Beleidsplan Hervormde Gemeente Dorkwerd

Dorkwerd 19 oktober 2015
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Woord vooraf
De kerkorde schrijft het maken van een beleidsplan voor en aan die eis willen we als gemeente binnen
de PKN gevolg geven.
Tijdens het maken van dit beleidsplan bleek dat het voor de gemeente zelf van het grootste belang is
om de structuur en het reilen en zeilen van de gemeente tegen het licht te houden. Hiermee kregen we
een goed beeld van onze gemeente. Dat is zeker niet in alle opzichten een verheugend beeld, integendeel, tal van tekortkomingen komen scherp voor het voetlicht, zowel op financieel, organisatorisch als
op geestelijk gebied.
Dit plan maakt duidelijk dat we als kleine gemeente niet alles kunnen wat we graag zouden willen.
Hiervoor ontbreken ons enerzijds de geldelijke middelen en anderzijds de mensen om bepaalde zaken
gestalte te geven.
Daar tegenover staat de dankbaarheid dat we gemeente mogen zijn rondom het Woord van God en
voor de rijke wijze waarop dit onder ons bediend mag worden. Verder zijn we dankbaar voor al die
dingen die in onze gemeente wel mogelijk zijn, zoals Bijbelkring, gebedskring, catechese en zondagsschool. En daarnaast het samen koffiedrinken eens per maand, de ‘Open Monumentendag’, de verkoop
van het suikerbrood, het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool en soms samen met elkaar
eten. Ook dat zien we als zegeningen van het gemeente zijn.
Met al deze zegeningen willen we ook blijven werken aan het behoud van onze kleine gemeente en we
hopen dat dit beleidsplan ons hierbij tot steun mag zijn.

3

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Inhoudsopgave
Inleiding
Het beleidsplan
Grondslag, uitgangspunten en geschiedenis

“

1. De kerkelijke organisatie
“
1.1. De kerkenraad
1.1.1 De samenstelling van de kerkenraad
1.1.2 Verkiezing ambtsdragers
1.1.3 Ouderlingen en diakenen
“
1.1.4 Vergaderfrequentie
1.1.5 De voorganger
1.1.6 De ouderlingen
1.1.7 De diaconie
1.1.7.1 Vergaderwijze en beleid
“
1.1.7.2 Aandachtsvelden
“
1.1.7.3 Rechtspersoonlijkheid
“
1.1.8 De kerkvoogdij (College kerkrentmeesters)“
1.1.8.1 Samenstelling kerkvoogdij
1.1.8.2 Vergaderwijze en beleid
“
1.1.8.3 Taken van de kerkvoogdij
2. De taken van kerkenraad en gemeente
2.1. Eredienst
2.11.2.2.4 Bediening sacramenten
2.2 Pastoraat
2.3 Diaconaat
2.4 Vorming en toerusting
2.5 Catechese en jeugdwerk
2.6 Apostolaat
2.7 Gebruik media
3. Toekomstvisie

