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1

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de protestantse gemeente “De Schoof” te Daarlerveen. Hierin
beschrijven we ons beleid voor de komende vijf jaar.
We willen u inzicht geven in onze gemeente door in te gaan op verschillende aspecten die wij als
gemeente belangrijk vinden.

2.

Wat voor gemeente zijn wij

2.1

Visie

We beseffen dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze God. Vanuit dat besef zoeken we naar
een verbinding tussen God en mensen. Dit zodat we in het dagelijks leven herkenbaar zijn als
christenen.
Waarbij wij belijden dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de van de wereld is, zoals dat verwoord
is in de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van
Athanasius waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk.
Onze visie is op een aansprekende en laagdrempelige manier de boodschap van God te horen en uit
te dragen, zodat de gemeente gezegend mag worden en zelf tot zegen mag zijn.

2.2

Samenstelling gemeente
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3.

Waar staat onze gemeente nu

3.1

SWOT – analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de
toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen voor onze gemeente.
ZWAKTES
Weinig aansluiting jongeren
(belijdeniscatechese)
Onregelmatige kerkgang
Minder aansluiting midden generatie

KANSEN
Kerk staat midden in het dorp

Opvolgen/ aansluiting van/ bij doopouders

STERKTES
Grote groep actieve leden
Open gemeente (naar nieuwe leden)
Relatief veel doopdiensten
Veel draagvlak in Daarlerveen
Veel activiteiten binnen de gemeente

3.2

Open voor Vernieuwingen
Eredienst voor andere doelgroepen incl.
aanpassing liturgie
In het dorp zijn veel kinderen
Aandacht voor ouderen en zieken
Huisbezoek /gerichte avonden
Omzien naar elkaar
Geen concurrerende gemeente
BEDREIGINGEN
Afname ledenaantal
Moeilijk nieuwe ambtsdragers te kunnen
vinden
Werk blijft liggen i.v.m. niet voltallige
kerkenraad
Minder financiële inkomsten
Jong volwassenen verdwijnen uit de gemeente
Prioriteit van de Kerk in de samenleving
veranderd
Ontkerkelijking
Avonddiensten slecht bezocht
Geen belijdenis catechisanten

Kerkelijke omgeving

Protestantse kerk in Nederland

Synode
Andere classes in Nederland
Classis
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Protestantse Gemeente

Kruiskerk Daarlerveen

“de Schoof” Daarlerveen

overige kerken
in de gemeente

3.3 Samenwerkingsverbanden
De gemeente ‘de Schoof’ vindt samenwerking met andere kerken belangrijk. Deels zijn dat
gemeenten waarmee in classisverband contact wordt gezocht en/of onderhouden.
Wij zijn op dit moment gastlid bij de Raad van Kerken in de gemeente Hellendoorn
Op dit moment is in Daarlerveen naast onze gemeente de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de
Kruiskerk, gevestigd. Het contact met deze gemeente is beperkt. Dit willen we echter wel voortzetten
en eventueel verder uitbreiden.
Voornemens
 We kiezen ervoor om contacten en eventuele samenwerking met andere kerkelijke
gemeenten op basis van behoeften te laten ontstaan en groeien.
 Onderzoeken welke vormen van samenwerkingen mogelijk zijn binnen Daarlerveen en in de
regio.

3.4

Ontwikkeling de afgelopen periode

Inkomsten actie kerkbalans
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Als gevolg van een afname van het aantal leden, lopen ook de inkomsten van de gemeente terug.
Met name is de teruggang van het aantal oudere leden merkbaar. Dat is de groep die meestal meer
bijdraagt aan de kerk , dan de jongere generatie. In de grafiek zien we dan ook dat na het jaar 2013
de inkomsten van de actie kerkbalans gestaag terug lopen.
Een zelfde trend is zichtbaar als we de collecte opbrengsten bekijken.
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4.

