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Algemene onderwerpen

Algemeen
Samen groeien naar Christus
Sinds 1 juni 2017 vormen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp een
streekgemeente.
Voorafgaand aan deze officiële datum was er in de kerk van Wilp een viering waarin het thema ‘Samen
groeien naar Christus’ centraal stond.
Samen groeien naar Christus kan alleen wanneer wij gezamenlijk willen zoeken naar wat ons
samenbindt. Pas dan kan de berg van de toekomst met elkaar worden beklommen en zullen mooie
uitzichten te ontdekken zijn.
Vanuit deze gedachte willen wij ons beleid voor de komende jaren verwoorden en vormgeven.

In dit beleidsplan wordt aangegeven waar we staan in 2018 en welke stappen we willen zetten.
Waar mogelijk wordt daarbij aangegeven binnen welk tijdsbestek we een en ander willen realiseren.

De streekkerkenraad
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De streekgemeente in relatie tot de plaatselijke gemeenten
De streekgemeente is een samenwerkingsvorm waarin het mogelijk is alle elementen binnen het
kerkenwerk onder te brengen.
Om te bewerkstelligen, dat de gemeenteleden zich steeds meer betrokken voelen bij de
streekgemeente wil de streekkerkenraad goed luisteren naar de wensen/verwachtingen van de
plaatselijke kerkenraden, de verschillende (wijk)contactpersonen en werkgroepen, de leiding van het
jeugd- en jongerenwerk en de vele andere vrijwilligers, om te inventariseren waar de samenwerking
binnen de streekgemeente verder geoptimaliseerd kan worden en binnen welk tijdsbestek doelen
bereikt kunnen worden.
In de loop der tijd zal duidelijk worden of een eventuele volgende officiële stap genomen zal worden.

Voornemens voor de periode 2018-2023:
-

Het kiezen van een naam voor de streekgemeente
Het mogelijk maken van gezamenlijke groei op elk deelgebied binnen het kerkenwerk
Het bieden van openheid waar het gaat om samenwerking met gemeenten buiten de eigen
streekgemeente
Het jaarlijks toetsen van de streekregeling aan de ontwikkelingen die zich gaandeweg hebben
voorgedaan

De predikanten en de kerkelijk werker
Vanaf de vorming van de streekgemeente zijn de predikanten niet meer verbonden aan de plaatselijke
gemeenten, maar aan de streek.
Voor de streekgemeente is een formatie van 1.75 fte afgesproken.
De beide predikanten vullen daarvan elk 0.75 fte in. Het restant van de formatie, 0.25 fte, wordt
voorlopig voor 1 jaar ingevuld door de kerkelijk werker, met het jeugdwerk als belangrijkste taak.

