
Actualisatie van het beleidsplan van 2013 tot 2017: 
Een up-date voordat er gewerkt wordt aan een nieuw beleidsplan. 
t.b.v. de KRvergadering van 25 januari 2018. 
 
Het begint met de diaconie, dan het CvKRM en tot slot het pastoraat: 

Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Borne 2018-2022 

Visie 

“De kerk heeft de opdracht naar mensen om te zien, zowel pastoraal als diaconaal”, 
aldus het beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Borne. Omzien 
naar elkaar doet de diaconie door het uitvoeren van haar eigen beleidsplan, dat 
hierop gebaseerd is. 
De diaconie werkt voor een deel achter de schermen. Hulp vragen of aangeboden 
krijgen is niet voor iedereen makkelijk. Het is belangrijk dat mensen op de discretie 
van de diaconie kunnen vertrouwen. Maar ook in het zicht van de gemeente en de 
mensen buiten de kerkelijke gemeente, voert de diaconie veel activiteiten uit. De 
diaconie is binnen de Protestantse Gemeente Borne verantwoordelijk voor de 
volgende drie taken: 

 een open oog hebben voor kwetsbare mensen en mensen die onrechtvaardig 

worden behandeld binnen en buiten de gemeente en binnen en buiten stad- 

en landgrenzen; 

 een bijdrage leveren aan de vorming en uitvoering van het beleid van de 

Protestantse Gemeente Borne; 

 het bij elkaar brengen, beheren en besteden van de diaconale gelden. 

Deze taken betekenen onder meer dat de hulpverlening van de diaconie zich niet 
beperkt tot de eigen (kerkelijke) gemeente. Er wordt contact onderhouden en 
samengewerkt met andere kerkgenootschappen en andere hulpverlenende 
instanties in Borne. 
In het Activiteitenoverzicht wordt uitvoerig toegelicht hoe de diaconie haar activiteiten 
uitvoert. 

Samenstelling en vergaderingen 

De diaconie bestaat uit minimaal 5 diakenen, waaronder in ieder geval een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. De diaconie streeft naar een goede mix 
tussen werkende en niet-werkende diakenen, omdat soms ook op doordeweekse 
dagen diensten gehouden worden en omdat het organiseren van de verschillende 
activiteiten ook door de week heen om tijd en aandacht kan vragen. 
De diaconie vergadert 10 keer per jaar. Daarnaast neemt iedere diaken deel aan de 
maandelijkse kerkenraadsvergadering. Eén keer per jaar wordt gezamenlijk 
vergaderd met de pastorale raad. De voorzitter van de diaconie is lid van het 
moderamen. 
De diakenen worden in hun taken bijgestaan door diaconaal medewerkers. Zij 
voeren onder verantwoordelijkheid van één van de diakenen praktische taken uit 
voor de diaconie. Bij deze taken zijn in sommige gevallen ook weer meerdere 
vrijwilligers betrokken. Het contact met de diaconaal medewerkers wordt in ieder 
geval onderhouden door hen periodiek uit te nodigen in de diaconievergadering. 
Waar nodig kunnen de diaconaal medewerker en de verantwoordelijke diaken 
onderling contact hebben over de uitvoering van de taken. 
Verder werkt de diaconie met collectanten (oud-diakenen), die meedraaien in het 
collecterooster. 



Tenslotte kan, indien nodig, een notulist verbonden zijn aan de diaconie. 
De actuele taakverdeling van de diaconie staat vermeld op 
www.pgborne.nl/diaconie/samenstelling. 

Financiën 

De penningmeester van de diaconie stelt jaarlijks voorafgaand aan een nieuwe 
kalenderjaar de begroting op en na afloop van een kalenderjaar de jaarrekening. 

