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Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val, 

maar er is redding, als er vele raadgevers zijn. 

(Spreuken 11: 14) 

 

Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val: 

beleid: een modewoord,  

maar ouder dan de Spreuken! 

Beleid is: voorzíén, 

is profetisch, is wijsheid. 

Beleid stem je af op het perspectief 

van de toekomst. 

Daarom kan beleid nooit 

zonder het visioen. 

Je richt je op wat te verwachten is. 

Je richt je ook op wat te hopen is. 

Zonder beleid vaar je zonder kompas, 

en de mensen aan jou toevertrouwd 

varen mee 

op de klippen. 

 

Maar er is redding, als er vele raadgevers zijn: 

in je eentje beleid voeren 

is de kortzichtigheid van dictators. 

Beleid zonder overleg, 

zonder je oor te luisteren te leggen, 

beleid bepalen in een kleine selecte groep – 

het is vragen om problemen. 

Stem je beleid af  

op alle wijsheid die voorhanden is, 

in de hele breedte. 

 

Stem je beleid af 

op de raadgever 

die God is. 

 

Uit: Even stil van Wim Jansen 
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Inleiding 
 
In 2004 is ons eerste beleidsplan verschenen. Hier is op een uitgebreide manier weergegeven wie we 
als Hervormde Kerk Nijeveen (willen) zijn, hoe we het organisatorisch vorm gegeven hebben en welke 
activiteiten er georganiseerd worden. Steeds is er een beschrijving gegeven van de huidige situatie, 
de gewenste situatie en de Verbeter-/ aandachtspunten. 
 
Er is geen tijdsduur bij het beleidsplan  2004 aangegeven. Daarmee willen we niet suggereren dat het 
voor onbepaalde tijd geschreven is of eeuwigheidswaarde heeft. Echter, het heeft wel een heel 
duidelijk fundament gelegd voor wie en wat we zijn en welke richting we met elkaar op willen. 
Vanwege deze actualiteitswaarde heeft de kerkenraad er, even als bij de totstandkoming van het 
vorige beleidsplan, er lang over gedaan om tot een herijking te komen.  
Dit houdt o.i. echter niet in dat er in de tussenliggende periode niets gebeurd is in onze kerk. 
Integendeel, het accent heeft juist heel sterk gelegen op de uitvoering van tal van zaken. 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan de opstart en uitvoering van de projecten waar onze dominees 
een voortrekkersrol in hebben gehad en die PKiN breed bezocht werden.  
De invulling van bepaalde diensten zoals op eerste Paasdag, de herdenkingsdienst op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar en de alternatieve diensten al dan niet in de vorm van een jeugddienst 
zijn vormen van vernieuwing die we de afgelopen jaren doorgevoerd hebben. 
Het wekelijkse koffiedrinken  na afloop van de dienst draagt bij aan het samen gemeente zijn wat de 
onderlinge betrokkenheid ook zeker ten goede is gekomen.  
Ook de opkomst en inzet bij de vrijwilligers dag en klusmorgen getuigt van een grote betrokkenheid bij 
het wel en wee van onze kerk. Wellicht tegen alle tendensen in lukt het ons ook iedere keer weer om 
op redelijk korte termijn de vacatures binnen onze kerkenraad in te vullen.  
En uiteraard niet te vergeten de zaken van materiële aard, zoals de renovatie van ons jeugdgebouw 
en de kosterwoning en het nodige onderhoud aan de pastorie, zijn voor een groot deel uitgevoerd met 
eigen vrijwilligers.  
 
Met dit alles durven we ook nog steeds de stelling aan dat we financieel een redelijk gezonde 
gemeente zijn, ook onze vrijwillige bijdrage is de afgelopen jaren vrij constant gebleven.  
In dit verband mag ook zeker de inbreng en inzet van de Stichting Barbara niet onvermeld blijven.  
De organisatie van de jaarlijkse boekenmarkt is al niet meer weg te denken uit Nijeveen en trekt nog 
steeds veel bezoekers vanuit de verre regio. Mede dank zij donaties van Stichting Barbara hebben we 
veel onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren en we zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd.  
 
Zoals al gezegd is er in eerder gemaakte beleidsplannen een goede basis gelegd voor ons beleid. De 
kerkenraad heeft daarom ook besloten dit als vertrekpunt te nemen. In het afgelopen jaar hebben wij 
op diverse kerkenraad vergaderingen dit plan doorgenomen en gekeken op welke punten dit 
aangepast zou moeten worden.  
Daarnaast is ook de input van de gemeenteavonden hierin opgenomen.  
Dit alles heeft geresulteerd in het Beleidsplan 2016-2020, waarbij we met elkaar op zoek blijven gaan 
naar wat de boodschap van het evangelie voor ons betekent als kleine geloofsgemeenschap en hoe 
we hier met elkaar invulling aan kunnen geven. Of zoals Goethe het zo prachtig onder woorden 
bracht: “Wie zoekend voorwaarts streeft mag op verlossing hopen”.  
 
De Kerkenraad van de Hervormde Kerk Nijeveen
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2. Korte beschrijving van de gemeente 
 
2.1  Het dorp Nijeveen 
Nijeveen is een plattelandsdorp in Zuidwest-Drenthe. De hervormde gemeente Nijeveen houdt haar 
diensten in een zgn. Schuurkerk, een monumentaal kerkgebouw uit 1470, met daarin een historisch 
orgel. Naast de kerk is het monumentale Jeugdgebouw. Beide gebouwen zijn gerestaureerd en 
aangepast aan de eisen van deze tijd. De kerk is in de afgelopen twee jaar geheel opnieuw gevoegd. 
Achter de kerk bevindt zich het kerkhof, dat onder het beheer van het college van kerkrentmeesters 
valt. Oorspronkelijk is Nijeveen een lintdorp, maar door verschillende nieuwbouwwijken is er een kern 
ontstaan. Op 1 januari 1998 is de gemeente Nijeveen samengegaan met de gemeente Meppel.  
Door de verschillende nieuwbouwwijkjes is het inwonertal van Nijeveen de laatste jaren gegroeid tot 
zo’n 4000 inwoners.  
 
2.2  De kerkelijke gemeente Nijeveen 

• Wij zijn een open en gastvrije gemeente, waarin alle gemeente leden, jong en oud kunnen 
participeren. De kern van ons gemeente-zijn zien we in ons geloof in de bevrijdende God van 
Israël en van Jezus Christus. Wij willen een missionaire kerk zijn, met woord en daad 
getuigend van het evangelie, dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid.  

• Wat de liturgie betreft is de gemeente een flexibele gemeente. De liturgie voor de ‘gewone’ 
zondagmorgen biedt voldoende ruimte voor variatie. Uitgangspunt is het Liedboek voor de 
Kerken.  

• Aan het pastoraat als ‘omzien naar elkaar in de gemeente’ wordt inhoud gegeven door de 
predikant en de ouderlingen, met daaromheen een groep contactpersonen. Veel omzien naar 
elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. De beste manier om er als ‘nieuweling’ 
gauw tussen te komen is meedoen aan diensten, activiteiten, of het wekelijks koffiedrinken na 
de dienst. 

• Wat is de kracht van de gemeente? Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6. 
 