Waar willen we als gemeente naar toe

4.1

Algemeen/kerkenraad

Op dit moment bestaat de kerkenraad uit:
-

één predikant
negen ouderlingen
vijf ouderling-kerkrentmeesters
zeven diakenen

De laatste jaren is het een structureel probleem om de bezetting van alle ambten in te vullen.
De kerkenraad zal zich moeten beraden over de invulling van de taken.
De kerkenraad heeft de mogelijkheid om een secretaris/notulist te benoemen die de scriba ontlast,
maar die niet als kerkenraadslid wordt bevestigd.
Voornemens
 Zo mogelijk het aantal ambtsdragers bijstellen om het werk goed te kunnen verdelen.
 Wanneer er eventueel teruggegaan wordt naar een 60% predikantsplaats er gekeken moet
worden naar de samenstelling van de kerkenraad
 Nadenken over nieuwe structurering van kerkenraad en structurering van commissies
4.2

Erediensten

Het hart van het gemeente-zijn is de eredienst. Doel van de eredienst is voor ons dat we God eren en
Hem en elkaar ontmoeten en een boodschap horen die gebaseerd is op de bijbel en actueel is voor
het leven als christen vandaag. Het is ons verlangen dat iedereen zich in de eredienst thuis voelt en
dat jong en oud, meer en minder kerkelijk betrokken, zich aangesproken weten. Belangrijk zijn hier
twee dingen:
Dat we op een eigentijdse, aansprekende en laagdrempelige manier gemeente willen zijn en dat
tegelijk de Evangelische inhoud centraal staat. Voor de inhoud is het belangrijk dat de voorganger de
bijbel als norm erkent en tegelijk de woorden van de bijbel weet te betrekken op het leven van
vandaag. Uitganspunt van het werk van de Here Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven een
centrale plek hebben in de verkondiging.
Uitgangspunt is dat een bevoegd voorganger in erediensten voorgaat. Uitzonderingen zijn mogelijk
maar worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.
Op dit moment hebben we een ochtend- en een avonddienst. Vanaf 2019 zal uit
kostenoverwegingen en vanwege opkomstproblematiek de helft van de avonddiensten, gehalveerd
worden.
Voor belijdende leden zijn er vijf keer per jaar Heilig Avondmaalsvieringen.
De doopdiensten vinden plaats op verzoek van de doopouders. De doop wordt bediend na
pastoraatgesprek.
We zingen tijdens ‘gewone’ diensten uit het Liedboek- zingen en bidden in huis en kerk. Tijdens
‘bijzondere’ diensten wordt ook gebruik gemaakt van andere bundels. De gemeentezang wordt
meestal begeleid op het orgel, soms ook door middel van andere instrumenten of met behulp van de
beamer.
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Elke ochtenddienst wordt het kinderlied gezongen met behulp van de beamer. De liederen worden
uitgezocht aan de hand van de methode ‘Vertel het maar’. Deze methode geeft suggesties voor
liederen die passen bij de vertelling , zoals die op de kinderkerk worden verhaald.
Naast de ‘gewone’ diensten kennen we een aantal bijzondere diensten. We merken dat deze diensten
in een behoefte voorzien en vaak meer mensen trekken dan een ‘gewone’ morgen- of avonddienst.
Deze diensten willen we in stand houden omdat ze een waardevolle aanvulling zijn.
Het betreft:
-

Gezinsdiensten, die voorbereid worden door de commissie Vorming en Toerusting
Jeugddiensten, die voorbereid worden door de Jeugddienstcommissie
Ouderendiensten, die – soms in overleg met anderen – voorbereid worden door de predikant
Themadiensten, die voorbereid worden door de predikant

Voornemens
 Naar aanleiding van het besluit de avonddiensten te halveren, willen we ons bezinnen over
de invulling van deze diensten.
 We moeten eraan blijven werken dat het hart van de gemeente de erediensten zijn.
 Deelname aan het avondmaal proberen te stimuleren in de gemeente.
4.3

