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Voorwoord
Dit beleidsplan is tot stand gekomen in goede samenwerking met de diverse geledingen van de
kerkenraad die elk haar eigen bijdrage hebben aangeleverd.
Vervolgens is het beleidsplan ter vaststelling voorgelegd aan de kerkenraad.
Het beleidsplan geeft een algemeen beeld ten aanzien van de organisatie van de kerkelijke
gemeente. Verder worden per hoofdstuk de beleidsvoornemens genoemd gedurende de looptijd van
dit beleidsplan.
Dit beleidsplan verwoordt hoe de Protestantse Gemeente Gramsbergen haar gemeenteleden en
allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn, in verbinding wil brengen met de liefde van God.
De relatie tot God en daarmee tot elkaar, staan centraal in dit beleidsplan.
Het geeft richting om verder te gaan op de weg tot een levendige gemeente waarin een ieder de
ruimte krijgt om deel uit de mogen van die gemeente in de breedste zin van het woord.

Visie
De Protestantse Gemeente Gramsbergen is een gemeente die gemeente wil zijn met Hart voor onze
Heer, Hart voor elkaar en Hart voor de wereld.
Ons fundament ligt in het verkondigen van het evangelie zoals dit in de Bijbel staat. We willen open
staan voor wat er in onze kerk, in ons dorp en in de wereld gebeurt. Dit mag een plaats krijgen in
onze erediensten.
We willen zorgen voor elkaar, voor onze naaste, onze noaber, onze wereld. Zorgen, in de ruimste zin
van het woord. Delen in de liefde en trouw die God ons wil bieden. We willen onze naaste
deelgenoot maken van de prachtige wijngaard die God ons, zeker hier in het Groene Gramsbergen,
heeft geschonken. We willen onze noaber niet voorlezen, maar vooral voorleven hoe wij elke dag
mogen leven van Zijn genade.
We beseffen dat naast het papier van de Bijbel en de erediensten in onze gebouwen, onze naaste
zich begeeft in een wereld die zich online en buiten onze gebouwen bevindt. Als we deze met deze
naaste ons leven en ons evangelie willen delen, als we voor hem willen zorgen, dan zullen we ons
ook hieraan deel moeten nemen. Het is echter zaak dat we niet ‘blind’ in deze wereld stappen maar
goed nadenken hoe we onze eigen identiteit niet in dit proces verliezen.
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Interne organisatie van de PG Gramsbergen
De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad, de kerkenraad bestaat uit een voorzitter, de
scriba, 5 wijkhoofden, 5 diakenen en 4 kerkrentmeesters, een jeugdouderling en een ouderling
evangelisatiecommissie. Verder draait onze organisatie op tientallen vrijwilligers die structureel of
incidenteel zorgen dat onze organisatie blijft draaien.
We hebben het dan over assistent diakenen, assistent kerkrentmeesters, pastorale bezoekers,
contactpersonen, hulpkosters enz.
Wij hebben 2FTE predikantsplaats waarvan op moment van schrijven van het beleidsplan 1 FTE
vacature.

Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de Heer?
In een tijd waarin vrijwilligers steeds schaarser worden is het makkelijk om elke aangeboden
helpende hand aan te nemen. Toch vindt de kerkenraad het belangrijk om op bepaalde posities enige
eisen te stellen aan de vrijwilligers en professionals die samen onze organisatie vormen.
Actie 1: We gaan alle organisatie onderdelen in kaart brengen en kijken of deze functies uitgevoerd
mogen worden door belijdende leden, doopleden, of een ieder.
Gramsbergers zijn doeners, iedereen wil wel helpen, maar het geloofsgesprek aangaan is niet voor
iedereen even makkelijk. Toch is het belangrijk om juist op heel laagdrempelig niveau over het geloof
te kunnen spreken.
Actie 2: We gaan kijken hoe we het nuttige met het aangename en het geloofsgesprek kunnen
samenbrengen in de diverse onderdelen.