Inkomsten 

De diaconie ontvangt inkomsten uit collectes en giften. Verder ontvangt zij inkomsten 
uit het vermogen, dat op spaarrekeningen staat en gedeeltelijk belegd wordt.  
Sinds 2010 is bewust ingeteerd op het relatief hoge vermogen, dat was ontstaan na 
het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Op deze 
manier werd het vermogen gebruikt voor diaconale doelen en niet enkel voor het in 
stand houden van een bepaald bedrag op de rekening. In verband met de lage 
rentestanden van de afgelopen jaren, zal de diaconie de komende jaren echter 
proberen de inkomsten weer in balans te brengen met de uitgaven. Er zal daarom 
minder ingeteerd worden op het vermogen. Op basis van de begroting wordt jaarlijks 
bepaald of er verder ingeteerd wordt. De diaconie heeft voorlopig vastgesteld dat het 
vermogen niet onder de € 75.000,- mag komen. 

Uitgaven 

De diaconie besteed haar geld aan de activiteiten die verderop in het 
activiteitenoverzicht genoemd worden. 
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de vele verzoeken om financiële 
hulp die de diaconie gedurende het hele jaar van uiteenlopende organisaties 
ontvangt. Deze hulpvragen worden op een lijst verzameld. Twee keer per jaar wordt 
de financiële stand van zaken van de diaconie besproken, om zo ook tijdig extra 
giften te kunnen honoreren. 
Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op de diaconie (o.a. door Kerk In Actie) om 
deel te nemen aan projecten of om een collecte ter beschikking te stellen voor een 
ramp die ergens op de wereld heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal zij de gemeente 
middels de zondagsbrief attenderen op die nood en bekend maken waar zij hun 
giften naartoe kunnen overmaken. 
Inkopen die nodig zijn voor het functioneren van de diaconie worden zoveel mogelijk 
lokaal en fairtrade gedaan. 

 

Activiteitenoverzicht 

Auto- en klussendienst 

Mensen kunnen bij de diaconie terecht voor praktische hulp. De klussendienst is 
bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben in en om het huis. Voor gemeenteleden 
die niet zelf naar de kerk kunnen, is er de autodienst: vrijwilligers halen hen op voor 
de kerkdienst en brengen hen na afloop weer naar huis. 

Bezorgdienst Zondagsbrief 

De Zondagsbrief is te lezen op de website van de kerk. Mensen die geen 
internetaansluiting hebben en/of gebruik maken van de Kerkomroep kunnen de 
Zondagsbrief, en indien van toepassing een liturgie, wekelijks thuisbezorgd krijgen. 

Bloemengroet 

Gemeenteleden van 80 jaar en 85 jaar of ouder ontvangen een bloemetje voor hun 
verjaardag, die hen gebracht wordt door een ouderling dan wel een pastoraal 
medewerker. Gemeenteleden die 81,82,83 of 84 worden ontvangen een kaart. 

http://www.pgborne.nl/diaconie/samenstelling


Gemeenteleden in bijzondere omstandigheden ontvangen bloemen uit de kerkdienst. 
Deze bloemen worden gebracht door de ouderling en eventueel de diaken van 
dienst. In principe één boeket per dienst, op verzoek van de predikanten kan er 
incidenteel een extra boeket zijn. 

Boodschappenmand 

"Voor veel gezinnen is het anno 2017 nog steeds moeilijk om een fatsoenlijke 
maaltijd op tafel te zetten," schrijven de Voedselbanken. In de hal van de kerk en in 
het Dijkhuis staat iedere zondag een mand waarin houdbare levensmiddelen gedaan 
kunnen worden. Deze worden gedoneerd aan de Voedselbank in Borne. Daarnaast 
kunnen gemeenteleden geld doneren aan de diaconie. Van dit geld worden 
levensmiddelen gekocht die naar de Voedselbank gaan. 