2.3  Gegevens over de gemeente per 1-1-2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Wat is onze missie ? 
 
3.1  Onze roeping 

Wij willen een vitale en aantrekkelijke gemeente  zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht. 
Wij willen een gemeente zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. 
Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, 
dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid. 

 
3.2  Onze visie op gemeente-zijn 

 
Gemeenschap: 
 openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen 
 goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid 
 omzien naar elkaar betreft de hele gemeente

Belijdende leden  182 

Doopleden 210 

Niet leden, wel 
geregistreerd 

            61 

Totaal 453 

Pastorale eenheden 257 
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Vieren: 
       samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de sacramenten 
 zorg voor kwaliteit en verscheidenheid 
 betrokkenheid gemeenteleden bij de diensten 
 ruime plaats voor kinderen en jongeren 
 
Leren: 

 leren wat Gods verbond en het heil in Christus voor ons betekent 
 leren is gezamenlijke activiteit van de hele gemeente met een ondersteunende en   
       begeleidende rol van de predikant 
       leren gebeurt in: catechese (Sjops), leerhuis, kringen, ontmoetingsavonden, diensten 
 
Dienen: 
 naar binnen toe: zorg voor en omzien naar elkaar 
 naar buiten toe: staan voor wat we belijden 
 

4. Beschrijving organisatie van de gemeente 
 
De Hervormde Gemeente van Nijeveen maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.  Ze is 
georganiseerd in grotere verbanden binnen die kerk in de werkgemeenschap van Meppel, de classis 
Meppel en de kerkprovincie Groningen/Drenthe. 

 
Met de twee andere kerken op het dorp, de Hervormde Gemeente van Kolderveen/Dinxterveen en de 
Gereformeerde Kerk werkt de gemeente samen in PKiN verband. Zie daarover meer in hoofdstuk 12. 

 
De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op het goed functioneren 
van de gemeente. Bij alle ingrijpende beleidsbeslissingen wordt de gemeente gehoord door de 
kerkenraad. Inspraak en betrokkenheid kan o.a. tijdens gemeentevergaderingen, door gesprekken 
met ambtsdragers en schriftelijk ingediende stukken. 
 
4.1  Bestuurlijk en beleidsmatig 
 

Kerkenraad 
Voorzitter  &  Scriba 

Consistorie Diaconie Kerkvoogdij 

Predikant 3 wijkouderlingen waarvan 
één ook het 
jeugdwerk 
doet.  

4 diakenen 4 ouderling kerkrentmeesters 
en 3 kerkrentmeesters 

 In deze tabel is van boven naar beneden aangegeven de relatie: ‘bestaat uit’ 
 
Vanwege de schaal van de gemeente is er geen moderamen. Eén van de kerkenraadsleden is 
voorzitter van de kerkenraad en stemt met de scriba waar nodig vooraf de agenda af. 
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4.2 Ondersteunend en uitvoerend 
 

Commissie/werkgroep Rapporteren aan en/of 
aangestuurd door 

Taak/doelstelling 

Bezoek- en 
contactpersonen 

Consistorie Bezoekwerk 

Zondagsschool Is eigen organisatie, die nauwe 
banden onderhoudt met de 
predikant 

Kinderen van 5 t/m 12 jaar 
vertrouwd maken met 
Bijbelverhalen en betrekken bij de 
kerkdiensten 

Jeugdkerk PKiN-Kerkenraad Jongeren van 12 tot 18 jaar als 
groep op moderne wijze het 
geloof meegeven  

Oppasdienst Kerkenraad Opvang kleine kinderen tijdens de 
erediensten 

Verjaardagfonds Kerkenraad Felicitatiekaart bij verjaardagen  

PKiN diensten PKiN-Kerkenraad Organiseren van de PKiN 
diensten 

Bloemendienst Kerkenraad/Diaconie Het verzorgen van bloemstukken 
en bezorgen daarvan bij de 
gemeenteleden 

Commissie/werkgroep Rapporteren aan en/of 
aangestuurd door 

Taak/doelstelling 

Autodienst Diaconie Vervoer gemeenteleden van en 
naar de kerk volgens rooster 

Kerkblad, redactie, 
bezorgers  

Redactie drieluik Inhoud van kerkblad en 
verspreiden 

Kerktelefoon en internet Diaconie Luisteren naar de kerkdienst  

 
4.3  Betaalde medewerkers 
 

Functie Aangestuurd door Taak 

Predikant Kerkenraad Ambtsdrager met bijzondere 
opdracht 

Koster Kerkrentmeesters Kerkgebouw geschikt maken en 
houden voor erediensten en 
andere activiteiten  

Organisten (vergoeding) Kerkrentmeesters Muzikale begeleiding 
erediensten en een bijdrage 
leveren aan de liturgie 
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5. Beschrijving activiteiten in de gemeente 
 

Vieringen: 

• Erediensten: 
- Avondmaal 
- Doopdiensten 
- Jeugddienst 
- Feestdagen 

• Paas-cyclus 

• Huwelijk 

• Begrafenis 
 
Vorming en toerusting: 

• Diverse Kringen in PKiN verband 

• Ontmoeting voor dertigers 

• Leerhuis 
 

Pastoraat: 

• Regulier bezoekwerk 

• Nieuw-ingekomen bezoek 

• Ziekte/ziekenhuis 

• Rondom doop, huwelijk en overlijden 

• Ontmoetingsavonden 

• Crisissituaties 
 
Jeugdwerk: 

• Zondagsschool 

• Jeugdkerk 

• Catechese aan jongeren van 12 tot 18 jaar: Sjops 

• Belijdeniscatechese 
  
Geldwerving: 

• Actie Kerkbalans 

• Bijzondere acties  

• Collecten 

• Subsidies 
 
Ledenadministratie: 

• Ledenregistratie 
 

Beheer: 

• Gebouwen 

• Grond 

• Kerkhof 
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6.  Het  gemeente-zijn  
 
6.1  Huidige situatie 
Op één van onze gemeenteochtenden hebben wij onder de aanwezigen een inventarisatie gehouden  
wie/wat we als gemeente zijn, waar onze kracht ligt, waar we blij mee zijn en wat we naar buiten willen 
brengen. Hieronder het resultaat:  
 
Wie zijn wij?  

• Wij zijn een kleine gemeenschap die ons geloof vooral belijden in onze verbondenheid 
met elkaar en onze betrokkenheid bij de wereld waar wij deel van zijn. In de 
geloofsverhalen die wij vieren en delen mogen wij onszelf verstaan als mensen die zich 
door God gekend weten. Wij weten ons daarin ook uitgenodigd om dat in ons leven, in 
onze gemeenschap en in onze wereld handen en voeten te geven. Een ieder op zijn of 
haar plaats en wijze. 

• Een kleine open gemeente; 

• Sterke binding en betrokkenheid; 

• Ruimte voor diversiteit. 
 

Onze kracht: 

• Gemoedelijkheid; 

• Goede inzet van gemeenteleden en andere vrijwilligers; 

• Open en gastvrije gemeenschap; 

• Kleinschaligheid met korte lijnen; 

• Open staat voor vernieuwing en creativiteit; 

• Openheid. 
 
