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Inleiding 
 
De Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop weet zich geroepen tot het getuige zijn van 
Jezus Christus in woord en daad. Dit getuige zijn krijgt onder andere gestalte in: 

- de prediking van het Evangelie in de erediensten die voor iedereen toegankelijk zijn; 
- de viering van de heilige doop en de viering van het heilig avondmaal; 
- de gebeden voor de kerk en de wereld; 
- de wijze waarin de gemeenteleden uiting geven aan hun leven in geloof; 
- het helpen van wie hulp nodig heeft; 
- het geven van aandacht aan wie meeleven nodig heeft; 
- het stimuleren en versterken van mensen om als christen door het leven te gaan. 

 
Bij dit getuige zijn van Jezus Christus gaat het om het zoeken van een weg in een veelheid van 
wensen en aangevoelde behoeften, die soms op gespannen voet met elkaar staan: 

- het verlangen naar een gemeente die open en gastvrij is; 
- het verlangen naar een gemeente die duidelijk herkenbaar is, d.w.z. met heldere regels en 

leden die er een herkenbare levensstijl op na houden; 
- het verlangen naar een moderne verkondiging die ingaat op wat er bij mensen van deze tijd 

speelt; 
- het verlangen naar eigentijdse muziek en eigentijdse liederen; 
- het verlangen naar het bewaren van wat in de traditie waardevol is gebleken; 
- het verlangen naar rust en het goede van vroeger; 
- het verlangen naar afwisseling; 
- het verlangen naar een grote verscheidenheid in diensten, aansluitend bij de 

verscheidenheid van gemeenteleden; 
- het verlangen naar de beleving van de eenheid van de gemeente, tot uiting komend in 

diensten waarin iedereen zich thuis voelt; 
- het verlangen naar een accent op de verantwoordelijkheid voor de samenleving; 
- het verlangen naar nadruk op de persoonlijke relatie met God; 
- het verlangen naar een gemeente waar iedereen, met welke betrokkenheid ook, meetelt; 
- het verlangen naar een gemeente van mensen die echt actief meedoen; 
- het verlangen naar een gemeente die er niet is voor zichzelf, maar die er is voor het dorp; 
- enzovoort. 

 
De kerkenraad is zich ervan bewust dat er elke keer weer keuzes gemaakt moeten worden. Langs die 
weg zal de gemeente haar identiteit, die zij vanuit haar verleden heeft meegekregen, voortdurend 
vernieuwen. 
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Kerkenraad 
 
De kerkenraad bestaat uit alle gemeenteleden die bevestigd zijn in het ambt van predikant, 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken. Zij vormen tezamen de grote kerkenraad, die 
minimaal viermaal per jaar bijeenkomt. De grote kerkenraad gaat over belangrijke zaken en draagt in 
alles de eindverantwoordelijkheid. 
Naast de grote kerkenraad is er een kleine kerkenraad, die bestaat uit alle predikanten, een aantal 
ouderlingen, twee jeugdouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen. De 
kleine kerkenraad komt minimaal achtmaal per jaar bijeen en houdt zich over het algemeen bezig 
met de lopende zaken. 
De bijeenkomsten van de grote kerkenraad en de kleine kerkenraad worden voorbereid door het 
moderamen. Daarin hebben zitting twee predikanten, vier ouderlingen met een bijzondere opdracht 
(twee voorzitters, twee scriba’s), één ouderling-kerkrentmeester en één diaken. 
 
Op 5 januari 2014 zijn de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop en de Hervormde Gemeente te 
Vroomshoop een federatie aangegaan. Deze federatie is een tussenstap op weg naar een volledige 
vereniging. Bij het afleggen van het traject tot de fusie wordt de kerkenraad geadviseerd door enkele 
gemeenteleden die met elkaar een stuurgroep vormen. 
 
 
Voornemens 
 
- Begin 2017 wordt de fusie een feit: de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente 

verenigen zich tot de Protestantse gemeente te Vroomshoop; de toevoeging ‘in wording’ vervalt. 
 
- De kerkenraad evalueert het eigen functioneren. Aandachtspunten hierbij zijn: 

o de verdeling van taken tussen de grote kerkenraad, de kleine kerkenraad en het 
moderamen; 

o de grootte van de vergadering; 
o het op peil houden van het aantal ambtsdragers.  

 
- De kerkenraad onderzoekt de wenselijkheid van één kerkelijk centrum. 