Collecterooster 

Het collecterooster wordt jaarlijks opgesteld door de diaconie, nadat het 
kerkdienstrooster door de kerkenraad is vastgesteld. Het collecterooster wordt 
uiterlijk in november vastgesteld door de kerkenraad. Vooraf wordt het 
collecterooster binnen de diaconie besproken en afgestemd met het college van 
kerkrentmeesters. 
De uitgangspunten bij het opstellen van het collecterooster zijn: 

 verdeling diaconie/kerkrentmeesters ca. 50/50; 

 naast algemene diaconiecollectes, wordt er zowel voor KIA als voor 

plaatselijke doelen gecollecteerd; 

 tijdens de Paascyclus vindt er alleen een collecte plaats op Witte Donderdag 

en niet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; 

 de ZWO-commissie stelt de doelen vast voor de ZWO diensten. 

Contact met pastorale raad 

Eén keer per jaar vergadert de diaconie samen met de pastorale raad. De agenda 
voor dit overleg wordt gezamenlijk vastgesteld. Het doel van deze vergadering is om 
verbinding te leggen tussen diaconie en pastoraat. 

Jeugddiaconaat 

In de diaconie zit in principe één jeugddiaken, die ook lid is van de Jeugdraad. Er 
wordt op verschillende manieren gewerkt met diaconale activiteiten voor kinderen en 
jongeren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 het spaardoel van de kindernevendienst, waardoor kinderen zich bewust 

worden van manieren waarop ze anderen in nood kunnen helpen; 

 een regelmatig terugkerende High Tea voor specifieke doelgroepen, zoals 

nieuw-ingekomenen, waarbij jongeren helpen bij de praktische voorbereiding 

door bijvoorbeeld dingen te bakken; 

 de Nacht zonder Dak, waarbij jongeren zich laten sponsoren om een nacht in 

een zelfgemaakt kartonnen hutje te slapen, waarmee zij geld inzamelen voor 

dakloze jongeren in andere landen. 

Kerkomroep 

Elke zondagochtend wordt via de Kerkomroep een uitzending verzorgd vanuit de 
Oude Kerk voor mensen die gedurende langere tijd niet in staat zijn om de 
kerkdiensten te bezoeken. Ook andere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten 
kunnen uitgezonden worden. De organisatie van de zaken rondom het uitzenden van 
kerkdiensten ligt sinds jaar en dag in handen van de diaconie. De coördinatie wordt 



verzorgd door één van de diakenen, wiens naam en bereikbaarheid vermeld staan in 
het kerkblad en op de website. 
Deze uitzendingen zijn voor gemeenteleden te volgen via de website 
www.kerkomroep.nl. Gemeenteleden die hier gebruik van maken, worden ook 
verzocht hieraan financieel bij te dragen. Voor het lenen van apparatuur (indien 
noodzakelijk) wordt een geringe vergoeding gevraagd. Via de website, maar ook op 
persoonlijke aanvraag, wordt instructie gegeven. 

Ondersteuning van mensen met financiële problemen/Noodhulp 

De diaconie besteedt aandacht aan gezinnen en individuele personen in 
probleemsituaties. Hoewel de diaconie geen structurele financiële hulp kan bieden 
worden vaak goede oplossingen gevonden. Hiervoor wordt ook samengewerkt met 
het Noodfonds Borne. De diaconie wil naast het bieden van financiële hulp in de 
vorm van een lening ook aandacht besteden aan het weer gezond krijgen van de 
financiële huishouding om te streven naar het voorkomen van herhaling van 
problemen. 
Andere ondersteuning wordt in praktische vorm gegeven, bijvoorbeeld door: 

 het geven van een kerstattentie/sinterklaasbijdrage aan gezinnen met een erg 

krappe beurs (dit laatste in samenwerking met de katholieke Caritas); 

 de Werkgroep Vakantie en Vrije tijd, die zorgt voor mogelijkheden om op een 

vakantie te gaan of een dagje uit te gaan als daarvoor al jaren de financiële 

mogelijkheden ontbreken. 

