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Hoofdstuk 1 GEMEENTE-ZIJN
1.1 Inhoud en doelstelling

Wij geloven en belijden dat God onze Schepper is en dat de gemeente, op grond van Gods Woord,
deel uitmaakt van het lichaam van Christus en door de Vader en krachtens de werking van de Geest
vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, dat de HERE opricht met de gelovigen en hun
kinderen, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is.
Als deel van het lichaam van Christus:
-zijn wij gehoorzaamheid verschuldigd aan ons Hoofd Christus, en mogen wij vanuit onze doop in
Hem dagelijks sterven van een oud leven en opstaan tot een nieuw leven,
-zijn wij geroepen bijeen te komen rondom de Heilige Schrift en de sacramenten, om geleerd en
gevoed te worden, de lofzang gaande te houden en gemeenschap met elkaar te oefenen,
-behoren wij om te zien naar elkaar en onze gaven in te zetten ten dienste van de gemeenteleden en
anderen,
-zoeken wij de eenheid van het lichaam van Christus, zonder de gehoorzaamheid aan ons Hoofd uit
het oog te verliezen,
-zijn wij gezonden om in de wereld het evangelie van Gods genade bekend te maken.

1.2 Huidige karakteristiek
1.2.1 Identiteit

De Hervormde Gemeente van Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post (in het vervolg: SLWT)
aanvaardt, in dankbaarheid aan God, de Heilige Schrift als hoogste bron en norm voor leer en leven.
Zij weet zich verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen en aanvaardt de drie algemene
geloofsbelijdenissen, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en
de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Meer in het bijzonder is zij verbonden met de kerk der
reformatie in Nederland. Zij erkent de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus,
de Dordtse Leerregels en de Catechismus van Geneve als een betrouwbare samenvatting,
verdediging en uitleg van de geloofsleer. Zij zet zich in om leringen in strijd met Gods Woord te
weren uit de kerk.
De gemeente maakt voor de liturgie in principe gebruik van het Liedboek voor de Kerken (1973) en
de Op Toonhoogte-bundel (2005).
Als Bijbelvertaling wordt gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV) en de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV).
De gemeente kent de vrouw in het ambt, maar niet als predikant.
De gemeente is een Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en weet zich
verbonden met het gereformeerde belijden.
De gemeente is lid van de orthodoxe modaliteitsring ‘de Ommelanden’.
De gemeente maakt deel uit van de classis Groningen/Drenthe.
Ook wordt er samengewerkt met gemeente uit de omgeving van Ten Boer aan de jaarlijkse
evangelisatiediensten van Springtime Connect in Ten Boer; ook dit wordt regelmatig geëvalueerd.
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1.2.2 Omgeving

Er bestond sinds 1 januari 1989 een pseudo-combinatie tussen de Hervormde gemeente te Stedum
en de Hervormde gemeente Lellens-Wittewierum en Ten Post. Sinds 1 januari 2005 vormen beide
plaatsen één gemeente. Stedum behoort tot de burgerlijke gemeente Eemsdelta en heeft circa 1100
inwoners. Om het half uur is er een treinverbinding met Delfzijl en Groningen en verder zijn er goede
wegverbindingen. Het dorp Stedum heeft één basisschool die ontstaan is uit een fusie tussen de
Christelijke en de openbare basisschool.
De drie dorpen Lellens, Wittewierum en Ten Post behoren tot de burgerlijke gemeente Groningen en
hebben samen circa 900 inwoners. Er zijn goede bus-en wegverbindingen met Groningen en Delfzijl
vanuit Ten Post. In Ten Post is er maar één school, een Open Christelijke Dorpsschool.

1.2.3 Predikant, gebouwen, diensten

De gemeente heeft een predikant met beperkte werktijd van 10/12. De pastorie staat in Stedum.
De gemeente heeft momenteel twee kerkgebouwen in bezit: in Lellens en Stedum.
Om de week worden er op zondag twee diensten belegd: ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om
19.00 uur. De andere week is er alleen een morgendienst en is er ’s avonds via de kerkomroep een
dienst uit ons archief te beluisteren. Daarnaast zijn er kerkdiensten op de christelijke feestdagen en
met dank- en biddag. In de diensten neemt de verkondiging de centrale plaats in. We volgen de
klassieke liturgie. De diensten worden afwisselend gehouden in de Bartholomeüskerk van Stedum en
de kerk in Lellens. In principe zijn de diensten op de 3e zondag van de maand in Lellens, alle andere
diensten in Stedum.

1.2.4 Kerkenraad

De kerkenraad van SLWT zou ideaal gezien bestaan uit 1 predikant, 4 ouderlingen, 3 diakenen en 3
ouderling-kerkrentmeesters. De gemeente wordt middels de mededelingen in de kerkdiensten, in
het kerkblad / de nieuwsbrief / de website en op de gemeenteavonden geïnformeerd en gehoord.
Alleen zij die belijdend lid zijn hebben actief en passief stemrecht in de gemeente.
Momenteel bestaat de kerkenraad uit predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderlingkerkrentmeesters.