 
- De kerkenraad besteedt aandacht aan de verminderde betrokkenheid van leden tussen de 30 en 

60 jaar. 
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Beheer 
 
De vermogensrechtelijke aangelegenheden (alles wat met gebouwen en financiën te maken heeft) 
worden behartigd door het college van kerkrentmeesters. Een deel van de kerkrentmeesters is ook 
bevestigd als ambtsdrager (de ouderlingen-kerkrentmeester). Het college van kerkrentmeesters 
wordt bijgestaan door enkele penningmeesters en enkele gemeenteleden die de ledenadministratie 
verzorgen (kerkelijk bureau). 
 
De gemeente is eigenaar van twee kerkgebouwen: Kerkelijk Centrum Het Anker en Kerkelijk Centrum 
Irene. In beide kerkelijke centra zijn koster-beheerders aan het werk. Ook beschikt de gemeente over 
drie pastorieën en een kosterswoning; hiernaast wordt er voor een van de predikanten een woning 
met werkruimte gehuurd. Alle gebouwen verkeren in goede staat. Wel vereist de toren van Kerkelijk 
Centrum Het Anker het nodige onderhoud. 
 
Gedurende de laatste jaren neemt het ledental af. Er is een sterfteoverschot, een vertrekoverschot 
en een uitschrijvingsoverschot. Wanneer deze tendens zich voortzet, kan het in de toekomst moeilijk 
worden om de inkomsten op peil te houden. Dan rijst de vraag of alle uitgaven die nu gedaan worden 
(predikanten, kerkelijke centra, koster-beheerders) te handhaven zijn. 
 
De beoogde fusie zal van het college van kerkrentmeesters veel tijd en energie kosten. 
 
Voornemens 
 
- Het college van kerkrentmeesters houdt de inkomsten op peil. 

 
- Het college van kerkrentmeesters zet zich in voor het tot stand komen van de fusie. 

 
- Het college van kerkrentmeesters stelt een meerjarenbegroting op. 
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Diaconaat 
 
Diaconaat is er op gericht de opdracht van Jezus Christus zichtbaar te maken in zowel de eigen 
gemeente en haar omgeving als elders in de wereld. 
Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat. Het is ervoor zorgen dat armen, zieken en 
eenzamen geholpen worden. niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. 
Taken van de diakenen. 

 Het inzamelen van de gaven van gemeenteleden, om namens de gemeente te helpen waar 
dat nodig is.  

 Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat. 

 Het organiseren van en dienen bij het Heilig Avondmaal. 

 Het informeren van gemeenteleden over de nood in de wereld en in de eigen omgeving: 
Informatie in het kerkblad, mededelingen,  beamer en website. 

 Signaleren waar hulp nodig is, en samenwerken met gemeenteleden om te helpen waar dat 
kan. 

 Het organiseren van activiteiten (of het ondersteunen daarvan) die gericht zijn op het 
bevorderen van het maatschappelijk welzijn: 

Ouderenmiddag 
Dag van de mantelzorg 
(kerst)attenties 
Vakantieweken 
Aanbieden van vervoer 
Actie “Geef” 
Klussendienst 

 Maatschappelijk betrokken zijn bij sociale vraagstukken. (met name binnen de plaatselijke 
gemeente): 

Deelname diaconaal platform 
Waypoint 
St. Manna. 

 Ondersteunen (financieel)  van projecten wereldwijd. 
Kerk in Actie 
Pleegkind Worldvision 
Enveloppenactie / Piramide actie (Mozambique) 
Dorcas 

 Op kerkenraadsniveau meedenken en meebeslissen over de koers van de kerkelijke 
gemeente. 

 
Voornemens 
 
- Accent op het uitvoeren van diaconale taken in de (kerkelijke) samenleving dichtbij. 

 
- Zichtbaarheid, vindbaarheid en aansluiting met behoeften vergroten. 
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De Commissie KerkinActie Vroomshoop coördineert het werk van Zending en Werelddiaconaat 
binnen de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop door o.a.: 

 het voorbereiden van diensten met als thema’s Zending en/of Werelddiaconaat; 

 het houden van schrijfacties met Advent en Pasen; 

 het inzamelen van postzegels, kaarten en mobiele telefoons; 

 het onder de aandacht brengen en steunen van projecten van Kerk in Actie; 

 het uitbrengen van het boekje “Veertigdagentijd”; 

 het regelmatig financieel steunen van het project Ruama in Mozambique; 

 het geven van een gift, onder andere t.b.v. Noodhulp in de wereld. 
 
