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Hoofdstuk 1: Algemeen
1. Korte beschrijving van de plaatselijke gemeente
Ongeveer 4 km stroomafwaarts vanaf Deventer ligt aan de linker IJssel oever het
dorp Terwolde. Onze kerkgemeente bestrijkt ook het dorp De Vecht. Beide dorpen
vallen onder de burgerlijke gemeente Voorst en tellen ongeveer 2200 inwoners. In
het centrum van Terwolde staat de uit de 13-de eeuw stammende dorpskerk. Deze is
in 1993 geheel gerestaureerd. Hierbij kwamen oude muurschilderingen aan het licht,
die nu een prachtig onderdeel zijn van deze historische kerk. In de kerk bevindt zich
het in 2021 gerestaureerde orgel, dat in 1827 gebouwd werd door C.F.A. Naber.
De Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht behoort bij de classis Veluwe. Een
overzicht van het aantal leden staat in bijlage 1. Onze kerkelijke gemeente wordt
gekenmerkt door het landelijke karakter van het gebied. Families die hier wonen zijn
vaak al generaties onderdeel van de gemeenschap. De laatste jaren komen er meer
nieuwkomers wonen in de dorpen.
Elke zondag komt de Protestantse gemeente in de kerk in Terwolde samen. De
kerkdiensten zijn live via YouTube te volgen op het kanaal van PKN Terwolde-De
Vecht. Enkele malen per jaar wordt de kerkdienst door de Oecumenische Omroep
Voorst via de radio in de gemeente Voorst uitgezonden.
De bezetting van de kerkenraad bestaat uit 2 ouderlingen, 4 diakenen en 3
kerkrentmeesters. Omdat het steeds moeilijker wordt om vacatures te vervullen,
hebben we ervoor gekozen om te gaan werken met werkgroepen: elk college wordt
ondersteund door een werkgroep. Er zijn veel vrijwilligers actief in verschillende
werkgroepen en commissies. De meeste vrijwilligersinzet is er op de jaarlijkse grote
rommelmarkt t.b.v. het onderhoudsfonds van de kerk. Dan helpen ook veel
dorpsgenoten die niet zo’n sterke binding met het kerkelijk leven hebben van harte
mee.
In Terwolde staat een openbare basisschool en in De Vecht een Brede School (van
oorsprong katholiek). In Terwolde worden door een externe leerkracht
godsdienstlessen verzorgd voor groep 6.
In De Vecht is de kerk van de Rooms Katholieke parochie al enige jaren gesloten.
Via de oecumenische werkgroep blijven er contacten met de parochianen bestaan.
Bij deze samenwerking is ook de protestantse gemeente van Nijbroek en BeemteBroekland betrokken. Door het jaar heen worden enkele gezamenlijke activiteiten
georganiseerd. Wij hechten veel waarde aan het blijven onderhouden van deze
contacten.
De contacten met de Protestantse Gemeente van Twello zijn in een pril stadium van
ontwikkeling. We proberen op zoveel mogelijk terreinen samen te gaan werken,
zonder onze zelfstandigheid te verliezen. Binnen de verschillende colleges en
werkgroepen wordt regelmatig gezamenlijk overleg gevoerd.
Maandelijks wordt het kerkblad 'De Kerkbode' vervaardigd en verspreid. Vast
onderdeel in de Kerkbode is de Jeugdkrant. Deze kerkbode en ander kerkelijk
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nieuws is ook te lezen op onze website (http://www.pknterwolde-devecht.nl).
Daarnaast heeft de kerk een facebookpagina.
Er worden ieder jaar wisselende activiteiten op het gebied van vorming en toerusting,
gespreksgroepen, exposities, concerten, etc. georganiseerd in de gemeente.
2. Visie op gemeente zijn
Na het vertrek van onze predikant is er een bezinningsproces op gang gekomen om
na te denken over de vraag: Wie zijn wij als gemeente? Door een enquête die onder
alle inwoners van Terwolde en de Vecht is verspreid, proberen we een beter beeld te
krijgen van welke richting we als gemeente op willen gaan. In de kerkenraad wordt
verder nagedacht over het zoeken van nadere samenwerking met een
buurgemeente. Hiertoe zijn ontmoetingsavonden gehouden waarop ambtsdragers uit
beide gemeenten met elkaar van gedachten wisselden.
Gemeente zijn in deze tijd en op onze plaats
Door de Corona-periode is de kerkgang en betrokkenheid van mensen bij de kerk
teruggelopen. We zien het als kerk als een uitdaging om weer relevant te worden.
We proberen diensten en activiteiten te organiseren die kinderen, jongeren en
volwassenen aanspreken en verbinden. Als we geraakt vanuit de Bijbelse boodschap
in gesprek raken met elkaar gaat er iets stromen. Zoals een steen in het water
kringen maakt, zo kan er iets gaan ontstaan.
Wat voor een gemeenschap willen we zijn?
Nu de gemeente van Jezus Christus in deze tijd steeds minder vanzelfsprekend
aanwezig is in het leven van mensen, zullen we als kerk ons meer en meer zichtbaar
en hoorbaar moeten maken naar buiten toe. Wij kiezen er voor om dit niet dwingend,