1.2.5 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot doel om de onderlinge samenhang in de gemeente te bevorderen
door activiteiten te organiseren met een gezellig karakter. De activiteitencommissie organiseert de
jaarlijkse gemeentedag als start van het winterwerk, het Pinksterpad op Tweede Pinksterdag en
verder wisselende activiteiten. Bij dit alles wordt geprobeerd om ook niet-regelmatige kerkgangers
erbij te betrekken, zowel bij de organisatie en als bezoeker.
Ook is er eens per maand koffiedrinken na de morgendienst, meestal op de 1e zondag van de maand,
al dan niet na een bijzondere dienst. Er wordt in ieder geval koffiegedronken na een doop-, of
bevestigings-of belijdenisdienst.

1.3 Aandachtspunten

1. Er is incidentele samenwerking met andere plaatselijke kerken.
2. In Stedum, Ten Post, Lellens en Wittewierum willen we als gemeente aanwezig en zichtbaar zijn.
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1.4 Beleidsvoornemens

1. Open staan voor contact en in gesprek komen en blijven met de andere plaatselijke gemeenten.
2. Bezinnen op de spanning tussen verworteling in de plaatselijke setting en de regiofunctie van onze
gemeente. Zoeken naar wegen om hier goed mee om te gaan.
3. We proberen de gastvrijheid gestalte te geven.
4. Aandacht besteden aan de belemmeringen die er kunnen zijn om een ambt te vervullen.
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Hoofdstuk 2 DE EREDIENST
2.1 Inhoud en doelstelling

In navolging van wat de Schrift ons leert (o.a. Hand. 2: 1, 20: 7 en Heb. 10: 25) komt de gemeente op
de eerste dag der week samen in de erediensten. Het doel van de erediensten is:
-het aansporen tot of versterken van het geloof door de prediking en sacramenten,
-de Drie-enige God te loven met onze liederen en gebeden,
-het doen van voorbede,
-het oefenen van de onderlinge gemeenschap,
-het geven van onze gaven voor de instandhouding van de gemeente en haar diaconale opdracht en
zending/evangelisatie.

2.2 Huidige karakteristiek
2.2.1 Algemeen
De erediensten vinden plaats onder verantwoording en leiding van de kerkenraad. Iedereen is
welkom in de dienst. De inhoud van de kerkdienst wordt ingevuld door de predikant die voorgaat. De
gemeente komt iedere zondag een- of tweemaal bijeen. Daarnaast zijn er diensten op Eerste
Kerstdag, Goede Vrijdag-avond, Hemelvaartsdag, de Tweede feestdagen, oudejaarsavond,
nieuwjaarsmorgen en op bid- en dankdagen.
De diensten op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag hebben in de regel het
karakter van een zangdienst.
In de erediensten waarin de eigen predikant niet voorgaat, voorziet de kerkenraad door het vragen
van gastpredikanten.

2.2.2 Prediking

In het spoor van de kerk van de Reformatie vormt voor ons de prediking het hart van de eredienst,
omdat daarin het heil van God tot ons mensen komt en zo de dienst van de verzoening plaatsvindt.
Wij geloven dat het de Heilige Geest is die tot ons hart wil spreken door middel van de uitleg en
verkondiging van predikant of voorganger. De ouderlingen zien er daarom op toe, dat de prediking in
overeenstemming is met Gods Woord.
De avonddiensten waarin de eigen predikant voorgaat, hebben zo mogelijk het karakter van een
leerdienst. In de prediking wordt dan aan de hand van een van de belijdenisgeschriften een gedeelte
van de geloofsleer uitgelegd en toegepast.

2.2.3 Liturgie
De stijl van de liturgie is sober en heeft grotendeels een ondersteunende functie bij de bediening van
het Woord en we zoeken er naar dat de liturgie een eenheid vormt met de uitleg van het Woord. De
voorkeur in onze gemeente gaat uit naar het gebruik van de Herziene Statenvertaling. Er mag een
andere bijbelvertaling worden gebruikt.
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De gemeente zingt in “gewone” diensten uit het Liedboek voor de kerken (1973) en uit de
OpToonhoogte Bundel (2005). In de lofzang aan God nemen de psalmen bij ons een grote plaats in.
De volgorde in de erediensten is: mededelingen, intochtslied, stil gebed, votum en groet, zingen, de
tien geboden (‘s morgens) of de geloofsbelijdenis (‘s avonds), zingen, gebed om de opening van het
Woord, schriftlezing, zingen, prediking, zingen, dankzegging en voorbede, collecte, zingen, zegen.
Eventueel kan na het gebed om de opening van het Woord extra gezongen worden.