pag.
“
“

2
3
4

“

4
4

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

“
“
“
“

7
7
8
9
10
10
10
10
10

“

11

4
Inleiding
Dit beleidsplan is verdeeld in twee stukken, namelijk
- een weergave van de organisatie van de gemeente en
- een beschrijving van de taken en de activiteiten van kerkenraad en gemeente.
Deze structurele beschrijving is van groot belang om een goed inzicht te krijgen in de uitvoering van de
taken van de kerkenraad, de kerkelijk werker, de consulent en in het reilen en zeilen van de gemeente.
Daar dit stuk een beleidsplan is, is in de aandachtspunten aangegeven welke zaken bijzondere aandacht
verdienen of voor verbetering vatbaar zijn. Het is de bedoeling om bij de besluiten van de kerkenraad
rekening te houden met de voorstellen die in dit beleidsplan zijn vastgelegd.
Het beleidsplan
Grondslag en uitgangspunten
Overeenkomstig Ordinantie 4.5 van de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland
heeft de Hervormde gemeente te Dorkwerd voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2020
dit beleidsplan opgesteld.
Het uitgangspunt van de Hervormde gemeente van Dorkwerd is het volgende.
‘Wij geloven en belijden dat we gemeente zijn van God de Vader door het volbrachte werk van Jezus
Christus onze Heere en dat we ons in de gemeente geleid weten door de Heilige Geest.
Door bekering en geloof mogen we ons het eigendom weten van onze Redder en Verlosser Jezus
Christus en wij voelen ons geroepen daarvan in woord en daad te getuigen.
Wij verlangen een Bijbelse verkondiging waarin het verlossend werk van onze Heere Jezus Christus
het hart is. Wij staan met ons belijden in de reformatorische traditie en we spreken uit dat wij ons
baseren op de Drie Formulieren van Enigheid
1. De Heidelbergse catechismus
2. De Nederlandse geloofsbelijdenis.
3. De Dordtse leerregels
Dit belijden roept ons op om leesbare brieven van Christus te zijn in woord en daad’.
Geschiedenis
De Hervormde gemeenten van Wierum en Dorkwerd vormden vanaf het begin van de 17e eeuw een
combinatie. Tot 1828 werden er zowel in Dorkwerd als in Wierum diensten gehouden en woonde de
predikant in Wierum. Na de afbraak van de kerk in Wierum in 1828 bleef de kerk van Dorkwerd het
enige godshuis van deze kerspels en ging de predikant in de nieuw gebouwde pastorie in Dorkwerd
wonen.
Met het vertrek van ds. J. Roebers in 1965 verliet de laatste predikant Dorkwerd. Daarna werd de gemeente gediend door emeritus predikanten en kerkelijk werkers tot op de dag van vandaag.
De Hervormde Gemeente van Dorkwerd ligt aan de noordwestelijke rand van de stad Groningen en
maakt deel uit van de classis Westerkwartier. Op grond van haar confessionele modaliteit heeft ze zich
aangesloten bij de ring Ommelanden.
Uitgangspunten

Positie binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

De Hervormde gemeente van Dorkwerd noemt zich rechtsconfessioneel, en weet zich verbonden met
het gereformeerd belijden. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de
instellingen die met dit belijden overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan tot hen,
die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en
vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
De gemeente beschouwt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en ziet het verlossingswerk van Christus
als de enige weg van redding en behoud.
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1. De kerkelijke organisatie
In de volgende paragrafen zal de bestuurlijke organisatie van de gemeente worden beschreven
en de taken en activiteiten van kerkenraad en gemeente worden uitgewerkt. In onze activiteiten
willen we een levende gemeente van Christus zijn en groeien tot eer van God en tot heil van onze
naasten.
1.1. De kerkenraad

1.1.1 De samenstelling van de kerkenraad

De kerkenraad bestaat minimaal uit drie ouderlingen en twee diakenen. Eén van de ouderlingen is
specifiek het pastoraat toevertrouwd terwijl de andere twee ouderlingen tevens kerkrentmeester zijn.
Kerkrentmeesters (niet-ambtsdrager) wonen de vergaderingen van de kerkenraad bij, met adviserende
stem. De kerkenraadsvergaderingen worden voorgezeten door de kerkelijk werker, die tevens ouderling
is. In de gevallen dat een consulent vereist is wordt de Ring Ommelanden gevraagd een consulent aan
te wijzen. In onze kleine kerkenraad zijn we genoodzaakt om verschillende functies door één en dezelfde
persoon te laten waarnemen en verdelen we de taken naar gelang van de kennis en de vaardigheden.
Vanwege de geestelijke ligging van de gemeente is het ambt van ouderling en de bediening van kerkelijk
werker in onze gemeente voorbehouden aan mannen. Het ambt van diaken is wel opengesteld voor
vrouwen.

1.1.2 Verkiezing ambtsdragers

Deze is beschreven in de plaatselijke regeling.

1.1.3 Vergaderfrequentie

De kerkenraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De scriba maakt de vergaderagenda, nodigt
tot de vergaderingen, notuleert of laat notuleren en draagt zorg voor een goed geordend kerkarchief.

1.1.4 De kerkelijk werker

De kerkelijk werker is als ouderling lid van de kerkenraad. Hij is door het Breed Moderamen van
de Classis Westerkwartier bevoegd verklaard tot het bedienen van de sacramenten, het inzegenen van huwelijken, het afnemen van de openbare belijdenis van het geloof en het opleggen van
de zegen. Deze bevoegdheden gelden alleen binnen de Hervormde Gemeente Dorkwerd en zolang deze kerkelijk werker aan deze gemeente verbonden is.

