Beleidsplan Protestantse gemeente Markelo 2016-2020

Een paar dingen goed doen met een vrolijk hart is beter dan veel dingen doen met een
bezwaard gemoed.”
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Beleidsplan Protestantse Gemeente Markelo 2016-2020
Voorwoord

Voorwoord
Eerst was er de Visienota: “De hartslag van het leven”. Die is niet vanzelf ontstaan. Nu komt het
Beleidsplan voor de Protestante gemeente Markelo.
Hoe kunnen wij de gemeente van dienst zijn op die terreinen waar dat nodig is? Gewoon een
handje helpen en met hen oplopen. Met hart en ziel, dat wél.
Ook aan het schrijven van dit beleidsplan is heel wat denkwerk te pas gekomen. Hoe vertalen
we de liefde van de Heer, die de hartslag van het leven is, in beleidskeuzes? Ineens zitten we in
een ander taalveld met woorden als meerjarenraming, organisatiestructuur, omgevingsanalyse.
Alles lijkt technisch te worden. Voordat organisatie de hele toon zet, proberen we terug te
komen bij de toonhoogte van de Visienota. Maar het moet wél een beleidsplan blijven. Het grote
gebod zegt dat wij de Here, onze God, lief zullen hebben met heel ons hart en met heel onze
ziel en met heel ons verstand en met heel onze kracht. Het denkwerk en de analyse horen dus
ook bij de liefde, ook wanneer wij nadenken over Kerk en het vormen van bondgenootschappen
om naaste te zijn voor anderen. Vanuit die liefde durven wij concrete stappen voor te stellen
over nieuwe vormen van kerk-zijn en het ontzorgen van gemeente. Dienstbaar en gedurfd
tegelijk. Niet verlamd door een neerwaartse trend, want het grote gebod heeft het ook over
kracht.
Inleiding

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2016 - 2020 van de Protestantse gemeente Markelo. Het plan bevat
de hoofdlijnen van de activiteiten die onze gemeente in de komende vier jaar zal verrichten om
haar kerntaak uit te voeren: het ondersteunen van het werk van de kerk en haar gemeente.
De inhoud van het beleidsplan en de keuzes die we daarin hebben gemaakt, zijn gebaseerd op
de antwoorden en meningen van de kerkenraad zoals zij die heeft uitgesproken in een drietal
extra vergaderingen. Daarbij zijn vele vragen aan de orde geweest op alle terreinen die onze
gemeente bezig houden.
Ook is gekeken naar “De Hartslag van het Leven” (november 2011). Dit visiedocument is
koersbepalend voor het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee
ook voor de Protestantse gemeente Markelo een belangrijke leidraad. Essentieel is dat wij als
Protestantse gemeente voor belangrijke keuzes staan: aan de ene kant zijn de uitdagingen
groot om de betekenis van het Evangelie levend te houden voor onszelf en levend te maken
voor wie er maar van wil horen. Tegelijk moeten we accepteren dat de bestaande vormen van
kerk-zijn daarvoor vaak niet meer toereikend zijn. Met minder mensen en minder middelen kost
het steeds meer moeite om onze kerkgebouwen en predikantsplaatsen in stand te houden. Ook
het vinden van voldoende ambtsdragers voor het bestuurlijk werk binnen de kerkenraad, het
uitvoeren van onze diaconale en pastorale taken en het voldoen van de afspraken die in onze
kerkorde zijn vastgelegd, zijn een punt van zorg. De belangrijkste uitdaging die de visienota aan
kerk en gemeenten voorlegt is dan ook hoe we er in slagen ballast los te laten, zodat we
(blijven) toekomen aan de kern van gemeente-zijn: Samenkomen in Gods naam, vieren en
dienen. Als motto geeft de visienota de volgende uitspraak aan kerk en gemeenten mee:
“Een paar dingen goed doen met een vrolijk hart is beter dan veel dingen doen met een
bezwaard gemoed.”
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Voor onze gemeente is het Kerk, - Werk- en Beleidsplan een instrument om structuur aan te
brengen in het vele werk dat in de gemeente gedaan moet worden.
Vooral de werkgroepen en commissies zijn in beeld gebracht met de bedoeling om, zeker
vanuit de kerkenraad, aandacht te kunnen blijven schenken aan de grote inzet van de vele
vrijwilligers. Ander werk dat zich soms plotseling, soms met een zekere regelmaat zich
aandient, wordt met behulp van jaarlijks op te stellen werkplannen in beeld gebracht en
gestructureerd.
De kerkenraad heeft in meerdere vergaderingen nagedacht over de opdracht die wij ons als
kerkelijke gemeente willen stellen, hoe die opdracht vorm te geven en binnen welke structuur
dat zou kunnen. Een en ander is verwoord in de missie en visie.
MISSIE ( wie willen we zijn)

