CONCEPT UITGANGSPUNTEN VAN DE BEIDE KERKENRADEN VAN
WIJKEN 1 EN 2 VAN DE GROTE KERK
Identiteit :

In onze Hervormde wijkgemeente ‘Grote Kerk’ staat het kruis en de opstanding van Christus Jezus
centraal. In die zin definiëren wij ons als een rechtzinnige gemeente.
De kerk zien wij als een plek waar het geloof op de volgende wijze gevierd, gevoeld en gevoed kan
worden:
 in de Woordverkondiging en de ontmoeting met de Schriften die als bron en norm voor leven
en geloof gelden;
 in de verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de Protestantse kerk Nederland PKN,
waardoor we ons tegelijk verbonden weten met onze broeders en zusters van alle tijden en
plaatsen;
 in de ontmoeting met mensen;
 in de stille omgang met God;
 in het vieren van de sacramenten;
 in het vieren van de belangrijke momenten in het leven;
 in de aanraking van de Heilige Geest; en
 in het gebed, door meditatie of samenzang-/gemeentezang.

Liturgie – Erediensten

 Erediensten, waarin de verkondiging van Gods Woord centraal staat, waarmee wij een
Schriftgetrouwe prediking bedoelen, denkend vanuit de verbondstrouw van de Here God;
 Woordverkondiging, waarin aandacht zal moeten zijn voor zowel jongeren als ouderen; en
 De uitleg van Gods Woord zo mogelijk betrokken wordt op onze tegenwoordige tijd.

Binnen het ons toegewezen aantal Erediensten willen wij aandacht blijven schenken aan:
 gezinsdiensten;
 kerk- en schooldiensten;
 leerdiensten;
 elke zondag 2 Erediensten;
 ’s-morgens lezen wij de wet of een Nieuwtestamentische variant;
 diensten waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd;
 diensten van Woord en Sacrament;
 kinderkerk -/ nevendienst;
 gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar; en
 gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Hoofdstraatkerk volgens bestaand rooster.

Aandachtspunten om te bespreken, waarbij de verschillende zienswijzen worden meegenomen
bij het te schrijven beleidsplan:
 In de regel lezen, bidden of zingen wij staande de Geloofsbelijdenis in de mi-/of avonddiensten
 Het amen op de zegen wordt gezongen met de woorden van Gezang 456: 3.
 Bijbelvertalingen: bij voorkeur de Herziene Staten Vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling [NBV] of NBG51.
 Ps. & Gezangen: op dit moment wordt er ruimte gegeven voor Bijbelvertalingen en liedbundels,
die gebruikelijk zijn binnen de breedte van de kerk. Uiteraard moeten de gekozen Psalmen,
Gezangen, Liederen passen bij de verkondiging van het Woord en moeten de liederen de toets
van de Schrift kunnen doorstaan.
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Pastoraat:

 Onze pastorale zorg mogen wij verrichten in de voetsporen van de Goede Herder onder Zijn
hoede en in navolging van Hem.
 Ouderlingen, diakenen en bezoekbroeders-/zusters geven samen met de predikant gestalte aan
dit pastoraat. In de kerkenraad heeft elke ouderling hierin een specifieke taak.

Ouderen- en seniorenwerk.
 Beide wijkgemeenten zijn wijken, waarin een belangrijk deel van de leden
bovengemiddeld van leeftijd is. In de wijkgemeenten in het centrum functioneert de Taak-/
Werkgroep Vernieuw[en]d Ouderenbeleid.