1.1.5 De ouderlingen

De ouderlingen vormen het "consistorie" en hebben tot taak om toe te zien op de inhoud van de
prediking, de catechese en de inhoud van de geestelijke vorming. Daarnaast zijn zij belast met het
toezien op het geestelijk welzijn van de gemeente en de individuele gemeenteleden. Zij doen dat
onder andere door middel van huisbezoek.
De ouderlingen komen meerdere keren per jaar samen om elkaar te bemoedigen, hun taken te
bespreken en om na te gaan hoe het geestelijk welzijn van de gemeente bevorderd kan worden.
1.1.6 De diaconie

Overleg

Daar de diaconie uit slechts twee diakenen bestaat houdt zij geen vergaderingen maar is er op
gezette tijden overleg. Zaken uit dit overleg met betrekking tot haar beleid dient zij in de kerkenraadsvergadering kenbaar te maken.

Aandachtsvelden

De diaconie heeft de volgende taken.
 Zij zamelt de gaven in t.b.v. hulpbehoevende leden in eigen gemeente en in binnen- en buitenland, o.a. door het opstellen van een collecterooster;
 Zij draagt bij in acute noodsituaties die zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als
wereldwijd.
 Zij kiest doelen en vormen van hulpverlening.
 Zij neemt de diaconale taken op zich rondom het avondmaal.
 Zij organiseert de autodienst t.b.v. gemeenteleden die de kerkdiensten wel willen, maar niet
kunnen bezoeken.
 Zij verzorgt de geluidsopnamen van de kerkdiensten en bezorgt deze aan gemeenteleden die
aan huis zijn gebonden.
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 Zij verzorgt de bloemengroet aan de gemeenteleden.
 De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse eredienst, dragen zorg voor het
inzamelen van de liefdegaven en leggen na de dienst de opbrengst vast.
 De diaconie presenteert jaarlijks begroting en rekening aan de reguliere gemeentevergadering.

Rechtspersoonlijkheid

De diaconie vormt een rechtspersoon binnen de kerkelijke gemeente van Dorkwerd. Zij is in het
bezit van onroerend goed bestaande uit enig land en de kosterij. Zij verantwoordt haar beleid m.b.t.
deze goederen in de kerkenraad en legt die in de jaarlijkse rekening en begroting vast.
1.1.8 Het college van kerkrentmeesters (hierna: de kerkvoogdij)

1.1.8.1 Samenstelling kerkvoogdij

De kerkvoogdij bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee kerkrentmeester, nietambtsdragers. De kerkrentmeester (niet-ambtsdrager) voert de administratie van de kerkvoogdij
en draagt de zorg voor het administratieve en materiële beheer van de begraafplaatsen van Wierum en Dorkwerd. Laatstgenoemde heeft een omvangrijk takenpakket want de taken zijn zo verdeeld, dat de functies worden waargenomen door de mensen met de meeste kennis en vaardigheden op een bepaald terrein.

1.1.8.2 Vergaderwijze en beleid

De kerkvoogdij vergadert vijf tot zes keer per jaar en al naar gelang van de omstandigheden en
legt haar besluiten ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. De kerkvoogdij is rechtspersoon en
draagt de zorg voor de materiële belangen van de gemeente. Hieronder vallen de zorg voor de kerkelijke gebouwen, met uitzondering van de kosterij, het beheer van enige landerijen en van de begraafplaatsen van Wierum en Dorkwerd.

1.1.8.3. Taken van de kerkvoogdij

De kerkvoogdij heeft de volgende taken.

Gebouwen en terreinen


Zij stelt de kerk elke zondag de kerk beschikbaar voor de eredienst en ook het gebouw ‘De
Hoeksteen’ voor kinderoppas, zondagsschool en gezamenlijk koffiedrinken.