2.2.4 Sacramenten

Op grond van het genadeverbond van God wordt de doop bediend aan de jonge kinderen van de
gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na
voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze
zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus. De Heilige Doop wordt in de regel bediend in
een morgendienst in het midden van de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van het klassiekgereformeerde doopformulier. Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt een gesprek plaats, waarin
de ouders onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier en
om met hen te spreken over de consequenties van hun jawoord op de vragen. Als de kerkenraad
bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de doopouders, of
wanneer zij beiden of een van hen geen belijdenis heeft afgelegd, zal hierover nadrukkelijk met hen
gesproken worden.
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt op minstens drie zondagen in het jaar en op Goede
Vrijdag gehouden. In de week voorafgaande aan het avondmaal wordt er voorbereiding op het Heilig
Avondmaal gehouden. Dit houdt in dat op de zondag vooraf gaande aan het avondmaal het eerste
gedeelte van het klassiek-gereformeerde avondmaalsformulier wordt gelezen, wat gaat over de
zelfbeproeving. Ook wordt in de loop van de week aan de gemeente gelegenheid geboden tot
censura morum. Censura morum heeft ook plaats op de laatste kerkenraadsvergadering
voorafgaande aan het avondmaal. Het avondmaal zelf heeft in de eredienst plaats na de prediking.
Het avondmaal wordt zittend aan tafel gehouden. Zij is toegankelijk voor alle belijdende leden, tegen
wie geen maatregelen van tucht van toepassing zijn. Wanneer het avondmaal op zondag plaats
heeft, wordt in de avonddienst dankzegging voor het Heilig Avondmaal gehouden. Wanneer lidmaten
door ziekte of ouderdom niet in staat zijn naar de kerk te komen, kan op hun verzoek huisavondmaal
worden gehouden.

2.2.5 Huwelijksdienst

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. 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 klassiekgereformeerde huwelijksformulier gelezen, of een formulier dat inhoudelijk daarmee in
overeenstemming is. De keuze van de Schriftlezing en liederen wordt door de predikant gemaakt, in
overleg met het bruidspaar. Voorafgaande aan de trouwdag, wordt door de predikant 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 predikant 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.
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2.3 Aandachtspunten

1. Toegankelijkheid van de boodschap van de preek voor kinderen en jongeren.
2. De trouw in het bezoeken van de kerkdiensten, met name 's avonds.

2.4 Beleidsvoornemens

1. De toegankelijkheid van de kerkdiensten voor kinderen en jongeren bevorderen.
2. Het houden van preekbesprekingen; het aan de orde stellen van de prediking tijdens pastorale
bezoeken.
3. Het aan de orde stellen van een geregelde kerkgang op huisbezoeken
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Hoofdstuk 3 HET PASTORAAT
3.1 Inhoud en doelstelling

Als leden van hetzelfde Lichaam, heeft de gemeente om te zien naar elkaar, uit zorg voor elkaars
(geestelijk) welzijn. Hoewel pastorale zorg een roeping is voor alle gemeenteleden ten opzichte van
elkaar, is het een bijzondere roeping voor predikanten en ouderlingen. In navolging van de grote
Herder der schapen, Jezus Christus, verlenen zij herderlijke zorg aan de gemeenteleden.

3.2 Huidige karakteristiek

In principe is het het streven dat meelevende gemeenteleden die nog geen 80 jaar zijn, jaarlijks
huisbezoek krijgen van de ouderlingen. De gemeente is ingedeeld in twee wijken: wijk 1 Stedum en
wijk 2 alles buiten Stedum.
Er is één ouderling voor de wijk Stedum. Een tweede ouderling bezoekt de wijk Ten Post, Lellens,
Wittewierum en de verdere regio.
De 80+-ers worden bezocht door een bezoekgroep en 1 à 2 keer per jaar door de predikant. De
zieken worden in principe door de predikant bezocht, in samenwerking met de ouderlingen. Het
crisispastoraat wordt in principe door de predikant verzorgd. De nieuw-ingekomenen worden
bezocht door een kerkenraadslid om hen welkom te heten en om een vragenlijstje te bespreken om
de betrokkenheid vast te stellen.
Behalve door bezoeken wordt ook meeleven getoond aan zieken en jarigen van 70+ door de
bloemengroet uit de kerk. Er worden ook bloemen gegeven door de gemeente bij hoogtepunten als
jubilea enz.
Het pastoraat rond overlijden wordt verzorgd door de predikant in samenwerking met de
wijkouderling. Voor de uitwerking hiervan zie bijlage 1, getiteld ‘Rondom het overlijden’.

3.3 Aandachtspunten

1. Er zijn veel mensen ingeschreven als lid, die niet actief meeleven.
2. Er bestaat een zekere terughoudendheid om ziekten en andere problemen bij de kerkenraad te
melden. De predikant wordt daarvoor ook eerder benaderd dan de wijkouderling.

