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Visie en doelstelling 

Visie: “Als leerlingen van Jezus willen wij God beter leren 

kennen, elkaar liefhebben en daarin de mensen laten delen.” 

Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest. 

Deze visie vindt zijn oorsprong in het zendingsbevel in 

Matteüs 28: 16 – 20. 

Het doel daarbij is een geïnspireerde en inspirerende 

gemeente te zijn met hart voor jongeren. Daarop is dit 

beleidsplan geënt. 

Organisatie/kerkenraad 

Doelstelling: 

Leiding geven aan de Protestantse Gemeente te Sumar en de 

voorwaarden creëren voor het goed functioneren van de 

gemeente.  

De algemene leiding van de Protestantse Gemeente te Sumar 

berust bij de kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel 

uitmaken. De kerkenraad komt ten minste elf maal per jaar 

bijeen. Er worden per jaar tenminste twee gemeenteavonden 

gehouden. 

De kerkenraadsleden laten zich aan het begin van elke 

vergadering inspireren door het Woord om God beter te leren 

kennen en zien naar elkaar om. De kerkenraad ziet het als 

haar taak dat de beleidspunten die verder genoemd worden in 

dit plan geconcretiseerd worden. Dit punt van aandacht komt 

op de werklijst van de kerkenraad te staan. 
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Eredienst 

Doelstelling eredienst: 

Een geïnspireerde dienst is een dienst waarin je geïnspireerd 

wordt. De eerste die deze dienst hoort en ziet is de Heer van 

de Kerk zelf. Daarom vragen we ons af: inspireert deze dienst 

God zelf? Komt God volgende week zondag graag terug om 

met ons samen te zijn? 

Maar ook mensen worden geïnspireerd. Dat wil zeggen 

getroost, toegerust in geloof, bemoedigd, gevoed. Het zou in 

dit opzicht een dienst moeten zijn waar je jouw buurman graag 

voor uitnodigt. 

Beleidspunten eredienst: 
 
 We betrekken kinderen bij de dienst: paaskaars en lampje 

aansteken, bijbel openen en denken erover na hoe we dit 

kunnen uitbreiden. 

 De aankleding van de kerk wordt positief gewaardeerd; 

liturgische stukken, de tafelkleden en bij gezinsdiensten 

tekeningen e.d. aan de wanden.  

Punt van aandacht: antependia (kleden voor liturgietafel en 

kansel) vernieuwen.  

 We zorgen voor een geregelde medewerking van 

gemeenteleden aan de eredienst zodat de betrokkenheid 

wordt vergroot. We denken hierbij aan lectors en een 

muzikaal moment na de prediking (vocaal en 

instrumentaal) en het voorbereiden van een dienst, twee 

maal per jaar, door vrijwilligers. 

 We plannen drie maal per jaar een jeugddienst op een 

vaste zondag in de maand. Deze wordt georganiseerd met 

en door de jeugd. 

 We organiseren ook een openluchtdienst 1 keer in de 2 

jaar. 
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 Samenvallend met het dorpsfeest is er een tentdienst in 

samenwerking met de ZWO  

 Er wordt een team samengesteld dat twee keer per jaar 

gluurt bij de buren om ideeën op te doen.  

 De begroeting door de kerkenraad uitbreiden met jongeren, 

één keer per maand.  

 Om betrokkenheid op elkaar te stimuleren twee maal 

koffiedrinken voor de dienst. 

 Gebruik beamer optimaliseren.  

Experimenteren aanmoedigen. In ieder geval moet er in 

elke dienst één lied voor jongeren gezongen worden of één 

beamer moment zijn dat op hen gericht is.  

 Bij de viering van het avondmaal hoort een uitleg voor de 

kinderen. 

 Gaan we door met het organiseren van diensten op de 

tweede kerstdag? 

Pastoraat 

Doelstelling: 
We willen omzien naar elkaar, met elkaar in gesprek zijn over 
het geloof en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. 

Beleidspunten pastoraat: 

 Het bezoekwerk wordt gedaan door de predikant, de 

ouderlingen, de wijkcontactpersonen en de diakenen. 