Zij verhuurt ‘De Hoeksteen’ en het kerkgebouw, naar richtlijnen door de kerkenraad opgesteld, aan derden teneinde daar inkomsten uit te genereren ten bate van de kerkvoogdijkas. Zij hanteert hiervoor de prijzen die in de kerkenraadsvergadering zijn vastgesteld. Hierbij wordt aangetekend
dat de kerkenraad heeft bepaald dat het gebouw niet ter beschikking wordt gesteld voor zaken die in
strijd zijn met het christelijk geloof en de identiteit van de gemeente.

Zij draagt de zorg voor het onderhoud va n het kerkgebouw, de pastorie en het gebouw ‘De
Hoeksteen’. Benevens de terreinen rond kerk en pastorie met houtopstanden, paden en erfsche idingen.

Zij draagt zorg voor het onderhoud van de begraafplaatsen te Dorkwerd en Wierum.

Zij regelt de verkoop van graven, int de bijdragen voor de verzorging van de begraafplaats
en legt dit alles in een accurate administratie vast. (Zie reglement op de begraafplaatsen) Verder ziet
ze toe op het onderhoud van de graven door de betrokken families.

Zij stelt de prijzen van de graven vast en laat deze goedkeuren door de kerkenraad. Voor het
eventueel ruimen van graven volgt zij de procedure die voor de gemeentelijke begraafplaatsen gehanteerd wordt.

Zij stemt de zaken bijtijds af met de overheid met betrekking tot wettelijke regelingen en
verordeningen. Zij neemt contact op met de overheid om bijzondere belangen te regelen en vraagt
op tijd de beschikbare subsidies aan.

Landerijen
De kerkvoogdij regelt de verhuur van enkele percelen weiland en zorgt dat deze inkomsten na aftrek
van de lasten ten goede komen van de kerkvoogdij.

Personeel


Zij regelt de arbeidsovereenkomsten en de salariëring met de kerkelijk werker en met de
koster en laat zich hierin bijstaan door het KKA (Kantoor Kerkelijke Administraties) te Barneveld.

Financiën
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Van haar administratie doet zij rekening en verantwoording in de jaarlijkse reguliere gemeentevergadering. Zij laat zich bij haar administratie en het opmaken van de jaarstukken bijstaan door
het bureau KKA (Bureau Kerkelijke Adminstraties) te Drachten.

Haar inkomsten genereert zij uit de verhuur van enig grondbezit, de vaste bijdragen, giften
en kerkcollecten. Van de ontvangen giften en de kerkcollecten doet zij verantwoording in de ‘Gemeentebrief’ , zo vaak deze verschijnt.

De kerkrentmeesters leggen de opbrengsten van de collecten direct na de dienst vast in het
‘Collectenboek’ en geven de gelden mee aan de administrerend kerkrentmeester met de verantwoording van de collectetelling.
Aandachtspunt
De kerkrentmeesters zijn geroepen om de gemeente in alle liefde duidelijk te maken dat het werk in
het Koninkrijk van God niet zonder financiële middelen kan en het is hun taak de gemeente op te
roepen hiervoor in alle liefde bij te dragen.
2. De taken van kerkenraad en gemeente
2.1. Eredienst
Het ‘gemeente zijn’ uit zich bij uitstek in de samenkomst van de gemeente op de zondag. In de liturgie
wordt de lof van God gezongen, daar wordt God gedankt en worden de zorgen en noden van de
gemeente en die van onze samenleving aan onze Hemelse Vader opgedragen. Daar wordt het Woord
bediend, worden Gods geboden gelezen en worden de gaven gegeven.

2.1.1 De liturgie
2.1.1.1 De bediening van het Woord

De bediening van het Woord dient eigentijds te zijn en op maat gemaakt voor de luisterende gemeente en tot versterking van haar geloofsleven. De goddelijke waarheid in de prediking moet een
ervaren waarheid zijn, het hart raken, troost bieden en tucht en terechtwijzing bevatten. De troost
van het verlossend werk van onze enige Zaligmaker Jezus Christus mag in de bediening van het
Woord nooit ontbreken.

2.1.1.2 Lofzang, lezingen, gebeden en geboden
2.1.1.2.1 De Lofzang

In de eredienst wordt gezongen uit de het ‘Liedboek voor de Kerken’. De voorganger heeft de vrijheid,
in overleg met de kerkenraad, om bij bijzondere gelegenheden een enkel ander geestelijk lied te laten
zingen. De kerkenraad bezint zich op het gebruik van het Nieuwe Liedboek.