Pastoraat

Alle gemeenteleden zijn geroepen tot het omzien naar elkaar. Hierin hebben predikant, ouderlingen
en kerkelijk bezoekwerk een bijzondere taak.
Het omzien naar elkaar komt op verschillende manieren tot uiting: hartelijk meeleven met elkaar,
trouw in allerlei vormen van bezoek en elkaar aanspreken op en over het Evangelie van Jezus
Christus.
Een bijzondere taak is verleend aan de Ouderlingen. In elke van de zeven wijken zijn wijkteams
werkzaam, bestaande uit wijkouderling, diaken, kerkrentmeester, bezoekbroeder of –zuster en twee
dames van het Kerkelijk Bezoekwerk. Ze geven, samen met de predikant gestalte aan het “Omzien
naar elkaar”.
De Ouderling en/of bezoekbroeder of ,–zuster gaan op huisbezoek. Daarnaast worden zgn.
wijkcontactavonden georganiseerd.
De predikant richt zich in zijn bezoekwerk vooral op gemeenteleden in bijzondere omstandigheden
zoals rond geboorte, huwelijkssluiting, jubilea, ziekte en overlijden en geestelijke nood. Maar ook
nazorg in deze situaties is zeer belangrijk.
Voornemens
 In kaart brengen wat de behoefte is binnen de gemeente wat betreft bezoek. En waarin een
ouderling kan voorzien in die behoefte.
 Huisbezoek, blijft een kerntaak van ouderlingen. Wel zullen we de taken moeten verdelen
indien vacatures wijkouderling blijven bestaan.
 Een maal per jaar een sector vergadering, waarin het wijkteam bijeenkomt
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4.4 Beheer
Als college van kerkrentmeesters zijn we verantwoordelijk voor het beheer over de financiële
middelen en gebouwen van de gemeente. Onze belangrijkste taak is het scheppen van materiële en
financiële voorwaarden om een levende Protestantse Gemeente in Daarlerveen te waarborgen. De
beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Door dalende inkomsten en
stijgende kosten worden we geconfronteerd met een structureel begrotingstekort. Uit het hieronder
vermelde overzicht “Overzicht A zonder bezuiniging” blijkt dat, wanneer er geen maatregelen
getroffen worden in 2020 de financiële middelen op zijn.
overzicht A zonder bezuiniging
Totale kosten
Kosten Pastoraat
Kerkelijke gebouwen
Kerkdiensten, catechese enz.
Bijdragen andere organen
Bestuur,administratie,vergoedingen

prognose
2019

prognose
2020

prognose
2021

prognose
2022

€ 87.419
€ 6.800
€ 1.450
€ 6.750
€ 10.250

€ 88.600
€ 6.900
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.475

€ 89.750
€ 7.000
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.700

€ 90.900
€ 7.100
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.925

Totale kosten

€ 112.669

€ 114.025

€ 115.500

€ 116.975

Baten
Vrijwillige bijdragen
Collecten
Solidariteitskas en Kerkblad
Acties en giften
Overige baten