Voor de diaconie is het daarnaast belangrijk om oog te houden voor mensen die zich 
altijd goed hebben kunnen redden, maar dat tegenwoordig niet meer kunnen. Omdat 
banen voor onbepaalde tijd niet meer vanzelfsprekend zijn, het aantal 
echtscheidingen toeneemt en subsidies en belastingverlichting afnemen, kan het zijn 
dat meer mensen zich in financiële zin niet meer kunnen redden. Dit kan leiden tot 
vereenzaming en sociaal isolement. Het is niet voor de hand liggend dat deze 
mensen zich vanzelf melden bij de diaconie, terwijl de diaconie wel (ook zonder 
direct zelf de oplossing te weten) een luisterend oor kan bieden en mee kan denken 
in oplossingen in de ontstane situatie. 
In de komende jaren wil de diaconie op dit vlak blijven samenwerken met Caritas en 
de st. Vincentiusvereniging. Verder moet er besluitvorming gaan plaatsvinden ten 
aanzien van onze participatie in de stichting Noodfonds Borne. Aanvullend daarop 
zal de samenwerking met Wijkracht Borne zich verder moeten ontwikkelen. 

Oogstdienst: attenties ouderen en zieken 

De diaconie verzorgt rondom de oogstdienst een attentie voor ouderen vanaf 80 jaar 
en langdurig of ernstig zieke gemeenteleden. Per pastorale eenheid (alleenstaand, 
echtpaar of gezin) wordt één attentie bezorgd. 
De verspreiding van de attenties vindt plaats door de gemeenteleden, vanuit de 
oogstdienst. 

Ouderenkerstfeest 

Ieder jaar organiseert de diaconie samen met de baptistengemeente en de 
doopsgezinde gemeente het ouderenkerstfeest. Gemeenteleden van 71 jaar en 
ouder worden voor dit kerstfeest uitgenodigd. 

Participatieraad (WMO/WWB) 

De diaconie wil graag binding hebben met de burgerlijke gemeente over wat er op 
het gebied van de Participatiewet gebeurt. De diaconie onderzoekt hoe zij dat het 
beste vorm kan geven. 

http://www.kerkomroep.nl/


Twenteweek Roosevelthuis 

Samen met de diaconieën van omliggende gemeenten in Twente neemt de diaconie 
deel aan de zgn. Twenteweek in het Roosevelthuis in Doorn. Ouderen uit de 
gemeente – die zelf niet meer in staat zijn om op vakantie te gaan en die eventueel 
lichte zorg en begeleiding nodig hebben – worden in de gelegenheid gesteld een 
week vakantie te houden. De diaconie staat garant voor afname van een aantal 
plaatsen en stelt, indien nodig, een financiële tegemoetkoming in de kosten 
beschikbaar. Tijdens de week is er een bezoekdag, waarvoor ’s avonds een 
afvaardiging van de diaconie en indien mogelijk een predikant op bezoek gaat in het 
Roosevelthuis. 
Gemeenteleden worden over deze vakantieweek geïnformeerd via Onderweg en de 
Zondagsbrief. Via pastoraal medewerkers en predikanten kunnen gemeenteleden 
aangemeld worden voor een vakantie. Van de gemeenteleden die deelnemen wordt 
een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd 

Viering Heilig Avondmaal (ook: Huisavondmaal/Avondmaal in kleine kring) 

Bij diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, hebben de dienstdoende 
diakenen de taak de tafel voor te bereiden, in afstemming met de koster. Tijdens de 
dienst assisteren de diakenen de predikant bij het delen van het brood en de wijn. 
Voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en niet naar de kerk kunnen komen 
bestaat de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren op een doordeweekse dag. 
Een predikant, diaken en pastoraal medewerker zullen er dan bij aanwezig zijn. 
Er wordt twee keer per jaar, in maart en oktober, op woensdagmiddag een 
avondmaalsviering ‘in kleine kring’ gehouden op het koor in de Oude Kerk. Hier 
kunnen mensen aan deelnemen, die een gewone dienst niet (meer) kunnen of willen 
bijwonen. 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De ZWO-commissie draagt zorg voor de bewustwording van het belang van zending 
en werelddiaconaat in de gemeente. De ZWO-commissie ondersteunt hiermee de 
missionaire en diaconale taak van de gemeente door het verstrekken van informatie, 
het onder de aandacht brengen van projecten en het organiseren van ZWO-diensten 
(twee per jaar). 
De commissie geeft financiële steun aan doelen in het buitenland. Daarnaast wordt 
rond Pasen de paasactie uitgevoerd voor gevangenen in binnen- en buitenland en 
voert de ZWO-commissie de najaarszendingsactie uit. 
Het actieplan van de commissie wordt ieder jaar aan de diaconie en aan de 
kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Eén van de diakenen heeft zitting in de 
ZWO-commissie. 
 