maar dienend te doen. Onze gemeente kenmerkt zich meer door doen dan door
abstract denken. (“een gemeente van doeners”) In onze visie is het belangrijk dat
onze gemeenschap een uitnodigende gemeenschap is, waarin iedereen welkom is
en gezien wordt. Tegelijkertijd willen we ook een gemeenschap zijn die over haar
grenzen heen kijkt. Figuurlijk in de ontmoeting met andersdenkenden, maar ook heel
concreet in bijvoorbeeld het werk in Roemenië en via de weg van Kerk in Actie
(werelddiaconaat).
Hoe leggen wij contacten met de wereld waarin wij leven?
Om mensen te laten weten dat we er zijn, is het belangrijk dat we zelf ook buiten de
muren van de kerk zichtbaar worden en tegelijkertijd mensen met hun eigen
kwaliteiten uitnodigen in een kerkdienst of op een andere plaats in het kerkenwerk te
participeren. Hierbij gaat het om gavengericht werken. In deze tijd is het moeilijk om
mensen voor langere tijd aan een gemeenschap of taak te verbinden, maar
kortdurende contacten of projecten kunnen heel inspirerend zijn voor zowel de
trouwe kerkganger als de mensen in onze omgeving. We proberen daarom d.m.v.
exposities, muziek en andere creatieve gaven mensen te betrekken bij en kennis te
laten maken met onze gemeenschap rondom het evangelie van Jezus Christus.
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Tegelijkertijd willen wij ook zichtbaar zijn bij activiteiten die in het dorp georganiseerd
worden, zoals bijvoorbeeld de zomeravondmarkt en andere gelegenheden die zich
voor doen. In de afgelopen jaren hebben we op deze manier positieve contacten
kunnen opbouwen, die er toe hebben geleid dat onze kerkgemeenschap een
volwaardig onderdeel is van de dorpssamenleving. Hier willen we graag mee door
gaan en deze contacten nog verder uitbreiden.
Waar liggen onze bronnen van inspiratie?
Bij dit alles houden wij voor ogen dat de kerk niet kan zonder de gemeenschap met
Jezus Christus, die in zijn manier van leven en door zijn dood en opstanding een
inspiratiebron is, ook voor mensen van onze tijd. We geloven dat de Geest van God
vernieuwend aanwezig is in ons midden en ons ook in veranderende tijden leidt naar
inspiratie, verwondering en verbazing voor wie zich openstelt voor de Geest van
God. We realiseren ons ook dat je groei niet kunt organiseren. Uiteindelijk is het een
geschonken vrucht. Dit neemt niet weg dat wij zelf aan deze groei een bijdrage
kunnen leveren door te blijven zoeken naar visie, dromen dromen en gezichten zien.
Verlangen en verwachten, hopen en bidden.
Wij zijn een heel diverse gemeente. We zien dat als een winstpunt. We proberen
onze gemeenteleden te stimuleren om elk op hun eigen manier een bijdrage te
leveren aan het gemeentewerk. Voor ons als Protestantse gemeente zijn de verhalen
uit de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie en kennis over God en het christelijk
leven. Maar ook de sacramenten, liederen, gebeden en andere vormen van
geloofsbeleving voeden en inspireren ons. Daarnaast biedt deze tijd van snelle
veranderingen ons steeds opnieuw mogelijkheden aan om op een eigentijdse wijze
kerk van Christus te zijn. Het is zaak dat we onze ogen en oren open houden voor
deze ontwikkelingen en daar waar mogelijk bij aansluiten. Een voorbeeld is daarbij
het gebruik van de beamer, die sinds de Corona-tijd elke zondag wordt gebruikt en
het online uitzenden van de kerkdiensten.
Wij bidden dat de oude bronnen ons steeds mogen inspireren tot nieuwe vormen,
zodat we in staat zullen zijn ook de mensen in onze tijd aan te spreken met het
geheim van het geloof dat ons door God gegeven is.
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Hoofdstuk 2: Pastoraat
Erediensten
Doelstelling: de eredienst als hart van de gemeente, waar gemeenteleden zich thuis
voelen en geraakt worden door het evangelie.
Verbinding
Het is onze doelstelling diensten te houden waarin zoveel mogelijk gemeenteleden,
jong en oud, zich kunnen herkennen, in alle diversiteit. We zien de eredienst als het
hart van de gemeente: daar wordt ze gevoed en geïnspireerd door woorden uit de
bijbel, zodat ze het geloof handen en voeten kan geven in het dagelijks leven. Wij
gebruiken het Liedboek (2013), dit geeft verbinding met andere kerkelijke gemeenten
en met de kerk van alle tijden. In de kerkdienst wordt gelezen uit de NBV21.
We streven ernaar om veel verschillende gemeenteleden een taak te geven in de
eredienst (gebed, gedicht, muziek, Bijbellezing). De eredienst verbindt ons samen en
verbindt ons met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Wij kennen de volgende soorten diensten:
●
●
●
●
●
●
●