3.4 Beleidsvoornemens

1. Het continu aandacht houden voor omvang van de pastorale lasten.
2. Het innemen van een standpunt over de pastorale taak van onze gemeente bij niet-actieve leden.
3. Het elkaar als kerkenraad goed op de hoogte blijven houden van wat we horen in de gemeente.
4. Bevorderen van de benaderbaarheid van de wijkouderling.
5. Saamhorigheid van de gemeenteleden bevorderen.
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Hoofdstuk 4 CATECHESE
4.1 Inhoud en doelstelling

Catechisatie is de kinderen/jongeren van de gemeente de doop leren verstaan door middel van
geloofsonderricht, zodat zij:
-in staat zijn zelfstandig en bewust ja te zeggen op de doop in het openbaar (dan wel de doop aan te
vragen).
-willen gaan leven op een manier die waardig is aan de doop.
Het gaat in de catechese behalve om het overdragen van geloofskennis met hoofd, vooral om het
bijdragen aan het leren kennen met het hart van de Drie-enige God, Die in de doop Zijn verbond met
ons sluit.

4.2 Huidige karakteristiek

De catechese begint voor kinderen in groep 7, omdat zij leergierig zijn en er op school niet zoveel
meer gebeurt aan geloofsoverdracht, We behandelen in de jongste groep vooral Bijbelse
onderwerpen: hoofdlijn van de Bijbelse geschiedenis, taal en vorm van de bijbel et cetera.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de kerkgeschiedenis.
In de oudere groepen worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met de geloofsleer en
met de praktijk van het gemeente-zijn. Op catechisatie wordt veel aandacht gegeven aan het zelf
kunnen lezen van de bijbel.
Behalve de gewone catechese, wordt er ook belijdeniscatechisatie gegeven. De onderwerpen die aan
de orde komen hebben te maken met de geloofsleer. Het avondmaal krijgt veel aandacht. Ook komt
in ieder geval aan de orde wat de betekenis is van geloofsbelijdenis afleggen.

4.3 Aandachtspunten

1. De catechisanten gaan naar verschillende scholen, die niet evenveel aan geloofsoverdracht doen.
Dit komt terug in het kennisniveau.
2. De relatie kerk-school is er bijna niet.
3. Hoe wordt en blijft de kerkenraad meer betrokken bij de catechese?

4.4 Beleidsvoornemens

1. Het blijven zoeken naar een begrijpelijke overdracht van geloofskennis, met oog voor de eigen
situatie van de catechisant, door middel van gesprekjes en het evalueren of aankomt wat wordt
aangeboden.
2. Het ondersteunen van ‘thuis’ bij de geloofsoverdracht.
3. Het onderwerp catechese wordt aan het begin van het winterwerk expliciet aan de orde gesteld
op de kerkenraadsvergadering.
4. Een keer per jaar gaat een kerkenraadslid op bezoek tijdens een catechisatieles. Bij de club
gebeurt dit ook.
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Hoofdstuk 5 DIACONAAT
5.1 Inhoud en doelstelling

Het ambt van diaken is ingesteld om barmhartigheid te betrachten zowel in de gemeente zelf als in
de wereld om ons heen. De diaconie zamelt de gaven in van de gemeente, beheert deze, deelt uit
namens de gemeente en biedt hulp aan naasten in nood. Tevens probeert de diaconie de
hulpvragers daar waar mogelijk door te verwijzen (en zo nodig daarbij te helpen) naar sociale
instanties in ons land. Het is daarbij van belang dat hulpbehoevenden niet alleen worden geholpen
met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.

5.2 Huidige karakteristiek
5.2.1 Structuur Identiteit

Het college van diakenen bestaat ideaal gezien uit drie diakenen: een voorzitter, een penningmeester
en een secretaris. Momenteel bestaat het college uit twee diakenen.
De diaconie steunt diverse projecten in Nederland en wereldwijd, zowel op het gebied van diaconaat
als ook op het gebied van evangelisatie/zending.
Noodhulpaanvragen worden direct afgehandeld. Er staan zoveel mogelijk vaste bestemmingen op
het jaarlijkse collecterooster.
Aan het einde van het jaar worden aanvragen voor ondersteuning die niet op het collecterooster
staan beoordeeld.
Daarnaast wordt bij huwelijksjubilea in de gemeente, indien van toepassing, een bloemstukje
verzorgd door de diaconie.
De kosten voor de bloemen uit de dienst zijn voor de diaconie.
In plaats van bloemen krijgen kinderen bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname een attentie.
Het bijbehorende bezoekje om het cadeautje te bezorgen, gebeurt in overleg met de leiding van
zondagsschool of de club.
De diaconie draagt bij aan de Kerst-attentie voor zieken en ouderen.
Tevens wordt de kerktelefoonvoorziening (webradio via DCT-net) geregeld en ondersteund door de
diaconie .
Zaken voor de viering van het Heilig Avondmaal worden geregeld en als er huisavondmaal wordt
gehouden bij ouderen en/of zieken tijdens of na de dienst, gaat een diaken met de ouderling /
predikant mee, wanneer daar de mogelijkheid voor is.