We zijn blij met: 

• Inzet gemeenteleden en andere vrijwilligers; 

• Jeugdkerk; 

• Gemeenschapszin; 

• Ruimte die we elkaar geven; 

• De afwisseling met twee predikanten.. 
 
Wat willen we naar buiten brengen: 

• Een open en toegankelijke kerkgemeenschap  waar een ieder welkom is; 

• Het woord van God belijden;  

• Betrokkenheid met de gemeenteleden, randkerkelijken en dorpsgenoten. 
 
Wij proberen een gemeente te zijn die zich oriënteert op de christelijke traditie, waar begrip is voor 
andere opvattingen en waar naar deze opvattingen geluisterd wordt. Niemand moet zich 
buitengesloten voelen. Wij willen geen besloten groep van mensen worden, die alleen aan zichzelf 
denkt en werkt. Wij proberen als gemeente te laten zien wat ons beweegt en wat wij doen. 
Als gemeente proberen we er te zijn voor mensen die niet actief meeleven, maar op bepaalde 
momenten toch een beroep op ons doen. Zoals bij overlijden, maar ook bij doop en huwelijk. Als 
gemeente proberen we steun te verlenen waar nood is. Dichtbij, maar ook wereldwijd. 
 
Wij proberen een gemeente te zijn waar iedereen zich spoedig thuis voelt. Er is iedere zondag om  
10.00 uur een kerkdienst. De koster vervult de taak van gastheer/vrouw. Hij kent de regelmatige 
bezoeker en geeft gasten desgewenst informatie. In de zomerperiode wordt samengewerkt met de 
gereformeerde kerk in een zomerrooster. Bij toerbeurt is in één van de twee kerken een 
ochtenddienst. De kerkdiensten kunnen via internet en kerktelefoon worden beluisterd. De kerk heeft 
een eigen website.www.hervormdegemeentenijeveen.nl
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6.2 Gewenste situatie 
Een gemeente zijn waar iedereen zich thuis en betrokken voelt met ruimte voor andere opvattingen en 
meningen. We willen respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Voor mensen die wat verder van de 
kerk afstaan, willen we toegankelijk zijn. We willen geen onnodige drempels opwerpen met regels en 
voorschriften. We streven ernaar om goede informatie te verstrekken, zodat men weet wat er in de 
gemeente gebeurt. We willen klaarstaan voor mensen in nood, met behulp van geld, maar ook heel 
praktisch. We willen een actieve en financieel gezonde gemeente zijn, die geïnspireerd handelt en 
deel uitmaakt van de wereld, waarin wij leven. 
 
6.3   Verbeter- / aandachtspunten 

• Meer aandacht voor mensen die voor het eerst in onze kerk zijn of mensen die zich nog  
onwennig voelen door ze b.v. aan te spreken, ze uit te nodigen of ze te betrekken bij 
activiteiten; 

• Vormen van betrokkenheid organiseren voor mensen die geen kerkdiensten bezoeken, onder  
 andere door  

- het creatief denken in het vinden van taken waar nieuwe mensen voor gevraagd  
 kunnen worden; 
- het nagaan van nieuwe mogelijkheden en vormen om mensen bij de kerk te 

   betrekken; 

• Naar buiten gericht blijven. Aandacht hebben voor wat er gebeurt in het dorp en verder in de  
 maatschappij; 

• Laten zien wat er in de gemeente gebeurt door goede informatie te verzorgen. De mensen in  
 Nijeveen moeten op de hoogte zijn en blijven van de activiteiten van de gemeente. Het kerkblad 
maar ook onze website zijn daar bruikbare instrumenten voor; 

• De kerkenraad moet zorgen voor goede ingangen om nieuwe ideeën, andere opvattingen en  
alles wat leeft in de gemeente te vernemen. Een optimale communicatie met de gemeente moet 
nagestreefd worden; 

• Werken aan een nauwere samenwerking met de andere twee kerken in het dorp. 
 

7. De erediensten 
 
7.1  Huidige situatie 
De erediensten kennen in basis een vaste liturgische opzet. We volgen het Oecumenisch Leesrooster. 
In de erediensten wordt in de gebeden en de prediking ook aandacht besteed aan gebeurtenissen in 
de wereld. De prediking kenmerkt zich door een heldere uitleg en concrete toepassing. De liederen 
worden voornamelijk gekozen uit het Liedboek maar ook (nieuwe) liederen uit andere bronnen worden 
ingepast. 
De gemeenteleden worden, naast het meezingen van de liederen, betrokken bij de eredienst door 
bemoediging en groet in wisselspraak met de voorganger uit te spreken. Het ‘Onze Vader’ wordt ter 
afsluiting van de voorbeden gezamenlijk uitgesproken. Door met de viering van o.a. het avondmaal te 
variëren en verschillende diensten van een thema (b.v. bid- en dankdag) te voorzien ontstaat er een 
differentiatie, die tegemoet komt aan de veelkleurigheid in onze gemeente. Ook de inzet van de koren 
en de cantorij maakt afwisseling mogelijk. Daarnaast zijn er diensten met een eigen karakter, zoals de 
oogstdienst. 
 
Bij de diensten waar onze eigen predikanten voorgaan zijn de kinderen bij het begin van de eredienst 
aanwezig. Na “Onze hulp…” worden ze door de voorganger toegesproken. Daarna vertrekken ze naar 
de zondagsschool. Terugkomen in de eredienst is om praktische redenen niet gewenst, vanwege de 
tijd die nodig is om de activiteiten van de zondagsschool zinvol uit te voeren.  
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Als voorbereiding voor de feestdagen is er meestal een project voor de kinderen met daarbij een lied 
dat door de gemeente gezongen wordt. Voor kinderen tot vier jaar is er tijdens de kerkdienst een 
kindercrèche. 
De jongeren vanaf 18 jaar participeren niet of nauwelijks in de erediensten. Toch voelt een grote 
groep jongeren zich bij het kerkelijk leven als zodanig wel betrokken, zij het wellicht wat op afstand. In 
de Jeugdkerk is grote betrokkenheid; ook de “kloosterweekends” te Huissen zijn succesvol. 
In de kerk staat een orgel van de orgelbouwers Stulting en Maarschalkerweerd uit 1847. Het orgel 
werd eigendom van de Hervormde Gemeente Nijeveen in 1897. Het orgel stond oorspronkelijk 
beneden, maar werd in 1955 op de nieuwe galerij geplaatst. In 1972 werd begonnen met de 
voorbereidingen voor restauratie van het orgel. Na intensief speurwerk kwam vast te staan dat het 
orgel was gebouwd in 1847 en derhalve onder monumentenzorg valt. Mede daardoor kon het orgel in 
1978 grondig worden gerestaureerd. Vanaf dat moment doet het orgel elke zondag en op andere 
feestdagen dienst.  
 
Hervormd Nijeveen beschikt over drie organisten, die alle drie zijn geschoold in de( kerk)muziek. De 
organisten worden niet betaald volgens kerkelijke richtlijnen, maar ontvangen een vergoeding. Dat 
houdt in dat slechts door toeval organisten van buiten hervormd Nijeveen bereid zijn organist te 
worden in de Hervormde kerk van Nijeveen.  