zondagse eredienst
eredienst met avondmaal, belijdenis of dopen
rouwdienst
trouwdienst
oecumenische eredienst
diensten met extra aandacht voor de jeugd
themadiensten

Inspiratie
In de eredienst wordt de gemeente geïnspireerd om de Bijbelse woorden in het
dagelijkse leven vorm te geven. We volgen het Bijbelse leesrooster van Eerste Dag.
Ook streven we ernaar dat gemeenteleden ruimte ervaren om op hun eigen manier
bij te dragen aan de dienst. Bijvoorbeeld door muziek ten gehore te brengen en/of
koren uit te nodigen. De onderlinge verschillen in onze gemeente kunnen een
uitdaging betekenen, omdat er verschillend wordt gedacht over de vormgeving van
de diensten: traditioneel of meer van deze tijd.
Ontmoeting
In onze dorpsgemeenschap speelt onderlinge ontmoeting een belangrijke rol. De
kerkgangers wonen verspreid over een groot gebied en de onderlinge ontmoeting
voor, tijdens en na een kerkdienst vormt een belangrijk aspect van gemeente-zijn.
Om de ontmoeting te bevorderen is er regelmatig koffie drinken na een dienst. Ook
wordt er tijdens de dienst voor de kinderen kindernevendienst gehouden. Na afloop
van de dienst staat de predikant bij de uitgang van de kerk, samen met de ouderling.
Ook dat biedt mogelijkheden tot ontmoeting. Nog in een ander opzicht is sprake van
ontmoeting in een kerkdienst. We ontmoeten daar in woord, gebed en lied Vader,
Zoon en Geest. We denken eraan om een welkomstcommissie kerkgangers bij de
ingang van de dienst te laten ontvangen.
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Pastoraat in uitvoering
Roeping: We zien het als onze roeping om te zien naar elkaar als gemeente en naar
de wereld om ons heen. Pastoraat is een taak voor de hele kerkelijke gemeente, niet
alleen voor de predikant en kerkenraad.
Het aantal ouderlingen in onze gemeente loopt terug. Daarom zoeken we naar een
nieuwe vorm van gemeente-zijn, waarbij werkgroepen de vroegere colleges gaan
vervangen. De Pastoraatgroep bestaat behalve uit ouderlingen ook uit vrijwilligers die
geen ambtsdrager zijn. Deze vrijwilligers denken mee over nieuwe activiteiten,
initiatieven voor jongeren, en gebruik van social media.
Verbinding
Bij het omzien naar elkaar als gemeente, raken we door het delen van elkaars
verhalen, het delen van Bijbelverhalen en ons geloof met elkaar verbonden. We
voelen ons verbonden met de breedte van de gemeente, maar ook met alle mensen
aan de rand van de kerk als ook ons dorp en regio. Bij het omzien naar elkaar maken
we daarom geen strikt onderscheid tussen ´kerkelijk´ of ´niet-kerkelijk´. De predikant
leeft mee met mensen in ons dorp, onafhankelijk van hun kerkelijke betrokkenheid.
Hij/zij is in crisissituaties en bij verlies en rouw voor elk mens present, als dit gewenst
is.
De kerkelijke gemeente telt 5 wijken, met voor iedere wijk een ouderenbezoeker. De
ouderenbezoekers bezoeken de 80-plussers in ieder geval 1 keer per jaar.
Daarnaast proberen we alert te zijn op vragen en signalen die vanuit het dorp op ons
af komen. Wat betreft het jongerenpastoraat zijn we blij, dat er vrijwilligers de
werkgroep pastoraat zijn komen versterken. Nieuw-ingekomen kerkleden worden
bezocht door een bezoekvrijwilliger. De intentie is met alle nieuw-ingekomen
inwoners van ons dorp contact te leggen d.m.v. een informatiepakket over onze
gemeente, dat wordt bezorgd bij de nieuwe dorpsbewoners.
Sinds 2 jaar stellen we het kerkgebouw open op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Alle dorpsbewoners die dit willen kunnen een kaars aansteken en op hun eigen
wijze hun dierbaren gedenken. In de kerkbode worden namen gezet van mensen
voor wie meeleven wordt gevraagd. De gemeente wordt gevraagd om voor hen te
bidden of hen een kaartje te sturen.
Inspiratie
Met enige regelmaat komt de Pastoraatgroep met de predikant bij elkaar om samen
te bezinnen op het pastorale werk. Ook de bezoekgroep ouderen die 80-plussers
bezoekt komt 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar om samen inspiratie te zoeken.
Waar mensen elkaar ontmoeten in het pastorale bezoekwerk of in kringen en
activiteiten ontstaat onderlinge inspiratie.
Ontmoeting
Ontmoeting is een belangrijke kern van het pastoraatswerk. Dit zijn vaak individuele
ontmoetingen, maar ook bijeenkomsten in een groep. We zijn alert op mogelijkheden
en kansen, die zich voordoen om ontmoeting te creëren. In deze Corona-tijd nemen
we daartoe soms nieuwe initiatieven zoals een gezamenlijke wandeling of fietstocht.
Na elke dienst worden er bloemen bezorgd bij gemeenteleden. De Pastoraatgroep
draagt namen aan van ouderen, mensen die een jubileum vieren en zieken.
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Bij diverse kringen en activiteiten ontmoeten gemeenteleden elkaar. Zo is er de
groep Happy Stones van 30-plussers en de Denktankgroep. Jaarlijks vindt er een
bijeenkomst voor de 65-plussers in ons dorp plaats. Ook vinden er incidentele
activiteiten plaats zoals een stiltewandeling en een fietstocht voor gezinnen.
De Kerkbode, die eenmaal per jaar huis aan huis verspreid wordt, de
facebookpagina, website en de startkrant met een activiteitenfolder zorgen, dat
mensen op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de activiteiten van onze
kerk.
Zo willen we aan een gemeenschap bouwen, die zorg draagt voor elkaar en die haar
verantwoordelijkheid kent voor het grote geheel. De openheid en het respect voor
elkaar, ook al is iedereen verschillend, is een belangrijk en fijn kenmerk van onze
gemeente.
Jeugdwerk
Doelstelling: Aansluiting zoeken en houden met de jeugd, hun ouders en netwerk.
Verbinding
Regelmatig terugkerende, herkenbare en aansprekende activiteiten zijn belangrijk
om kinderen van de basisschoolleeftijd te betrekken bij onze gemeente en bij elkaar.