2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
Hierboven schreven we al dat Gramsbergers ‘doeners’ zijn en dat vrijwilligers schaarser worden. In
de structuur die ook beschreven is zijn, sinds we er mee begonnen, vacatures die we niet kunnen
opvullen. We moeten in de komende beleidsperiode toe naar (begin) van een andere structuur.
Hoewel de theorie dat we als kerkenraad een afspiegeling zijn van de leden, een mooie is, is dit in
praktijk niet het geval. We vormen de “harde kern” van kerkgangers en de “randkerkelijken” zijn niet
vertegenwoordigd. Dat de harde kern van kerkgangers het hart zal blijven vormen, is geen probleem.
We moeten er echter voor waken dat we een structuur gaan opzetten vanuit onze eigen behoeften
terwijl een groot deel van onze leden geen behoefte heeft aan ons aanbod.
Actie 3: We gaan inventariseren onder al onze leden wat zij van de kerk nodig hebben, naar
aanleiding van deze behoeftes gaan we kijken wat we kunnen en willen bieden en daar onze structuur
op inrichten.
Een van de belangrijkste woorden in de huidige tijd is “communicatie”. Hoe praten we met elkaar,
hoe delen we informatie. Twintig jaar geleden kwamen de kerkraadstukken met de post en las men
het Venster of de Kerkgroet in de kerkbank. We gingen over naar e-mail en voor velen is dat medium
al weer bijna afgeschreven. Menig bestuur, binnen of buiten de kerk, heeft zich al veel vergadertijd
bespaard door zaken in een WhatsApp-groep te bespreken.
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Communiceren is iets dat we allemaal doen, maar wat toch een vak op zich is. Het is een veel
gekozen studierichting en het zou dan ook vreemd zijn als er niemand in onze gemeente is die
werkzaam is op dit vakgebied.
Actie 4: we gaan op zoek naar een kerklid dat zijn of haar talenten voor een korte periode wil inzetten
om de communicatie intern en extern vast te leggen in een communicatieplan.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
We willen een kerkelijke gemeente zijn die midden in de wereld staat en door het voorleven van het
evangelie haar geloof uitdraagt. Als organisatie willen we dan ook betrokken zijn bij wat er leeft in
onze wereldlijke gemeente en bij ons kerkelijke buurgemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Actie 5: we gaan in overleg met de GKV hoe we onze samenwerking kunnen intensiveren en
optimaliseren zonder daarbij onze eigen identiteiten uit het oog te verliezen.
Actie 6: we blijven partner in de overleggen van zorgteams
Actie: 7 we nemen actief deel aan overleggen van de gemeente Hardenberg en dragen bij waar we
kunnen.

Erediensten
Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de Heer?
In de eredienst ontmoeten we de Here God en elkaar en dit is daarmee het hart van de
geloofsbeleving van onze gemeente. Er zijn op dit moment verschillende vormen van samenkomen
die niet onder de noemer Eredienst vallen. In 2021 willen we de huidige vormen van samenkomen
hebben omgevormd tot eredienst zonder het unieke karakter van de samenkomsten verloren te
laten gaan.
Op dit moment vieren wie op zondagochtend en zondagavond één Eredienst. De ochtenddienst is
voornamelijk regulier en de avonddienst biedt ruimte voor andere vormen. Naast de Erediensten op
zondag kent onze gemeente een dienst in het Bejaardencentrum Welgelegen. Onze gemeente kent
verder een aantal samenkomsten die geen eredienst zijn: de E-meeting; de Ukkepukdienst.
Actie 8: we willen onze kerkgangers meer bij de diensten betrekken door hen input te laten geven in
preekonderwerpen en liedkeuze. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht en voorgelegd aan de
kerkenraad
Actie 9: we gaan werken met een schriftelijke voorbedeboek.
Actie 10: we gaan de mogelijkheden en kosten onderzoeken van het leggen van een steen in kerk bij
rouwdiensten onderzoeken.
Actie 11: we willen voor 2021 de E-meeting en Kinderdiensten opnemen als ere dienst. De kerkenraad
zal een werkgroep instellen om te kijken hoe deze transitie kan worden gemaakt zonder het unieke
karakter van deze diensten verloren te laten gaan.
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2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
In 2021 willen we een kerk zijn die meer samen haar Eredienst viert dan naar de Eredienst komt,
meer deelnemer dan toeschouwer.
Actie 12: We willen ruimte maken voor persoonlijke ontmoetingen rondom de eredienst. Hiervoor
gaan we een werkgroep instellen die met de diverse leeftijden de wensen gaat inventariseren.
Na de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en wekelijks worden er twee boeketten
bloemen naar kerkleden gebracht door één van de kerkgangers. Deze gewoontes willen we de
komende beleidsperiode in standhouden.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
In 2021 willen we een kerk zijn die in haar Erediensten structureel aandacht heeft voor de wereld om
zich heen, deze acties worden beschreven in het hoofdstuk “Diaconie”.

