volgen

 Politiek volgen en eventueel
bewerken

 I.s.m. ZWO hiervoor
aandacht (bv projecten)

Asielzoekers/
Vluchtelingen

 Bijstaan en begeleiden

 Contacten verlopen via het
Diaconaal Platform

 INLIA, politiek volgen en
eventueel uitvoeren

 I.s.m. ZWO hiervoor
aandacht (bv projecten)

WMO

Aandacht via diaken voor WMO
Geregeld overleg en voorzien van
info
 Vertegenwoordiging in de
ambtsgroep Jeugd

 Het volgen van
gemeentelijk beleid

Jeugdwerk

 Deelname aan projecten
stimuleren
 Projecten organiseren

Eredienst, Liturgie
en vieringen

 Afkondigingen, inzameling van
gaven,
 Heilig Avondmaal,
 voorbeden,
 kyrie gebed
 meewerken aan diensten in
Valkenstede en Bethesda
 Hulpverlening aan mindervaliden
bij kerkbezoek
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Hulpverlening

 Beoordelen hulpaanvragen,

 Beoordelen hulpaanvragen,

 verrichten van hand- en
spandiensten op allerlei gebied

 verrichten van hand- en
spandiensten op allerlei
gebied

 doorverwijzing

 Financiële steun, periodiek
en incidenteel

 I.s.m. ZWO hiervoor
aandacht (bv projecten)

 signaleren van problemen
ZWO

 Voorlichting,

 Voorlichting,

 fondsenwerving,

 fondsenwerving,

 schrijfacties

 schrijfacties

 Via Kerk in actie steun
verlenen aan projecten
wereldwijd

 ZWO zondagen
 Voorjaars- en najaarszendingsweek
Voorlichting en
toerusting

 Artikelen in de kerkentrommel
 voorlichting aan de gemeente
 toerusten van de gemeente
 diaconale avonden
 vakantieweken

 Artikelen in de
kerkentrommel
 voorlichting aan de
gemeente
 samenwerken met CD
 interkerkelijk diaconaat

Organisatie

 AG Diaconie,

 College van Diakenen,

 Werkgroep ZWO

 Centrale ZWO,

 Kerkenraad wijk oost

 Algemene Kerkenraad

 Classis





Landelijke diaconale dag
Kerk in Actie
College van diaconieën

 AG pastoraat
 AG Eredienst,
 AG Jeugd
 AG Beheer
 Interkerkelijke diaconie
 Diaconaal Platform
 Bewonerscollectief Wolfsbos
 Samenwerking met andere
diaconieën en stichtingen en
maatschappelijke
hulpverleningsorganisaties
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Jaarplan: Werkzaamheden per maand (steeds terugkomende activiteiten)
Maand
Januari
Februari



Actie
Evaluatie kerstpakkettenactie



Werven verkopers stroopwafelactie



organiseren collectes Werelddiaconaat



contact onderhouden met diverse ambtsgroepen over afstemmen van
activiteiten, acties en uitwisseling van wederzijdse verwachtingen

Maart/april



Samen aan tafel

April



stroopwafel actie t b v vakantieweken minder validen verkoop stroopwafels

Mei



regeling rond vakantiegeld eerlijk delen



verzorgen/ledigen van de kerkradio- busjes

Juni / Juli/Augustus



in de maand juli uitdelen vakantiegeld eerlijk delen

September
Oktober



organiseren collectes Werelddiaconaat



aankondiging kerstbonnenactie / werving potentiële “deelnemers”
in samenspraak met scholen in de wijk, SWW en AG pastoraat

November

December



organiseren inkoop kerstbonnen via Diaconaal Platform en overleg met derden + uitwerken deelnemerslijst



mogelijke acties rond dankdag voor gewas en arbeid



eventuele contacten onderhouden met zorginstellingen en vrijwilligers over opvang bewoners in de wekelijkse eredienst
in de Oosterkerk.



verzorgen/ledigen van de kerkradio- busjes



ZWO > zendingsweek /zendingszondag



organiseren en verspreiden van kerstpakketten en –attenties
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Ambtsgroep Jeugd
We hebben een passie voor jongeren binnen onze gemeente.

Inleiding
Jeugd en jongeren vormen een belangrijk aandachtspunt in de gemeente.
Enerzijds is er duidelijk reden tot zorg. Het aantal jongeren dat actief
deelneemt aan activiteiten en geregeld een kerkdienst bezoekt neemt
namelijk af. De gemeente vergrijst. Ook is de jeugdraad door personele
problemen niet meer actief. Maar naast zorg is er ook reden tot
dankbaarheid. Nieuwe initiatieven zoals Jeugd voor Gambia en Hoogerhuis
blijken jongeren aan te spreken. Jonge ouders vinden de weg naar Kerk op
Schoot. De kerkenraad ziet het als haar taak de belangrijkste jeugd- en
jongerenactiviteiten te continueren en nieuwe initiatieven (vanuit jeugd zelf,
leiding of de ambten) positief tegemoet te treden.
De focus voor de komende vijf jaar ligt dan ook op:
 Voorzetting van huidige succesvolle activiteiten.
 Open staan voor nieuwe (haalbare) initiatieven.
 Vereenvoudiging van de organisatie (back-to-basics).