Missie
De Protestantse Gemeente Markelo wil een open en gastvrije gemeente zijn, die in
verbondenheid met de traditie waarin wij staan, zoekt naar een eigentijdse vertolking van de
christelijke boodschap, en is betrokken op de ander.
Het gelovige karakter laat zich omschrijven als:
• Op verschillende manieren vertolken van het geloof in God, onze hemelse Vader die in
Jezus Christus ons met Zijn Liefde nabij is.
• We willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn en daar op een stimulerende wijze
aan werken om mensen hierbij te betrekken.
• Qua profiel gaan wij van een klassiek calvinistisch profiel naar een mix van conciliair en
oecumenisch missionair profiel.
Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar er naar leven.
VISIE ( mogelijkheden om genoemde missie in te vullen)

Visie
Momenteel leven wij in een tijdperk waar bestaande types engagement (situatie dat je je ergens
bij betrokken voelt) niet meer werken. Er is iets nieuws aan het ontstaan in een snel
veranderende samenleving, waar wij op willen aansluiten. Het ‘zijn’ wordt belangrijk, niet meer
het materiële. Wel speelt hierin het Christen zijn een rol, namelijk iets voor elkaar over
hebben en het gevoel van verbondenheid, iets voor de samenleving willen betekenen.
De eredienst is een van onze speerpunten als Kerk. Wij moeten meer verbindingen zoeken met
andere verenigingen in Markelo, eventueel aansluiten bij bestaande activiteiten of zelf nieuwe
organiseren. Er is behoefte aan kleinschalige activiteiten op het gebied van zingeving.
STRATEGIE

Kerk in de toekomst
In de huidige tijd ligt er een sterke nadruk op gevoel en beleving. Vragen rondom persoonlijk
welzijn en lijden op wereldschaal. Dat betekent voor de kerk een brede interesse voor de
binnenkant van het geloof, voor de ervaring van een veelkleurige spiritualiteit. De buiten- of
onkerkelijke mens heeft behoefte aan symbolen en rituelen bij ingrijpende gebeurtenissen.
Tegelijk willen mensen eigen keuzes maken. Zij zijn op zoek naar de betekenis van het leven
en hun eigen identiteit. De kerk kan hierop inspelen met de juiste activiteiten.
Wij willen een open kerk zijn, gastvrij en waar mensen de warmte van liefde ervaren.
In de Markelose gemeenschap speelt geloof geen hoofdrol, maar er is wel behoefte aan rituelen
op christelijke hoogtijdagen.
Het bovenstaande samenvattend geeft de volgende visie:
De Protestantse Kerk in Markelo wil een kerk zijn midden in de samenleving, waar iedereen
welkom is om zijn/haar verhaal te vertellen en waar men liefde en medeleven ontvangt.
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SWOT-analyse

SWOT-analyse
Om een goed inzicht te verkrijgen is begonnen met het maken van een SWOT- analyse.
INTERN

EXTERN

ZWAKTES

KANSEN

Weinig actieve leden

Andere vormen van eredienst en meerdere
tijdstippen

Geen aansluiting jongeren/catechese

Kerk staat midden in het dorp, Markelo wil
kerk behouden

Geen aansluiting middengeneratie

Kanteling maatschappij-ontmoeten

Besloten club

Inspelen op actuele ontwikkelingen zorg

Weerstand tegen verandering

Project middengeneratie

Veel randkerkelijken

Vernieuwing passende bij deze tijd en
andere activiteiten in kerk

Eredienst voor kleine groep

Buurtavonden

Moeilijk nieuwe ambtsdragers te krijgen, is

Commissies vormen voor korte projecten

geen verantwoordelijkheidsgevoel voor
Geen concurrentie andere ‘geloven’

Veel randkerkelijken

STERKTES

BEDREIGINGEN

Geen concurrentie andere ‘geloven’

Zo doorgaan=over 5 jr. geen kerk meer.