€ 69.000
€ 10.500
€ 8.425
€ 4.400
€
875

€ 68.000
€ 10.000
€ 8.425
€ 4.400
€
875

€ 67.000
€ 9.500
€ 8.425
€ 4.400
€
875

€ 66.000
€ 9.000
€ 8.425
€ 4.400
€
875

Totaal baten

€ 93.200

€ 91.700

€ 90.200

€ 88.700

Totaalresultaat

€ 19.469- € 22.325- € 25.300- € 28.275-

Saldo bankrekening einde jaar
Onderhoudsvoorziening
Vrij te besteden saldo

€ 43.242
€ 22.821
€ 20.421

€ 20.917
€ 22.821
€ 1.904-

€ 4.383€ 22.821
€ 27.204-

€ 32.658€ 22.821
€ 55.479-

Dit betekent dat we de komende jaren voor ingrijpende keuzes komen te staan met als doel het
begrotingstekort weg te werken en zo de PG De Schoof in Daarlerveen te kunnen behouden.
Voornemens
Hieronder worden de maatregelen genoemd die we de komende tijd willen doorvoeren.
 Bezetting predikantsplaats
De bezetting van de predikantsplaats moet in overeenstemming gebracht worden met het
ledenaantal, de behoefte en de financiële draagkracht van de gemeente. Een invulling van 60% lijkt
voor de komende periode van 5 jaar financieel haalbaar.
 Avonddiensten
Met ingang van 2019 zal het aantal reguliere avonddiensten gehalveerd worden. Er wordt nog
gezocht naar een mogelijke alternatieve invulling van de weggevallen diensten.
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 Overleg met Stichting Kerkopbouw
In onze gemeente worden diverse acties georganiseerd. Enerzijds zijn deze acties onmisbaar gezien
de geldelijke opbrengsten, anderzijds bevorderen ze de saamhorigheid binnen de gemeente.
Stichting Kerkopbouw is hierbij een onmisbare steunpilaar. We zullen de acties zo goed mogelijk
ondersteunen. Dit kunnen we niet alleen. Daarbij zijn we de inzet van onze hele gemeente nodig.
Met de Stichting Kerkopbouw zijn afspraken gemaakt dat zij voor de komende 5 jaar aan de hand van
een onderhoudsplan het regulier onderhoud van kerk en pastorie zullen bekostigen.

 Afstemmen diverse deurcollectes en acties
Diverse geledingen binnen onze gemeente komen jaarlijks (meermaals) bij gemeenteleden aan huis
voor een collecte of een actie. Door betere afstemming onderling kan wellicht de efficiëntie en
mogelijk ook de opbrengst verhoogd worden. Daarnaast schept het meer duidelijkheid naar alle
gemeenteleden.
In het hier vermelde “overzicht B met bezuinigingen” zijn de besparingen, die door de hiervoor
genoemde maatregelen ontstaan, doorgerekend. In de prognose van 2018 is rekening gehouden met
een ontvangen legaat en een toegezegde bijdrage van Stichting Kerkopbouw. Verder is vanaf 2020
rekening gehouden met een 60% invulling van de predikantsplaats.
overzicht B met bezuinigingen
Totale kosten
Kosten Pastoraat
Kerkelijke gebouwen
Kerkdiensten, catechese enz.
Bijdragen andere organen
Bestuur,administratie,vergoedingen

prognose
2019

prognose
2020

prognose
2021

prognose
2022

€ 83.969
€ 6.800
€ 1.450
€ 6.750
€ 9.825

€ 49.640
€ 7.000
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.050

€ 50.300
€ 7.200
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.275

€ 50.960
€ 7.400
€ 1.450
€ 6.600
€ 10.500

Totale kosten

€ 108.794

€ 74.740

€ 75.825

€ 76.910

Baten
Vrijwillige bijdragen
Collecten
Solidariteitskas en Kerkblad
Acties en giften
Overige baten

€
€
€
€
€

69.000
10.175
8.425
4.400
875

€
€
€
€
€

68.000
10.000
8.425
4.400
875

€
€
€
€
€

67.000
9.500
8.425
4.400
875

€ 66.000
€ 9.000
€ 8.425
€ 4.400
€
875

Totaal baten

€

92.875

€

91.700

€

90.200

€ 88.700

Totaalresultaat

€ 15.919- € 16.960

€ 14.375 € 11.790

Saldo bankrekening einde jaar
Onderhoudsvoorziening
Vrij te besteden saldo

€
€
€

€
€
€

46.792
22.821
23.971

€
€
€

63.752
22.821
40.931

78.127
22.821
55.306

€ 89.917
€ 22.821
€ 67.096

Uit dit overzicht blijkt dat er, na het doorvoeren van de maatregelen, een financieel gezonde
gemeente kan blijven bestaan.