 
7.2  Gewenste situatie 

•   De huidige situatie als basis voor de toekomst; 

•   Er is ruimte voor een diversiteit aan diensten; 

•  Vernieuwingen zijn mogelijk en worden zorgvuldig geëvalueerd;  

•  Kinderen hebben het gevoel erbij te horen; 

•  De jongeren voelen zich aangesproken door de erediensten en vieren deze ook mee. 
 
7.3  Verbeter- / aandachtspunten 

• Actief zoeken naar nieuwe vormen, liederen en openstaan voor ontwikkelingen; 

• De zorg voor gemeenteleden om jongeren te betrekken bij de kerkdiensten; 

• Veelkleurigheid onderkennen en hierover in gesprek blijven; 

• Actief zoeken naar vernieuwing van de speciale diensten; 

• Streven naar een nauwere samenwerking met de buurkerken. 
 

8. Pastoraat 
 
In de Ordinantie van de Protestantse Kerk in Nederland aangaande de missionaire, diaconale en 
pastorale arbeid wordt pastorale arbeid als volgt omschreven (artikel 4): 
“De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van 
herderlijke zorg.  Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet-gedoopte 
kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, als 
ook anderen die herderlijke zorg behoeven”.  
 
8.1  Huidige situatie 
De doelstelling van het bezoekwerk is er zijn voor wie je nodig heeft. Daarnaast zijn er vaste bezoeken 
voor bepaalde doelgroepen. Bezoek wordt afgelegd als leden zelf aangeven dat het op prijs wordt 
gesteld.  De gemeente kent de volgende bezoekregeling. 
Naast dat gemeenteleden naar elkander omzien  worden gemeenteleden thuis of in het ziekenhuis 
bezocht door bezoekdames, ouderlingen of predikant. We doen dat als volgt: 

•  Op verzoek, als behoefte is aan bezoek door een bezoekdame, ouderling of predikant; dit 
geschiedt op afspraak; 

•  Drie bezoekdames brengen jaarlijks een bezoek aan gemeenteleden die in het Kerspel 
wonen; 

•  De predikant bezoekt gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Door betrokkene zelf 
of via een ander wordt bericht doorgegeven van de opname; 

•  Gemeenteleden van 78 jaar en ouder krijgen  bezoek van een ouderling op of rond de dag 
van hun verjaardag; 

•  Is er behoefte aan regelmatig bezoek door één van de gemeenteleden  - bv. als iemand aan 
huis gebonden is en zelf moeilijk mensen kan opzoeken- , dan kan dit worden 
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doorgegeven aan één van de ouderlingen of predikant. Zij zullen gemeenteleden 
benaderen voor een regelmatig af te leggen bezoek; 

•  Bij geboorte van een kind brengt de predikant een kraambezoek. Dit geschiedt op basis van 
bericht van de geboorte; 

•  Gemeenteleden die als Hervormd te boek staan en waarvan wij bericht ontvangen dat ze in 
Nijeveen zijn komen wonen krijgen een welkomstbezoek door de ouderling.  

•  Gemeenteleden krijgen desgewenst op of rond de verjaardag een groet in de vorm van een 
kaartje van het zgn. verjaardagfonds; 

•  Als een gesprek met de predikant gewenst is, is dat in de regel mogelijk. 
 
Binnen het ouderlingen beraad worden bovenstaande punten besproken. Ook de contactpersonen 
kunnen de predikant of de ouderling “tippen”. Adressen en telefoonnummers van wijkouderlingen, 
contactpersonen en predikant vindt u op de site van de kerk. 
 
Bij het bepalen van bezoek is een probleem dat signalen niet altijd gegeven worden of zo onduidelijk 
zijn dat ze niet worden opgepikt. Door deze werkwijze heb je niet altijd een entree.  
 
Als we naar de leeftijdsopbouw kijken van de gemeente, dan moeten we constateren, dat er een grote 
groep ouderen deel uitmaakt van onze gemeente. Dit betekent dat er de komende jaren blijvende 
aandacht voor  deze groep gevraagd en gegeven zal worden. Er komen echter ook steeds meer 
gepensioneerden die nog een actieve rol kunnen spelen binnen onze gemeente. Graag willen wij 
gebruik maken van deze “zilveren kracht”. 
 
Jaarlijks worden er met de PKiN-kerken ontmoetingsavonden georganiseerd. Hiervoor wordt een 
onderwerp vastgesteld in gemeenschappelijk beraad van de betrokken wijkouderlingen. De 
bijeenkomsten worden gehouden bij een gemeentelid thuis in de betreffende wijk. Ondanks het feit dat 
er verhoudingsgewijs weinig gemeenteleden uit onze gemeente deelnemen, willen we deze activiteit 
in PKiN-verband nog wel voort zetten.   
 
8.2  Gewenste situatie 
Wij zijn een gemeenschap van mondige mensen die met elkaar onderweg willen zijn. Het gebeurt ons 
allen op een tijd of plaats dat we steun nodig hebben van een ander. Wij allen zijn zelf de eerst 
verantwoordelijke om dat aan te geven. Steun vragen op je levensweg is geen zwakheid, maar juist 
de kracht om je eigen grenzen te weten en de ander te betrekken waar je hem of haar nodig hebt. Als 
gemeenschap willen wij garant staan om er dan voor elkaar te zijn. Het pastoraat is in eerste instantie 
voor de mensen van onze gemeenschap maar wij staan principieel open naar een ieder die een 
beroep op ons doet. De organisatie van het pastoraat wordt verzorgd door het ouderlingenberaad. Het 
ouderlingenberaad onderhoudt de contacten met bezoekers en contactpersonen. Veel van de 
communicatie verloopt via het ouderlingenberaad. De ouderlingen verzorgen samen met bezoekers 
het bezoekwerk naar de gemeenteleden. De predikant heeft een eigen vrije ruimte om mensen te 
bezoeken. 
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8.3  Verbeter- / aandachtspunten 

• Pastoraat is een opdracht voor de gehele gemeente. Gemeenteleden stimuleren hieraan 
vorm te geven. De predikant heeft hierin een ondersteunende en begeleidende rol en 
vervult hierin ook zelf, wanneer nodig, een actieve rol; 

• Extra aandacht en tijd voor de groep van 18 tot 40 jaar; 

• Geregelde evaluatie van tijdsbesteding van de predikant. Met name voor de grote groep        
‘ouderen’. Dagdelen (of % tijd) hiervoor reserveren; 

• Actueel houden van de gemeentegids. 

• Gebruik maken van de “zilveren kracht” binnen onze gemeente.  
 

9. Vorming  
 
In de Ordinantie van de Protestantse Kerk in Nederland aangaande de geestelijke vorming wordt de 
taak van de gemeente als volgt omschreven (artikel 1): “De gemeente geeft onder leiding van de 
kerkenraad in vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van 
geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn”. 
 