 De predikant bezoekt gemeenteleden bij vreugde en 

verdriet  (jubilea, verjaardagen, geboorte, bij ziekte en 

rouw of waar anderszins moeite wordt ervaren) en naar 

eigen inzicht, soms op aangeven van een ouderling of op 

verzoek van gemeenteleden zelf.  

 De ouderling, wijkcontactperso(o)nen en diaken vormen 

samen een wijkteam. 
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 De ouderlingen en wijkcontactdame/heer nemen het 

bezoekwerk voor hun rekening en de diaken is 

ingeschakeld wanneer een diaconale aspect  in een 

contact een rol speelt. 

 De gemeenteleden worden met name door de ouderlingen 

en wijkcontactpersonen opgezocht bij bepaalde vooraf 

afgesproken gelegenheden. (geboorte, jubilea, rouw, 

nieuw ingekomenen). Daarnaast worden bezoekjes 

afgelegd voor zover dat mogelijk is voor de ouderling.  

 De ouderlingen organiseren of een 40-dagenproject of 

groothuisbezoek. In de uitnodiging wordt ook de vraag 

gesteld of men persoonlijk huisbezoek wenst.  

 Gezien de grootte van de wijken en het beschikbare aantal 

ouderlingen zal blijvend bewust gezien moeten worden wie 

bezocht worden en wanneer een bezoekje wordt afgelegd.  

 Het onderlinge meeleven en omzien naar, tussen 

gemeenteleden stimuleren door het opzetten van 

gemeentegroeigroepen.  

 Eén maal per jaar een groothuisbezoek opzetten voor 

jongeren.  
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Diaconaat 

Doelstelling: 

De diaconie stelt zich ten doel, in navolging van Christus, 

betrokken te zijn bij zowel de jongere als oudere leden van 

onze protestantse gemeente en anderen die onder druk leven 

en bij de strijd tegen onrecht in de directe omgeving en 

wereldwijd. 

Beleidspunten diaconaat: 

 

 De gebruikelijke taken zullen ook de komende jaren 

worden verricht. Taken tijdens de kerkdiensten, 

collecteren, verzorging en bediening van 

avondmaalsvieringen, de werving en beheer van de 

financiële middelen, attenties voor de oudere 

gemeenteleden rondom Pasen, de kerktelefoon, enz. 

 De diaconie heeft een taakomschrijving waar alle 

gebruikelijke werkzaamheden en activiteiten in 

beschreven staan. 

 Wij willen de kinderen/ jongeren meer betrekken bij de 

werkzaamheden binnen het diaconaat. 

 In de maanden november/ december wordt er een nieuw 

collecterooster opgesteld. Wij zullen jongeren vragen om 

hier hun medewerking aan te verlenen door samen met 

hen enkele doelen uit te zoeken waarvoor gecollecteerd 

moet worden. 

 Daarnaast willen wij samen met de jeugd geld inzamelen 

voor een bepaald doel. Dit kan zijn d.m.v. een kerkdienst, 

acties etc. Deze actie zal ook in overleg met de jeugd op 

touw worden gezet. 
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 De vaste giften van de diaconie aan instanties zullen eens 

per jaar in het kerkblad worden vermeld. De opbrengsten 

van de collectes één keer per kwartaal. 

Het doel en de opbrengst van een collecte tijdens een 

bijzondere dienst ( jeugddienst, hagenpreek e.d.) zal de 

eerstvolgende zondag aan de gemeente meegedeeld 

worden. 

 In deze tijd van een terugtredende overheid, wil de 

diaconie zo mogelijk gemeenteleden verwijzen naar waar 

in bepaalde situaties hulp verkregen kan worden en meer 

bekendheid geven aan de mogelijkheid van de diaconie 

een helper te zijn waar geholpen moet worden. 

Hieronder valt ook de nood van de wereld, zeker m.b.t. 

rampen waar acuut hulp geboden moet worden. 

Aandachtspunt voor het beleid: 

De kinderen/ jongeren meer betrekken bij de werkzaamheden 

van de diaconie, d.m.v. geldinzameling voor een bepaald doel 

en ze te betrekken bij het maken van een collecterooster. 

En de diaconie wil zich blijven profileren als orgaan dat helper 

wil zijn waar geholpen moet worden, dichtbij en veraf. 