Om deze (wereldwijde) hulp mogelijk te maken zoekt de commissie wegen om aan financiële 
middelen te komen. Zo vinden er collectes plaats in de erediensten, kennen we de zendingsbussen 
bij de uitgang in de kerk, ontvangt de commissie giften en jaarlijkse bijdragen en organiseert zij 
activiteiten.  
 
Onze inspiratie 
Wij zijn een “Kerk in Actie” omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat 
er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons 
geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we 
hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen 
is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. 
 
Project SAVE 
De commissie ondersteunt telkens voor een aantal jaren een specifiek project.  
Sinds september 2014 is dit het project Geen kinderarbeid in de textielindustrie (i.s.m. SAVE).  
Doel voor de komende tijd is om ook de jeugd er meer bij te betrekken, dit project leent zich daar 
uitstekend voor.  
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Erediensten 
 
Op elke zondag is er een eredienst. Op de meeste zondagen is er een zowel een morgendienst in 
Kerkelijk Centrum Het Anker als een morgendienst in Kerkelijk Centrum Irene. Op zondagen in de 
zomervakantie en op enkele andere zondagen is er een morgendienst in óf Het Anker óf Irene. 
Op de meeste zondagen is er één avonddienst, die hetzij in Het Anker hetzij in Irene plaatsvindt. 
 
In de morgendienst is er doorgaans in beide kerkgebouwen kindernevendienst. In Het Anker is er ook 
zondagsschool. Op een aantal zondagen zijn er diensten voor ‘krummels’  en voor tieners. 
 
Enkele diensten dragen een bijzonder karakter, zoals: 
- jeugddiensten;  
- opendeurdiensten; 
- zangdiensten;  
- kinderdiensten; 
- scholendiensten; 
- leerdiensten; 
- vespers; 
- een dienst in de streektaal; 
- Kerk-in-Actie-diensten. 
 
In Kerkelijk Centrum Het Anker zijn van tevoren zes morgendiensten per jaar aangewezen als 
doopdienst. In Kerkelijk Centrum Irene zijn er gemiddeld ook zes doopdiensten in het jaar; deze 
worden door de predikanten in overleg met de doopouders vastgesteld. 
 
Op vier zondagen in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd; er is zowel in de morgen- als in de 
avonddienst een avondmaalsviering. Op deze zondag is er aan het einde van de morgen ook een 
avondmaalsviering in Het Flierborgh. 
 
In de Goede Week zijn er avondgebeden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. De 
viering van het avondmaal vindt niet plaats op Witte Donderdag, maar op Goede Vrijdag (zowel in de 
morgen- als in de avonddienst). Op zaterdagavond tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag is er 
Paaswake (Stille Zaterdagviering). Hiernaast zijn er kerkdiensten op Eerste en Tweede Kerstdag, op 
oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen, op Hemelvaartsdag en op bid- en dankdag. 
 
Er zijn verschillende organisten die de gemeentezang begeleiden; sommigen van hen spelen ook 
piano. Zowel in Het Anker als in Irene is er een kleine cantorij die zo nu en dan medewerking verleent 
aan de dienst. Af en toe verleent een koor of zanggroep medewerking aan een dienst, met name in 
diensten met een bijzonder karakter. 
 
Verschillende groepen of commissies bereiden een dienst met een bijzonder karakter voor. Het gaat 
dan met name om: 
- jeugddiensten (jeugddienstcommissie); 
- opendeurdiensten (opendeurdienstcommissie); 
- zangdiensten (cantor-organisten met voorgangers); 
- kinderdiensten (leiding kindernevendienst en zondagsschool); 
- gezinsdiensten (commissie ad hoc); 
- scholendiensten (onderwijskrachten basisscholen); 
- Kerk-in-Actie-diensten (liturgiegroep commissie Kerk-in-Actie). 
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Als het gaat om alles wat met kerkdiensten te maken heeft, laat de kerkenraad zich adviseren door 
de liturgiecommissie. Van deze commissie maken naast vertegenwoordigers van enkele 
bovengenoemde groepen ook de predikanten en de organisten deel uit. 
 
De laatste jaren is er sprake van een lichte teruggang in het aantal kerkgangers. Opmerkelijk is verder 
het verschil in belangstelling: soms zit de kerk vol, een week later weer niet. Dit alles zal voor een 
deel te maken hebben met het afnemende ledental en met het veranderend levenspatroon van de 
gemeenteleden. Voor een ander deel zal het te maken hebben met het feit dat datgene wat er 
gebeurt en gezegd wordt in een eredienst niet altijd beantwoordt aan wat gemeenteleden willen. 
 