2.1.1.2.2 Regel ten leven

In dienst van de geboden worden de ‘Tien Geboden’ gelezen en deze lezing mag worden afgewisseld
met een lezing die als ‘Regel ten leven’ geldt.

2.1.1.2.3 Bijbelvertalingen

Als Bijbelvertaling wordt NBG (1951) gebruikt maar de voorgangers hebben de vrijheid om de Herziene Statenvertaling te gebruiken.

2.1.1.2.4 Voorbeden

De voorbeden krijgt de predikant vóór de dienst aangereikt en een gastpredikant krijgt ook een beknopte uitleg over de perso(o)n(en) waarvoor gebeden wordt. De voorstellen voor de voorbeden
krijgen de kerkenraadsleden uiterlijk zaterdags per e-mail toegezonden en zij kunnen eventuele intenties hieraan toevoegen. De gemeenteleden kunnen intenties deponeren in de gebedsdoos achterin
de kerk.

2.1.1.2.5 Dienst van de gaven

Na de gebeden en voor het zingen van het laatste lied gaan een diaken en een kerkrentmeester rond
om de gaven te collecteren en bij de het verlaten van kerk staat de collecteschaal beschikbaar voor
de inzameling van de gaven. De collectedoelen worden aan het begin van dienst bekend gemaakt.

2.1.1.2.6 Zondagsschool

In het winterseizoen is er eens in de twee weken zondagsschool voor de kinderen in de leeftijd van
het basisonderwijs. Deze kinderen verlaten met hun leiding de kerk voorafgaand aan de Bijbellezingen. Gastvoorgangers worden van deze gang van zaken op de hoogte gesteld.

2.1.1.2.7 Mededelingen

Eveneens ontvangen alle kerkenraadsleden van de scriba de mededelingen met de mogelijkheid tot
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aanvulling of verbetering. De mededelingen worden van tevoren, doorgaans zaterdags, per mail toegezonden omdat de gehele kerkenraad verantwoordelijk is voor wat de gemeente wordt bekend gemaakt.

2.1.1.2.8 Liturgie voor de zondag

De ‘preekvoorzien(st)er streeft ernaar de opgave van lezingen en liederen voor de komende zondag
uiterlijk op vrijdag van de dienstdoend voorganger te ontvangen, en zendt deze door naar de koster,
de dienstdoend organist en aan alle kerkenraadsleden.

2.1.1.2.9 Diensten ouderlingen, voorlezers en organisten

Op het dienstrooster voor de kerkenraad, dat eens per kwartaal wordt uitgereikt, staan de beurten
van de dienstdoende ouderlingen, de dienstdoende organisten, de voorlezer van de afkondigingen en
de bestemming van de collecten vermeld.

2.1.1.2.10 Leesdiensten

Bij plotselinge afwezigheid op de zondagmorgen van de dienstdoende voorganger dient één van de
ouderlingen een preek te lezen, in overeenstemming met het kerkelijk jaar uit de beschikbare serie
‘Stemmen uit Jeruzalem’. Deze (lees)preken liggen in de consistorie.

2.1.1.2.11 Bloemengroet

De diaconie bepaalt het adres van de bloemengroet en laat deze opnemen in de mededelingen voor
de dienst. Na de dienst brengt één van de diakenen de bloemen naar het genoemde adres of draagt
zorg dat ze op het bestemde adres komen.

2.1.1.2.12 Opnames kerkdiensten

De verantwoordelijkheid voor de uitzending van de kerkdiensten via kerkoproep.nl valt onder de diaconie. Zij kan hiervoor mensen vragen die op dit terrein specifieke kennis en ervaring hebben.
Ook worden er nog opnames van de kerkdiensten gemaakt en beschikbaar gesteld aan gemeenteleden
die
de
uitzendingen
van
Kerkomroep.nl
niet
kunnen
ontvangen.