Wij willen het onderling contact tussen jongeren van onze gemeente stimuleren.
Hierbij kijken we ook naar samenwerking met andere kerken om ons heen.
Er is kindernevendienst voor basisschoolleeftijd en oppas voor 0-4 jarigen tijdens
zondagse kerkdiensten. Er is een Doeclub voor kinderen van 9-12 jaar. Alle kinderen
van de dorpen zijn hier welkom, het maakt niet uit of ze in de kerk actief zijn. Bij het
Kinderkerstfeest en de dienst van Palmpasen wordt samengewerkt met scholen en
verenigingen. Dit kan ook bij andere diensten/activiteiten gedaan worden. We
proberen jongeren te betrekken bij de kerk door hen een taak te geven in de
eredienst of activiteiten te organiseren. We hebben een actieve facebookpagina,
waarop ook activiteiten voor de jeugd gemeld worden. We brengen pasgeboren
baby’s waarvan (een van) de ouders lid is van de gemeente een welkomst-presentje.
Inspiratie
Geloven doe je niet alleen, maar samen. We willen de ontdekkingstocht naar het
geloof van kinderen en jongeren stimuleren en het onderling gesprek voeden. Het
blijven boeien van jongeren voor het geloof is een uitdaging. Na de
kindernevendienst zijn ze snel uit beeld. Er is extra aandacht nodig om deze
jongeren te inspireren. Staan we los van deze groep, dan is het moeilijk hen op latere
leeftijd weer te binden.
We streven ernaar om nieuwe vormen van geloofsbeleving voor kinderen te zoeken
(denk bijvoorbeeld aan een Kliederkerk). Ook is het ons plan om muziek op schoot
momenten te organiseren voor 0-4 jarigen. We zoeken naar nieuwe vormen om
ouders te verbinden rondom ‘geloof en opvoeding’ en om jongeren te inspireren en
aansluiting te vinden bij hun leefwereld.
Ontmoeting
Gezelligheid, samen de handen uit de mouwen steken, even bijpraten. De
ontmoeting tussen kinderen en jongeren helpt om geloof ook praktisch vorm te
geven. Hierbij kijken we ook naar samenwerking met kerken om ons heen.
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Jaarlijks organiseren we een ´Nacht zonder dak´ voor jongeren. We zoeken nieuwe
vormen van ontmoeting om kinderen bij elkaar te brengen ook buiten de kerkdienst.
Ons streven is om jeugd actief te betrekken bij diaconale taken. We willen gebruik
maken van landelijke platforms, zoals Sirkelslag van Jong Protestant, om
aansprekende activiteiten te bieden.
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Hoofdstuk 3: Diaconaat
1. Inleiding
Dit beleidsplan vormt de basis voor onze diaconale opdracht en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden in de komende jaren.
Hierin geven we aan welke ontwikkelingen wij zien, wat onze visie op diaconaat is en
wat onze doelen, taken en werkzaamheden zijn in het licht van die ontwikkelingen en
die visie.
2. Wat zien we om ons heen gebeuren? Een analyse.
Toenemende decentralisatie bij de overheid en een kanteling bij de overheid als het
gaat om haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensen, zorgen ervoor
dat een groter beroep gedaan wordt op allerlei sociale netwerken.
Door de toename van de economische en sociale tweedeling in de samenleving
zullen steeds meer mensen moeite hebben het hoofd boven water te houden.
Zorgkosten worden steeds hoger en pensioenen en uitkeringen worden
verhoudingsgewijs steeds minder. Zorgen zijn er doordat het corona virus om zich
heen grijpt, met ook maatschappelijk grote gevolgen die nu nog niet overzien
kunnen worden.
Door de vergrijzing wordt de behoefte aan zorg steeds groter, maar wordt het voor
ons als kerkelijke gemeente steeds moeilijker de inkomsten op peil te houden en
voldoende vrijwilligers te vinden.
Daarnaast constateren we gelukkig ook dat buiten de kerkelijke gemeente nog
steeds belangstelling is om actief te zijn voor de ander.
3. Visie op het diaconaat
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden
aan allen die dit waar dan ook nodig hebben. Door het diaconaat willen wij als
gemeente gestalte geven aan het omzien naar elkaar, zoals Christus dit ons heeft
voorgeleefd.
Diaconaal werk wordt niet alleen door de diakenen uitgevoerd. Integendeel: diakenen
zijn voortrekkers en dragen verantwoordelijkheid voor het diaconale werk in en voor
de gemeente. Dienst aan de naaste is een verantwoordelijkheid voor alle
gemeenteleden, maar ook niet-gemeenteleden.
Willen we “zorgzame kerk” zijn, dan zullen we naar buiten moeten treden We moeten
ons voortdurend afvragen: wat kunnen we doen als diaconie? Welke rol kunnen we
daarin vervullen in onze?
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4. Diaconaat in uitvoering
Diaconaat binnen onze gemeente
1. Bij de erediensten
 De diaconie is ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten. Naast collecteren t.b.v.
diaconale doeleinden heeft de diaken soms een aandeel in de dienst, bijv. bij
de schriftlezing, toelichting bij een collecte, enz.
 Uitgangscollecten met een diaconaal karakter worden door de diaken
verzorgd. Aan deze collectes wordt aandacht besteed d.m.v. folders, de
kerkbode en/of de videoschermen in de kerk.
 De diakenen bereiden de avondmaalstafel voor en assisteren bij de viering
van het Heilig Avondmaal. Op verzoek wordt het Heilig Avondmaal ook thuis
bij bejaarden en zieken gevierd.
 Het verzorgen van een bloemengroet. Na afloop van de eredienst worden de
bloemen uit de kerk bezorgd bij zieken, bejaarden, huwelijksjubilea, enz. door
kerkenraadsleden of gemeenteleden.
 Het terugluisteren van kerkdiensten mogelijk maken via digitale middelen
(usb-stick bijvoorbeeld)
 Bij doopvieringen brengen de diakenen het doopwater naar het doopvont en
leiden de dopeling binnen.
 In de paasnachtdienst brengt een diakenen de nieuwe paaskaars de kerk in.
Ook zorgen zij, in samenspraak met de kerkenraad, voor een goede
bestemming van de oude paaskaars.