9.1  Huidige situatie 
Het jeugdwerk wordt vormgegeven in de zondagsschool, de jeugdkerk en de catechese. 
De zondagsschool is aangesloten bij de Nederlandse zondagsschoolvereniging. Zondagsschool is er 
elke zondag met uitzondering van de zondagen tijdens de zomervakantie van de scholen. De 
bijeenkomsten vinden plaats in het Jeugdgebouw. Bij de catechese/Sjops wordt samengewerkt met 
de Hervormde Kerk van Kolderveen en de Gereformeerde Kerk. De taak van de predikant is met 
name aansturing van de leiding. De predikant speelt ook een actieve en ondersteunende rol bij 
kringwerk.  
Met uitzondering van de zomermaanden is er maandelijks, gelijktijdig met de eredienst, jeugdkerk voor 
de jongeren boven de 12 jaar. Hierin wordt samengewerkt met de twee andere gemeenten: de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk van Kolderveen. De jeugdkerk wordt gehouden in de 
gemeenschapsruimte van de christelijke basisschool De Wel en wordt door circa zestig jongeren 
bezocht. Daarnaast organiseert de jeugdkerk nog andere activiteiten zoals de kloosterweekenden. De 
laatste jaren wordt er ook met omliggende jeugdkerken van naburige gemeenten 1x per jaar een 
gezamenlijke activiteit georganiseerd in De Schalle. Tot nu is dit zeer geslaagd geweest en wordt 
deze bijeenkomst door veel jongeren uit de hele regio bezocht. Er is een enthousiaste groep 
vrijwilligers die daaraan leiding geeft. De predikant is hierbij ondersteunend. 
Onder leiding van de predikant is er een gesprekskring voor 30- plussers. Hierbij komen allerlei 
onderwerpen aan de orde die spelen bij deze doelgroep.  
 
9.2  Gewenste situatie 
De huidige vormgeving en invulling van de zondagsschool voortzetten en indien noodzakelijk overleg 
tussen de leiding van de zondagsschool en de predikant. De leiding van de jeugdkerk blijft op sterkte. 
Catechese/Sjops wordt aangeboden en er is voldoende deelname. Ouders worden en zijn betrokken 
bij de catechese. Catechese blijft een taak van de predikant. Jaarlijks wordt er gelegenheid gegeven 
voor belijdeniscatechisatie.  
 In het kinderwerk zitten wij op het moment van schrijven in een overgangssituatie waarin het lijkt dat 
een wekelijkse zondagsschool niet lang meer haalbaar is. In overleg met de andere kerken in het dorp 
wordt bezien waar wij in de toekomst meer kunnen gaan samenwerken om voor de kinderen een 
aantrekkelijk aanbod te kunnen blijven bieden.  
In het jeugdwerk hebben wij een sterke opzet in de drie poten van clubwerk, jeugdkerk en de Sjops.  
In ons aanbod werken we nauw samen met de andere kerken in het dorp. In het aanbod zoeken wij 
steeds weer op eigentijdse wijze aan te sluiten  bij de leefwereld van de jongeren en met hen samen 
het kerk-zijn gestalte te geven. 
 
9.3 Verbeter- / aandachtspunten 

• Catechese is belangrijk. Blijvende aandacht in de kerkenraad voor de catechese/Sjops  
gesprekskringen en ontmoetingsavonden; 

• Werving catechisanten zorgvuldig aanpakken. Persoonlijke benadering. Ook ouders hierop 
aanspreken, meer ouders laten participeren; 

• Jaarlijks goed nadenken over onderwerpen voor gesprekskringen, ook na analyse van 
bestaande activiteiten als de ontmoetingsavonden; 

• Opkomst zondagsschoolkinderen; zoeken naar passende oplossing in de toekomst. 
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10.  Diaconie 
 
In de Ordinantie van de Protestantse Kerk in Nederland aangaande de missionaire, diaconale en 
pastorale arbeid wordt diaconale arbeid als volgt omschreven (artikel 3): 
“De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door 

het betrachten van onderling dienstbetoon; 
het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van wie dat nodig hebben; 
het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn; 
het signaleren van knelsituaties in de samenleving en 
het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping”. 

In de Ordinantie aangaande de vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt als taak omschreven: 
“het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst”.   
 
10.1 Huidige situatie 
De diakenen geven hun roeping vorm en inhoud in eredienst, gemeente, samenleving en in het 
zendingswerk in de breedste zin van het woord. Deze taken worden zo optimaal mogelijk ingevuld 
ondanks de beperkte middelen van onze kleine gemeente. Steeds staat daarbij de steun – en 
dienstverlening aan mensen en groepen van mensen voorop. 
 
In de steunverlening aan mensen, diaconieën, kerken, kerkelijke – en algemene organisaties die zich 
inzetten voor gerechtigheid komt onze solidariteit tot uitdrukking. Doorverwijzing naar de burgerlijke 
gemeente en de instellingen zal, indien nodig, snel plaatsvinden. 
 
Eén van de diakenen geeft sturing aan de zending. De taken hierin zijn: 

• aandacht vragen voor het zendingswerk middels informatie in het kerkblad, via folders, 
afkondigingen in de kerk, publicatiebord bij ingang kerk; 

• legen zendingsbussen in de kerk; 

• verkoop zendingskalender; 

• inzameling via prentbriefkaarten – en postzegelactie. 
 
Overlegsituaties met de andere zendingscommissies van de Hervormde Kerk Kolderveen en de 
Gereformeerde Kerk Nijeveen over: 

• organiseren gezamenlijke zendingsavonden, waarbij vaak sprekers uitgenodigd worden 

• gezamenlijke berichten kerkblad (o.a. over thema’s zendingsweken); 

• collectes; 

• organiseren van een gezamenlijk diaconaal project. 
 
Vorming en scholing door middel van: 

• bladen op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking  
( Omkeer, Partners en Projecten ) 

 
Dienstverlening is het geven van een bijdrage aan een menselijke en leefbare samenleving.  
In ons diaconale werk komt dit onder andere tot uitdrukking door: 

• Het aanbieden van kerktelefoon; 

• Auto – ophaaldienst voor vervoer van en naar de kerk; 

• Overmaken van giften aan diverse organisaties; 

• Bijwonen diensten in het plaatselijke zorgcentrum; 

• Rondbrengen van Kerstattenties t.b.v. de 77 – jarigen en ouder, leeftijd oplopend naar 80 
jaar;. 

• Het bloemstukje dat iedere zondag gemaakt en bezorgd wordt bij een gemeentelid; 

• Publicaties in kerkblad van vakantieweken voor ouderen en/of gehandicapten; 

• Het verantwoord voeren van de financiën; 

• Bijwonen PKiN-vergaderingen van de gezamenlijke diaconieën; 

• Publicaties kerkblad. 
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Vorming en scholing door middel van: 

• Overlegsituaties in PKiN-verband van de gezamenlijke diaconieën; 

• Bladen (o.a. Diakonia, Amnesty International) ; 

• Kerkenraadsvergaderingen; 

• Bijzondere projecten.  
 
10.2  Gewenste situatie 
Voortzetting van de huidige situatie zoals beschreven in bovenstaande.  
 
10.3  Verbeter-/ aandachtspunten 

• Activiteiten voor ouderen in PKiN-verband; 

• Opzetten gezamenlijke projecten en plaatselijke projecten; 

• Regelmatig collectes en de effecten ervan voor bijzondere doelen in kerkblad en eredienst 
bekend maken; 

• Promotie kerktelefoon onder de oudere leden; 

• Aandacht voor ‘stille armoede’ (signaalfunctie).  
 