Samenstelling kerkenraad

 Voor elke kerkenraad gelden regels, vastgelegd in de kerkorde en in de Plaatselijke Regeling.
 In de kerkenraad hebben zitting: predikant, scriba, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters,
diakenen.
 Bij de vorming van één kerkenraad in 2015/2016 zullen vrouwelijke diakenen verkiesbaar en
herkiesbaar zijn.
De nieuwe kerkenraad zal bestaan uit zittende kerkenraadsleden en nieuw verkozen
kerkenraadsleden.
 Voor wat betreft vrouwen, die het ambt van ouderling willen dragen, geldt dat de discussie
hierover wordt ‘weggezet in de tijd’. De huidige situatie wordt in elk geval voor een periode van
twee jaar ‘bevroren’.
Dit is het punt geweest, waarop dit proces tussen de beide kerkenraden doorgang kon vinden.
 Binnen de looptijd van het nieuwe Beleidsplan [het Beleidsplan wordt immers voor ten minste
vier jaren vastgesteld] zal hierover bij verkiezing van ambtsdragers opnieuw worden gesproken.
Daarbij gaan de gedachten bij deze problematiek vooralsnog uit naar een breed gedragen
meerderheids-denken, afgeleid vanuit de Ordinanties; hierin wordt meestal gesproken over een
twee/derde meerderheid in de kerkenraad en onder de belijdende leden van de gemeente.

Diaconie - Diaconaat
 Voor het beleid en werkplan wordt verwezen naar het bestaande beleid en de bestaande
werkwijzen. Wel is het zo, dat het schrijven van een nieuw diaconale beleidsplan, gebaseerd
op de richtlijnen van de Diensten-organisatie en op de goede en praktische punten uit de
oude plannen, een goede stap kan zijn.

Gemeente-opbouw en Gemeente-zijn

 Gemeente-opbouw betekent in 1 ste instantie het kennen van elkaar. Met elkaar willen wij
accenten leggen op Bijbelstudie, maar ook op het kennen van en meeleven in de
Hoogeveense samenleving.
 Het kennen van elkaar wordt gestimuleerd door het houden van groothuisbezoeken.
 Het gemeente-zijn concentreert zich naast de zondagse Erediensten rondom de door-deweekse activiteiten, zoals kring-en toerustingswerk, ouderenactiviteiten, wijk-avonden
enzovoorts.
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Evangelisatie - Missionaire taak
 Sinds 2006 hebben wij als wijkgemeenten 1 en 2 een gezamenlijke evangelisatiecommissie.
 Onze levenshouding is van groot belang voor de werfkracht van de gemeente.
 De Evangelisatie-commissie is actief. En er zijn contacten met plaatselijke initiatieven zoals
de Stichting Omzien naar Elkaar, de Stichting Present en andere.
 De werkzaamheden van IZB-GZB worden van harte ondersteund.

Jeugdwerk
 Dit was het laatste decennium al een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
wijkgemeenten 1 & 2.
Wij willen ons er voor inzetten om onze (oudere) jeugd goed te kennen en vast te houden
door het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, die aansluiten bij deze
tijd.
 Daarnaast willen wij graag in contact blijven met ouders - en daarin zoeken wij wegen om
hen toe te rusten voor hun taak en bij het kerkelijk leven te betrekken.
 Voor beleid en werkplan wordt verwezen naar het bestaande werkwijzen, het Reglement
van de Jeugdraad en [de bijlagen bij beleids-] plannen.

Catechese
 Er wordt in principe gewerkt aan de hand van eigentijdse catechisatiemethodes van de
HGJB.

HVD
 De HVD doet dankbaar en prachtig werk. Ook hier moet echter de vinger aan de pols
worden gehouden en aanwas uit jongere generatie(s) is sterk gewenst.
 Aan de HVD is gevraagd voorwerk te doen om de beide HVD-commissies samen te laten
smelten.

Ethische vragen

 In de komende beleidsplanperiode zal de kerkenraad met de te beroepen predikant zich
bezinnen op ethische vragen.

Positie binnen de Protestantse Gemeente in Hoogeveen
Wij willen onze positie en eigenheid als Hervormde wijkgemeente ‘Grote Kerk’ bewaren.
Scribae v.d. wijkkerkenraden
J.J.D. van Dam # A.C. Vijge

3

