Gezamenlijk Beleidsplan Protestantse Gemeentes te Dedemsvaart

1. Visie
1.1. Roeping
De PG Dedemsvaart i.w. wil een gemeenschap zijn, die geworteld is in de Christelijke traditie, op weg
naar een hoopvolle toekomst. De gemeente weet zich daarbij in het bijzonder geïnspireerd door de
volgende tekst:
Kolossenzen 3: 12-17
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u
elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid
maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden
van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en
liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer
Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
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1.2. Profiel
De PG Dedemsvaart i.w. is niet zo makkelijk in een hokje te duwen. Samen gekomen vanuit twee
verschillende gemeenten vinden we elkaar onder de noemer “Kerk voor de A/ander”. Daar staan we
voor en daar gaan we voor.
Kerk voor de A/ander
 De Protestantse Gemeente Dedemsvaart is een open en gastvrije gemeente. Kenmerken:
laagdrempelig, ruimte biedend, dienstbaar.
 In onze gemeente delen en groeien we in ons geloof.
 De veelkleurigheid van onze gemeente is een gegeven. Gemeenteleden hebben verschillende
behoeften en verwachtingen. Daarom zijn er verschillende manieren om mee te kunnen doen.
 De verschillen in geloofsbeleving zien we terug in verschillende vormen van vieren.
 De Protestantse Gemeente Dedemsvaart staat midden in de samenleving.
 Uitgangspunt voor de omgang met elkaar zijn de dialoog en het onderlinge vertrouwen.
1.3. Leven uit de Bron
Het gemeenteopbouw programma Leven uit de Bron is eigenlijk een programma in geloofsopbouw.
Het doel is het geloofsgesprek gemeentebreed beoefenen en bevorderen. Gemeente, kerkenraad en
commissies zijn niet slechts een werkgemeenschap, maar vormen eveneens en allereerst een
geloofsgemeenschap.
Geloofsopbouw en gemeenteopbouw zijn elkaars onmisbare bondgenoten, omdat geloofsopbouw
verslapt en verschraalt zonder gemeenteopbouw, terwijl gemeenteopbouw zonder geloofsopbouw
verzakelijkt en verdort. De vruchtbare samenhang wordt gehonoreerd door de gemeente als lichaam
van Christus te kenmerken met een drievoudige kern:
- Hart voor de Heer,
- Hart voor elkaar als zijn leerlingen en
- Hart voor zijn bevrijdend werk in/voor de wereld.

Leven uit de Bron houdt dat in dat we bereid zijn het Evangelie ofwel Gods beloften en opdrachten
WELWILLEND te beluisteren en te beantwoorden. Hierdoor laten we ons inspireren om ons aan de
Heer toe te vertrouwen en toe te wijden. We hopen met het werken vanuit deze samenhang een
proces van geestelijke vernieuwing en revitalisering op gang te brengen.
Gemeenteopbouw volgens deze methode begint altijd met het via geloofsgesprekken samen
beluisteren en beantwoorden van een gedeelte uit de Bijbel en met ruimte voor het uitwisselen van
persoonlijk wel en wee. Hierdoor wordt zowel de relatie van de deelnemers met God gevoed en
verrijkt als ook die met elkaar. Dit verstevigt de onderlinge verhoudingen, bevordert een vruchtbare
bezinning en leidt tot hierop aansluitende activiteiten. Communicatie leidt tot Bezinning en van daaruit
tot Activiteiten (CBA in plaats van ABC).
2. De gemeente
De Gereformeerde Kerk van Dedemsvaart is geïnstitueerd in het jaar 1836. De gemeente beschikt
over één kerkgebouw, Kerkelijk Centrum “De Antenne”, aan de Wilhelminastraat, dat in gebruik is
genomen in 1996. Aan de gemeente zijn twee full time predikanten verbonden.
De gemeente telt op het moment 1592 leden, waarvan 960 belijdende leden en 623 doopleden.
Het Hervormde kerkgebouw aan de Hoofdvaart, de Van Dedemkerk, dateert uit 1834, en heeft een
monumentale status. Daarnaast beschikt de gemeente over twee gebouwen: “De Fontein” en “’t
Kruispunt”. Aan de gemeente zijn twee full time predikanten verbonden en een part time kerkelijk
werker ten behoeve van Zorgcentrum Avondlicht.
De Hervormde Gemeente telt op het moment 2948 leden, waarvan 1072 belijdende leden, 1399
doopleden en 477 ongedoopte leden.
Bij het aangaan van de federatie werkt de kerkelijk werker niet voor de gefedereerde gemeente.
2.1. Kerkelijke kaart
De PG Dedemsvaart i.w. behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Verder zijn er in
Dedemsvaart een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Vitus, die deel uitmaakt van de
Emmanuelparochie, een Christelijk Gereformeerde Gemeente en een Evangelische Gemeente. Zij zijn
verbonden aan de Samenwerkende Kerken (voorheen Convent van Kerken), en werken in
verschillende samenstellingen samen bij bijvoorbeeld de kerstnachtdienst en de jaarlijkse
vredesdienst. Daarnaast is er nog een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap van de NPB.