Evangelisatiecommissie
Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de Heer?
In de komende jaren willen we ons blijven inzetten om iedereen in Gramsbergen en omgeving op een
laagdrempelige manier in contact te brengen met het Evangelie van God. Wij willen dat iedereen het
woord kan begrijpen en dit uitdragen binnen en buiten de gemeente.
Actie 13: we organiseren laagdrempelige en/of bijzondere diensten op verschillende locaties.

2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
We willen dat er voor iedereen een plek is, in ons hart, in de kerk en in onze gemeenschap. Deze
noaberschap bereiken we door elkaar te ontmoeten en door ons in elkaar te verdiepen. Daarom blijven
we voor en/of na onze diensten koffiedrinken.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
We willen het evangelie zo meegeven en verkondigen dat het gericht is op de wereldkerken en op de
kerken in Gramsbergen. We werken als samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Gramsbergen en de kerk net over de Grens in Het Laar. Wij sluiten dan ook aan bij de actie die is
uitgeschreven onder “interne organisatie” waar het uitbreiding van deze contacten betreft.

Pastoraat
Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de heer?
“Heb God lief boven alles..” is het eerste deel van de opdracht van Jezus aan de gemeente. De
kerkenraad wil, naar het voorbeeld van Jezus de leden dichter bij God brengen. Het lijkt erop dat
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steeds minder mensen geloven. Er is minder kerkbezoek. In de komende beleidsperiode zal extra
aandacht nodig zijn om in onze diensten en activiteiten de leden weer dichter bij God te brengen.
We hebben hiervoor voldoende gekwalificeerde professionele leiding nodig in samenwerking met
een voltallig functionerende kerkenraad.
Actie 14: we vullen de vacatureruimte van 1FTE zo snel mogelijk op.
Actie 15: we peilen waar onze leden behoefte aan hebben in hun relatie tot God. Deze uitkomsten
proberen we te verwerken in ons aanbod in het Winterwerk.

2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
“…en uw naaste als uzelf” is het tweede deel van de opdracht van Jezus. Onze naaste is een ieder die
naast ons staat. Onze leden noemen we als eerste. Het betrekken van een jongere groep is even
belangrijk als het betrokken houden van onze oudere groep.
Waar de ouderen meer behoefte hebben aan het klassieke bezoek van dominee of ouderling naast
hun kerkgang, lijken de jongeren meer behoefte te hebben aan wat minder traditionele
diensten/bijeenkomsten zoals de E-meeting, ukkepukdienst, scholendienst enz. Pastorale
betrokkenheid kan bijdragen aan “samen God en elkaar ontmoeten” naast een mogelijk “elkaar
ontmoeten in een kerkgebouw”.
Komende beleidsperiode is aandacht nodig voor het feit dat steeds minder mensen bereid zijn een
“officiële” pastorale functie binnen de kerk willen vervullen.
Wat gaan we doen?
Actie 16: jaarlijks inventariseren de contactpersonen mondeling of per e-mail de behoefte aan
‘klassiek’ bezoek.
Actie 17: om het pastoraat te ontlasten gaan we op zoek naar mogelijkheden om het bezoekwerk te
verdelen of andere vormen van pastoraat aan te bieden en blijven we gemeenteleden stimuleren in
de rol van pastoraal bezoeken, maar maken we gemeenteleden ook bewust dat omzien naar elkaar
een taak van iedereen is.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
Onze naaste is niet alleen ons medekerklid. Het is ook onze buurman/buurvrouw, onze buurtgenoot.
Voor iedereen, wie het ook is en waar ze ook wonen. We blijven deelnemen aan het gemeentelijk
zorgteam en de werkgroepen rondom opvang van vluchtelingen daarnaast staan we open voor
deelname aan een maatjesproject.