11.  College van kerkrentmeesters 
 
In de Ordinantie aangaande de vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt als taak omschreven: 
“het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente”.   
 
De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

• Geldwerving; 

• Financieel beheer; 

• Beheer van onroerende zaken; 

• Beheer van roerende zaken; 

• Personele zaken; 

• Leden- en financiële administratie. 

• Administratie en onderhoud kerkhof 

• Participeren in het bestuur van Stichting Barbara. 
 
11.1 Huidige situatie 
Verantwoording wordt afgelegd via het kerkblad en de jaarlijkse gemeenteochtend. 
 
Geldwerving. 
De ontvangsten uit zgn. "levend geld" komen uit: 
a) de vrijwillige bijdragen. Gedurende een groot aantal jaren wordt elk jaar meegedaan aan de 
“Actie Kerkbalans". Dit verloopt tot volle tevredenheid; 
b) periodieke overeenkomst/schenking; 
c) de collecten. De collecten worden gehouden volgens een rooster. Deze methode voldoet goed; 
d) de giften. Giften voor een bepaald doel, worden uiteraard voor dat doel bestemd en verantwoord;  
e) subsidies. Het betreft hier subsidies van de landelijke kerk en monumentenorganisaties i.v.m. 
groot onderhoud en restauratie van het kerkgebouw en het jeugdgebouw. 
 
Financieel beheer. 
De aanwezige geldmiddelen worden gehouden op spaarrekeningen.  
 
Beheer van onroerende zaken. 
De kerk heeft een beperkte hoeveelheid grond in eigendom.    
Voor alle gebouwen geldt dat normaal onderhoud ten laste van het betreffende jaar wordt gebracht 
maar dat zgn. "groot onderhoud "wordt gefinancierd uit de daarvoor in het leven geroepen fondsen. 
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De kerk 
In de jaren ‘70 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden. Sindsdien wordt waar nodig, 
onderhoud gepleegd. In 2013 is gestart met het repareren van het voegwerk aan de achterzijde van 
de kerk. In 2014 en 2015 zijn deze werkzaamheden rondom de gehele kerk afgerond. Binnen nu en 5 
jaar moet rekening worden gehouden met het mogelijk vervangen van de vloerverwarming, daar deze 
niet naar behoren functioneert. De dakpannen schilferen af en zullen ook binnen 10 jaar vervangen 
moeten worden. Dit geldt ook voor het jeugdgebouw en de kosterswoning. 
 
Het Jeugdgebouw 
Dit is het verenigingsgebouw van onze gemeente. Behalve de kerkelijke vergaderingen, de crèche, de 
zondagsschool en begrafenissen wordt het gebouw ook gebruikt voor bijzondere festiviteiten. Het 
wordt ook verhuurd aan derden. De verhuur geschiedt door de koster. De huuropbrengst is voor het 
college van kerkrentmeesters, overige opbrengsten zijn voor de beheerder. Vooralsnog wordt niet 
overwogen om in deze opzet een wijziging aan te brengen. 
Het gebouw verkeert in een redelijke staat. Begin 2017 zullen de dakgoten worden gerepareerd en zal 
tevens schilderwerk aan de westzijde worden uitgevoerd. Verder zijn er plannen om ook het voegwerk 
van het gehele jeugdgebouw te herstellen. Hiervoor zijn fondsen ter financiële ondersteuning 
aangeschreven. 
 
De pastorie 
De pastorie verkeert nu in een redelijke staat. In 2010 zijn de ramen van de slaapkamers vervangen in 
dubbelglas uitvoering. In 2012 is het pannendak voorzien van isolatie, welke aan de huidige normen 
voldoet. Eveneens is het beneden toilet gerenoveerd. In 2013 zijn de spouwmuren voorzien van 
isolatie, tevens is de dakbedekking van zowel de studeerkamer als de badruimte vervangen. In 2015 
is de vloer van de doucheruimte vervangen, omdat men lekkage bleef houden met het gevolg dat het 
plafond in de woonkamer steeds blijft schilferen. De te verwachten onderhoudszaken zijn: bijwerken 
plafond in de woonkamer en een nieuwe cv- ketel binnen nu en 3 jaar. 
 
De kosterswoning 
De kosterswoning is in een redelijke staat van onderhoud. De woning zal in 2017/2018 een 
schilderbeurt nodig hebben. 
 
Het kerkhof 
Het kerkhof ligt bij de kerk en verkeert in goede staat. 
Het baarhuisje zal in 2017 een schilderbeurt nodig hebben.  
Het onderhoud van de grafmonumenten valt onder verantwoordelijkheid van de nabestaanden. De 
hoogte van de tarieven wordt jaarlijks aangepast om tot een goed prijsvergelijk met buurgemeenten te 
komen. Het onderhoud wordt bekostigd uit de grafrechten. Prijzen zijn op verzoek schriftelijk bij 
beheer te verkrijgen en te vinden op de site van Hervormde Kerk Nijeveen. 
 
Voor bovengenoemd onroerend goed is er een onderhoudsmeerjarenplanning aanwezig. 
 
Beheer van de roerende zaken 
De roerende zaken worden zodanig onderhouden dat zij gebruikt kunnen worden voor de doelen, 
waarvoor zij zijn aangeschaft. Tot de roerende zaken worden gerekend: 
avondmaalstel, kanselbijbel, kopieerapparatuur (gezamenlijk SOW-aanschaf), 2 computers voor 
leden- en financiële administratie en de inventaris van het Jeugdgebouw.  
 
Personele zaken 
De predikant staat zoals gebruikelijk op de landelijke loonlijst. Zijn traktement wordt bepaald vanuit de 
PKN.  Daarnaast zijn er vaste vergoedingen voor de koster en de organisten. 
 
Leden- en financiële administratie 
De administrateur van het college van kerkrentmeesters voert zowel de leden- als de financiële 
administratie. 
Wat betreft de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van de SMRA te Delft. Ook 
de vrijwillige bijdragen worden met behulp van de SMRA vastgelegd. . 
De financiële administratie geschiedt door de administratief kerkrentmeester in eigen beheer. 
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Financiën 

 
 
11.2 Gewenste situatie 
Voor de komende jaren is het thema ‘koersvast’. In het financiële beleid worden geen wijzigingen 
voorzien, die van grote invloed zijn op het meerjarenperspectief.  
 
11.3 Verbeter- / aandachtspunten 

• Het sluitend krijgen van de begroting. 

• Regelmatig collectes en de effecten ervan voor bijzondere doelen in kerkblad en eredienst 
bekend maken. 

• Acties organiseren die geld genereren om onderhoud van de gebouwen te kunnen 
bekostigen. 
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12.  PKiN 
 
Gezamenlijk met de Hervormde Kerk te Kolderveen en de Gereformeerde  Kerk worden verschillende 
activiteiten in PKiN-verband georganiseerd. 
 
Wat wij samen doen. 