5.2.2 Financiële middelen

De inkomsten bestaan voornamelijk uit de opbrengst van de collectes. De diaconie stelt iedere
maand een ander collectedoel of -doelen vast.
Er is een aantal vastgestelde collectes die elk jaar worden gehouden. De diaconie stelt deze vast,
waarbij zij rekening houdt met het karakter en de modaliteit van de gemeente. Daarnaast komen er
inkomsten van rente van spaartegoeden, erfpacht en vaste huur. Het beheer van de vaste huur en
pacht is in handen van het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen).
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5.3 Aandachtspunten

1. De inkomsten op de juiste / verantwoorde wijze verdelen over alle aanvragen.
2. Verwacht wordt dat er meer mensen in financiële problemen komen door de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen.

5.4 Beleidsvoornemens

1. De diaconie probeert zo goed mogelijk inkomsten en gaven op elkaar af te stemmen, waarbij het
streven is om geen winst te maken.
2. We proberen als diaconie gemakkelijk benaderbaar te zijn voor gemeenteleden en anderen die
een beroep willen doen op de diaconie.
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Hoofdstuk 6 ZENDING EN EVANGELISATIE
6.1 Inhoud en doelstelling

De Vader heeft de Zoon naar de wereld gezonden. De Zoon zendt Zijn discipelen vervolgens ook de
wereld in. Evenals de eerste discipelen van Jezus, worden ook wij gezonden. Het doel hiervan is het
bekend laten worden van het evangelie van Gods genade.
Als gemeente zijn we geroepen dit evangelie zichtbaar en voelbaar te maken voor onze omgeving. De
basis hierbij is de manier waarop wij samen als gemeente en persoonlijk in ons dagelijks leven
christen zijn. Steekwoorden hierbij zijn: liefde, gebed, eenheid, vergeving, bewogenheid.
Vervolgens is het ook onze roeping om onze zending te vertalen in concrete acties. Dit kan door het
plaatselijk organiseren van een activiteit, maar ook door het geldelijk ondersteunen van acties
wereldwijd.

6.2 Huidige karakteristiek
Zending valt onder de diaconie.
De diaconie steunt het werk van G.Z.B. en I.Z.B., maar ook van andere organisaties die zich
bezighouden met zending en evangelisatie. Daarnaast zijn er verschillende commissies werkzaam.
a. Christelijke werkgroep Ten Post e.o.
Een groep christenen uit verschillende kerken organiseert wisselende activiteiten om mensen in Ten
Post e.o. met het evangelie in aanraking te laten komen.
b. Zowel de I.Z.B. (Inwendige Zendings Bond) als de G.Z.B. (Gereformeerde Zendingsbond) hebben
een vaste plaats in het collecterooster.
De betrokkenheid op het werk van I.Z.B. en G.Z.B. wordt bevorderd met artikelen in het kerkblad / de
nieuwsbrief.
c. Vorming en toerusting
De kerkenraad stimuleert het getuigend christen-zijn van de gemeenteleden middels cursussen en de
prediking.
d. Plaatselijke evangelisatieactiviteiten.
Onze gemeente wil betrokken zijn bij en zich actief inzetten voor plaatselijke activiteiten, zoals een
Open-kring, een tentdienst of evangelisatieweekend.

6.3 Aandachtspunten

1.Het uitdragen van het evangelie in de directe omgeving, wordt door veel gemeenteleden als
moeilijk ervaren.
2. Er zijn gemeenteleden die ons vertegenwoordigen bij een bepaalde activiteit (bijv. Springtime
Connect), die dit alleen of samen doen.
3. We hebben ook veel leden die niet-actief meeleven.
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6.4 Beleidsvoornemens

1. Betrokkenheid van de gemeenteleden bij diverse projecten blijven bevorderen.
2. Zoeken naar wegen om de gemeente toe te rusten om vrijmoedig te kunnen getuigen in directe
omgeving.
3. Ondersteuning van gemeenteleden die ons vertegenwoordigen blijft belangrijk.
4. Hoe kunnen we de randkerkelijken van onze gemeente bereiken met het evangelie.

15

Hoofdstuk 7 JEUGDWERK
7.1 Inhoud en Doelstelling

De kinderen en jongeren van de gemeente zijn helemaal deel van de gemeente. Want God heeft Zijn
verbond met hen gesloten, ze mogen gedoopt zijn. De gemeente heeft de taak, samen met de
ouders, om kinderen en jongeren in te wijden in de geheimen van de doop.
Het is daarom ook belangrijk dat zij zich thuis voelen in de gemeente en dat zij ook een eigen plekje
hebben in het grotere geheel. Het is belangrijk als de jeugd de gemeente kan ervaren als een veilige
thuishaven in de wereld. In een veilige sfeer kunnen kinderen de geborgenheid ervaren die de Here
Jezus geeft, en kunnen jongeren groeien in de navolging van Christus. Daarbij moedigen we jongeren
aan hun eigen inbreng te geven in de gemeente, en kijken we steeds hoopvol uit naar nieuwe
belijdende leden van de gemeente.