A.

2. Van/door gemeenteleden
 Het brengen van een paasgroet in de week voor Pasen aan nabestaanden in
wiens gezinnen het laatste jaar een gezinslid is overleden.
 Mensen die zelf moeilijk of niet naar de kerk kunnen komen kunnen een
beroep doen op de diakenen voor vervoer .
 Ondersteunen (ook financieel) van het ouderenwerk in de gemeente.
 Ondersteunen (ook financieel) van het jeugdwerk. Het zou mooi zijn als we
hiervoor een jeugddiaken zouden kunnen vinden.
3. Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending vindt bij toerbeurt plaats vanuit één van de deelnemende kerken uit de
gemeente Voorst. Hieraan draagt de diaconie financieel bij.
4. Voorlichting/publiciteit
Via de Kerkbode, uitdelen van folders, via presentaties tijdens de kerkdiensten en
via de website wordt de gemeente geïnformeerd over het diaconale werk.
Diaconaat binnen de samenleving
Hierbij gaat het om dienstverlening van de kerk/diaconie aan de samenleving en
het activeren van betrokkenheid van de gemeente op de hulpvragen en
problemen van de wereld om ons heen. Juist in de tijd van een terugtredende
overheid en de nadruk op de participatiesamenleving is het noodzakelijk dat we
B.
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als diaconie ook onze verantwoordelijkheid nemen.
De diaconie probeert waar nodig te helpen. Niet minder belangrijk is het
signaleren van oorzaken waardoor mensen in de problemen raken en het zoeken
naar wegen om verandering te bereiken. Steeds meer zal de diaconie moeten
samenwerken met andere maatschappelijke organisaties.
De volgende aandachtspunten zijn te onderscheiden:
 Meedenken met Vluchtelingenwerk Voorst. De komende jaren zullen meer
statushouders en asielzoekers een plek krijgen binnen de gemeente Voorst.
De diaconie vindt het haar taak om deze mensen te ondersteunen, zowel op
het materiële als het sociale vlak.
 Deelnemen in Naastenhulp Voorst. Er zijn al veel instanties binnen de
gemeente Voorst die klaar staan voor minderbedeelden. Wanneer door deze
instanties niet (snel) geholpen kan worden, probeert Naastenhulp Voorst een
vangnet te zijn. Er zijn gesprekken op gang gekomen om Naastenhulp Voorst
om te vormen tot een diaconaal platform, waarin alle kerken in de gemeente
Voorst samenwerken. Hierdoor kunnen we een goede partner zijn van de
gemeentelijke diensten op sociaal vlak.
 Duurzaamheid heeft onze aandacht. Gestreefd wordt om Groene Kerk te zijn.
Via een werkgroep Groene Kerk zullen we activiteiten stimuleren om
duurzaam te zijn op alle fronten.
Werelddiaconaat
Het diaconaat is niet gebonden aan ons land maar strekt zich wereldwijd uit.
Ook de verre naaste behoort tot onze verantwoordelijkheid. We proberen dit
o.a. gestalte te geven door:
 Noodhulp aan slachtoffers van rampen en oorlogen
 Bevorderen van bewustwording in onze eigen gemeente
De volgende aspecten kunnen hierbij worden onderscheiden:
 Ondersteunen via Kerk in Actie (KiA). Jaarlijks worden er collecten gehouden
voor het werk van KiA. Via kerkbode en presentatie in de kerkdiensten wordt
hier aandacht aan geschonken.
 Het (mede) verzorgen van projecten en voorlichting via de werkgroep ZWO.
 Deelname in Oikocredit door middel van aandelenparticipatie.
C.