Apostolaat (ZWO) 

 Doelstelling: 

We willen naar wegen zoeken hoe we het evangelie niet 

alleen in de gemeente maar ook breder onder de 

aandacht kunnen brengen. Door aan de oproep de nood 

in de wereld te lenigen en aan de opdracht tot zending 

gehoor te geven, brengen we aspecten van dit werk onder 

de aandacht van de gemeente. We willen zodoende de 

gemeente motiveren dit werk, met gebed en middelen te 

ondersteunen. 
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 We willen bekijken hoe accuraat en adequaat actie 

gevoerd kan worden, in overleg met de diaconie, bij b.v. 

rampen waar acuut hulp geboden is. Dit dan onder de 

aandacht brengen in de gemeente. 

 Gezien de raakvlakken tussen diaconie en ZWO-

commissie is het wenselijk elkaar te ondersteunen bij 

acties. 

Toekomstdoel: Eigen gekozen actie bij de gemeente kenbaar 
maken, die dicht bij ons staat en ons allen meer aanspreekt. 
 
Aandachtspunt voor het beleid:  
Onderzoeken op welke wijze er (meer) uitvoering gegeven kan 
worden aan het zending/evangelisatiewerk. 
 

Vorming en Toerusting 

Doelstelling: 

Het vormen van volgelingen/leerlingen van de Here Jezus en 

geloofsgroei, door het aanbieden van: 

1. Bijbelkringen in de ochtend en avond. Organisatie en 
leiding in de handen van gemeenteleden samen met de 
predikant.  

2. Jeugdalpha. Organisatie en ondersteuning door 
gemeenteleden. 

3. Alphacursus voor andere doelgroepen. Organisatie en 
ondersteuning door gemeenteleden. 

4. Organiseren veertigdagenproject. 
5. De kerkenraad stimuleert de gebedskring en deelname 

daaraan. Probeert deze na verloop van tijd een plek in de 
dorpskerk te geven. 

6. De kerkenraad stimuleert groeigroepen.  
7. De kerkenraad vormt ook zelf een kleine groep en neemt 

de tijd voor bijbelse bezinning.  
8. De kerkenraad wil nadenken over hoe we om willen gaan 

met de aanvraag voor een doopbediening.  
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9. Mocht er binnen de kerkenraad voldoende belangstelling 
bestaan voor een ambtsdragerscursus dan wordt deze 
aangeboden. Leiding in handen van regioconsulent.  

10. Mocht er binnen de gemeente voldoende belangstelling 
bestaan voor een cursus geloofsopvoeding dan wordt 
deze aangeboden. Leiding in handen van een 
regioconsulent. Mocht de situatie zich voordoen dat thema 
- onderwijs gewenst is, dan wordt zoiets georganiseerd 
door de kerkenraad. 

 

Jeugd en Jongerenwerk 

 Laat de vlam branden! 

Het doel van het jongerenwerk is: niet zoveel mogelijk 

jongeren bereiken, maar de jongeren die we bereiken in 

aanraking te brengen met de Here Jezus. Dit doel 

nastreven door kinderen en jongeren zoveel mogelijk te 

betrekken en betrokken te houden bij Zijn gemeente in 

Sumar. 

 Hoe we dat doen?  

Door ons in te zetten en energie te steken in de 

nevendienst, catechese en clubwerk. 

Door de voortdurende ontwikkelingen in maatschappij en 

kerk zal dit een flexibele en creatieve aanpak vragen. 

Aandachtspunten voor het beleid: 

 Goed contact onderhouden vanuit de kerk met de 

basisscho(o)l(en) in het dorp. 

 Uitbreiden nevendienst/jeugdkerk door/met verhogen 

leeftijd. 

 Jeugd betrekken bij diaconaal project. 

 Jeugd betrekken bij eredienst door taken te geven. 

 Aan het begin van het seizoen met elkaar als leiding van 

nevendienst, club en catechese om de tafel. 
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 Een jeugdouderling/coördinator wordt gemist. Mocht er 

geen jeugdouderling en/of jeugddiaken gevonden worden, 

dan proberen een team te vormen dat de taken van deze 

ambtsdragers waarneemt, plannen maakt, inspireert en 

bemoedigt.  