Voornemens voor 2018
-

-

Het bestaande werkplan voor de predikanten op de nieuwe situatie aanpassen, waarin rekening
gehouden kan worden met de competenties en vaardigheden van de predikanten en met de
taken van de kerkelijk werker
Overleg en evaluatie, waar het gaat om blijvende zingeving in een steeds veranderende context
De werkzaamheden van de kerkelijk werker evalueren met het oog op een mogelijke verlenging
van het arbeidscontract
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Vieren
Uitgangspunten
In de eredienst wordt de kern van ons gemeente-zijn bevestigd. We ontmoeten elkaar en vieren dat we
een gemeente van God zijn.
Bij het ontwikkelen van gezamenlijk beleid wordt zoveel mogelijk gestreefd naar behoud van elementen
die eerder in de drie afzonderlijke gemeenten van waarde waren.
De werkgroep heeft het beleid opgesteld onder verantwoordelijkheid van de streekkerkenraad en volgt
de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de kerkorde. De predikanten hebben zitting in de werkgroep
en zijn vertegenwoordigd in voornoemde streekkerkenraad.
Opdracht
De werkgroep heeft als opdracht het door de predikanten samengestelde beleid te toetsen en aan te
vullen, waarna de predikanten in samenspraak met gemeente en streekkerkenraad eventuele
aanvullingen doen.
De werkgroep
De werkgroep is een aantal keren bij elkaar geweest om haar opdracht uit te voeren en bestaat uit,
organist, gemeenteleden en predikanten.
Doelstelling
Wij beogen in onze streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp gezamenlijk de boodschap van het
evangelie te vieren, te zoeken naar wat ons verbindt en plaats te bieden aan de beleving van woord en
muziek voor alle generaties in Zijn Naam.
Daarnaast is in dit beleid de zoektocht opgenomen naar structurele andere vormen van liturgie die voor
iedereen van gelijke waarde zijn. We streven naar gelijk beleid op alle drie de vierplaatsen van onze
streekgemeente.
Consequenties en verwachte ontwikkelingen
De streekkerkenraad is verantwoordelijk voor alle vieringen binnen de streekgemeente. Dit geldt zowel
de gezamenlijke als de afzonderlijk gevierde erediensten. In 2019 zullen er drie diensten in de maand
gezamenlijk zijn, eentje afzonderlijk.
Dit betekent dat een aantal segmenten van onze eredienst opnieuw bekeken en geëvalueerd moeten
worden. Hiertoe zullen alle huidige werkplannen/boeken m.b.t. de eredienst uit Klarenbeek, Voorst en
Wilp opnieuw bezien moeten worden en samengevat moeten worden in één draaiboek ‘vieringen’.
Voor 2020 willen we de eerste helft van het jaar 2019 al evalueren om daarna te besluiten hoe we de
komende jaren het beste vorm kunnen geven aan een passende en gezamenlijk gedragen eredienst.
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Met bovenstaande als leidraad streven we ernaar in de komende tijd voorstellen te doen rondom een
meer passende vorm van gedachtenis, de integratie van muzikale of andere bijdragen in de eredienst en
het samenvoegen van jeugddiensten.

Tenslotte
We beschikken over drie waardevolle en karakteristieke kerkgebouwen. Ieder gebouw kent zijn
specifieke kwaliteiten. Ons streven is om zo optimaal mogelijk gebruik te gaan maken van deze kerken.
Twee vergelijkbare bijzondere diensten op dezelfde zondag willen we gaan afbouwen, terwijl we
tegelijkertijd oog willen houden voor een evenredige verdeling van de erediensten. In de komende jaren
streven we ernaar te kiezen voor het gebouw dat op dat moment het meest geschikt is voor de te
houden eredienst van dat moment.

Voornemens:
Met bovenstaande als leidraad streven we ernaar in de komende tijd voorstellen te doen rondom een
meer passende vorm van gedachtenis, de integratie van muzikale of andere bijdragen in de eredienst en
het samenvoegen van jeugddiensten.

Pastoraat
Omzien naar elkaar
Binnen onze gemeente wordt het ‘omzien naar elkaar’ gezien als een belangrijk onderdeel van het
gemeente zijn; de betrokkenheid op God en op elkaar is als een vanzelfsprekendheid met elkaar
verweven.
Pastoraat is maatwerk, we bieden pastorale zorg naar behoefte met als uitgangspunt, dat
pastoraat meer is dan alleen crisispastoraat.
Wij zien echter dat de groep vrijwilligers die zich in wil/kan zetten voor het pastoraat steeds
kwetsbaarder wordt.
Voornemen:
- Het zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk invulling te blijven geven aan wat voor ons
de kern blijft van onze gemeenschap: omzien naar elkaar.
- Het bij elkaar brengen en verbinding maken tussen alle bezoekmedewerkers in onze
streekgemeente.

Vorming en Toerusting Gemeenteleden
We merken dat er wel initiatieven zijn of zijn geweest, maar dat ze te sterk afhankelijk zijn van de
inbreng van predikanten.
5

Voornemens
-

-

Waar mogelijk worden de groothuisbezoeken geconsolideerd.
We willen blijvende aandacht houden voor activiteiten die verbindend zijn buiten de zondagse
erediensten om. Daarbij wordt gekeken naar de behoeften en wensen.