Financiën
De diaconie is niet de eindbestemming van het geld dat door de gemeente
werd/wordt bijeengebracht, maar veeleer “doorgeefluik”. Diaconaat is delen en
doorgeven.

D.

1. Inkomsten en uitgaven
De inkomsten bestaan grotendeels uit:
 Collecten en giften
 Rentevergoeding vermogen
 Voor jeugdwerk wordt subsidie aangevraagd.
Globaal worden de diaconale middelen als volgt besteed:
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 Werelddiaconaat, voornamelijk via Kerk in Actie
 Binnenlands diaconaat (o.a. giften aan verschillende instellingen, enz.)
 Diaconaal quotum
 Beheerskosten
 Diaconaal werk in de gemeente
 Financiële ondersteuning jeugd- en ouderenwerk
In de begroting wil de diaconie nadrukkelijk ruimte houden voor
armoedebestrijding onder de inwoners van Terwolde-de Vecht.
Jaarlijks wordt vooraf een jaarbegroting opgesteld en na afloop van een jaar een
jaarrekening opgemaakt. Externe controle op de jaarrekening vindt plaats door
een accountant. Begroting en jaarrekening worden door de diaconie vastgesteld,
door de kerkenraad goedgekeurd en ter beoordeling voorgelegd aan CCBB
Gelderland.
De afspraak is dat we jaarlijks ongeveer € 2000 interen op ons vermogen.
2. Collecten
De eerste rondgang tijdens de diensten is altijd voor de diaconie: we geven eerst
voor een ander, dan pas aan ons zelf. De uitgangscollecten hebben een diaconale of
kerkrentmeesterlijke bestemming.
Het collecterooster wordt door de diaconie opgesteld, waarbij het landelijk
collecterooster mede bepalend is. De kerkrentmeesters bepalen de bestemming
van hun collectes. Tenslotte wordt het collecterooster door de kerkenraad
goedgekeurd.
In principe is de avondmaalscollecte bestemd voor de voedselbank.
3. Verzoeken om bijdragen of steun
Regelmatig worden aanvragen ontvangen van instellingen van buiten de gemeente
voor een bijdrage. Beoordeling hiervan vindt plaats op onder meer de volgende
aspecten:
 Is de doelstelling van diaconale aard?
 Wat is het werkgebied van de instelling?
 Is de organisatie goed gewaarborgd?
Ook zullen we gezinnen of personen financieel ondersteunen als er acute hulp nodig
is die niet verleend wordt door de overheid of andere instanties. Hierbij kunnen we
ook een beroep doen op Naastenhulp Voorst.
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Hoofdstuk 4 Beheer
1. Inleiding
De Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht is nog relatief vitaal, maar heeft ook
te lijden onder een teruglopend ledenaantal. Bij ongewijzigd beleid is onontkoombaar
dat op termijn de draagkracht, ook financieel, van de gemeente onder druk komt te
staan. Het opgebouwde vermogen/bezit biedt hier mogelijkheden, maar “op is op”.
Dit dwingt tot verantwoorde en planmatige inzet van deze middelen, die generaties
voor ons hebben opgebouwd. Het uitgangspunt is dat de stoffelijke zaken geheel en
al ten dienste staan van het gemeente-zijn en geen eigenstandige betekenis hebben.
2. Uitgangspunten
De Beheergroep heeft tot taak zich bezig te houden met alle stoffelijke zaken die
nodig zijn om het gemeenteleven inhoud te geven en te kunnen laten voortbestaan.
Het gaat dan over de predikantsplaats, het kerkgebouw, de pastorie/woning, de
gronden. De Beheergroep streeft naar een gezond evenwicht tussen inkomsten en
uitgaven.
In aanloop naar het aantrekken van een nieuwe predikant is er in het najaar van
2021 in de dorpen Terwolde en De Vecht een enquête gehouden onder alle
inwoners. De resultaten daarvan zijn hoopvol en geven richting voor de stappen die
we in de komende vier jaar willen zetten. De Beheergroep formuleert op basis van de
genoemde resultaten de volgende stappen/uitgangspunten.