 Ouders bewust maken dat zij een cruciale rol spelen in 

bovenstaande doelstelling. 

 

Beheer 

Doelstelling en taak van het college van beheer 

 Verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente 

voor zover die niet diaconaal van aard zijn.  

Beleidspunten beheer:  

 Het college van kerkrentmeesters ondersteunt de 

activiteiten en werkzaamheden van de Protestantse 

Gemeente Sumar  

 Zij doet dat door enerzijds de primaire zorg te dragen voor 

een voldoende niveau van inkomsten voor onze 

gemeente en anderzijds door een zorgvuldig beheer van 

de middelen. 

 Wat de inkomsten betreft wordt beschikt over drie 

bronnen, de collecten, de inkomsten uit vrijwillige 

bijdragen en de inkomsten uit bezittingen. 

 Wat de uitgaven betreft willen de kerkrentmeesters zorg 
dragen voor: De traktementen, salaris en vergoedingen 
van predikant, koster, organisten, administrateur en wie er 
ten behoeve van de gemeente betaalde werkzaamheden 
verrichten. 
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 Ook behoort tot hun taak de zorg voor onroerende 
goederen: het kerkgebouw, het verenigingsgebouw 
De Moeting, de begraafplaats, de pastorie, het 
kostershuis en de landerijen. 

 Het college wil zich inspannen voor een goed onderhoud 
van de gebouwen, zodat deze toegankelijk en 
verwelkomend zijn. 

 Er vindt met een zekere regelmaat overleg plaats met de 
koster wat betreft zijn/haar werkzaamheden. 

 Het bijhouden van de registers van de gemeente, het 
doopboek en het trouwboek is onder verantwoordelijkheid 
van de kerkrentmeesters. 
  
Wat het beleid voor de komende jaren betreft willen de 
kerkrentmeesters: 
 

 Het innen van de kerkelijke bijdrage via automatische 
incasso stimuleren. 

 Het onderhoud van de begraafplaats is uitbesteed aan 
een hovenier. 

 De kosten en opbrengsten van de begraafplaats blijven in 
evenwicht waarbij er een zekere financiële reserve 
opgebouwd blijft voor grote onderhoud kosten en het 
beheren van een aantal grafmonumenten. 

 Onderhoud van de kerk, begraafplaats, de pastorie, het 
kostershuis en het verenigingsgebouw “De Moeting”, 
blijven onder de aandacht van het college voor een goed 
onderhoudsbeleid. 
o Gerealiseerd is; het opknappen van De Moeting, de 

pastorie, verven kostershuis en restauratie ramen van 
de kerk. 

 Het college draagt zorg voor het bewaren van: oude 
bijbels, notulen boeken, kasboeken, foto`s en gegevens 
over de begraafplaats. Op de zolder van De Moeting, is 
hiervoor een archief ingericht. 

 Sinds kort wordt ter ondersteuning bij de eredienst gebruik 
gemaakt van een beamer. 
o Voor de bediening wordt gebruik gemaakt van 

vrijwilligers uit de gemeente.  
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Aandachtspunten voor het beleid:                                    

 Werken aan goede motiverende voorlichting  hoeveel 
er moet worden bijgedragen met het oog op een 
financieel gezond functioneren van de gemeente. 

 Bekijken of het mogelijk is om een medewerker voor 
een aantal uren voor het jeugdwerk aan te stellen. 

 Ook kerk tv heeft onze aandacht, dit via internet of 
kabel. 

 Bij de aanleg van de “centrale as” zijn landerijen van de 
gemeente gemoeid. Het college zet zich in voor ruilen. 
De belangen gaan in nauw overleg met de 
kerkrentmeesters en erfpachter. 

 Na de definitieve toewijzing van de landerijen neemt 
notariskantoor Mook de verantwoordelijkheid over, 
betreffende vaststelling canon erfpacht en verdere 
erfpachtzaken tussen pachter en het college van 
kerkrentmeesters. 

 Voor werkzaamheden wat betreft klein onderhoud en 
het aanbrengen van verbeteringen in en om de 
gebouwen is er een klussengroep. 

 Er is een jaarlijkse controle van de doop- en 
trouwboeken van de gemeente. 

 

 