Jeugdwerk
Stand van zaken
- Voor het seizoen 2017 – 2018 is voor 0.25 fte een kerkelijk werker aangetrokken met als
hoofddoel de middelbare schooljeugd (leeftijd 12 -14 jaar) blijvend te betrekken.
- Er ligt een rapportage van de werkgroep jeugd- en jongerenzaken d.d. 12 februari 2016. Hierop
voortbouwend heeft een aantal gezamenlijke overlegsituaties plaatsgevonden, waar de
predikanten, de jeugdouderlingen en jeugdwerkers aan hebben deelgenomen.
Voornemens:
- Het komen tot een samenhang tussen het bestaande aanbod en de nieuwe ontwikkelingen, in
een nieuw te maken algemeen jeugdplan voor de streekgemeente
- Een inventarisatie van de inbreng van de kerkelijk werker om te komen tot een beslissing het
arbeidscontract wel/niet te verlengen
- Het versterken van de relatie met basisscholen en het GVO- dienstencentrum
Verwijzing: Beleidsplan voor het Jeugdwerk 2018-2023.

Diaconie
Stand van zaken
- Vanaf 2015 is de samenwerking van de plaatselijke diaconieën geïntensiveerd en is een
gezamenlijk meerjaren beleidsplan opgesteld.
-

Bij aanvang 2018 behoren de afzonderlijke diaconieën nog tot de verantwoordelijk van de
kerkenraden van de gemeenten Klarenbeek, Voorst en Wilp.

Voornemen:
-

De gezamenlijke diaconieën gaan zich buigen over de wenselijkheid en de mogelijkheden van
overheveling van diaconale verantwoordelijkheid van plaatselijk naar streek

-

Het meerjarenbeleidsplan van de diaconie evalueren in 2018

Verwijzing: Diaconaal beleidsplan
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Kerkrentmeesterlijk beheer
Financiën
Betreffend de formatie van het pastoraat
De afspraak is dat ingeval er opnieuw een vacature of pastorale ruimte ontstaat de streekkerkenraad
verantwoordelijk is voor de invulling van deze vacature.
Voorafgaande hieraan worden de afzonderlijke kerkenraden uit Klarenbeek, Voorst en Wilp
geraadpleegd voor wat betreft de financiële ruimte.
Wat betreft de procedure wordt rekening gehouden met de (waarschijnlijk) nieuwe regels in de
kerkorde en de streekregeling.
Administratief
Vanaf de vorming van de streekgemeente heeft de streekkerkenraad de financiële administratie
ondergebracht bij een vrijwilliger (assistent accountant). Deze administrateur stelt de begroting en de
jaarrekening op.
De salarisberekening voor de kerkelijk werker wordt uitgevoerd door AKZ te Zutphen.
Voornemens:
- Er wordt een werkverdeling tussen de administrateur van de streekgemeente en een
professioneel administratiekantoor op papier gezet
Technische toerusting van het pastoraat
Voornemens:
-

De ontwikkelingen op technisch gebied blijven volgen (opname vieringen, digitaal liedboek) en
waar mogelijk investeren:
a. Voor 2018 en verder onderzoeken of in de kerken van Wilp en Klarenbeek ook de
kerkvieringen via de kerkomroep kunnen worden opgenomen en/of rechtstreeks kunnen
worden uitgezonden.
b. Onderzoeken of internetpastoraat op prijs wordt gesteld.
c. Via de Oecumenische Omroep Voorst worden met enige regelmaat de kerkdiensten
rechtstreeks via de radio uitgezonden. Met de opkomst van de kerktelevisie zal de
samenwerking met Oecumenische Omroep Voorst nader worden bezien.
d. Er zijn nu veel vrijwilligers die op het gebied van communicatie “iets” doen. Dit
inventariseren en daar waar nodig uniformeren (faceboek, twitter, website, groepsnamen
email adressen enz.)