Alle stoffelijke zaken staan ten dienste van het inhoud geven aan het
christelijke gemeente zijn.
Het kerkgebouw krijgt een bredere multifunctionele bestemming. Mogelijk kan
dit doorwerken in de aanpassing van de inrichting van het kerkgebouw.
De pastorie wordt een woning die verhuurd gaat worden op marktconforme
wijze, maar kan zo nodig in dat kader aangewend worden voor bewoning door
een nieuwe predikant onder dezelfde voorwaarden.
De gronden worden niet meer agrarisch verpacht, maar kortlopend in erfpacht
gegeven, verhuurd voor korte tijd of in geliberaliseerde pacht gegeven voor
korte periodes (< 6 jaar).
Gelden die niet op korte termijn nodig zijn voor de gemeente of grond en
gebouwen kunnen op laag risico niveau worden belegd.
Het deelnemen aan de Groene Kerk beweging gaat mede leidend zijn bij
uitvoering van gebruik, beheer en onderhoud van gronden en gebouwen.

3. Toelichting
“Alle stoffelijke zaken staan ten dienste van het inhoud geven aan het christelijke
gemeente zijn.” Dit vormt voor de Beheergroep de kern van het vorm geven aan het
financieel beleid voor de komende jaren. Door de uitslagen van de enquête voelen
we ons geïnspireerd en gesteund en willen we niet alleen met woorden, maar vooral
in daden daar uiting aan geven.
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- Predikantsplaats
De gemeente heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat er een predikant in het
dorp is. De predikant zal de gemeente moeten inspireren, ondersteunen, toerusten
en gericht moeten zijn op verbinden binnen en buiten de gemeente.
De Beheergroep houdt in gedachten dat deze predikantsplaats uitgebreid kan
worden met de aanstelling van een jeugd/jongeren- of opbouwwerker. Hiervoor kan
geld beschikbaar gemaakt worden.

- Het kerkgebouw
De gemeente hecht waarde aan een eigen gebouw om de eredienst in te vieren en
als herkenbare plaats om een deel van het kerk zijn te beleven.
Uit de enquête kwam naar voren dat inwoners die zich als ‘niet-kerkelijk’
beschouwen, de kerk als gebouw en plaats van samenkomst als waardevol zien.
Duidelijk kwam de vraag naar voren om het kerkgebouw meer in te zetten als ruimte
voor het hele dorp. De kerkenraad is van mening dat we aan deze vraag uitvoering
moeten geven. Dat zal betekenen dat de kerk meer opengesteld zal gaan worden
voor gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld lezingen, koffie-ochtenden,
filmavonden, muziek- en culturele activiteiten enz. De invoering hiervan zal
stapsgewijs kunnen gebeuren.
Een en ander zal mogelijk gevolgen hebben voor de inrichting van de kerk. Met
name de vaste banken maken dat het gebruik voor andere activiteiten minder
aantrekkelijk is. De Beheergroep gaat ervan uit dat in de loop van de jaren hierin
aanpassingen noodzakelijk zullen zijn. Daarbij zal de cultuurhistorische waarde van
het kerkgebouw gerespecteerd worden.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor multifunctioneel gebruik vergen tegelijkertijd up to
date geluids- en communicatieapparatuur.

- De pastorie
De verhuur van de pastorie was in het verleden verwerkt in het traktement van de
predikant. Gezien de huidige huizenmarkt en het gegeven dat overal in het land
steeds meer sprake is van deeltijd predikantsplaatsen, is dat niet meer van deze tijd.
Daarom zal de pastorie verhuurd gaan worden op marktconforme wijze. Een nieuwe
predikant zal op dezelfde wijze huurder kunnen worden van de woning. Mocht de
kerkenraad het nodig vinden gelden te investeren in bijv. opbouw van de gemeente,
dan kan besloten worden tot een daarop gericht aangepast gebruik/exploitatie of
eventuele verkoop van de pastorie/woning.
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- De gronden
De gemeente heeft verschillende gronden in eigendom. Deze worden nu uitgegeven
in agrarische pacht en hebben een looptijd tot 2024. Om flexibeler met middelen om
te kunnen gaan is besloten om de gronden kortlopend in erfpacht te geven of te
verhuren voor korte tijd of in geliberaliseerde pacht te geven voor korte periodes (<6
jaar). Dit geeft de mogelijkheid om gelden of grond in te zetten voor bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de Groene Kerk Terwolde of voor opbouw van de gemeente. Indien
noodzakelijk voor investeringen in gemeenteopbouw of -ontwikkeling kunnen (een
deel van de) gronden verkocht worden.
- De toren
De toren is eigendom van de Gemeente Voorst. In overleg met de Gemeente Voorst
zal worden gezocht naar mogelijkheden om in en onder de toren meer
gebruiksmogelijkheden te creëren.