Alles wat met erediensten te maken heeft, wordt op de bijeenkomsten van de kleine kerkenraad 
behartigd door een ouderling met bijzondere opdracht (taakgroep eredienst). 
 
Voornemens 
 
- De kerkenraad krijgt helder wat mogelijk is om het aantal kerkgangers niet verder terug te laten 

lopen. 
 

- De kerkenraad beraadt zich op het gebruik van de beide kerkgebouwen: wanneer twee 
morgendiensten op één zondag en wanneer één? Moeten de twee morgendiensten eenzelfde 
karakter hebben of is het wenselijk om het karakter te laten verschillen? Welke dienst past het 
beste in welk kerkgebouw? 
 

- De kerkenraad bespreekt het voor Gods aangezicht zegenen van andere levensverbintenissen 
dan het huwelijk van een man en een vrouw als een verbond van liefde en trouw. 
 

- De kerkenraad bespreekt de deelname aan de viering van het avondmaal van hen die nog geen 
geloofsbelijdenis hebben afgelegd. 
 

- De kerkenraad beraadt zich op de invulling van de Stille Week. Wat te doen met de wens van 
enkele gemeenteleden op het avondmaal te vieren Witte Donderdag en niet op Goede Vrijdag? 
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Jeugd 
 
Veel mensen houden zich bezig met activiteiten bestemd voor de jonge gemeenteleden. 
Voorbeelden  hiervan: 
- kindernevendienst; 
- zondagsschool; 
- krummeldienst; 
- tienerkerk; 
- kleuterdienst; 
- projectcommissie; 
- Sirkelslag; 
- Kaasclub/Qwest-up; 
- club ‘Sprit 2012’; 
- club ‘de Stekkies’; 
- kinderoppas; 
- kinderclub; 
- 2gether; 
- Stralende Sterren; 
- jeugddienstcommissie. 

 
Ook wordt er meegedaan met Sonrise, een feest voor jong en oud, en de gezamenlijke busreis naar 
de EO-jongerendag. 
 
De predikanten en enkele gemeenteleden zorgen voor het catechetisch onderricht. 
 
Al deze activiteiten worden gecoördineerd door de jeugdraad. Verder zijn er enkele 
jeugdouderlingen en jeugddiakenen actief. Meer gegevens zijn te vinden in het jeugdbeleidsplan van 
de jeugdraad. 
 
 
Voornemens 
 
- De jeugdouderlingen en de ouderlingen met een pastorale opdracht maken afspraken over wie 

waarvoor verantwoordelijk is. 
 

- De kerkenraad bezint zich op de positie van de jeugd binnen de kerk. De jongeren lijken zich niet 
altijd welkom te voelen. Wat is hun plek in de kerk? Voelen jongeren zich veilig? 
 

- De kerkenraad schenkt aandacht aan de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren. De 
groep 30- tot 50-jarigen heeft niet meer die mate van meeleven als vroeger gewoon was. Valt 
hier wat aan te doen? 
 

- De kerkenraad bezint zich op de doelen van het jeugdwerk op lange termijn. 
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Leren en ontmoeten 
 
Ook voor de volwassen gemeenteleden worden tal van activiteiten georganiseerd. Er zijn diverse 
groepen en commissies actief. Te denken valt aan: 
- commissie vorming en toerusting (thema-avonden en de woensdagmorgengroep); 
- commissie Kerk en Israël; 
- Hervormde Vrouwen Groep Ruth; 
- Gereformeerde Vrouwenvereniging; 
- Bijbelstudiegroep; 
- commissie Alpha-cursus; 
- commissie gemeentegroeigroep; 
- lidmatenkring; 
- kringen voor jong-belijdende leden en voor jonge ouders. 
 
Alles wat met deze verscheidenheid aan activiteiten te maken heeft, wordt op de kleine kerkenraad 
behartigd door een ouderling die met al deze groeperingen contact onderhoudt.  
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Pastoraat 
 
Alle gemeenteleden zijn geroepen tot het omzien naar elkaar. Hierin hebben predikanten, 
ouderlingen en contactpersonen een bijzondere taak. Er wordt gewerkt aan een functie- en 
taakomschrijving voor ouderlingen en contactpersonen, waarbij het waardevolle van beide ‘tradities’ 
bewaard wordt. Momenteel zijn er enkele vacatures voor ouderling en contactpersoon. Dit leidt 
ertoe dat er voor sommige pastorale eenheden geen ouderling en/of contactpersoon beschikbaar is. 
 
Contactpersonen onderhouden contact met de mensen die aan hen toevertrouwd zijn. Zij brengen 
een attentie bij een heuglijke gebeurtenis, bezoeken ouderen en leven mee met mensen die wat 
extra aandacht kunnen gebruiken. 
 