 
Update 2018  
5.7. Financiën en beheer (college van kerkrentmeesters) 
 5.7.1. Visie  
De gemeente is zich bewust van de uitgaven : traktementen van de predikanten, 
salarissen van kosters, organisten, administratief personeel en onderhoud 
gebouwen. *Deze moeten worden bekostigd uit de inkomsten uit levend geld en 
voor een gedeelte uit de rente op de financiële activa. Deze wetenschap leidt tot 
de noodzaak van een voortdurende voorlichting over de financiële omstandigheden 
waarin de gemeente verkeert. Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt in de 
besteding van de beschikbare financiële middelen is het een uitgangspunt van beleid 



dat investeren in mensen voorrang heeft boven investeren in materiële zaken. Het 
hebben van pastorieën raakt uit de tijd.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
2018 
*Deze moeten worden bekostigd uit de inkomsten uit levend geld en voor een 
gedeelte uit rendement  op de financiële activa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
5.7.2. Huidige stand van zaken*  
De Protestantse Gemeente te Borne heeft – afgezien van financiële reserves – 
weinig bezittingen die een structurele bron van inkomsten vormen. Twee van de drie 
gebouwen waar erediensten worden gehouden, zijn eigendom van de gemeente. In 
eigendom zijn verder:  
+ Gebouw De Potkaamp  
+ Woning Oude Kerkstraat, voormalige kosterswoning, momenteel in verhuur  
+ Woning Clematishof, pastorie;  
+ Woning Hulst; voormalige pastorie;  
+ Woning Deldensestraat, voormalige pastorie van de Nieuwe Kerk, in 2012 
verbouwd en opgeknapt als jeugdaccommodatie en overdag in verhuur voor 
kinderopvang. Daarnaast wordt een pand aan de Nieuwe Markt gehuurd als pastorie.  

2018 
Huidige stand van zaken*  
+ We hebben nog 1 gebouw voor de erediensten 
+Woning Clematishof is verkocht 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
Het College van Kerkrentmeesters houdt alle ruimten in goede conditie. *De 
financiële huishouding is de laatste jaren sluitend geweest of heeft een licht positief 
saldo laten zien. De verhouding tussen de baten van levend geld en rente/onroerend 
goed baten (inkomsten dood geld) wordt steeds slechter (in 2011 43% terwijl 
landelijk 15%). Dit wordt veroorzaakt door het relatief grote eigen vermogen.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
2018 
*De financiële huishouding is de laatste jaren verliesgevend geweest . 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
 
5.7.3. Doelen en aandachtspunten  

*Doel is om de financiële huishouding sluitend te houden. Door teruglopende 
inkomsten wordt er nadrukkelijker nagedacht over andere methoden van geldwerving 
in de vorm van bijzondere acties. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren een speciale 
brief krijgen om hen op deze manier bekend te maken met de noodzaak van 
financiële inkomsten. 
 De kerkrentmeesters komen met een plan voor aanvullende geldwerving. Ook wordt 
gezocht naar mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren. Om de lasten en 



