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Woord vooraf 
 

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van onze gemeente. Onze dank gaat in eerste instantie uit naar ds. 
M. Zijstra die als interim-predikant van onze gemeente een grote rol heeft gespeeld bij het tot stand 
komen van dit beleidsplan. In tweede instantie bedanken wij de leden van de klankbordgroep die 
voor een groot deel de inhoud hebben aangeleverd aan Ds Zijlstra die het heeft verwerkt tot hetgeen 
wat nu voor u ligt. Als laatste alle anderen die op welke wijze dan ook meegeholpen hebben. 

Plannen maken is de eerste stap. Uitvoeren van de plannen is stap twee en daarbij is uw bijdrage als 
gemeentelid onmisbaar. Zonder uw inzet blijven het slechts plannen.  

 

 

 

Johan Boelee 

Voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente te Didam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 913:  Wat de toekomst brenge moge, Mij geleidt des Heeren hand.  
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Prioriteiten 
 

Aanleiding voor het stellen van prioriteiten 

In dit beleidsplan vindt u een reeks beleidsvoornemens bij de diverse terreinen van het leven en 
werken van de Protestantse Gemeente Didam. We zijn een kleine, enthousiaste gemeente die graag 
een hoop dingen zou willen doen. 

De realiteit vraagt echter dat we keuzes maken. Financieel kunnen we de komende jaren nog prima 
vooruit. Het is wel zo dat we niet meer kunnen beschikken over fulltime professionele ondersteu-
ning. Predikant en kerkelijkwerker hebben beiden een parttime verbintenis met onze gemeente. 
Daarnaast beperkt een afnemende bemensing onze mogelijkheden. Op de langere termijn komt 
daarbij onze zelfstandigheid als gemeente ook in het geding. Daarom stellen we bewust een aantal 
prioriteiten voor de jaren 2018-2022. 

Het stellen van prioriteiten betekent concreet dat er een aantal zaken zijn waaraan wij de komende 
jaren voorrang geven. Tegelijk laat de kerkenraad ruimte aan de diverse colleges en taakgroepen om 
te werken aan de realisering van andere beleidsvoornemens. We willen die dingen doen die het 
voortbestaan van een vitale protestantse geloofsgemeenschap in Didam op de korte en de langere 
termijn dienen. 

 

Weging van beleidsvoornemens 

De kerkenraad heeft alle beleidsvoornemens uit het beleidsplan aan het begin van 2018 gewogen. 
Daarbij kregen de volgende zaken het meeste gewicht: 

 

Organisatie: Onderzoeken hoe we de bemensing van de diverse colleges, commissies en taak-
groepen op peil kunnen houden om een goed functionerende, vitale geloofsgemeenschap te 
blijven – waarbij samenwerkingsmogelijkheden met andere kerkelijke gemeenten worden beke-
ken. 

9 

Pastoraat: In samenwerking met andere gemeentes: toerusting van de taakgroep pastoraat en 
gemeenteleden door de predikant(en) en pastoraal medewerker(s) 

8 

Pastoraat: Het bereiken van gemeenteleden in de leeftijd van 20-55 jaar 8 

Liturgie: Onderzoeken of er behoefte is aan het – met jongeren – opzetten en uitvoeren van jon-
gerendiensten – waar mogelijk in samenwerking met andere kerkelijke gemeenten 

8 

Diaconie: Het benutten van samenwerkingsmogelijkheden met andere kerkelijke gemeenten in 
de Liemers (en lokale burgerlijke vrijwilligersorganisaties)  

7 

Vorming & Toerusting: vorming en toerusting van jongeren verbeteren door samenwerking met 
andere kerkelijke gemeenten 

7 

Samenwerking: een aantal keren per jaar kerken in andere kerkelijke gemeenten in de Liemers 6 

Diaconie: continuering van bestaand beleid 6 

Predikant: bestuurlijke inzet predikant zo invullen dat tijd voor andere zaken overblijft 6 

College van Kerkrentmeesters: onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere CvK’s 6 

 

De komende jaren zetten we als Protestantse Gemeente Didam in op samenwerking met de andere 

protestantse gemeenten in de Liemers. Concreet gaat het om de Protestantse Gemeenten Duiven, 

Zevenaar, Westervoort, Lathum-Giesbeek en Rijnwaarden. Hoewel in iedere gemeente de urgentie 

tot samenwerking verschilt, beseffen alle gemeenten dat we elkaar op langere termijn nodig hebben. 