• Het jeugdwerk, de jeugdkerk, de jeugdclubs en de catechese wordt geheel in PKiN-verband 
aangeboden aan de jongeren van onze gemeentes. In de leiding van de verschillende 
geledingen zijn vertegenwoordigers van alle drie de gemeenten betrokken; 

• Jaarlijks worden gezamenlijke vieringen opgezet: de paaswake, de viering op 
Hemelvaartsdag, de tentdienst tijdens de feestweek, het startweekend, de kerstnachtviering. 
De Hervormde Kerk te Nijeveen en de Gereformeerde Kerk hebben in de zomervakantie 6 
gezamenlijke vieringen en vieren de eindejaar viering gezamenlijk.  Daarnaast worden ook 
minder structureel gezamenlijke vieringen georganiseerd . Voorts worden de jeugddiensten in 
PKiN-verband aangeboden; 

• Het kerkblad ´Drieluik´ is gezamenlijk;  

• De productie van drukwerk voor alle activiteiten is gezamenlijk opgezet; 

• Veel kringwerk wordt gezamenlijk aangeboden; 

• Jaarlijkse zijn er PKiN-ontmoetingsavonden voor de gemeenten; 

• De activiteiten voor de kinderen tijdens de tentdienst en tijdens het startweekend worden 
gezamenlijk verzorgd door de leiding van kindernevendienst en zondagsschool van de 
verschillende kerken; 

• De waarneming voor pastorale zorg bij ziekte en (waar mogelijk) in de vakanties wordt door de 
predikanten van de drie gemeenten verzorgd; 

• Op bestuurlijk niveau komt vier maal per jaar het PKiN-moderamen bij elkaar; 

• De diaconieën van de drie kerken hebben een gezamenlijk diaconaal project; 

• Er is ieder seizoen een gezamenlijk jaarthema; 

• Incidentele activiteiten kunnen in PKiN-verband worden opgezet. 
 

Wat wij nog meer samen kunnen doen. 
Enerzijds is er een grote openheid en bereidwilligheid om activiteiten samen te organiseren.  In die zin 
gebeurt er veel onder PKiN-vlag en kan er ook veel.  
Tegelijkertijd is er sprake van drie verschillende ´culturen´  waarbij gemeenteleden in meer of mindere 
mate kiezen om ´bij hun eigen cultuur´ te blijven. We zien daarin een selectieve keuze van 
gemeenteleden in het bezoek van activiteiten en vieringen waarbij in meer of mindere mate een 
voorkeur bestaat voor het ´eigen´ kerkgebouw en de ´eigen´ voorganger(s). 
Wij geloven dat een groeimodel hier het beste op zijn plaats is. Dat wil hier zeggen: we doen samen 
wat samen kan, maar willen het samen gaan niet forceren en daar meer mensen vervreemden van 
onze gemeenschap. 
Belangrijk aandachtspunt blijft de bewustwording hoe wij gezamenlijk als kerken in onze 
dorpsgemeenschap present kunnen zijn en blijven. Niet alleen voor de ´trouwe´ kerkgangers, maar 
voor een ieder in onze dorpsgemeenschap.  
Wij zijn op dit moment een traject gestart om tot meer en intensievere samenwerking te komen. 
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13. Actieplan 
 
In dit actieplan staan de activiteiten beschreven waar wij ons als kerkenraad in de komende jaren mee 
bezig gaan houden naast de lopende zaken en het ‘gewone werk’. Het activiteitenprogramma is 
ontleend aan het nog steeds geldende beleidsuitgangspunt: ‘Op kleine schaal vitaal’.  
 “De hervormde gemeente Nijeveen is een kleine, open, pluriforme en warme gemeenschap die open 
staat voor vernieuwing. Voor hervormd Nijeveen is het belangrijk dat het zijn eigenheid kan behouden. 
Er moet ruimte zijn/blijven voor experimenten. Initiatieven vanuit de gemeente moeten ondersteuning 
krijgen van de kerkenraad”. 
 
Er zijn de volgende speerpunten: 

1. Continuïteit. 
 Ook voor de komende jaren moet continuïteit gewaarborgd blijven. Vandaar dat we een 
sluitende begroting nastreven. Continuïteit in het kerkelijk werk, maar ook in het onderhoud 
van onze gebouwen. Niet alleen kerkgebouw (met het orgel) en jeugdgebouw, maar ook de 
predikantswoning zal onze aandacht blijven houden.  

2. Jeugd- en jongerenwerk. 
 De jeugd heeft de toekomst. We prijzen ons gelukkig dat we in samenwerking met anderen, 
een bloeiende jeugdkerk hebben. Maar ook aan de catechese/ Sjops willen we blijvend grote 
aandacht aan geven.  

3.  Ouderenwerk.  
In onze vergrijzende gemeente is ouderenwerk een prominent punt. Dit geldt zowel het 
pastoraat als bijzondere activiteiten voor ouderen.  

4. Structuurversterkende activiteiten.  
Hierbij doelen we op aandacht voor ons ‘gemeente zijn’ en betrokkenheid binnen de kerk en 
met de samenleving. Dat geldt voor de introductie van nieuw ingekomen gemeenteleden, 
maar ook voor andere groepen die onze aandacht behoeven of die betrokken willen zijn.  Hier 
geldt dat we ruimte willen houden voor experimenten en initiatieven vanuit de gemeente. De 
gemeente is van harte uitgenodigd om dit aan te kaarten bij de wijkouderlingen. 

 
De activiteiten voor de komende jaren betreffen de verbeter- en aandachtspunten uit de vorige 
paragrafen. 
Algemeen:  

• Vormen van betrokkenheid organiseren voor mensen die geen kerkdiensten bezoeken, 
onder andere door  

• Het creatief denken in het vinden van klussen waar nieuwe mensen voor gevraagd kunnen 
worden; 

• Het nagaan van nieuwe mogelijkheden en vormen om mensen bij de kerk te  betrekken; 

• Naar buiten gericht blijven. Aandacht hebben voor wat er gebeurt in het dorp en verder in de 
maatschappij. 

• Laten zien wat er in de gemeente gebeurt door goede informatie te verzorgen. De mensen in 
Nijeveen moeten op de hoogte zijn en blijven van de activiteiten van de gemeente. Het 
kerkblad maar ook onze website zijn daar bruikbare instrumenten voor.  

• De kerkenraad moet zorgen voor goede ingangen om nieuwe ideeën, andere opvattingen en 
alles wat leeft in de gemeente te vernemen. Een optimale communicatie met de gemeente 
moet nagestreefd worden. 

• Het actueel houden van de informatie die naar buiten gaat via de website. (een coördinator) 
 

Eredienst 

• Actief zoeken naar nieuwe vormen, liederen en openstaan voor ontwikkelingen; 

• Het meer betrekken van gemeenteleden, ook ambtsdragers bij de diensten;  

• Veelkleurigheid onderkennen en hierover in gesprek blijven; 

• Zoeken naar vernieuwing zoals bijv.in de E-meetings. 
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Pastoraat 

• Pastoraat is een opdracht voor de gehele gemeente. Gemeenteleden stimuleren hieraan 
vorm te geven. De predikant heeft hierin een ondersteunende en begeleidende rol en vervult 
hierin ook zelf, waarbij nodig, een actieve rol. 

• Gezamenlijk zorg dragen voor het vernieuwde wijkpastoraat. 

• Extra aandacht en tijd voor de groep van 18 tot 40 jaar. 

