‘Wij zijn allen leden van één Lichaam’
Hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Haulerwijk-Waskemeer
In het beleidsplan 2016-2020 heeft de kerkenraad onder woorden gebracht wat voor een
gemeente we zijn en willen zijn (identiteit), waar we naar op weg zijn (doel/visie) en hoe we ons
doel willen bereiken (missie). Het beleidsplan is een soort ijkpunt, waaraan we onze activiteiten
steeds kunnen toetsen. Dit document bevat de hoofdlijnen uit het beleidsplan.
Wie zijn we?




Wij zijn een gemeenschap van mensen die erop vertrouwen dat God onze Maker en Vader is,
dat Jezus Gods Zoon is en naar deze wereld kwam om ons dichtbij God te kunnen brengen.
Wij geloven dat de Geest van God en Jezus in ons kan werken met goddelijke inspiratie en
kracht.
Bovendien weten wij ons deel van een wereldwijde kerk, die het lichaam van Jezus mag zijn, Zijn
handen en voeten, om Gods liefde uit te delen aan anderen, ver weg en dichtbij.

Waar zijn we naar op weg?
Ons doel als gemeente is om te ‘groeien’, en wel op de volgende manieren:







Groei in een levende relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Groei in lofprijzing en aanbidding.
Groei in de gemeenschap met elkaar.
Groei in het ontdekken en toepassen van de door de Heilige Geest aan iedere gelovige
geschonken gave(n) en taken.
Groei in het nemen van verantwoordelijkheid om getuige te zijn in woord en daad in onze
directe omgeving en wereldwijd van Gods liefde voor de mensen.
Groei in getal door mensen tot Jezus te leiden.

Hoe willen we werken aan groei?
Wat we in de kerk doen, waarom en hoe, dat staat in heel beknopte woorden in onze missie. Deze
bevat acht items, die we kunnen koppelen aan elementen uit het beleidsplan.
De missie van onze gemeente
“Wij willen als gemeente, jong en oud1, een leven lang2, samen met anderen3, leerling en volgeling
zijn van Jezus4 door met vallen en opstaan5 in ons dagelijks leven6, geïnspireerd en gemotiveerd door
de Heilige Geest7, in waarden te leven van Gods Koninkrijk8 dat met Jezus aan het licht gekomen is.”
Deze missie heeft als basis het beeld dat we als gemeente samen één lichaam vormen, waarbij alle
lichaamsdelen nodig en belangrijk zijn (1 Kor. 12). In de acht items uit de missie herkennen we
onderdelen van het Lichaam. Zij komen terug in het beleidsplan en in onze kerkelijke activiteiten.
Hoe, dat wordt hierna beschreven.
1. Jong en oud – jeugdwerk / ouderenwerk
Van jong tot oud worden we uitgenodigd tot groei in verbondenheid en maken we onderdeel uit van
het Ene Lichaam.
De gemeente wil een plek zijn waar ook jongeren zich welkom en thuis voelen, zodat ze de kerk
ervaren als een plek waar ze hun vragen over God, geloof en kerk ongedwongen ter sprake kunnen