7.2 Huidige karakteristiek
7.2.1 Oppas

Er is op de eerste zondag van de maand kinderoppas in het Hervormd Centrum tijdens de
morgendienst en verder op aanvraag, voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ook oudere kinderen zijn
welkom, omdat er momenteel geen zondagsschool is.

7.2.2 Zondagsschool
Aangezien er op dit moment bijna geen kinderen zijn in de leeftijd van vier tot tien jaar, is er nu geen
zondagsschool. Op het moment dat er vraag naar is, zal het weer opgestart gaan worden.

7.2.3 Jeugdwerk

Er is een jeugdclub, die regelmatig (ongeveer één keer in de drie weken in het winterseizoen)
bijeenkomt. Voor de pauze wordt er aan de hand van de Bijbel een thema uitgewerkt. Na de pauze is
er tijd voor ontspanning, bijv. een spel of creatief bezig zijn.
Financieel valt het clubwerk onder de kerkvoogdij.

7.3 Aandachtspunten
1. Oudere jeugd haakt soms af in de gemeente.
2. Weinig regionale betrokkenheid en overleg jeugdwerk.
3. Betrokkenheid en ondersteuning leiding club vanuit de kerkenraad.
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7.4 Beleidsvoornemens
1. Zoeken naar manieren om jongeren meer betrokken te laten zijn bij de gemeente en waar
mogelijk verantwoordelijkheid geven.
2. Structureel aandacht geven aan club en catechisatie om leiding te ondersteunen.
3. Zondagsschool weer opstarten zodra er vraag naar is.
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Hoofdstuk 8 VORMING EN TOERUSTING
8.1 Inhoud en doelstelling

Het vormings-en toerustingswerk in de gemeente is een vorm van voortgezet geloofsonderricht, al
dan niet toegespitst op een bepaalde concrete situatie, als gezin of kerkenraad. Het doel van dit werk
is te komen tot een dieper verstaan van de Schriften:
-om vruchtbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk
-om antwoorden te vinden op concrete vragen in heden
-om bemoedigd te worden.

8.2 Huidige karakteristiek

Behalve in de prediking, krijgt het vorming- en toerustingswerk in de gemeente op de volgende
plaatsen gestalte:
-Kringwerk: er zijn meerdere kringen in onze gemeente, waaronder een Bijbelkring. Op de Bijbelkring
wordt afwisselend een Bijbelboek uit het Oude of het Nieuwe Testament besproken, of een bijbels
thema. Aan de hand van gespreksvragen wordt ernaar gestreefd de betekenis van het
Schriftgedeelte voor ons leven nu duidelijk te krijgen. Behalve de Bijbelkring, zijn er, afhankelijk van
de vragen vanuit de gemeente, ook andere kringen die georganiseerd worden rondom een bepaalde
categorie uit de gemeente, zoals een gezinskring, of een jonge-lidmatenkring. Op deze laatste soort
kringen staan belangrijke levensvragen centraal, die we vanuit de Bijbel proberen te bespreken.
-Verenigingen: er is in onze gemeente een mannenvereniging. De mannenvereniging doet aan
bijbelstudie aan de hand van het blad De Hervormde Vaan. Er is veel gelegenheid voor gesprek. De
leiding van de mannenvereniging is in handen van het bestuur.
-Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Onstwedde (PKN) en Groningen.

8.3 Aandachtspunten

1. Het toerusten van ouders is een blijvend punt van aandacht.
2. Na de catechese contact onderhouden met de jong volwassenen/-kring.
3. Er zijn een aantal gemeenteleden die geen kring hebben waar ze zich bij aan kunnen of willen
sluiten.

8.4 Beleidsvoornemens

1. Het zoeken naar mogelijkheden om ouders te ondersteunen in hun opvoedingstaak.
2. Het stimuleren naar de groei van Bijbelkringen, bijv. door een brief aan alle gemeenteleden aan
het begin van het winterseizoen.
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Hoofdstuk 9 HET BEHEER
9.1 Inhoud en doelstelling

Het college van kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij draagt zorg
voor het beheer van de bezittingen en zorgt voor het werven van geld.
Het college heeft de volgende doelstellingen, genoemd in prioriteit:
–het beschikken over en verkrijgen van voldoende middelen om de erediensten en het pastoraat
goede doorgang te laten vinden.
–het zorg dragen voor de kerkelijke gebouwen en de pastorie.
–het onderhouden van het Hervormd Centrum, als locatie voor het verenigingswerk.