Het van de zijde van de kerk aandacht geven aan gemeenteleden voltrekt zich nog grotendeels langs 
de scheidslijnen hervormd / gereformeerd. Dit blijft zo totdat de fusie is gerealiseerd én totdat er een 
wijziging optreedt in de predikantsbezetting. Bij het pastoraat is het aan elkaar wennen en het 
winnen van vertrouwen van groot belang. Daarvoor is continuïteit nodig. 
 
Sinds september 2014 is er een nieuwe indeling in secties van kracht. Zowel aan hervormde als aan 
gereformeerde kant zijn er negen secties: acht secties voor de gemeenteleden in Vroomshoop en 
een negende sectie voor de gemeenteleden buiten Vroomshoop. 
 
Een van de predikanten heeft indertijd een speciale opdracht gekregen: extra aandacht besteden aan 
kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Dit brengt met zich mee dat hij minder tijd te besteden heeft 
aan andere taken. De andere drie predikanten hebben zo’n bijzonder aandachtsveld niet.  
 
Voornemens 
 
- De kerkenraad bezint zich op andere vormen van pastoraat als blijkt dat de huidige vorm niet te 

handhaven is bij gebrek aan vrijwilligers. 
 
- De kerkenraad komt in samenspraak met de predikanten tot taakomschrijvingen waarin iedereen 

zich kan vinden. 
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Public relations en communicatie 
 
De kerkelijke gemeente doet veel aan berichtgeving. De meeste nadruk valt op interne berichtgeving: 

van kerkelijke geledingen naar elkaar en de gemeenteleden toe. De belangrijkste instrumenten 

hiervoor zijn de kerkbode en de website (www.protestantsvroomshoop.nl.) 

Elk jaar verschijnt er een brochure met daarin het aanbod van de commissie vorming en toerusting. 

Ook zijn er flyers met daarop de activiteiten van en voor de jonge gemeenteleden. Eenmaal in de 

twee jaar verschijnt er een gemeentegids met daarin de contactgegevens van diverse groepen en 

commissies en de namen van de mensen die daarbij horen. 

Er zijn geen officiële relaties met de andere christelijke geloofsgemeenschappen in Vroomshoop. Wel 

zijn er activiteiten waarbij vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen in 

Vroomshoop samenwerken. De voorgangers uit Vroomshoop, Geerdijk en Daarlerveen ontmoeten 

elkaar tweemaal per jaar in het Kanaalconvent. 

 
 

http://www.protestantsvroomshoop.nl/
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Aanhangsel 
 
 
Dit beleidsplan is gepresenteerd aan de gemeente op woensdag 18 november 2015. Er werden 
enkele opmerkingen gemaakt. De belangrijkste zijn: 
 

 Bij de inleiding en bij de Taakgroep Leren en Ontmoeten ontbreekt een duidelijke visie. Het gaat 
erom wie we willen zijn en welke kant we op willen. 

 

 Wat het invullen van de vacatures bij de ambtsdragers betreft moeten we eerst weten wat we 
willen; dan kunnen we kijken hoeveel vacatures er zijn. 

 

 Kunnen we niet nadenken over een eredienst met andersgelovigen? 
 

 Er zijn ongeveer 100 adressen zonder contactpersoon. De vraag dient gesteld of het huidige 
model van pastoraat nog wel het gewenste model is; en zo ja, hebben we daar voldoende 
mensen voor?  

 
 
Op 26 oktober is er een gesprek geweest met mevr. E. Deenen, gemeenteadviseur in de classis 
Ommen, over dit beleidsplan. Belangrijke opmerkingen uit dit gesprek zijn: 
 

 Er is geen visionaire gedachte die dit beleidsplan draagt. 
 

 Kernwaarden als gastvrijheid en naar elkaar omzien kunnen meer benadrukt worden. 
 

 Onduidelijk blijft hoe ‘de andere helft van de gemeente’ benaderd zal worden. 
 

 Je kunt ook eerst een visie bedenken en daarna pas een organisatie opzetten. 
 

 Het gaat vooral om mensen en minder om hout en steen. 
 

 Er mogen bij vieringen verschillende accenten gelegd worden. 
 

 Er zal een overgang gemaakt moeten worden van verzorgingskerk naar ontmoetingskerk. 
 

 De jeugdraad doet er verstandig aan om niet alles op te pakken maar om zich te concentreren op 
dat wat kansrijk lijkt. 

 
 
 