Diaconie
Waar willen we staan in 2021?
Hart voor de Heer:
Matteüs 25:35-40
“Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen
ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik
ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.
Dan zullen die goede mensen zeggen:
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Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven wij u te eten? Wanneer had u dorst
en gaven wij u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u
naakt en gaven wij u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?
Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets
goeds doen voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.”

Hart voor elkaar en hart voor de wereld:
Als Diaconie worden we geroepen om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt
of dreigen te raken, en hen een helpende hand te bieden. Barmhartig zijn en recht doen aan onze
naaste zowel dichtbij als veraf. Omzien naar de mens in nood.

Waar staan we nu:
Het werk van de diakenen is allereerst zichtbaar in hun dienst tijdens het Heilig Avondmaal en bij het
inzamelen van de gaven tijdens de eredienst. In ruimere zin omzien naar elkaar, dichtbij en
wereldwijd.
Op dit moment zetten wij ons als diaconie in voor hulpprojecten in binnen- en buitenland. Naast
structurele hulp (jaarlijkse giftenlijst) biedt de diaconie ook financiële hulp bij noodsituaties landelijk
en wereldwijd (via Noodhulp collectes) en lokaal via praktische en/of financiële hulp in particuliere
situaties.
Waar nodig worden deze acties onder de aandacht gebracht van onze gemeenteleden.
Het aangesloten zijn, sinds 2016, bij het DPH (Diaconaal Platform Hardenberg) heeft ons meer
mogelijkheden gegeven om hulp te kunnen bieden en zij zijn voor ons een extra paar ogen en oren.

Wat gaan we doen:
Als diaconie blijven we bovenstaande activiteiten handhaven en waar nodig uitbreiden als dit binnen
onze mogelijkheden ligt. We willen de samenwerking met het DPH versterken zodat we op adequate
wijze mensen terzijde kunnen staan in hun hulpvraag. In het verlengde hiervan proberen we
samenwerking te zoeken met verschillende instanties/kerken om hulpvragen eerder en beter in
beeld te krijgen en sneller hulp te kunnen verlenen in alle gezamenlijkheid.
Diaconie “doe” je niet alleen.

Jeugd
Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de Heer?
In de komende jaren willen we inzetten op het aanbieden van een breed spectrum van activiteiten.
We willen dat alle kinderen van 0 tot 18 op hun eigen niveau kunnen kennismaken met God.
Op dit moment is er aanbod voor alle leeftijden, maar voor 0-4 jaar (de ukkepukdienst) is dat nog
niet regelmatig. Voor Klup is een groot publiek maar is de link met God niet altijd even duidelijk.
Actie 18: We gaan vier keer per jaar een Ukkepukdienst houden, onder leiding van of in afstemming
met een predikant of pastoraal medewerker.
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Actie 19: We werken verder met de leiding van de Klup hoe we God, langzamerhand, wat centraler
kunnen brengen. Hierbij gaan we inventariseren wat raadzaam is voor de leeftijdsgroep en wat de,
relatief jonge, leiding daarbij aan begeleiding nodig heeft.