Activiteiten plan 2017-2021
Kerk op Schoot
Drie keer per jaar wordt er voor de allerkleinsten (0-4 jaar) een Kerk op
Schoot dienst georganiseerd. De kinderen zitten dan voorin de kerk,
eventueel op schoot bij een vader of moeder (ook opa’s en oma’s zijn van
harte welkom). Het is een dienst, aangepast aan de leeftijdsgroep, die
ongeveer een half uur duurt. Publiciteit: posters en flyers in de wijk, reclame
via de nieuwsbrieven van de scholen, huis-aan-huis-bladen, kerkelijke
media.
De organisatie en uitvoering van Kerk op Schoot ligt bij de predikant en één
of twee vrijwilligers.
Beleidsvoornemen: In de periode 2017-2021 wordt er geëxperimenteerd
met Godly Play, een methode waarin het Bijbelverhaal of christelijke feest
wordt uitgebeeld. Materiaal hiervoor wordt aangeschaft.

Dienst van de Toekomst
De Oosterkerk kiest er bewust voor te investeren in kinderen en jongeren.
We vinden het namelijk belangrijk dat ook zij thuis raken in de kerkdienst en
zich betrokken voelen. Daarom zijn er jaarlijks in de Oosterkerk ongeveer
tien kerkdiensten waarin naast volwassenen ook kinderen en jongeren
duidelijk aan bod komen en zo veel mogelijk actief deelnemen. Deze
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diensten zijn meer experimenteel van karakter. Er is meer aandacht voor
beeld en populaire muziek. Deze diensten voor alle leeftijden heten Dienst
van de Toekomst.
Sommige diensten van de toekomst zijn tevens jeugddiensten. Dit heeft
vooral te maken met de organisatie, die dan in handen is van de
jeugddienstcommissie.

Kindernevendienst
Op zondagmorgen verlaten kinderen van 4 tot en met 12 jaar tijdens de
dienst de kerkzaal om in een aparte ruimte een eigen viering te beleven,
passend bij de leeftijdsgroep. Het Bijbelverhaal wordt naverteld. Daarna is
er ruimte voor gesprek of het maken van een werkje.
De kindernevendienstleiding komt elke maand bij elkaar en krijgt instructie
van de predikant. Het materiaal komt uit Kind op Zondag.

Tienerkerk
Eens in de veertien dagen is er tienerkerk, bedoeld voor jongeren van
ongeveer 12-17 jaar. Tienerkerk is een mix van vieren en leren. Er is geen
namelijk geen aparte catechese meer voor deze leeftijdsgroep.
vieren: De tienerkerk begint in de gewone eredienst. Na de Dienst van
Voorbereiding verlaten de tieners tegelijk met de kinderen van de
kindernevendienst de kerkzaal. In hun eigen ruimte worden de grondtonen
van het vieren beleefd, waarbij het vooral gaat om de ontmoeting met God,
het beleven van het ‘geheim’ en het oefenen van rituelen. De jongeren
ondervinden ‘aan den lijve’ dat de tienerkerk iets anders is dan gezellig
samen ‘chillen’, club, school of gezelligheidsvereniging. Hier gaat het niet
om zomaar iets maar om hun relatie met God/Christus en die verder te
ontwikkelen. Jongeren leren te vieren en met hen een “kerkdienst” te
houden. Ze steken een kaars aan voor een dierbare, leren een Bijbeltekst te
lezen en proberen deze te begrijpen, bereiden een gebed voor en spreken
deze uit. Maar ook is er ruimte voor een gedicht, songtekst te lezen en mee
te luisteren naar een cd of een (creatieve) activiteit die aansluit bij het
thema van de zondag.
Leren: In de eerste plaats wordt het 'vieren' geleerd oftewel ingeoefend.
Daarnaast vindt er ook kennisoverdracht plaats op het gebied van Bijbel en
traditie. Daarnaast oefenen de jongeren in het delen van hun geloofsverhaal
of twijfel.
De tienerkerkleiding bestaat uit drie personen die om en om dienst doen.
Het materiaal komt grotendeels uit Kind op Zondag.
Jeugddiensten
Jeugddiensten zijn kerkdiensten waarin de Bijbelse boodschap op een
eigentijdse manier vertaald wordt en vooral gericht is op jongeren.
De jeugddiensten zijn diensten van de toekomst georganiseerd door de
jeugddienstcommissie.
Beleidsvoornemen:
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- Top 2000 dienst in december continueren
- Hoogerhuis is succes, maar is jaarlijkse organisatie haalbaar?