9.2 Huidige karakteristiek
9.2.1 Structuur

Het college bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en een kerkrentmeester die geen deel
uitmaakt van de kerkenraad..
De gemeente S.L.W.T. heeft een predikantsplaats die voor 10/12de wordt bezet. Het beheer van de
kas is onder verantwoording van twee kerkrentmeesters.
Voor het beheer van het Hervormd Centrum is een speciale commissie benoemd. Deze commissie
vergadert zelfstandig en neemt in overleg met het college, beslissingen inzake het onderhoud en de
exploitatie van het Centrum.
Voor het schoonhouden en klaarmaken van de kerk voor de erediensten, heeft het college kosters
ter beschikking die hun werk op vrijwillige basis verrichten. Ook het maaien van het gras rondom de
pastorie wordt door vrijwilligers gedaan.
Voor de begraafplaats in Lellens is iemand beschikbaar die tegen een vergoeding het gras maait. De
begraafplaats te Lellens is nog in gebruik.

9.2.2 Gebouwen

Het college heeft twee monumentale kerkgebouwen onder haar beheer, te weten de
Bartholomeüskerk te Stedum en de kerk van Lellens. De kerken zijn aangemerkt als Rijksmonument.
Om de Bartholomeüskerk in goede staat te houden is de Stichting Vrienden van de
Bartholomëuskerk opgericht in augustus 2018.
Het verhuur van de kerken aan derden gebeurt in overleg met de kerkenraad.
De pastorie is verkocht en aan de predikant is een andere woning ter beschikking gesteld.
Het Hervormd Centrum is een voormalig schoolgebouw en biedt o.a. ruimte aan verenigingen, clubs
en oppas.

9.2.3 Financiële middelen

Ongeveer de helft van de inkomsten bestaat uit de opbrengsten van renten en pacht. Het overige
gedeelte brengt de gemeente op met Kerkbalans en via de collecten tijdens de kerkdiensten.
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9.3 Aandachtspunten

1. Het blijft een punt van aandacht om de begroting sluitend te houden.

9.4 Beleidsvoornemens

1. Het in goede staat houden van de kerkgebouwen.
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Bijlage 1: rondom het overlijden van gemeenteleden
1. Afkondiging in de kerkdienst