2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
We willen dat onze jeugd elkaar kent, herkent en erkent als lid van dezelfde kerk. Herkennen en
erkennen kan alleen door elkaar te kennen en te blijven ontmoeten.
We zien dat de deelname aan het jeugdwerk na de basisschool in aantallen fors afneemt. We hebben
begrip voor het feit dat het voor de jeugd in die periode veel drukker wordt door de middelbare
school, maar willen proberen de jeugd te behouden.
Actie 20: We gaan actief in de laatste maanden van het winterwerk zorgen voor kennismaking tussen
de groepen. Hierdoor kan de jeugd vast een kijkje nemen bij de volgende groep. Verder willen we
graag een mooie flyer voor het winterwerkboekje. Zie de flyer van de PG Hardenberg.
Actie 21: We gaan inventariseren of de jeugd behoefte heeft aan incidentele zomeractiviteiten.
Naast onze eigen leden, willen we dat de jeugd ook hart heeft voor andere christelijke stromingen in
ons dorp. In eerste instantie door het kennen.
Actie 22: We willen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uitnodigen om op niveau van
jeugdambtsdragers tot een structureel overleg te komen en hopen op hieruit voortvloeiende
activiteiten.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
Wij willen dat onze jeugd zich beseft dat wij het voorrecht hebben dan onze wieg in West Europa
stond. Wij willen dat onze jeugd beseft dat ook in ons land er jongeren zijn die het veel minder
hebben. Wij willen dat onze jeugd zich beseft dat “christen” ook een werkwoord moet zijn.
Actie 23: elk jaar organiseren we een actie, bijvoorbeeld: auto’s wassen. Eén voor een binnenlands
doel en één voor een buitenlands doel. Hierbij hoort natuurlijk ook de geraniumactie. Andere acties
die eventueel gehouden zijn incidenteel en worden gedaan als er iets bijzonders is.
Voor het binnenlandse doel gaan we met de betrokken jeugd op bezoek om te kijken waar we het
voor doen.
Voor het binnenlandse doel organiseren we een ‘feestavond’ om het behaalde bedrag en de actie te
vieren, maar ook te laten zien waar we het voor gedaan hebben.
Als er vanuit de jeugd geluiden komen dat er ‘zin is’ in een buitenland reis met een ‘goed doel’ dan
zullen wij serieus meedenken en kijken of en zo ja, hoe we dit willen faciliteren met menskracht
en/of geld.
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Vorming en Toerusting
Waar willen we staan in 2021?
1. Waar willen we staan met ons hart voor de Heer?
We gunnen onze gemeenteleden een goede relatie met hun Heer. Een relatie die meer of anders is
dan bidden voor het eten en op zondag naar de kerk. Aan die relatie willen we bouwen en dat doen
we in het Winterwerk.
Elk jaar werken we hard aan een aanbod van diverse activiteiten, incidentele kringen als “Carriere
met God” of structurele kringen als de filmavonden. We hebben een divers aanbod, en toch bereiken
we niet iedereen. In ons aanbod moeten we kijken waarom we iets aanbieden, is het omdat er een
gemeentelid is die dat graag wil, of omdat er meer behoefte is. Vragen we bij elk van deze kringen
deelname of leiderschap van onze predikanten of kerkelijk werkers of kunnen de gemeenteleden het
zelf ook doen en hoeven we alleen een ruimte ter beschikking te stellen?
Actie 24: we bieden leden de mogelijkheid om geschoold te worden in het leiden van Kringen als zij
daar behoefte aan hebben. Dit vergroot de betrokkenheid en ontlast de predikanten.

2. Waar willen we staan met ons hart voor elkaar?
Naast een goede band met onze God, gunnen we onze gemeenteleden ook de band met elkaar. We
willen dat ze elkaar ontmoeten en zich bewust zijn van hun band. Niet iedereen heeft dezelfde
behoeftes en daarom willen we een structureel en incidenteel aanbod leveren. Dit sluit aan bij al
eerder geformuleerde acties.

3. Waar willen we staan met ons hart voor de wereld?
Ontkerkelijking is een feit. Velen zijn van mening dat zij de kerk niet nodig hebben om te geloven,
maar de cijfers zijn duidelijk: als generatie X gelooft zonder kerk, dan is de kans dat zij hun geloof
overdragen miniem. Toch willen we ook aan die ‘geloof zonder kerk’ generatie blijven aanbieden. In
de Ukkepukdiensten zien we ouders die wel lieten dopen, maar zelden of nooit in de kerk komen.
Ook zien we ouders die überhaupt niet kerkelijk zijn. Op de Klup vinden we kinderen die geen lid zijn,
maar aangetrokken worden door de gezelligheid. De Akker en De Spreng-El zijn christelijke scholen
waar ook niet-kerkelijk gebonden kinderen komen. Dit zijn hele kleine haakjes waar we de komende
jaren geloof aan willen ophangen.
We geven elk initiatief dat een andere doelgroep bij onze gemeente betrekt, en past binnen onze
grondbeginselen en financiële mogelijkheden, de ruimte. Zolang het ons geen schade doet, gaan we
het gewoon doen.