Contacten met scholen en kerk-school diensten
De predikant onderhoudt het contact met de leiding van de basisscholen in
de wijk en het Roelof van Echtencollege (RvEC). Dit contact heeft op
verschillende niveaus zijn vruchten afgeworpen. Zo hebben leerlingen van
5/6 VWO van het RvEC meegedaan aan het Hoogerhuis en zijn er leerlingen
van basisschool De Morgenster op bezoek geweest bij expositie Feest van de
Geest. Jaarlijks vindt er een kerk-school dienst plaats in samenwerking met
een van de twee protestants-christelijke basisscholen. Niet alleen de dienst
zelf is belangrijk, maar ook de voorbereiding. Sommige kinderen komen
hierin voor het eerst in aanraking met het kerkelijke leven.

Jeugd voor Gambia
Afgelopen jaren is er twee keer vanuit de Oosterkerk een groep jongeren
naar Gambia geweest om daar een school te ondersteunen. De drieweekse
reis zelf, maar ook de voorbereiding van twee jaar zijn vormend geweest
voor deze jongeren. Hun blik is verruimd en in sommige gevallen is ook hun
geloof verdiept.
Ook andere gemeenteleden zijn bij dit project betrokken geweest. Daardoor
was dit project niet alleen een vorm van jeugdwerk, maar ook diaconaat en
gemeenteopbouw. Het is nog niet duidelijk of er komende tijd weer een
groep jongeren naar Gambia gaat.

De belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie is een voorbereiding voor diegenen die belijdenis
willen gaan doen – hier is geen leeftijdsgrens aan verbonden.
Belijdeniscatechisatie wordt verzorgd door de predikant.

Jong volwassenen en doopvoorbereiding
Jongvolwassenen, al of niet samenwonend, met of zonder kinderen krijgen
aparte huiskamergesprekken aangeboden. Juist in een vergrijzende
gemeente is het goed als jongere mensen op bepaalde plekken vooral
leeftijdgenoten treffen met wie ze over geloof kunnen spreken.
Ouders die hun kind laten dopen worden nauw berokken bij de doopdienst.
Soms vinden er voorafgaand aan de doop meerdere gesprekken plaats,
waarbij een vorm van catechese wordt gegeven. Want dopen is gratis, maar
op het ja van God volgt ook een ja van de ouders: zij beloven het kind voor
te gaan in het geloof. Als gemeente wij begeleiden wij ouders graag bij het
voldoen aan deze belofte.
Bovenstaande wordt verzorgd door de predikant
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Organisatie
De jeugdraad word ontbonden en in de komende vijf jaar komt de
eindverantwoordelijkheid voor de genoemde activiteiten en het
ondersteunen eventuele nieuwe initiatieven weer bij de kerkenraad te
liggen.
Waarbij de jeugddiaken /jeugdouderling een coördinerende rol heeft.
- Contact onderhouden met de leiding van de verschillende activiteiten
- Predikant begeleidt de leiding waar nodig
- Vinger aan de pols houden wat betreft nieuwe initiatieven