Redenen waarom niet tussen de andere afkondigingen:
-Het kan schokkend zijn, maar de (aanvankelijke) verwerking van die schok krijgt op dat moment
geen ruimte.
-De overgang van tijd naar eeuwigheid is een gebeurtenis van een andere orde dan de meeste
afkondigingen.
-Voor familieleden/nauw betrokkenen kan het anders wat ‘koud’ overkomen.
In welke vorm een overlijden afkondigen:
1. Aan het slot van de gewone afkondigingen wordt de gemeente gevraagd om te gaan staan,
vanwege een afkondiging van overlijden van een gemeentelid.
2. De ouderling van dienst meldt dat op …(datum)… is overleden …(persoon)…. Hierna wordt een
moment van stil gedenken gehouden.
3. Na een korte stilte (het kan ook ervoor) wordt een woord uit de Bijbel gelezen (bijv. Johannes 11:
25: Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven,ook al is hij
gestorven’.)
4. Daarna wordt het aanvangslied gezongen (eventueel een vers dat op de kaart staat / of waar de
overledene of familie een band mee had/heeft).
2. Contact met de familie
De predikant is degene die de eerste verantwoordelijkheid draagt bij het organiseren van de
kerkelijke kant van de begrafenis. Daarom is het ook zijn taak om, behalve het pastorale aspect, zorg
te dragen voor het inventariseren van een aantal zaken die op korte termijn geregeld moeten
worden:
-inventariseren van gegevens voor de liturgie. Daarbij moet gedacht worden aan het Schriftgedeelte
en liederen om te zingen; een lied onder het uitdragen; eventuele sprekers van de familie: een ‘in
memoriam’, gedicht en of een dankwoord. Het kader waarbinnen de wensen een plaats kunnen
krijgen, wordt vermeld onder 3. Dienst van Woord en gebed.
-organist: is er een voorkeur?
-kerktelefoon/cassette: bestaat er de wens dat de dienst wordt opgenomen;
is er bezwaar tegen een uitzending via internet?
-de hoeveelheid liturgieën die gedrukt moeten worden (het is de huidige
praktijk dat de predikant voor het maken en vermenigvuldigen van de liturgieën zorgt).
3. Dienst van Woord en gebed
In het gesprek met de familie is het aan de predikant om de wensen van de familie te bespreken en
te beoordelen. Vaak gaat dit in goede harmonie. Soms komen er vragen die lastiger zijn. Het is niet
mogelijk om voor alle mogelijke situaties van te voren regels te bedenken. Daarom is het goed een
aantal punten te benoemen, die het kader aangeven waarbinnen de predikant (in overleg met de
kerkenraad) de verzoeken kan beoordelen.
Uitgangspunten:
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-Hoewel de Dienst van Woord en gebed officieel geen eredienst is onder ambtelijke
verantwoordelijkheid, is het wel gebruikelijk dat, wanneer er een predikant voorgaat, de dienst als
zodanig wordt ingevuld: er zijn ambtsdragers, er is de handdruk, en votum/groet en de zegen
worden uitgesproken. De relatie met de plaatselijke gemeente zet een duidelijk stempel op het
karakter van de dienst. Het Woord van God behoort centraal te staan.
-Een rouwdienst heeft een bijzonder karakter, omdat daarin ook de inbreng van de familie een plaats
heeft. Zij kunnen liederen en ook een Schriftgedeelte aandragen. De liederen behoeven niet alleen
uit het Liedboek voor de Kerken te komen, maar kunnen ook uit andere bundels worden gekozen.
Deze liederen dienen wel in overeenstemming te zijn met Schrift en belijdenis. Dit geldt ook voor een
eventueel verzoek tot het draaien van een muziekstuk.
-Gebruiken die in strijd zijn met de Reformatorische traditie worden gemeden: bijvoorbeeld geen
kaarsen in de kerk tijdens een rouwdienst; of het toezingen of toespreken van de overledene. Het
laatste is niet helemaal te voorkomen, omdat in een ‘in memoriam’ dit wel eens voorkomt.
Wanneer de familie zich niet kan vinden in dit kader, moet worden aangeraden dat men het
kerkgebouw huurt en een spreker inschakelt.
4. Nazorg
Wanneer er familie van de nabestaande lid is van onze gemeente zorgt de predikant en ook de
kerkenraad dat er voldoende begeleiding en ondersteuning is voor het traject daarna. Dit kan van
persoon tot persoon verschillen.
5. Wat in geval van crematie?
Cremeren is een heidens gebruik, in strijd met de Christelijke gedachte om in de navolging van Jezus
ook te worden begraven, in de hoop op de opstanding.
Begraven worden is het christelijke gebruik na overlijden.
Tot op heden bestond er de regel dat in het geval van crematie er eventueel een bijeenkomst met de
predikant in het Hervormd Centrum kon zijn, waarna de familie en de begrafenisondernemer
vervolgens zonder predikant naar het crematorium konden gaan. Door deze regel wordt de
onverenigbaarheid van cremeren en het evangelie gesymboliseerd. Dit kan worden gehandhaafd.
Een andere optie is om een en ander te laten afhangen van de situatie.
Wanneer de familie afziet van de eigen predikant wanneer de bovenstaande regel wordt
gehandhaafd, heeft dat als consequentie dat ze het evangelie op de begrafenis niet of anders horen
omdat er dan een keuze gemaakt wordt voor een andere spreker. We staan dan voor het kiezen uit
twee kwaden: of we houden ons aan de symbolische scheiding tussen Woordverkondiging en
crematie, of we kunnen de indruk wekken dat we wel voor cremeren zijn.
De procedure behoort zo te zijn dat in een gesprek duidelijk wordt aangegeven dat evangelie en
cremeren onverenigbaar zijn en dat er daarom geen kerkdienst gehouden wordt, noch in het
Hervormd Centrum, noch in het crematorium. Maar als gastspreker wil de predikant aanwezig zijn
om te spreken over het evangelie van Jezus Christus en wil meedenken over het vormgeven van de
bijeenkomst. Op deze wijze ga je twee mijl mee, zonder dat je je principes verloochent.
6. Het gedenken van hen die gestorven zijn
Het is algemeen gebruik in de christelijk kerk om één keer per jaar de in het afgelopen jaar overleden
gemeenteleden te herdenken, voor Gods aangezicht.
Doel ervan:
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-Verdriet en gemis een plek geven en bewust zijn. Voor wie rouwen. En ook voor wie niet rouwen,
het is vaak moeilijk te blijven meeleven, rouwenden voelen zich na verloop van tijd alleen in hun
verdriet.
-Herinnering aan het sterven én aan de eeuwigheid van de HERE God (‘gedenkt te sterven’ én ‘richt u
op Hem die eeuwig leven heeft en geeft’!)
Vorm:
> Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór de 1e adventszondag) worden in de
voorbede de namen van de overledenen genoemd. Er wordt dan gelijk gebeden voor degenen die
nauw met hen verbonden waren. Er wordt geprobeerd dit niet een avondmaalsdienst te laten zijn.
> Het geheel wordt ingebed in een dienst die gaat over de eeuwigheid van de HERE, en over het
eeuwige leven.
In het decembernummer van het kerkblad / nieuwsbrief worden de namen van hen die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden opgenomen, met daarbij enige bemoedigende woorden van
de predikant.
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