2.1.1.2.13 Zangdiensten

De zangdiensten op de zondagavond, die op gezette tijden worden gehouden, staan onder leiding
van de eigen voorganger. In deze diensten is de voorganger vrij in de keuze van de geestelijke
liederen. Dit zullen over het algemeen liederen zijn die gelovige mensen graag zingen. De voorganger
zorgt zelf voor een ‘extra’ in de vorm van een koor, instrumentalisten of zangers. De kosten voor deze
diensten zijn door de kerkvoogdij gebudgetteerd.

2.1.1.2.14 Bediening van de sacramenten
2.1.1.2.14.1 Viering van het Heilig Avondmaal

De gemeente viert vijf keer per kalenderjaar het Heilig Avondmaal, waarvan één viering op Goede
Vrijdag plaatsvindt. De zondag voorafgaand aan de viering is de voorbereidingszondag waarin het
eerste deel van de hertaalde versie van het klassieke Avondmaalsformulier wordt gelezen. In de week
van voorbereiding is er tevens Censura Morum waarvan tijd en plaats de gemeente worden bekend
gemaakt. De ouderlingen zien toe op de heiligheid van het Avondmaal. De predikant nodigt belijdende
leden van de gemeente en ook gasten die geloofsbelijdenis hebben afgelegd en in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om aan te gaan. De diaconie zorgt voor de praktische uitvoering en beheert
het Avondmaalsservies. De schaalcollecte bij de uitgang in die dienst is bestemd voor de diaconie. De
viering vindt plaats rondom de avondmaalstafel en de dienst wordt aan tafel afgesloten.

2.1.1.2.14.2 Bediening van de doop

De doop wordt bediend als ouders, meelevende doop- of belijdende leden van de gemeente, dit voor
hun kind verlangen en wanneer volwassenen verlangen te worden gedoopt. Voor de gang van zaken
voorafgaand aan de doop zie: 2.2 Pastoraat nadere uitwerking om de doop heilig te houden.
Op de zondag van de doopsbediening neemt één van de diakenen het doopboek mee waarin de
dopeling wordt ingeschreven. De inschrijving van de doopbediening wordt ondertekend door de predikant die de doop heeft bediend en door de dienstdoende ouderling of de scriba.

2.1.1.2.14.3 Sluiting huwelijk
Een verzoek tot het inzegenen van een huwelijk kan tot zes weken voorafgaande aan het huwelijk, bij
de kerkenraad worden ingediend. Op grond van Gods Woord zien wij het huwelijk als een verbond van
liefde en trouw tussen een man en een vrouw. Gelijkgeslachtelijke relaties worden niet (in)gezegend.
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Wanneer een man en een vrouw voorafgaande aan hun huwelijk hebben samengewoond, vindt een
extra gesprek plaats waarin de bijzondere waarde van het huwelijk als inzetting van God wordt belicht.
Het huwelijk van man en vrouw wordt ingezegend in een kerkdienst, in het midden van de gemeente.
De liturgie van de trouwdienst volgt die van de avonddienst, waarbij na de prediking de inzegening van
het huwelijk plaatsvindt. Tijdens de dienst wordt het klassieke huwelijksformulier gelezen, of een formulier dat inhoudelijk daarmee in overeenstemming is. De keuze van de Schriftlezing en liederen wordt
door de voorganger gemaakt, in overleg met het bruidspaar. Voorafgaande aan de trouwdag, wordt
door de voorganger minstens één gesprek gevoerd met het bruidspaar waarin de trouwdienst en het
christelijk huwelijk worden besproken. Daarin komt ook het huwelijksformulier aan de orde. De trouwdienst wordt geleid door de eigen voorganger van de gemeente, of op verzoek van het bruidspaar, door
een andere bevoegde predikant, voor wiens prediking de kerkenraad naar haar eigen oordeel verantwoording kan dragen.
Aandachtspunt
De eredienst vraagt in onze snel veranderende samenleving om voortdurend te overwegen of de wijze
waarop wij de eredienst gestalte geven goed ontvangen wordt. We dienen hierbij open te staan voor
veranderingen zonder dat de boodschap van het heilig evangelie geweld wordt aangedaan

2.2 Pastoraat

2.2.1 Pastoraal werker

De pastoraal werker is de herderlijke zorg over onze gemeente van Jezus Christus toevertrouwd
en hij is gehouden om met hulp en in overleg met de kerkenraad om te zien naar de gemeenteleden.
Onder de volgende omstandigheden zal hij hun de nodige aandacht geven.

