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2017 - 2021

Beleidsplan 2017 – 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending.
Wat voor gemeente zijn wij
De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending vindt haar inspiratie in de God van de
Bijbel, die zich in het bijzonder bekend heeft gemaakt in Jezus Christus en ons bezielt en
bemoedigt door Zijn Geest.
Wij zijn een gemeente met de wens een levendige geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen
samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen
ontdekken. Wij geloven dat God ieder mens tot bloei wil laten komen, zodat hij / zij met zijn of
haar unieke talenten meebouwt aan het Rijk van God.
Visie
Wij willen ruimte bieden aan verschillende manieren van geloofsbeleving. Wij vinden het
belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en samen in alle openheid in gesprek gaan over het
geloof. Wij willen ook een gemeente zijn waar men in saamhorigheid naar elkaar omziet en
respect voor elkaar heeft, waar ruimte is voor communicatie en dialoog.
Hierbij moet ruimte zijn voor contact, meepraten en meeluisteren zowel door de week als op
zondag, bij moeilijke, verdrietige en blijde gebeurtenissen.
Er is gelegenheid om talenten in te zetten door mee te doen aan de activiteiten of als vrijwilliger
in de organisatie van de gemeente. Wij willen een gemeente zijn die zich geroepen weet tot dienst
aan de samenleving in “woord en daad” door pastoraat en diaconaat, dichtbij en wereldwijd.
Vanuit ons geloof willen wij een inspirerende gemeente zijn voor jongeren, middengroep en
ouderen.
Daarbij willen wij een gemeente zijn die openstaat voor wat er leeft in het dorp en in de wereld,
waarbij wij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de samenleving.
Kortom kerk midden in het dorp.
Missie
Onze missie is om een levendige gemeente te zijn, waarin ruimte is voor de ontmoeting met God
en ontmoeting met elkaar en die midden in de samenleving staat. Deze missie vormt de basis
voor het beleid en komt tot uiting in de drie onderdelen van het gemeente zijn:
Vieren: de ontmoeting met God en elkaar.
Leren: de ontmoeting met elkaar, met God en de Bijbel.
Dienen: ten dienste staan van de wereld.

Wat doen wij en wat willen wij
Vieren
In de eredienst op de zondagmorgen staat de ontmoeting met God centraal, die tot uitdrukking
kan komen in uitleg en verkondiging, gebed, zingen. Daarnaast de ontmoeting met elkaar.
Wij willen een eredienst die voor iedereen toegankelijk is en wij zoeken daarom ook voortdurend
naar wegen en manieren om de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de diensten te vergroten.
Wij streven ernaar dat er verscheidenheid in de diensten is, zo organiseren wij jaarlijks een
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laagdrempelige Kerstnachtdienst, een Johannes de Heer dienst en een zangdienst. Daarnaast zijn
wij altijd op zoek naar nieuwe vormen, bijv een Groningse dienst.
Muziek is een belangrijk onderdeel van de eredienst, naast het orgel is er ook ruimte voor een
koor of andere muzikale bijdragen.
Verder vinden wij het van belang dat we oecumenisch actief zijn. Zo is er jaarlijks een dienst van
de plaatselijke Raad van Kerken waar wij in mee participeren. Deze diensten hebben vaak en
thema dat mensen samenbindt en soms een ruimere visie geeft.
Rond de bijzondere perioden, Advent en Veertigdagentijd en bijzondere dienste, doop en trouw,
streven wij er naar dat er een liturgisch bloemstuk gemaakt wordt, waarbij medewerking van de
gemeenteleden zeer op prijs gesteld wordt.
Wij starten het seizoen met een vrijwilligers BBQ, waar alle vrijwilligers die bij onze gemeente
zijn betrokken worden uitgenodigd. Bij de voorbereiding en uitvoering daarvan zijn
gemeenteleden actief
Heilig Avondmaal
Wij hebben tenminste vier maal per jaar de viering van het Heilig Avondmaal. De data worden
vastgesteld door de Kerkenraad. Het Avondmaal op Witte Donderdag is een vast gegeven in onze
jaarcyclus.
Daarvoor kunnen verschillende vormen worden gebruikt.
Onze gemeente is gewend aan een lopende of tafel viering.
Leren
Leren is een belangrijk aspect van geloven. Leven is leren en leren is leven. Wij vinden het
belangrijk dat gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over geloven, over actuele onderwerpen
inzake kerk en theologie en over algemeen maatschappelijke onderwerpen. Om zo steeds meer te
leren over onszelf en over God. En om te leren van elkaar.
Dit kan in de vorm van gemeenteavonden met een speciaal thema of speciale toerustingsavonden.
Met de gemeenten in Veendam hebben we de samenwerking van Vorming en Toerusting,
Vastenmaaltijd, Raad van Kerken.
Dienen
Wij willen een gemeente zijn die daadwerkelijk helpt daar waar nodig is. Dit gebeurt o.a. door
diaconale initiatieven te ondersteunen d.m.v. giften aan instellingen en instanties die zich inzetten
om de nood van mensen te lenigen, waarbij de diakenen zorgen voor het inzamelen van de
gelden. Zonodig wordt ook ondersteuning gegeven aan mensen in de eigen omgeving.
Diakenen ondersteunen de gemeenteleden in het uitoefenen van hun diaconale taken. Daarnaast
behoort tot de taak van de diaken, de initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het
bevorderen van het maatschappelijk welzijn. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst
aan de tafel van de Heer.
Wij willen mensen bewust maken van het belang van diaconale taken zodat zij zich hierbij
betrokken voelen. Vandaar dat bijvoorbeeld bij de organisatie van de actie kerstattentie de
gemeente actief wordt betrokken, d.m.v. vrijwilligers.