11

Kerkbeheer.
Waar willen we staan in 2021?
Hart voor de Heer.
Het hart van onze gemeente voor onze Heer komt tot uiting in onze erediensten, de kerkrentmeester
willen dit zo goed mogelijk faciliteren. Aan de Protestante Gemeente Gramsbergen zijn twee
predikantsplaatsen verbonden. Verder zijn er een kerkelijk medewerker, een koster en een
organist in dienst. Daarnaast worden vergoedingen verstrekt aan drie organisten, een
boekhouder, een ledenadministrateur en een medewerker voor het type- en drukwerk. Er zijn
vrijwillig kosters voor zowel de Boomhofkerk als het Kerkelijk Centrum De Vlaswiek. Het KCV
wordt door vrijwilligers schoongemaakt.
Waar staan we in 2021?
De doelstelling is om de leden van PGG zoveel te laten bijdragen dat aan de kosten van
lidmaatschap wordt voldaan. We gaan de huidige formatie, zo wel betaald als onbetaald,
handhaven en waar nodig weer invullen.
Doorlopend gemeenteleden proberen te activeren om vrijwilligers werk te doen zodat het
gezegde “vele handen maken licht werk” gaat gelden. Hierdoor kunnen wij het beheer van onze
gebouwen in stand houden. Jaarlijks wordt er geëvalueerd met verschillende groepen.
In de actie Kerkbalans, die jaarlijks gehouden wordt, maken we duidelijk wat de kerk nodig heeft
om de begroting sluitend te krijgen.

Hart voor elkaar.
Wij willen dat onze leden elkaar op een goede plek kunnen ontmoeten.
De kerkelijke gebouwen van de Protestante Gemeente Gramsbergen beschikken over voldoende
ruimte om de erediensten te kunnen houden. Kerkelijk Centrum De Vlaswiek en verdere
bijgebouwen voldoende ruimte bieden voor vergaderingen en bijeenkomsten die direct
betrekking hebben op het plaatselijk kerkenwerk (ook begrafenissen en trouwdiensten) in de
ruimste zin van het woord. De kosten van het onderhoud worden dekkend gemaakt met de komst
van vrijwilligers voor kosterschap en schoonmaak.
De boekhouder verzorgt de boekhouding en de liggende gelden en er wordt gebruik gemaakt van de
KKA. De gebouwen zijn ondergebracht bij de stichting KKG ( Kantoor der Kerkelijke Goederen). Gezien
de huidige situatie kunnen beide locaties blijven bestaan voor de komende jaren. Gezien het dalend aantal
kerkleden zullen wij de komende jaren moeten onderzoeken of de gebouwen meer multifunctioneel gebruikt
kunnen worden om de inkomstenbron niet te laten dalen.
Actie 25: Het blijven werven van vrijwilligers omdat deze samen de kerk maken voor actie kerkbalans, vrijwillig
kosterschap, klussen in en om de gebouwen en schoonmaaksters.

Hart voor de wereld.
We willen een kerk zijn voor alle mensen in Gramsbergen en het buitengebied van Gramsbergen. Op dit
moment stellen wij enkel op verzoek onze gebouwen beschikbaar voor niet-leden.
Wat gaan we doen:
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Actie 26: Behoeftes peilen en mogelijkheden onderzoeken.( tentoonstellingen, concerten e.d.) en
kijken naar mogelijke samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