4. Ondersteuning
Voor het functioneren van de gemeente en beheer van het kerkgebouw wordt
gewerkt met 4 kosters, 5 vaste organisten en 4 reserve organisten op vrijwillige basis
en tegen onkostenvergoeding
De administratie wordt uitgevoerd op vrijwillige basis tegen onkostenvergoeding.

5.Financiën
Een overzicht van de financiën is bijgevoegd in bijlage 2, Meerjarenbegroting 20222028.
Belangrijkste inkomsten komen uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans (de vrijwillige
bijdrage van de gemeenteleden en nauw betrokkenen), de bijdragen uit de jaarlijkse
rommelmarkt, de collecten en de huur- en pachtinkomsten van woning en gronden.
De renteopbrengsten uit spaartegoeden zijn drastisch verminderd als gevolg van de
renteontwikkelingen.
Het Pastoraal Fonds wordt de komende jaren volledig ingezet om de kosten van de
0,5 fte predikantsplaats financieel te dekken. Daarmee sluit de jaarlijkse exploitatie
licht positief. Wanneer het Pastoraal Fonds uitgeput dreigt te raken (de omvang < €
15.000,- zou worden) ontstaat een afwegingsmoment voor de Beheergroep en de
Kerkenraad om de exploitatie (deels) te dekken uit de Algemene reserves en/of uit
het aanspreken van een deel van de Herwaarderingsreserves middels verkoop van
een gedeelte van de onroerende zaken.
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Bijlage 1 Overzicht aantal leden
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Bijlage 2: Meerjarenbegroting 2022-2029
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6 Meerjarenraming 2022 t/m 2029
6.1 Opbrengsten en baten
JR 2018

JR 2019

JR 2020

BG 2021

Alt. BG 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

16.475

16.487

16.178

12.725

22.800

21.750

24.000

24.950

25.750

26.550

27.050

26.011

2.747

2.318

1.649

1.510

660

300

750

1.500

2.250

2.500

2.800

2.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.775

63.446

63.005

68.050

44.475

42.100

40.450

38.950

38.000

37.950

37.000

34.787

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.457

-

-

9.846

9.846

9.846

9.846

7.000

7.000

7.000

7.000

9.846

90.454

82.251

80.832

92.131

77.781

73.997

75.046

72.400

73.000

74.000

73.850

73.444

Meerjarenraming 2021 - Periode: 2022 t/m 2029 - Scenario: Meerjarenraming 2021 (nieuw)
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6.2 Uitgaven en kosten
JR 2018

JR 2019

JR 2020

BG 2021

Alt. BG 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

11.835

36.855

35.494

38.750

29.830

29.270

29.785

22.135

22.195

22.360

22.370

34.031

955

708

835

2.520

1.375

1.450

1.500

1.530

1.560

1.665

1.670

1.569

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.300

46.898

48.425

50.115

42.350

46.175

46.310

47.700

48.910

50.250

51.460

55.077

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1.875

2.656

1.569

4.300

5.450

6.050

6.300

7.000

7.500

8.050

8.650

6.217

Verplichtingen/bijdragen andere organen

4.394

4.513

4.695

4.575

4.650

4.750

4.800

4.800

4.800

4.650

4.650

4.683

Salarissen en vergoedingen

1.350

1.770

1.230

2.100

1.900

2.000

2.050

2.100

2.100

2.200

2.200

2.183

Kosten beheer, administratie en archief

4.840

4.899

8.465

6.950

7.265

7.830

8.145

8.395

8.470

8.495

8.520

8.288

486

470

454

475

500

550

550

575

575

600

600

500

Diaconaal werk plaatselijk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diaconaal werk regionaal/landelijk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diaconaal werk wereldwijd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdrachten door te zenden collecten en giften

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.035

98.769

101.167

109.785

93.320

98.074

99.440

94.234

96.110

98.269

100.119

112.547

4.419

-16.518

-20.335

-17.654

-15.539

-24.078

-24.394

-21.834

-23.110

-24.269

-26.269

-39.103

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)
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6.3 Incidentele baten en lasten, mutaties bestemmingsreserves en -fondsen
JR 2018

JR 2019

JR 2020

BG 2021

Alt. BG 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Incidentele baten

-

29.000

51.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incidentele baten en lasten (B)

-

29.000

51.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.419

12.482

30.665

-17.654

-15.539

-24.078

-24.394

-21.834

-23.110

-24.269

-26.269

-39.103

Onttrekkingen bestemmingsreserves

22.819

6.310

7.309

6.660

6.820

20.000

20.000

22.500

23.500

25.000

27.000

27.000

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

34.050

22.100

22.000

22.000

14.125

14.175

14.300

14.350

15.000

Toevoegingen bestemmingsreserves

-35.256

-29.000

-51.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

-25.146

-17.796

-17.646

-17.596

-14.500

-14.550

-14.650

-14.700

-

-12.437

-22.690

-43.691

15.564

11.124

24.354

24.404

22.125

23.125

24.650

26.650

42.000

-8.018

-10.208

-13.026

-2.090

-4.415

276

10

291

15

381

381

2.897

Incidentele baten en lasten

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat (D)
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