Bij langdurige ziekte, thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis.

In geval van crisis- en rouwpastoraat

Gemeenteleden van zeventig jaar en ouder, zo zij daar behoefte aan gevoelen.

Alle andere gemeenteleden in noodsituaties voor zover dit bekend is.

De pastoraal werker bezoekt een genomineerd ambtsdrager in gezelschap van een ouderling of
diaken om te spreken over het te aanvaarden ambt.

De pastoraal werker bezoekt de verkozen ambtsdrager kort voor zijn of haar bevestiging in gezelschap van een ouderling.

De pastoraal werker voert het rouwgesprek en bespreekt de voorbereidingen voor de uitvaart in
overleg met de familie.

De pastoraal werker voert het belijdenisgesprek samen met een ouderling.

De pastoraal werker voert het huwelijksgesprek ter voorbereiding op de inzegening.
De pastoraalwerker voert, eventueel samen met een andere ouderling, het doopgesprek, ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop.
2.2.3 Ouderlingen
De ouderlingen bezoeken zieken, ouderen en gemeenteleden onder bijzondere omstandigheden. Zij
doen dit in overleg met de voorganger om de bezoeken zo goed mogelijk te spreiden. Eén van de ouderlingen vergezelt de voorganger als het crisispastoraat dat vereist.
Eveneens doet een ouderling dit bij de nominatie van een ambtsdrager en vóór bevestiging in het
ambt van de verkozen ouderling of diaken. Een ouderling voert ook samen met de voorganger het huwelijks- en het doopsgesprek.
De ouderlingen vanaf het seizoen 2015 – 2016 ook op bezoek bij gemeenteleden zonder dat directe
pastorale omstandigheden dit vereisen.
Verder gaan de ouderlingen zó vaak op bezoek als de omstandigheden dat eisen.
2.3 Diaconaat

2.3.1 Uitgangspunt van het diaconale werk
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De diakenen gaan voor en geven leiding aan de inzameling van de gaven, nodig voor de verzorging
van de naaste ver weg en dichtbij. Bij dit inzamelen weten zij zich gedreven door de liefde van
Christus. Omdat God in Zijn onbegrensde barmhartigheid ook de hulpverlening wil gebruiken om
zondaren te roepen tot redding en behoud valt de diaconale hulpverlening ook onder ‘de werken
der dankbaarheid’.

2.3.2 Bevordering diaconaal bewustzijn

De opbrengsten van de diaconale collecten en de gaven die de diaconie aan hulpvragende instellingen
heeft geschonken worden via de ‘Gemeentebrief’ en op andere wijze bekend te worden gemaakt. Dit
om het diaconale bewustzijn binnen de gemeente te bevorderen zodat ze oog krijgt voor wat barmhartigheid vereist.
Aandachtspunt
De diakenen dienen alles in het werk te stellen om het diaconale bewustzijn te bevorderen en in
de gemeente te wijzen op de nood in deze wereld.
2.4 Vorming en toerusting

Maandelijks biedt de kerkenraad gelegenheid een Bijbelstudie bij te wonen. Plaats en tijd in
overleg met deelnemers.

Eens per maand is er in de pastorie de gebedskring. In deze kring wordt in brede zin gebeden
voor de gemeente en voor onze samenleving. Deze kring is toegankelijk voor gemeenteleden en andere
belangstellenden.

In het programma voor vorming en toerusting wordt ook een aanbod gedaan aan mensen
belangstellenden rondom de gemeente.

De vrouwenvereniging ´Dient elkander door de liefde´ vergadert eens per twee weken en houdt
zich onder andere bezig met Bijbelstudie.
Aandachtpunt
De gemeente moet blijvend worden gewezen op het grote geestelijke belang van de Gebeds- en Bijbelkring en misschien is een persoonlijke uitnodiging af en toe nodig.
2.5 Catechese en jeugdwerk

2.5.1 Catechese

In onze kleine gemeente verzorgt onze eigen voorganger in het winterseizoen de catechese en wel eens
per twee weken. Indeling in groepen is afhankelijk van leeftijd en aantal van de catechisanten. Plaats
en tijd worden door de kerkelijk werker vastgesteld.