brengen. Het is ook onze taak om hen te prikkelen eigen keuzes te maken rondom leven en geloof.
Hoe doen we dat? We bieden activiteiten aan voor jongeren in de leeftijd van 3 tot en met 25 jaar.
Deze lopen uiteen van creatief bezig zijn, muziek en drama, tot en met leeractiviteiten (catechese,
jeugddiensten, clubs, schoolkerkgezinsdiensten, jeugdcombo, dramagroep, ontmoetingsavonden).
De coördinatie en verantwoordelijkheid ligt bij het Jeugdteam. Bij deze activiteiten werken we samen
met de Baptistengemeente.
Voor het werk onder de senioren (80+) in onze gemeente is naast vele vrijwilligers een pastorale
ouderenwerker beschikbaar. Hij verzorgt diensten en ontmoetingen in Sinnehiem, gaat voor bij
uitvaarten en bezoekt ouderen.
2. Leven lang – pastorale zorg
Door bewust te kiezen voor doop en belijdenis maar ook door de zondagse vieringen of
gespreksgroepen, krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn leven lang te groeien in zijn of haar geloof.
Het kan zijn dat je vragen hebt, in een moeilijke levensfase zit of niet meer weet hoe je je geloof wilt
of kunt vormgeven. De dominee en de kerkelijker werker zijn de professionele krachten die pastorale
zorg verlenen. Met je vragen kun je bij hen terecht, maar ook bij de wijkouderling. Elke wijk heeft
zo’n ouderling. Daarnaast is de algemeen ouderling breed inzetbaar.
3. Samen met anderen – Kerk in het Dorp / interkerkelijke samenwerking/ diaconaat / ZWO
We streven ernaar onderdeel van een kerk te zijn die herkenbaar is in heel Haulerwijk-Waskemeer en
die een open en gastvrije houding heeft. Mensen mogen weten wanneer en hoe ze een beroep
kunnen doen op de kerk. Om juist de mensen aan de rand of buiten de kerk te bereiken, organiseert
de commissie Kerk in het Dorp samen met de interkerkelijke commissie Geloof in het Dorp
activiteiten die gericht zijn op alle dorpelingen, zoals speciale diensten, een dorpsbijbel of
Kerstkraam. We zijn dankbaar voor de groei in samenwerking niet alleen met de Baptisten maar ook
met de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en de Onafhankelijke Baptisten ter plaatse en de regionale
beweging ‘Unite in Christ’.
Als kerk dragen we ook zorg voor mensen buiten onze gemeente, of ze nu ver weg wonen of dichtbij.
De verantwoordelijkheid voor de praktische zorg dichtbij ligt bij de plaatselijke diaconie, die van de
zorg verder weg bij de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp). Voor het
werk van deze commissies, verwijzen we naar het beleidsplan, pag. 12.
4. Leerling en volgeling zijn van Jezus – vorming en toerusting / catechese
Als kerk willen we ook een lerende gemeente zijn. Dit maakt ons sterker in ons geloof, zodat we
daarin onze basis en houvast vinden en er makkelijker over kunnen vertellen aan anderen. Ook kan
het antwoord geven op vragen die we hebben. We leren van elkaar door met elkaar in gesprek te
gaan over de Bijbel, over ons geloof, over actuele onderwerpen of door mee te werken aan de
voorbereiding van speciale kerkdiensten.
5. Vallen en opstaan – leren
Groei en ontwikkeling gaat niet zonder vallen en opstaan. In de kerkenraad en in diverse commissies
en werkgroepen oefenen we met de dynamiek van het telkens opnieuw proberen en zoeken naar
een begaanbare weg om vanuit het evangelie te leven en dit te delen. Commissies en werkgroepen
zijn een middel zolang ze helpen de doelen te verwezenlijken. Het getuigt dan ook van kracht dat
veel gemeenteleden actief zijn in een commissie of werkgroep. Een voorbeeld is het Jeugdteam, dat
bestaat uit vijf vrijwilligers. Zij coördineren de activiteiten voor de jongeren.

6. In ons dagelijks leven – christelijke levenshouding
Geloven doen we niet alleen op zondag of in de kerk. We willen ons ook doordeweeks laten
inspireren in ons geloof. We kunnen elkaar ontmoeten en het gesprek gaande houden, bijvoorbeeld
in de groeigroepen in onze gemeente, in de vertrouwde omgeving van een huiskamer en een
kleinere groep. Zulke gesprekken zullen ons helpen om ook in de praktijk van alle dag gezond en
gelukkig te zijn en aan anderen iets te laten zien van ons geloof.
7. Inspiratie en motivatie door de Heilige Geest – vieringen
We geloven dat Gods Geest ons leidt en inspireert, en dat dat doorwerkt in alles wat we doen als
gemeente. Of dat nu bij de Rommelmarkt is, in een doopgesprek met jonge ouders of tijdens een
clubavond voor jongeren. En zeker in de diensten op zondag. Ze zijn divers van karakter; we kennen
diensten met lofprijzing en drama, die vooral het hart en de ziel raken. Er zijn ook diensten waarin we
verdieping zoeken en die vooral het hoofd en vervolgens mond en handen bewegen. We willen
immers verschillende groepen mensen aanspreken. Maar één ding hebben de vieringen gemeen:
Gods Geest werkt er altijd in door, zoals de bloedsomloop in het levende Lichaam waarvan Christus
het hoofd is.
8. In waarden leven van Gods Koninkrijk – de Bijbel als leidraad
Deze waarden kennen we heel concreet als de 10 Woorden uit de Bijbel. Hieruit kunnen we nu al
leven. Als Christus terugkomt en zijn Koninkrijk op aarde vestigt, zal Hij ‘alles in allen zijn’ en zullen
we volkomen gelukkig zijn omdat Zijn waarden en Zijn waarheid op alle gebied de toon zetten. Juist
daarom is het belangrijk dat we die waarden en woorden nu al als leidraad voor ons leven hanteren.