baten in evenwicht te houden is een gezond financieel beheer nodig. Zonder 
aanpassingen in het huidige beleid (vanaf 2008) zullen er op korte termijn structurele 
tekorten ontstaan. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
2018 
*Doel is om de financiële huishouding sluitend te krijgen. 
 Door teruglopende inkomsten wordt er nadrukkelijker nagedacht over andere 
methoden van geldwerving in de vorm van bijzondere acties.  
Een voorbeeld hiervan is dat jongeren en 3 geselecteerde groepen naar leeftijd voor 
Actie Kerkbalans een speciale brief krijgen  om gemeenteleden op deze manier 
bekend te maken met de noodzaak van financiële inkomsten. 
 De kerkrentmeesters komen met een plan voor aanvullende geldwerving. Ook wordt 
gezocht naar mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren. Om de lasten en 
baten in evenwicht te houden is een gezond financieel beheer nodig. Aanpassing in 
financieel beheer heeft plaatsgevonden door vrijkomend vermogen uit spaargelden 
te gaan beleggen. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.     
De Burgerlijke Gemeente stimuleren  voor speciale actie behoud en onderhoud Oude 
Kerk, als gezichtsbepalend monument voor  Borne.                                                                 

2018 
Actie Kerkbalans  
De verwachte daling van AKB is voor 2018      voor 2019      voor 2020  
2016        %         2017           % 

 
 
2018 
* De Nieuwe kerk is in 2016 verkocht   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
De voormalige pastorie aan de Hulst zal enigszins worden opgefrist en vervolgens 
verhuurd worden. Op termijn zal het worden verkocht; een en ander is afhankelijk 
van marktontwikkelingen.  
 
Dijkhuis  

*Met betrekking tot het Dijkhuis dient op korte termijn een heroverweging plaats te 
vinden. Dat heeft primair te maken met de afloop van het tijdelijk dienstverband ds. 
Van Houwelingen, op 1 juli 2014. Maar ook het feit dat er veranderingen zijn te 
verwachten met betrekking tot de exploitatie van de kapel in het Dijkhuis (ook als 
gevolg van sluiting van de Theresiaparochie) maakt een heroriëntatie noodzakelijk. 
Uitgangspunt is om, ook gelet op de financiële positie van onze gemeente, zo min 
mogelijk externe predikanten in te huren. Het is belangrijk bij de toekomstplannen 
voor het Dijkhuis de vaste groep bezoekers van de Dijkhuisdiensten te betrekken. 
Dat willen we al dit jaar gestalte geven zodat er in het voorjaar van 2014 een 
perspectief ligt voor de korte en lange termijn. Concreet wordt voorgesteld om op 
korte termijn een werkgroep in het leven te roepen die eind dit jaar concrete 
voorstellen aan de kerkenraad voorlegt.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
* Toekomst Dijkhuis Pastoraat 
Pastoraat in het Dijkhuis tot juni 2015 en daarna. 



De drie predikanten hebben overlegd hoe het predikantenpastoraat in Sector Noord 
2, in het bijzonder het Dijkhuis, er uit zal zien het komend seizoen en daarna. 
Zolang Egbert van Houwelingen aan onze gemeente verbonden is blijft deze sector 
bestaan en is hij de pastor van dit gebied. 
Onderwijl zullen Gerco en Johan ook contacten hebben in deze sector: mensen met 
wie zij al een pastoraal contact hebben. 
Wanneer er vanuit Sector Zuid gemeenteleden naar het Dijkhuis verhuizen, blijft 
Johan hun pastor. Dito voor Sector Noord 1 en haar pastor Gerco. Dit gaat  per direct 
in. 
Wanneer Egberts contract voorbij is houdt Sector Noord 1 op te bestaan: het valt dan 
in Sector Noord en Gerco is daar de dan de pastor voor allen, behalve dus voor 
diegenen die vanuit Zuid naar “tDijkhuis  verhuizen. 
 