Overzicht benoemde acties.
Actie 1: We gaan alle organisatie onderdelen in kaart brengen en kijken of deze functies uitgevoerd
mogen worden door belijdende leden, doopleden, of een ieder
Actie 2: We gaan kijken hoe we het nuttige met het aangename en het geloofsgesprek kunnen
samenbrengen in de diverse onderdelen.
Actie 3: We gaan inventariseren onder al onze leden wat zij van de kerk nodig hebben, naar
aanleiding van deze behoeftes gaan we kijken wat we kunnen en willen bieden en daar onze
structuur op inrichten.
Actie 4: we gaan op zoek naar een kerklid dat zijn of haar talenten voor een korte periode wil inzetten
om de communicatie intern en extern vast te leggen in een communicatieplan.
Actie 5: we gaan in overleg met de GKV hoe we onze samenwerking kunnen intensiveren en
optimaliseren zonder daarbij onze eigen identiteiten uit het oog te verliezen.
Actie 6: we blijven partner in de overleggen van zorgteams
Actie: 7 we nemen actief deel aan overleggen van de gemeente Hardenberg en dragen bij waar we
kunnen.
Actie 8: we willen onze kerkgangers meer bij de diensten betrekken door hen input te laten geven in
preekonderwerpen en liedkeuze. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht en voorgelegd aan de
kerkenraad
Actie 9: we gaan werken met een schriftelijke voorbedeboek.
Actie 10: we gaan de mogelijkheden en kosten onderzoeken van het leggen van een steen in kerk bij
rouwdiensten onderzoeken.
Actie 11: we willen voor 2021 de E-meeting en Kinderdiensten opnemen als ere dienst. De kerkenraad
zal een werkgroep instellen om te kijken hoe deze transitie kan worden gemaakt zonder het unieke
karakter van deze diensten verloren te laten gaan.
Actie 12: We willen ruimte maken voor persoonlijke ontmoetingen rondom de eredienst. Hiervoor
gaan we een werkgroep instellen die met de diverse leeftijden de wensen gaat inventariseren.
Actie 13: we organiseren laagdrempelige en/of bijzondere diensten op verschillende locaties.
Actie 14: we vullen de vacatureruimte van 1FTE zo snel mogelijk op.
Actie 15: we peilen waar onze leden behoefte aan hebben in hun relatie tot God. Deze uitkomsten
proberen we te verwerken in ons aanbod in het Winterwerk.
Actie 16: jaarlijks inventariseren de contactpersonen mondeling of per e-mail de behoefte aan
‘klassiek’ bezoek.
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Actie 17: om het pastoraat te ontlasten gaan we op zoek naar mogelijkheden om het bezoekwerk te
verdelen of andere vormen van pastoraat aan te bieden en blijven we gemeenteleden stimuleren in
de rol van pastoraal bezoeken, maar maken we gemeenteleden ook bewust dat omzien naar elkaar
een taak van iedereen is.
Actie 18: We gaan vier keer per jaar een Ukkepukdienst houden, onder leiding van of in afstemming
met een predikant of pastoraal medewerker.
Actie 19: We werken verder met de leiding van de Klup hoe we God, langzamerhand, wat centraler
kunnen brengen. Hierbij gaan we inventariseren wat raadzaam is voor de leeftijdsgroep en wat de,
relatief jonge, leiding daarbij aan begeleiding nodig heeft.
Actie 20: We gaan actief in de laatste maanden van het winterwerk zorgen voor kennismaking tussen
de groepen. Hierdoor kan de jeugd vast een kijkje nemen bij de volgende groep. Verder willen we
graag een mooie flyer voor het winterwerkboekje. Zie de flyer van de PG Hardenberg.
Actie 21: We gaan inventariseren of de jeugd behoefte heeft aan incidentele zomeractiviteiten.
Actie 22: We willen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uitnodigen om op niveau van
jeugdambtsdragers tot een structureel overleg te komen en hopen op hieruit voortvloeiende
activiteiten.
Actie 23: elk jaar organiseren we een actie, bijvoorbeeld: auto’s wassen. Eén voor een binnenlands
doel en één voor een buitenlands doel. Hierbij hoort natuurlijk ook de geraniumactie. Andere acties
die eventueel gehouden zijn incidenteel en worden gedaan als er iets bijzonders is.
Actie 24: we bieden leden de mogelijkheid om geschoold te worden in het leiden van Kringen als zij
daar behoefte aan hebben. Dit vergroot de betrokkenheid en ontlast de predikanten.
Actie 25: Het blijven werven van vrijwilligers omdat deze samen de kerk maken voor actie kerkbalans, vrijwillig
kosterschap, klussen in en om de gebouwen en schoonmaaksters.
Actie 26: Behoeftes peilen en mogelijkheden onderzoeken.( tentoonstellingen, concerten e.d.) en
kijken naar mogelijke samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
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