Ambtsgroep Wijkbeheer
Beleidsplan van de Ambtsgroep wijkbeheer
In tegenstelling tot de andere ambtsgroepen in de wijkkerkenraad beschikt
de ambtsgroep Wijkbeheer niet over een specifiek beleidsplan.
De taak van deze ambtsgroep moet worden gezocht in de beheers- en
ondersteunende sector, die met name bedoeld is om er in facilitair opzicht
voor zorg te dragen dat de visie van de kerkenraad op het kerk zijn in de
wijk Oost gestalte kan krijgen.
De Ambtsgroep is vertegenwoordigd in het moderamen. Voorts maken de
leden van deze Ambtsgroep deel uit van het College van Kerkrentmeesters
(CvK = verantwoordelijk voor financiën, gebouwen en personeel).
De taken van deze Ambtsgroep is in hoofdzaak te omschrijven als volgt:
Het beheren van de wijkkas. De kerkrentmeester financiën beheert in
beleidsmatig opzicht de wijkkas. Hij houdt toezicht op het werk van de
penningmeester, die door de wijkkerkenraad is aangesteld. Tezamen stellen
zij jaarlijks een begroting op en na afloop van het boekjaar: een
exploitatieoverzicht.
Deze documenten worden in concept voorgelegd aan de kerkenraad. De
begroting wordt door de wijkkerkenraad besproken en goedgekeurd. Deze
wordt vervolgens ingezonden aan het College van Kerkrentmeesters.
Het exploitatieoverzicht wordt nadat deze gereed is, ingezonden aan de
wijkkerkenraad. Deze stelt een kascontrolecommissie samen, bestaande uit
tenminste 2 personen, die lid zijn van de wijkkerkenraad. De kascontrole
rapporteert zijn bevindingen rechtstreeks aan de wijkkerkenraad.
Vervolgens wordt de exploitatieopzet, tezamen met het controlerapport
voorgelegd aan de kerkenraad en vastgesteld. Hierna kan deze
exploitatieopzicht worden ingezonden aan Het College van
Kerkrentmeesters.
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Het technisch beheren en onderhouden van het kerkgebouw, de
bijbehorende zaalruimtes en het terrein rondom dit complex. De zorg
hiervoor berust bij de kerkrentmeester(s) gebouwen. Deze kerkrentmeester
fungeert als aanspreekpunt voor de kerkenraad voor wat betreft het
uitvoeren van wensen, die leven. Hij/zij adviseert de kerkenraad over de
uitvoerbaarheid hiervan.
Het onderhouden van de contacten tussen het door het College van
Kerkrentmeesters aangestelde personeel en de wijkkerkenraad. De
kerkrentmeester personeel is belast met het contact met de koster. Hij/zij
voert regelmatig overleg met betrokkene(n), geeft de wensen van de
kerkenraad aan en brengt zo nodig zijn/haar bevindingen ter tafel van het
moderamen.
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Bijlage 1: Organisatiestructuur
Protestantse Kerk in Nederland
Als Protestante gemeente zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN).
Onderstaande schema geeft weer hoe de protestante kerk in Nederland
momenteel landelijk georganiseerd is. In de komende jaren zal in het kader
van Kerk 2025 hierin vereenvoudiging aangebracht worden.

Voor verder informatie zie: http://www.protestantsekerk.nl/
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Protestantse Gemeente Hoogeveen
Per 1 januari 2013 zijn de Algemene Kerkenraden van de Hervormde
Gemeente Hoogeveen en de Gereformeerde Kerk Hoogeveen verenigd in de
Algemene Kerkenraad (A.K.) van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.
Hier is een lange periode van overleg aan voorafgegaan. De beide
gemeenten weten zich zodanig met elkaar verbonden in de Heer Jezus
Christus dat zij als één gemeenschap willen leven. Ze voelen zich geroepen
samen de Naam van hun Heer te belijden. Daarom hebben zij zich verenigd
tot één gemeente om ook in Hoogeveen als één gemeenschap te leven en te
werken.
De wijkgemeente worden in de Algemene Kerkenraad (A.K.)
vertegenwoordigd volgens een vooraf vastgesteld schema zoals hieronder
weergegeven.

Voor verdere informatie zie: http://www.pknhoogeveen.nl
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Protestantse Wijkgemeente Oost
Onderstaand schema geeft de bestuursstructuur aan van de Protestante
Wijkgemeente Oost.

STRUCTUUR VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE HOOGEVEEN OOST
Moderamen
Bestaande uit predikant, ouderlingen-voorzitter, 1 ouderling-kerkrentmeester, 2 ouderlingen-scriba en 1 diaken.
Vergadert 10 maal per jaar
Voorbereiden en samenroepen van de vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad.
Uitvoering van kerkenraadsbesluiten, voor zover geen anderen daarvoor aangewezen.
Afdoen van formele- en administratieve zaken en van zaken die geen uitstel gedogen.

Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen Oost
Bestaande uit de voltallige vergadering van ambtsdragers
Vergadert 5 maal per jaar

Officieel bevoegd bestuursorgaan
Mandateert de bestuurlijke taken aan de Kleine Kerkenraad en de uitvoering van het beleid aan de ambtsgroepen.

Kleine kerkenraad
Bestaande uit moderamen en een aantal ouderlingen en diakenen uit iedere ambtsgroep
Vergadert 5 maal per jaar
Uitvoeren door kerkenraad opgedragen mandaten, instellen ambtsgroepen en benoeming leden, vaststellen instructies

Ambtsgroepen onder kleine kerkenraad:
Ambtsgroep:
Samenstelling:

Pastoraat
Ouderlingen
Predikant
Past. Bezoekers
Contactpersonen

Eredienst
Diaconaat
Ouderling
Diakenen
Diaken
Medewerker(s)
Predikant
Organist
Cantor
Jeugddienst
Tienerkerk
Kindernevendienst
Gemeenteleden

Jeugd
Ouderlingen
Diaken
Predikant

Wijkbeheer
Ouderlingen kerkrentmeester
Penningmeester
Kosters

Taken: Voor de taken van ambtsgroepen wordt verwezen naar hun beleidsplannen.

Voor nadere informatie omtrent taken en bevoegdheden van (wijk)kerkenraden zie:
 PKN Kerkorde en Ordinanties (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties)
 Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente Hoogeveen
 Plaatselijke Regeling Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen Oost
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