JM 
Notulen 25-9 2014: 
De kerkenraad stemt in met het voorstel: Toekomst Dijkhuispastoraat. 
Dit is uitgevoerd 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------Aantal predikanten  
De omvang van de formatie is inmiddels teruggebracht tot 2.0 fte. Tot juli 2014 is er 
nog extra formatie (14 uur per week, ds. Van Houwelingen,specifiek voor 
ouderenpastoraat in en om het Dijkhuis, sector Noord2).  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
2018 
Ds van Houwelingen is geen ouderen pastor meer 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
5.7.4. Middelen  
Belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse actie kerkbalans (AKB). Ook 
collectes en opbrengsten uit huur van gebouwen zorgen voor inkomsten. Voor het 
onderhoud van de Oude Kerk wordt vanaf 2013 een subsidie (€ 4500 per jaar) 
ontvangen. *Het College van Kerkrentmeesters zoekt steun bij externe 
instanties (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, Landelijk Diensten 
Centrum) en bij het boekhoudkundig bureau dat tevens de salarisadministratie 
verzorgt. Voor de jaarlijkse actie Kerkbalans wordt een beroep gedaan op een groot 

aantal vrijwilligers. De bezorging van het kerkblad gebeurt door vrijwilligers. Het 
uitgeven van het kerkblad Onderweg verloopt in principe kostenneutraal (druk- en 
verspreidingskosten versus abonnements- en advertentieopbrengsten) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
*De boekhouding is overgenomen door een vrijwilligster dit leidt tot kostenbesparing 
* CvK stelt per jaar per doelgroeppastoraat middelen ter beschikking 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
* met een sterretje en cursief zijn de wijzigingen voor 2018. 
 
 



Pastoraat: 

 
Onder pastoraat verstaan wij het geestelijk en sociaal omzien naar elkaar in het licht 
van het Evangelie. In het bijzonder het crisispastoraat door de predikanten als zich 
(ingrijpende) levensvragen aandienen van niet-stoffelijke aard. Tegelijk is het van 
belang dat voor het pastoraat ook mensen beschikbaar zijn die daar (gedeeltelijk) 
voor vrijgesteld zijn en die daar een bijzondere opdracht voor hebben en vaak ook 
een bijzondere belofte voor afleggen (geheimhouding). Pastoraat, verzorgd door 
mensen die daarvoor een speciale opdracht hebben als ouderling of predikant, 
betekent in de praktijk vaak bijzondere aandacht voor: 
 mensen in bijzondere zorgen; 
 mensen die ziek zijn; 
 mensen in de eindfase van het leven; 
 mensen in rouw;  
 mensen met bijzondere levensvragen (zinvragen). 

Pastoraat kan ook plaatsvinden in het spontaan omzien naar elkaar van 
gemeenteleden onderling. In een geïndividualiseerde maatschappij wordt geestelijke 
begeleiding eerder meer dan minder. 
 
5.2.2 Huidige stand van zaken 
In de PGB is het pastoraat momenteel georganiseerd volgens een klassiek model 
van sectorindeling en een onderverdeling daarvan in wijken. We kennen de sectoren 
Noord (ds. Gerco Veening) en Zuid (ds. Johan Meijer). Idealiter hebben de wijken 
ieder een eigen pastoraal medewerker, of pastorale ouderling. Maar de zorg rond de 
bemensing door vrijwilligers neemt sterk toe. Een erg groot aantal vacatures is 
ontstaan.  
 
5.2.3 Doelen en aandachtspunten 
Het beleid voor de komende jaren is op het volgende gericht: 

  luisteren naar elkaar; 
 zo mogelijk is er contact met allen; 
 pastoraat heeft een hoge urgentie, ook voor hen die aan de rand van de kerk 

leven; 
 pastoraat is als een antenne, die de signalen van de gemeente opvangt; 
 ontmoetingsbijeenkomsten en evt. groothuisbezoek organiseren; 
 ontmoetingsgericht in plaats van klusgericht, sommige taken afstoten, andere 

juist oppakken; 
 trainen van vrijwilligers door beroepskrachten; 
 balans bewaken tussen aandacht ouderen en overige gemeenteleden; 
 een groeiend contact met jongeren onder meer door middel van gespreksgroepen 