2.5.2 Jeugdwerk

Onze jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. Wij zijn blij dat verschillende jongeren hun plaats
in de gemeente innemen. In de diensten proberen we de boodschap van Gods genade dichtbij hen te
brengen. Daarnaast krijgen ze onderwijs op catechisatie en er worden in samenwerking met andere
gemeenten van de ring Ommelanden (op verzoek) ontspannende en bezinnende activiteiten en jeugddiensten georganiseerd.
2.6 Apostolaat
De gemeente van Dorkwerd acht zich geroepen om ook buiten de gemeente het evangelie van het
verlossend werk van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. Zij probeert op de volgende manieren met
mensen in contact te komen.

Door eens per maand ‘Open Kerk’ te houden waarvoor mensen via de pers en andere media
worden uitgenodigd om eens in de kerk rond te kijken en om daar iets te horen over de historie van
het gebouw en de bijzonderheden van de omgeving. Met de bedoeling om met deze bezoekers in
gesprek te komen over het geloof in God.

Door eens per maand een zangdienst te houden op zondagavond met de bedoeling om deze,
hopelijk ‘toevallige’ kerkgangers iets van God en geloof te laten ervaren.

Ook op andere gelegenheden, zoals de ‘Open Monumentendag’ en de verkoop van kerstbrood
probeert de gemeente van Dorkwerd iets van zichzelf te laten zien en van haar geloof in God

Zij hoopt, zodra de mogelijkheid zich voordoet, meer werk in de Reitdiepwijk te kunnen verrichten
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Op uitnodigende wijze laat de gemeente van Dorkwerd op haar site zien wie zij is en op welke
wijze zij haar geloof in God gestalte geeft.
Aandachtspunt
Hoewel kerkenraad en voorganger zich hier bijzondere inspanningen getroosten blijft de kerkenraad in
biddend opzien zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het evangelie uit te dragen.
2.7 Gebruik media
Kerkenraad en voorganger maken zo goed mogelijk van verschillende media gebruik om de gemeente
van de nodige informatie te voorzien en om de Hervormde Gemeente van Dorkwerd en haar activiteiten
bekendheid te geven. Zij doen dit met de volgende middelen

De Gemeentebrief is het medium om de gemeente te voorzien van de nodige informatie en
geldt ook als de plek waar gemeenteleden hun ‘verhaal’ kwijt kunnen.

De voorganger zorgt dat het nieuws van de Hervormde Gemeente Dorkwerd wekelijks een plek
krijgt in de Protestantse Kerkbode, het kerkelijk orgaan voor de PKN in de provincie Groningen. Voorts
worden de kerkdiensten in verschillende bladen vermeld zoals ‘Kerk in Stad’, de ‘Westerkrant’ en de
‘Winsumer Wiekslag’.

Zangdiensten en bijzondere activiteiten worden aangekondigd in verschillende kranten en
blaadjes in de regio. Ook staan wekelijks de kerkdiensten in deze bladen vermeld.

Via het internet geeft de gemeente informatie over haar kerkdiensten op de site www.kerktijden.nl en op de eigen site www.hervormddorkwerd.nl. Ook wordt er gebruik gemaakt van Twitter en
Facebook.
Aandachtspunt
De snelle veranderingen in de mediatechniek vragen om alert te zijn, zodat bijtijds van de vernieuwde
mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.
3. Toekomstvisie
3.1 De kerkenraad zal alles in het werk stellen om de gemeente van Dorkwerd te behouden en de oude
kerk in de eerste plaats te blijven gebruiken voor de erediensten. De Hervormde Gemeente van Dorkwerd wil gemeente zijn rond de boodschap van het van het verlossend werk van onze Heere Jezus
Christus. Zij wil een warme en hartelijke gemeente zijn die openstaat voor mensen die soms een dienst
meemaken of langere tijd in haar midden verkeren en het Woord van redding en behoud met haar
delen.
3.2. Mocht de gemeente niet meer in staat zijn om haar zelfstandig bestaan voort te zetten dan zal ze
geen ander aansluiting zoeken dan bij één van confessionele gemeenten binnen de ring Ommelanden,
de bijzondere ring.
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