Kerkblad
In 2018 is de verantwoordelijkheid van het gezamenlijk kerkblad “Op Streek” definitief overgeheveld
naar de streekkerkenraad. Dit betekent dat de redactie, de ledenlijst t.b.v. de distributie/bezorging en
het innen van de abonnementen georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van de
streekkerkenraad.
Voornemen:
- Zicht houden op de organisatie van het innen van het abonnementsgeld.
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Vermogensrechtelijke aangelegenheden
Alle vermogensrechtelijke aangelegenheden behoren nu nog tot de verantwoordelijkheid van de drie
afzonderlijke gemeenten.
Voornemen:
- In de loop van dit meerjarenplan wordt door de afzonderlijke kerkenraden en kerkrentmeesters
onderzocht hoe en welke onderdelen overgeheveld kunnen gaan worden aan de
kerkrentmeesters van de streekkerkenraad.

Oecumene
Stand van zaken
De oecumenische stuurgroep draagt sinds januari 2016 de overkoepelende verantwoordelijkheid voor
alle oecumenische activiteiten die plaatsvinden in Klarenbeek, Bussloo, Voorst en Wilp. Hieronder
functioneren verschillende werkgroepen. Zij werken zelfstandig maar zijn verantwoording verschuldigd
aan de stuurgroep en kunnen om hulp vragen waar nodig.
Voornemen:
-

Komen tot een conclusie inzake de betrokkenheid van Bussloo
Komen tot een visie als het gaat om de kwetsbaarheid van de oecumene binnen de
streekgemeente.
In juni 2018 ontvangen we een groep geloofsgenoten uit Seehausen.

Verwijzing: Document: ‘Wat valt onder de oecumene’
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Algemene onderwerpen
Communicatie
Communicatie met alle gemeenteleden is en blijft belangrijk. Het kerkblad “Op Streek”, lokale pers en
gemeenteavonden blijven aandacht vragen om iedereen verantwoord op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in de streekgemeente. Daarnaast mogen we ons telkens weer opnieuw de vraag stellen
hoe we ons als kerken presenteren in een maatschappij waarin God steeds minder vanzelfsprekend is.
Een nieuwe website t.b.v. de streekgemeente kan bij de communicatie een belangrijke schakel
zijn/worden. Tegelijkertijd kan worden nagedacht over de afzonderlijke websites van de drie kerken.
Voornemen:
- Communicatieplan opstellen.
Naam Streekgemeente
De naam van de streekgemeente is bij de start vastgesteld op Streekgemeente Klarenbeek – Voorst –
Wilp.
Voornemen:
-

In 2018 de streekgemeente te voorzien van een nieuwe naam.

Werving vrijwilligers
Het afnemende aantal leden en de vergrijzing blijven om intensieve aandacht vragen, met het doel de
instandhouding van de kerkelijke gemeente. Communicatie met gemeenteleden en vrijwilligers dient
goed bewaakt te worden.
Voor de komende jaren blijft het telkens een zoektocht om voldoende vrijwilligers te blijven vinden voor
de diverse vrijwilligersfuncties binnen de streekgemeente. Hierbij valt te denken aan bestuursleden voor
de streekkerkenraad en voldoende vrijwilligers voor het jeugd- en jongerenwerk.
Voornemen:
- Voor voldoende stuurkracht wordt in het jaar 2018 voor de streekkerkenraad
Jeugdouderling en een Ouderling Kerkrentmeester gezocht, zo mogelijk met
competenties op het gebied van communicatie.
-

De kerk wil zich beter profileren door midden in de samenleving te gaan staan.
Hierdoor ontstaat een bredere schil van vrijwilligers die nodig zijn om er een succes van
te maken.
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