• Evaluatie/bespreking met de predikant(en) betreffende de werkzaamheden. 

• Actueel houden van de website. 

• Gebruik maken van de “zilveren kracht” binnen onze gemeente.  
 

Vorming  

• Catechese/Sjops is belangrijk; 

• Blijvende aandacht in de kerkenraad voor de catechese;  

• Werving catechisanten zorgvuldig aanpakken. Persoonlijke benadering. Ook ouders hierop 
aanspreken, meer ouders laten participeren;  

• Jaarlijks goed nadenken over onderwerpen voor kringen, ook na analyse van bestaande 
activiteiten als de ontmoetingsavonden. 

 
Diaconie 

• uitbreiding activiteiten voor ouderen in PKiN – verband; 

• opzetten gezamenlijke projecten en plaatselijke projecten; 

• regelmatig collectes en de effecten ervan voor bijzondere doelen in kerkblad en eredienst 
bekend maken; 

• promotie kerktelefoon en internet onder de oudere leden; 

• aandacht voor ‘stille armoede’ ( signaalfunctie );  
 
College van Kerkrentmeesters 

• Het sluitend krijgen van de begroting; 

• Onderhoudsmeerjarenplanning; 

• Regelmatig collectes en de effecten ervan voor bijzondere doelen in kerkblad en eredienst 
bekend maken. 

 
Het actieplan wordt besproken in de vergaderingen van de diverse geledingen van de kerkenraad en 
in deze vergaderingen wordt het actieplan voorzien van actiepunten met uitwerking, personen die 
daarmee belast zijn en data, en indien noodzakelijk geschatte kosten. 
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BIJLAGEN: 
 
Jeugdkerk 
 
Doelstelling 

Jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 de wereld van het geloof te laten verkennen. 
 
Achtergrond en visie 

• Om de stap van jongeren van de zondagsschool naar de kerk(dienst) minder groot te maken 
is er de jeugdkerk. Door als leiding zelf te laten zien hoe je met je geloof omgaat, kun je 
jongeren helpen met het vinden van antwoorden op de vraag ‘wat betekent dit voor mij?’ ‘Wat 
kan ik ermee?’ 

• Jongeren hebben ideeën en vragen en willen deze uiten. En zeker vinden ze het leuk om hun 
leeftijdsgenoten te ontmoeten. Een vertrouwde sfeer is daarom van groot belang. 
 

Werkwijze 

• Er worden per seizoen 9 à 10 laagdrempelige bijeenkomsten gehouden, in de Christelijke 
Basisschool ‘De Wel’, waar van alles besproken kan worden en ontmoeting en gezelligheid 
belangrijke factoren zijn. 

• Deze bijeenkomsten vinden plaats op zondagochtend, tijdens de kerkdienst. 

• De leiding bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk voor. Zo mogelijk worden de thema’s van de 
jeugddiensten gebruikt om zo ook een link te leggen naar de kerkdiensten. Door middel van 
vragen, spel, stukjes video enz. probeert de leiding het gesprek op gang te krijgen. 

• Van tijd tot tijd wordt er ook gelegenheid geboden elkaar op een andere manier te ontmoeten, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit. 

 
Catechese/Sjops 
 
Doelstelling 

Jongeren wegwijs maken in de kerk en alles wat daar gebeurt en helpen om zaken van geloof, 
kerk en Bijbel in verband te brengen met hun eigen leven. 

 
Visie en achtergrond 

Na geloofsopvoeding op zondagsschool en basisschool worden jongeren aan de catechese 
uitgenodigd daarop te reflecteren en worden ze uitgenodigd persoonlijk hun visie te vinden. 

 
Werkwijze 

Aan de jongeren wordt een keuzemenu aan programma’s aangeboden waaruit zij zelf als groep 
een keuze maken wat zij in een seizoen willen doen. In het aanbod zit een keuze van leerstof, 
gespreksavonden, spelavonden, ontmoetingen en activiteiten waarin steeds onze leefwereld is 
verbonden met onze geloofswereld. 

 
Knelpunten 

De groep vanaf 18 valt in onze gemeente momenteel vrijwel geheel buiten het gezichtsveld. 
Aan belijdeniscatechese zijn de meeste jongeren dan nog niet toe, maar ook een 18+ groep of 
voortgezette catechese is er niet. Probleem is dat deze jongeren door de week vaak elders 
verblijven. 

 
Zondagsschool  
 
Doelstellingen: 

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar vertrouwd maken met de bijbel verhalen op een kind 
begrijpelijke manier, met een laagdrempelige toegang. 

 Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen in de zondagsschool. 
 Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de kerk en de feesten van de kerk en de 
bijbelverhalen. 
Wij proberen de verhalen uit te leggen tussen het geloof en het dagelijkse leven. 
Wij bieden een aanvulling op de geloofsopvoeding. 
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Werkwijze 

• Er is elke zondag zondagsschool, uitgezonderd de vakantieperiodes. 

• Er wordt gewerkt in één groep. 

• De kinderen hebben zondagsschool in het Jeugdgebouw. In enkele bijzondere diensten zijn 
ze in de kerk aanwezig, zoals de oogstdienst.  Tijdens advent zijn ze aan het begin van de 
eredienst in de kerk voor de presentatie van het Adventsproject.  

• Aan het begin van de dienst, wanneer de eigen predikanten voorgaan, wordt aandacht 
besteed aan de kinderen door middel van een gesprek. 

• De kinderen worden ook op andere manieren bij de dienst betrokken; het luiden van de klok, 
het aansteken van de kaars, aanwezigheid bij het dopen en het in de bijzondere diensten 
meedoen aan de gebeden. 

• We zingen in de dienst regelmatig kinderliederen. 

• We werken volgens het rooster van Kind en Zondag. 
 
Organisatie 

• De leiding van de zondagsschool bestaat uit 5 leiders/sters; 

• Er wordt in overleg (formeel om de vier jaar) een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester gekozen; 

• De penning meester maakt jaarlijks een financieel verslag, deze wordt ter goed keuring aan 
de leiding aangeboden; 

• De leiding stelt in onderling overleg de bestemming van de collectes vast; 

• Er is geen enkele bijdrage van de kerkenraad en er wordt geen huur betaald voor het gebruik  
van het gebouw; 

• De leiding vergadert 1 keer per 5 a 6 weken; 

• De leiding organiseert 1 keer per jaar een collecte onder de gemeenteleden, dit doen we  
 d.m.v. acceptgiro’s. De opbrengst komt geheel ten goede aan de zondagsschool. Dit gebeurt 
altijd in de week na 5 december; 
De leiding doet jaarlijks een voorstel  voor de afscheidsdienst in juni en voor de oogstdienst 
(1e zondag na dankdag); deze worden aangeboden aan de predikant en zo nodig na overleg 
aangepast; 

• De leiding organiseert met Pasen een paasfeest; 

• Met Pinksteren is er zondagsschool; 

• De leiding organiseert met kerst een Kerstfeest in de kerk; 

• Met de Hervormde Zondagsschool van Kolderveen en de Nevendienst van de Gereformeerde  
Kerk werken we plezierig samen voor de  gezamenlijke Kerk en School-dienst, een Startdienst 
en een Tentdienst (feestweek Nijeveen). 

 
 