Veel draagvlak in Markelo

Ontkerkelijking maar wel spiritualiteit

Voldoende aandacht ouderen/zieken

Eredienst spreekt niet meer aan

Betrokkenheid van pastorale teams

Kerk heeft geen prioriteit, jeugd verdwijnt

Dopen is een bewuste keuze

Geen ambtsdragers

College van predikanten en ouderlingen

College van predikanten en ouderlingen
Algemeen
Het college van Predikanten & Ouderlingen (P&O) bestaat uit predikanten, de (gewone)
ouderlingen, de jeugdouderling, en - indien van toepassing - de ouderling-voorzitter, de
ouderling-scriba, en de ouderling met bijzondere opdracht.
Het college van P&O houdt zich bezig met de opbouw van de gemeente, met dat wat de
gemeente als gemeenschap ten goede komt. Te denken valt daarbij in het bijzonder aan
gemeenschap bevorderende activiteiten, het vormings- en toerustingswerk (waaronder de
catechese), de pastorale zorg en de eredienst. Het college van predikanten en ouderlingen
draagt in deze zaken de bouwstenen voor het beleid aan bij de kerkenraad en draagt zorg voor
de uitvoering van het door de kerkenraad vastgestelde beleid.
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Eredienst
De kerkenraad ziet graag dat de preek een houvast is om de week mee in te gaan. Niet te
theologisch, maar koppelen aan actuele zaken. Het gaat om beleving. Wanneer het woord van
Jezus Christus op een dergelijke manier kan worden overgebracht heeft het toegevoegde
waarde. Men zingt graag een bekend lied aan het eind van de eredienst.
Diaconaat

Diaconaat
Algemeen
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staan als belangrijke aspecten van het
werk van de diakenen:
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
• het dienst doen aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van ‘liefdegaven’;
• verlenen van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
• de gemeente oproepen en begeleiden tot het vervullen van haar diaconale roeping;
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
• verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale
aard en,
• zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Organisatie
De diaconie van de Protestantse Gemeente Markelo bestaat uit vijf diakenen. De taken van de
diakenen is ambtelijk vertegenwoordigd in het moderamen, in de kerkenraad en bij de vieringen
in de eredienst.
College van Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters
Algemeen
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland vermeldt naast de pastorale taak van de
ouderlingen, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente,
voor zover van niet-diaconale aard. Deze taak is uitgewerkt in de Ordinantiën.
Organisatie
De Protestantse Gemeente Markelo kent naast de colleges van ouderlingen en diakenen het
college van ouderlingkerkrentmeesters.
Het college van ouderling- kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen die worden bijgestaan
door één of meerdere kerkrentmeesters.
De taken van de ouderling-kerkrentmeester is ambtelijk vertegenwoordigd in het moderamen, in
de kerkenraad en bij de vieringen in de eredienst.
Jeugd en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk
Algemeen
Tot de jeugdraad behoren de (jeugd)-ouderling, de (jeugd)-diaken en een afvaardiging van alle
geledingen van het jeugdwerk. In geval van vacature (jeugd)-ouderling of (jeugd)-diaken volgt
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invulling via de normale ‘kerkenraadprocedure’ wellicht op voordracht van de jeugdraad. In
geval van vacature in de groep vrijwilligers zoeken de leden van de jeugdraad naar een
vervanger en stellen deze aan de kerkenraad voor.
De vergaderingen van de jeugdraad kunnen ook bezocht worden door één van de predikanten.
Doelstelling
De jeugdraad heeft tot taak jeugdbeleid (activiteiten voor en met de jeugd en /of
gemeenteleden) te ontwikkelen, voor te bereiden en soms ook uit te voeren, om met
gemeenteleden en vooral met de jeugd te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Daarnaast
heeft de jeugdraad tot taak om zich open op te stellen ten opzichte van initiatieven die uit de
jeugd voortkomen en waar nodig te helpen met de uitvoering daarvan.
Verantwoordelijkheid
In het organogram staat de jeugdraad naast de colleges. Dit betekent echter niet dat de
jeugdraad gelijkgesteld kan worden aan de colleges. De colleges - zeg de kerkenraad - hebben
de jeugdraad benoemd en dragen derhalve de kerkrechtelijke verantwoordelijkheid voor deze
bijzondere werkgroep. In uitvoerende zin, het onderhouden van contacten met en begeleiden
van werkgroepen en commissies, heeft de jeugdraad dezelfde taak als de colleges.
Financiën en communicatie
Financiën
Het College van Kerkrentmeesters constateert een tekort op haar jaarlijkse begroting van
€30.000,= per jaar. Hierin moet verandering komen en dat kan door nieuw beleid. In
samenwerking met het Oversticht en de eerdere plannen van de actie Plan 5 M’s (= Maarkel
Maakt Martinuskerk Mooi Multi) wordt gekeken naar nieuwe activiteiten die in de kerk kunnen
plaats vinden, waarin het respect voor het kerkgebouw behouden blijft.
Communicatie
Communicatie met de ‘buitenwereld’ is voor de kerk van levensbelang. Dit doen wij door:
- de dialoog met mensen om verbinding te zoeken en het doorgeven van Gods woord.
- het verhaal van God met mensen is door velen moeilijk te ‘vertalen’ naar deze tijd. Bezinning
op en oefening in het verwoorden van geloofsbeleving hoort tot de missionaire taak van de
gemeente.
- evangelie verbinden met cultuur en samenleving, mee te praten over ontwikkelingen en
onderwerpen uit de samenleving en die te doordenken in het licht van het evangelie. Dit kan
door buurtavonden, ondersteuning plaatselijk welzijnswerk of cursus aanbieden christendom.
De kerk kan bijdragen aan het leggen van verbindingen in de samenleving om daarmee het
wij/zij-denken tegen te gaan.
- open staan voor andere geloven en met hen in gesprek gaan
- een vorm te hanteren die mensen niet opdringt, maar vrij laat in hun mening. Dat past bij de
specifieke kenmerken van Markelo.