(niet wijkgericht); 
 verdere uitwerking van doelgroepenpastoraat, dat in de praktijk al enigszins 

bestaat. Eind 2017 heeft de kerkenraad aan Marije Kooistra uit Enschede de 
opdracht gegeven om met voorstellen te komen om doelgroepenpastoraat 
mogelijk te maken. Hiertoe is een projectgroep opgericht. Het advies voor het 
opzetten van doelgroepenpastoraat zal medio 2019 gereed zijn. 

 het is ook onderzoek waard wat de specifieke behoeften zijn van de 
leeftijdscategorie van 50-65 jaar, die zich in toenemende mate een 'verloren 
generatie' voelt. Dit vraagt om nadere uitwerking op langere termijn waarbij ook 
de resultaten van de hiervoor genoemde enquête betrokken kunnen worden; 

 mogelijkheid van huiskamerbijeenkomsten. 



 
Het vereist volledige helderheid over de haalbaarheid van meer gericht 
doelgroepenpastoraat, want hier is (veel) menskracht en tijd voor nodig, waaraan 
het, zoals het er nu voorstaat, zowel de predikanten als de vrijwilligers ontbreekt. Er 
zullen daarom duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Gaan we op de klassieke 
weg voort (geografische wijkindeling) of delen we de gemeente meer in naar 
doelgroepen? In de praktijk gebeurt het al 'en-en'; doordat er ook groepen actief zijn 
die sector overschrijdend zijn. 
 
De keuzes waar we voor staan in grote lijnen zijn:  

A. Gaan we voort op de 'klassieke weg', dan zullen wijken kleiner moeten worden 

gemaakt en moeten er beduidend meer pastoraal medewerkers geworven 

worden. Voordeel daarvan is dat bekend is, vertrouwd en niet revolutionair. 

Het nadeel is echter is de onzekerheid of voldoende vrijwilligers beschikbaar 

zijn. Om dit goed te kunnen doen zal het groepswerk wellicht moeten 

verminderen, bijvoorbeeld het stoppen van de gespreksgroepen. Dat zal 

worden ervaren als het gemis van iets kostbaars.  

B. Kiezen we voor 'en-en' (wijksgewijs èn doelgroepen) dan is het reëel dat er in 

het 'gewone pastoraat' slechts nog aandacht kan zijn voor ernstige 

crisissituaties (met name voor de predikanten, niet voor de pastoraal 

medewerkers) en kunnen de meer doelgroep gerelateerde thema's in groepen 

aan de orde komen. Toename van het groepswerk zal in de praktijk 

betekenen een grotere belasting op de avonden voor predikanten. Eigenlijk is 

dit al de situatie zoals die gegroeid is, maar het kost wel (te)veel energie voor 

predikanten om zo verder te gaan.   

C. Kiezen we voor een nieuwe weg en gaan we over tot het aanbieden van 

pastoraat gericht op specifieke doelgroepen, dan zullen er knopen doorgehakt 

moeten worden over wat we niet meer doen en over de tijd die beschikbaar 

komt om andere dingen te ontwikkelen.  

De keuze zal eind 2019 gedaan moeten worden nadat het advies van de 
projectgroep doelgroepenpastoraat met alle betrokkenen besproken is. 
 
5. 2.4 Middelen 
Voor het bereiken van de doelen kunnen de volgende middelen worden ingezet: 
 materialen, zoals druk- en kopieermateriaal. Dit zal deels door vrijwilligers, 

deels door uitbesteding  worden geproduceerd. De financiën hiervoor zijn 
afkomstig uit de algemene middelen; 

 huisvesting: over het algemeen zal gebruik kunnen worden gemaakt van de 
zalen bij de  Potkaamp; 

 training van pastorale medewerkers door zowel een basiscursus pastoraat als 
door thematrainingen door de predikanten op de gezamenlijke vergaderingen. 

 

 
 