2.2. Organisatiestructuur
Samenstelling en werkwijze
De Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording heeft gekozen voor een gemeenschappelijke
kerkenraad, waarbij de bevoegdheden van beide kerkenraden gezamenlijk worden uitgeoefend.
Wel is daarbij in de federatieregeling opgenomen dat besluiten van de gemeenschappelijke
kerkenraad steeds de instemming behoeven van de meerderheid van de afzonderlijke kerkenraden
(FR 4.1.2).
Over die zaken die van de federatie zijn uitgezonderd vergaderen en besluiten beide kerkenraden
apart.
De Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording heeft gekozen voor het model waarbij de
kerkenraad, onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, een deel van zijn taak
toevertrouwt aan een kleine kerkenraad, met een aantal door hem te benoemen taakgroepen en
sectieteams.
Er zijn zes taakgroepen, te weten Kerk en Samenleving, Vieren, Pastoraat, Leren, Jongeren en
Beheer. Binnen de taakgroep pastoraat is de gemeente t.b.v. het uitvoerende werk verdeeld in
geografische secties. Aan elke sectie is een predikant en een ouderling verbonden.
De grote kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, vergadert in ieder geval vier maal per
jaar. De kleine kerkenraad, die gevormd wordt door het moderamen van de kerkenraad, de

predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die tevens deel uitmaken van een taakgroep of
sectieteam, vergadert 6 – 10 keer per jaar. Elke taakgroep komt daarbij eenmaal per jaar uitgebreid
aan bod, met een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en het werkplan voor het nieuwe
seizoen. De kleine kerkenraad toetst de werkplannen van de taakgroepen aan het algemene beleid,
en faciliteert en stimuleert het werk binnen de taakgroepen.
Bij de samenstelling van de kleine kerkenraad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen
hervormde en gereformeerde ambtsdragers.
Het moderamen wordt gekozen door de grote kerkenraad.
In de federatieregeling zijn de nagestreefde aantallen ambtsdragers vastgelegd. Gedurende de eerste
jaren na het ingaan van de federatie zal er sprake zijn van een overgangssituatie, om zo via natuurlijk
verloop te komen tot de definitieve samenstelling van de beoogde kerkenraad. In de federatieregeling
zijn daarvoor flexibele aantallen vastgelegd, omdat nog niet helemaal duidelijk is hoeveel
ambtsdragers in de nieuwe structuur uiteindelijk nodig zullen zijn.
Taken en verantwoordelijkheden
Alle leden van de kerkenraad dragen samen verantwoordelijkheid voor het beleid.
Of, zoals de kerkorde het formuleert, voor de ‘opbouw van de gemeente in de wereld’ (artikel V.7).
De grote kerkenraad is daarbij verantwoordelijk voor het strategisch beleid, de kleine kerkenraad voor
het tactisch beleid en de taakgroepen en sectieteams voor het operationele beleid.
Aan de grote kerkenraad wordt toevertrouwd:
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
- het nemen van de besluiten als genoemd in ordinantie 4-8-7;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie
3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien verstande dat de
kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan opdragen aan de kleine
kerkenraad;
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is
opgedragen aan de kerkenraad;
- het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 4-7-2.
Aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad
vastgestelde beleidsplan;
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
- het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.
Het moderamen heeft tot taak :
- het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad,
- de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn,
- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen,
onder verantwoording aan de kerkenraad (ord. 4-8-3).
De samenstelling, werkwijze en taakomschrijving van de verschillende taakgroepen zijn te vinden in
hoofdstuk 4 van dit beleidsplan, evenals de werkplannen.
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