Communicatiemiddelen
- kerkblad en Maarkels Nieuws
- website, aan modernisering wordt gewerkt
- Facebook
- Hof weekblad en dagblad Tubantia
- flyers, posters (met open kerkdag op campings o.a.)
- persoonlijke brief en brief kerkbalans
- aansluiten bij communicatie andere verenigingen, zoals jaarlijkse blad Oranjevereniging
- gemeenteavond
- overleg pastorale teams
- koffiedrinken in de huiskamer op donderdagmorgen
- gezamenlijk eten voor alleenstaanden
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- pastorale zorg
- eredienst
- catechese
- nieuwe vormen van ontmoeting organiseren
- intern boekje met wie er op het kerkelijk erf actief is
- diensten in bejaardencentrum Anholtskamp
- godsdienstonderwijs op scholen
Ten slotte
Wat kunnen we nu eigenlijk binnen de kerk vinden?
1. Groei in de omgang met het Geheim
Binnen de gemeente zijn er plekken waar mensen kunnen groeien aan het verhaal of van
het volk Israël en van Jezus, met alle rust en onrust, troost en uitdaging die dat geeft.
Onverminderd is er in onze samenleving behoefte aan godservaring, aan rituelen en
symbolen.
2. Groei in zelfontmoeting
De gemeente is een plek waar je gestimuleerd wordt om je radar uit te zetten en waar je
innerlijk kompas kunt ontwikkelen. Er is ruimte voor stilte en meditatie. Het leven mag er
even langzaam zijn. Je leert om naar binnen te kijken, nieuwe kanten aan jezelf te
ontdekken, jezelf meer te accepteren met je goede en zwakke kanten.
3 Groei in de omgang met elkaar
De geloofsgemeenschap is een plek van ontmoeting, waarin niet alles in productiviteit hoef
te worden gemeten. Tegenover anonimiteit en vereenzaming is er in de gemeente de
mogelijkheid om naar elkaar om te zien. Er is de mogelijkheid om in kleine groepen
aandachtig naar elkaar te luisteren en er is een klimaat van betrokkenheid en bevestiging.
daardoor ontstaat ook de mogelijkheid om botsingen aan te durven; voor een vitale en
pleurale gemeente een noodzaak.
4 Groei in de dienst aan de samenleving
De gemeente staat open voor vragen die van dichtbij en verderaf aan haar gesteld worden.
Dat kunnen zowel structurele als incidentele vragen zijn. Zijn maakt daarin keuzes die
passen bij het profiel en de missie van de gemeente en bij de mogelijkheden én
beperkingen van gemeenteleden en middelen. Zij sprint niet verder dan haar polsstok lang
is.
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Een droom
Twaalf jaar heb ik geslapen, als ik in 2025 wakker wordt
Moet ik heftig gapen.
Het lukt mij nog niet om me te oriënteren,
Neem even de tijd om van de rust te profiteren.
Zondags krijg ik de drang om naar de kerk te gaan,
Ben zeer benieuwd welke dominee nu voor zal gaan.
Bij binnenkomst zie ik dat de kerk totaal is verbouwd
De veel te smalle banken zijn vervangen,
voor prachtige stoelen, niet van metaal, maar van hout
Wat mij nog meer verrast,
De aanvangstijd is op verzoek van de gemeente aangepast
Dus ben ik een half uur te vroeg,
Maar dat is geen probleem
Kan ik mooi bijpraten met koster Jeroen.
Waar ik in mijn slaap van heb mogen dromen,
Het bezoekersaantal in de diensten
Is in werkelijkheid beduidend toegenomen.
De dienst duurt nu hoogstens drie kwartier,
waarin de boodschap kort en duidelijk wordt gebracht.
Daaraan beleeft de gemeente veel plezier.
Na afloop van de dienst gaat de gemeente er samen over in gesprek,
achter in de kerk bij de koffiemachine is dat een geschikte plek.
De nieuwe inrichting van de kerk heeft veel perspectief geboden
Daardoor staan ook door de week de kerkdeuren open.
De kerkenraad heeft over samenwerkingsverbanden nagedacht,
Met zorgorganisaties, gemeente en verenigingen
Dat heeft voor alleen veel geboden en gebracht.
Het doet mij goed te mogen concluderen, dat het goed gaat met de kerk
Hiermee wil de Protestantse Gemeente Markelo van harte feliciteren.
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