Versie december 2018

4.5

Diaconaat

Op dit moment zijn er 7 diakenen in onze kerkenraad. De diaconie kan daarmee belangrijke
diaconale aandachtspunten naar voren brengt.
Elke diaken (behalve de jeugddiaken) heeft een eigen wijk. Eén diaken van de diaconie maakt deel uit
van het dagelijks bestuur, het moderamen van de kerkenraad.
Een belangrijke taak van de diakenen is het verzorgen van de Heilig Avondmaalsvieringen.
Het doel van de diaconie is een oog en oor te hebben voor het welzijn van onze naaste, zowel
plaatselijk, alsook daarbuiten.
Kernbegrippen van het diaconaat zijn:
-

Barmhartigheid (goed doen)
Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken
naar nieuw perspectief.
- Gerechtigheid (recht doen)
Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en het zich
inzetten voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
- Rentmeesterschap
Inzetten voor behoud van een leefbare en duurzame aarde.
- Wederkerigheid
De gelijkwaardigheid van de hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale
ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
- Geloof in uitvoering
Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
Voornemens
 We willen proberen elk jaar een diaconaal project te organiseren
 Onze doelstelling is om diaconaat de komende 5 jaar steeds meer zichtbaar binnen de eigen
gemeente, maar ook daarbuiten te maken
 De diverse acties voortzetten

Versie december 2018

4.6

Jeugdwerk

Onder het jeugdwerk vallen veel verschillende groepen/commissies. De coördinatie hiervan ligt bij de
jeugdraad.
Denk aan de jeugdclubs, kinderoppas, kinderkerk, jeugddienstcommissie, activiteitencommissie en
catechisatie.
Clubs
Er zijn verschillende clubs:
- Jongens en meisjes groep 3 t/m 5 (6 t/m 9 jaar)
- Meisjes groep 6 t/m 8 (9 t/m 12 jaar)
- Jongens groep 6 t/m 8 (9 t/m 12 jaar)
Doel:
De kinderen christelijke waarden meegeven zoals veiligheid, vertrouwen in God en in elkaar, respect
voor de medemens. Dit wordt gedaan op een speelse manier.
Er wordt creatief gewerkt in een gezellige sfeer waardoor vriendschappen worden onderhouden en
bevorderd. De kinderen maken (nader) kennis met de bijbel en het gebed. De club wordt ook
bezocht door niet kerkelijke leden.
Kinderoppas
Leeftijd: 0 t/m 3 jaar.
Doel:
De kinderen een prettig en veilig verblijf aanbieden, zodat ouders naar de eredienst kunnen gaan.
Kinderkerk
Tijdens de reguliere zondagmorgendiensten is er voor de basisschooljeugd Kinderkerk in twee
groepen:
- Groep 1 t/m 4
- Groep 5 t/m 8
Bij de Kinderkerk wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”. De vertellingen zijn
afgestemd op de leeftijd van de groepen.
De kinderen verlaten de eredienst na het kinderlied. Ze komen voor de uitzending en zegen terug in
de dienst.
Doel:
Kinderen het evangelie overbrengen en (nader) kennis laten maken met de Bijbel en Jezus en zo een
basis leggen voor hun geloofsovertuiging. We hopen dat ze daar later aan terug zullen denken en dat
ze hun hart op een gegeven moment aan Jezus zullen geven.
Jeugddienstcommissie
Een enthousiaste groep die de jeugddiensten voorbereidt.
Elke dienst heeft een duidelijke boodschap en eigentijdse muziek. De meeste diensten worden geleid
door de eigen voorganger.
Doel:
Kinderen en jongeren binden en inspireren in de hoop dat ze de betekenis van het Woord van God
voor hun leven gaan ontdekken, zijn liefde gaan ervaren en zich daarvoor steeds meer openstellen.
Het zou geweldig zijn als ze het fijn vinden om samen naar de kerk te gaan. Groepsverband en
groepsbinding zijn erg belangrijk.
Kinderen en jongeren worden ook betrokken bij de voorbereiding en viering van de diensten.
Catechisatie
Bij de catechisatie richten we ons op de jongeren van de gemeente vanaf voortgezet onderwijs. We
proberen ze dingen over te dragen van het christelijk geloof.
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Alle jongeren vanaf ± 12 jaar die nog geen belijdenis hebben gedaan zijn welkom op de catechisatie.
Doel:
Ons grootste verlangen is dat jongeren een relatie hebben/krijgen met de Here Jezus. Daarnaast
hebben we als doelen dat ze een algemene Bijbelkennis hebben, de meerwaarde van het christelijk
geloof gaan zien en toegerust worden voor het leven als christen vandaag. Tenslotte hopen we dat
de jongeren een persoonlijke keuze voor de Here God maken, wat tot uiting komt in hun beslissing
om belijdenis van het geloof af te gaan leggen.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert jaarlijks activiteiten voor de jeugd. Hierbij te denken aan de
playbackshow, zwemavond, morskieft en uitzwermavond.
Voornemens