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Pastoraat
Wij vinden het pastoraat zeer belangrijk en wij streven naar een actieve uitoefening hiervan. Wij
willen een gemeente zijn waar wij in en buiten de kerk omzien naar elkaar, waar respect is voor
de persoon en de verschillende manieren van geloofsbeleving. Een belangrijke taak hierin is
weggelegd voor de predikant / pastoraal medewerker(ster), hierin krijgt hij/zij ondersteuning van
de ambtsdragers daar waar nodig is.
Het pastoraat richt zich met name op de mensen in moeilijke omstandigheden, het z.g.
crisispastoraat en het bezoeken van zieken en ouderen. De kerkenraad stelt zich ten doel ook de
prioriteit bij jonge gezinnen te leggen. De kerk als geheel verandert en dat brengt met zich mee
dat de mensen ook zelf aan kunnen geven of zij een gesprek / bezoek wensen te ontvangen.
Daarnaast worden de overige gemeenteleden bezocht.
Jeugd en jongeren
Er is geen oppas meer voor de kinderen tot 4 jaar, tijdens de kerkdiensten. Maar mocht er vraag
naar zijn, wordt het door de gemeenteleden per toerbeurt opgepakt.
Communicatie en public relations
Wij willen in onze gemeente werken aan saamhorigheid en respect, waardoor een “omzien naar
elkaar” ontstaat. Wij willen dat de mensen met plezier naar de kerkdienst gaan en verheugd zijn
elkaar te ontmoeten.
Mensen willen graag daadwerkelijk contact hebben. Daarom wordt bij de mededelingen de
gemeente een goede dienst toe gewenst en bij het verlaten van de kerk wensen predikant en
ouderling van dienst, iedereen een goede zondag. Op dit moment kunnen de gemeenteleden de
predikant/voorganger en ouderling aanspreken met vragen of opmerkingen.
Eén maal per maand zal er na de dienst koffiedrinken zijn in het Gebouw achter de kerk, om het
gevoel van één gemeente te zijn te houden en onderhouden.
Communicatie hangt nauw samen met informatie en openheid. De kerkenraad heeft de intentie
om de gemeente te betrekken bij haar plannen t.a.v. beleid, beheer en organisatie.
De vrijwilligers die op welk terrein ook voor de kerk werken dienen het gevoel te krijgen dat
datgene waarmee zij bezig zijn op waarde wordt geschat en gewaardeerd. Wanneer niet iedereen
op zijn of haar eilandje bezig is ziet men beter het belang van het grotere geheel, namelijk een
gemeente die zorg en aandacht heeft voor elkaar en voor de wereld.
Sinds enige tijd is er een gezamenlijk krantje, ’t Tonkeltje, voor de beide dorpen
Ommelanderwijk en Zuidwending en het kerkblad. Wij vinden het belangrijk om onderdeel uit te
maken van de dorpsgemeenschappen en hebben daarom welbewust gekozen om in de
samensmelting van beide dorpskrantjes te participeren. Zo laten wij zien dat wij deel willen
uitmaken van de gemeenschap om ons heen. In het ’t Tonckeltje schrijft de predikant iedere
maand een column en staan de mededelingen over onze kerkelijke gemeente.
Via kerkblad en website worden de gemeenteleden en andere geïnteresseerden op de hoogte
gehouden van het reilen en zeilen van de gemeente.
Naast het feit dat de kerkdiensten in ’t Tonckeltje, worden vermeld staan ze ook vermeld in de
Koerier, onder de gemeente Veendam.
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De kerkenraad probeert te zorgen voor een goede berichtgeving. Eveneens mag van de
gemeenteleden verwacht worden dat zij op dezelfde wijze een gesprek zoeken met de kerkenraad.
Een gemeenteavond biedt bij uitstek de gelegenheid voor het stellen van vragen.
Middelen (op dit moment)
De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending heeft de mogelijkheid om een
predikant / pastoraal medewerker (ster) aan te stellen voor 2 dagdelen per week.
Het kerkgebouw (Kerkpad 5) met daaraan vast het gebouw achter de kerk is eigendom van de
Hervormde Gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending.
De woning (Kerkpad 3) is eigendom van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk –
Zuidwending.
De begraafplaats is eigendom van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending.
De begroting en jaarrekening worden op de gemeenteavond besproken en vastgesteld. Daarnaast
voldoen wij aan de verplichting om onze cijfers (ANBI) op de website te plaatsen. Het adres van
de website is:
www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.nl
Toekomstvisie
De kerkenraad heeft een pastoraal medewerker voor 2 dagdelen, ds. R. Poede aangesteld.
Hierdoor is het mogelijk een extra impuls te geven aan het gemeenteleven waarbij de
zelfstandigheid van de gemeente gewaarborgd is, terwijl de kerkenraad open staat voor mogelijke
vormen van samenwerking. Op dit moment is er samenwerking met de Protestantse gemeente
Muntendam. Twee keer per jaar hebben wij een gezamenlijke dienst, die samen met
gemeenteleden wordt voorbereid. Over andere vormen van samenwerking wordt nagedacht.
Uitgangspunt is voorlopig dat we de zelfstandigheid van onze gemeente willen behouden, zolang
dat mogelijk is.
Deze zelfstandigheid is belangrijk om de ruimte te willen geven aan de (jonge) mensen en aan de
functie die de kerk vervuld in het dorp.
Waar mogelijk zal deze functie van kerk in het dorp worden uitgebreid. Op basis van dit
beleidsplan zal de kerkenraad zich inspannen voor het verkrijgen van eventuele subsidies van
diverse kerkelijke instanties voor het pastoraat.
Het beleidsplan is vastgesteld op de gemeenteavond van 2017.
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