De jeugd zo veel mogelijk in aanraking te brengen met het geloof
Jongeren en ook de ouders meer betrekken bij de activiteiten
Saamhorigheid bevorderen en zo de betrokkenheid tussen jeugd en ouderen vergroten.
Aandacht blijven schenken aan het relationeel werken. Het is natuurlijk erg belangrijk om
aantrekkelijke activiteiten te organiseren, maar we mogen niet vergeten om aan de relatie
met de jeugd te blijven werken
 Ontwikkelen van een samenhangende visie op het jeugdwerk, waarbij het gaat om de
vertaalslag van het Evangelie naar de leefwereld van de jongeren
 Samen pogen om tot meer belijdeniscatechisanten te komen
 Activiteit organiseren met de jeugd waarbij de gehele gemeente betrokken is
4.7

Activiteiten

Activiteiten die de kerkenraad de komende jaren willen (blijven) organiseren en/of faciliteren zijn:
- Alpha en Youth Alpha
- Gemeente Groei Groep
- Vakantie Bijbel Week
- De Ontmoetingsdienst
- Preekbespreking
- Bijbelquiz
- Evangelisatieblad
- Vakantie-Bijbel-Gids
- Eenmalige projecten
Bijvoorbeeld de IZB (Inwendige Zendingsbond) ontwikkelt programma’s voor zending in
Nederland.
4.8

Communicatie

Er wordt door onze gemeente op verschillende manieren gecommuniceerd met haar leden.
Hieronder een overzicht:
-

afkondigingen in de kerk
kerkblad
huis aan huis bezorging van belangrijke/urgente informatie
website
gemeentegids
facebook
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- flyers
- vermelding in de nieuwsbrief van school
Dit alles conform de AVG richtlijnen.
Voornemens
 Naar gemeenteleden te communiceren op een zo persoonlijk en efficiënte manier.
5.

Overige onderwerpen

5.1 Kerk en Israël
Uitgangspunt voor het beleid met betrekking tot Kerk en Israël is wat de kerkorde van onze kerk
noemt onze “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. De weg die de Here God in het
verleden met Israël is gegaan en in het heden gaat en zijn belofte van blijvende trouw voor dit volk
dragen deze verbondenheid.
Ieder jaar op Israëlzondag besteden we in de eredienst hieraan aandacht.
5.2

Jaarthema

Als gemeente willen wij jaarlijks graag met een thema werken. We kijken daarbij soms ook naar de
landelijke kerk en dat jaarthema. Als gemeente streven we ernaar om dit thema aan te houden. Ook
zullen we onze activiteiten, per seizoen, in de gemeente zo mogelijk toespitsten op dit thema.
6 Werkplan
De voornemens worden ieder jaar uitgewerkt en aangepast in het jaarplan van de diverse colleges.
Deze zullen we jaarlijks in mei in de kerkenraad bespreken.
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