Solidair zijn met omliggende protestantse gemeenten is gewenst. De kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Didam, ziet in de toekomst voor zich dat genoemde gemeentes toegroeien naar één Pro-

testantse Gemeente de Liemers.  
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Wanneer we kijken naar samenwerkingsmogelijkheden, dan zien we die op het gebied van het jeugd- 

en jongerenwerk. Wij hebben weinig actieve jeugd/jongeren en voor degenen die wel actief zijn, kan 

samen optrekken met jeugd en jongeren uit de andere gemeenten stimulerend en verbindend wer-

ken.  

Ook kan worden samengewerkt op Diaconaal en Kerkrentmeesterlijk vlak. Zo kunnen we met – in de 

toekomst – minder mensen goed op deze gebieden functioneren. Diaconaal gezamenlijk optreden 

geeft de kerk naar buiten toe ook één positief en krachtig gezicht. Kerkrentmeesterlijk kan kennis en 

kunde worden uitgewisseld en kunnen ook verschillende efficiëntieslagen worden gemaakt (o.a. op 

administratief & onderhoudsgebied). 

Op het gebied van Vorming & Toerusting kan ook een gezamenlijk aanbod van activiteiten voor jon-

geren en volwassenen worden aangeboden. Dit kan op korte termijn door het totaal aanbod van 

genoemde gemeentes, plus enkele oecumenische activiteiten, in één brochure onder te brengen. Zo 

weet iedereen wat er op dit gebied in de regio de Liemers te doen is. 

Op Pastoraal vlak kan samenwerking gezocht worden t.a.v. de toerusting van de professionals en de 

vrijwilligers die zich daarmee bezighouden. Ook kan in de toekomst gekeken worden hoe de binnen 

de gemeenten beschikbare professionals  

Streven naar verdere samenwerking is ook van belang omdat het op de langere termijn niet mogelijk 

is om nog een minimaal bezette kerkenraad samen te stellen – wat ook de zelfstandigheid van de 

gemeente zal doen eindigen. 

Omdat we nu nog zelf de regie hebben, kunnen we op dit gebied keuzes maken die op termijn de 

zelfstandigheid van PG Didam doen verdwijnen, maar tegelijkertijd wel zorgen voor het voortbestaan 

van een protestantse geloofsgemeenschap in Didam, met bijvoorbeeld een eigen ontmoetings- & 

vierplek. 

Het hebben en behouden van een eigen vier- & en ontmoetingsplek is voor de Protestantse Gemeen-

te Didam belangrijk. De zondagse samenkomsten vormen een belangrijk liturgisch en samenbindend 

aspect van deze gemeente.  

De kracht van deze gemeente ligt onder andere in de liturgische dienst, die inhoudelijk al jaren goed 

doordacht en uitgewerkt is. Zie bijvoorbeeld de liturgieboekjes die we voor de verschillende perioden 

van het kerkelijk jaar ontwikkeld hebben. De muzikale inzet van de organist, de cantorij en All Toge-

ther, plus diverse andere gemeenteleden is ook een sterk punt van deze gemeente.  

Deze zaken willen we dan ook behouden. Inhoudelijk hoeft er niet zoveel aan de opzet van de regu-

liere vieringen te veranderen. 

Voor de zondagse samenkomsten is op dit moment het kerkgebouw beschikbaar. Of dit op de lange-

re termijn ook zo kan blijven, is niet zeker. De kerkenraad streeft ernaar om – ook bij verdergaande 

vormen van samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in de Liemers – een eigen ontmoetings- 

& vierplek in Didam te behouden. Zo kunnen we ook in de toekomst als deel van een groter geheel in 

Didam geloofsgemeenschap zijn. 
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Visie op de gemeente 
 

De protestantse gemeente te Didam is een open, zorgzame en maatschappelijk betrokken gemeente. 
Deze is gevestigd in een overwegend rooms-katholiek gebied. We zijn gastvrij richting allen en zien 
naar elkaar en naar mensen buiten de kerkelijke gemeente om. De gemeente heeft een oecume-
nisch-protestantse ligging en traditie. In verbondenheid met de traditie waarin we staan, zoeken we 
naar een eigentijdse vertolking van de christelijke boodschap. Daarbij draagt de gemeente de oecu-
mene een warm hart toe – zowel binnen Didam als over de grens met onze buurgemeenten. 

De gemeente is pluriform wat betreft: geloofsachtergrond en -beleving, maar ook wat betreft leef-
tijd, sekse, samenlevingsverband, (leef)stijl en opleiding. Naast een kleinere groep jongere gemeen-
teleden die actief zijn, is het merendeel van de betrokken gemeenteleden vergrijzend.  

Vieren 

De zondagse samenkomsten zijn voor onze gemeente erg belangrijk. De eredienst is voor de betrok-
ken gemeenteleden een samenbindende factor. De liturgie is wel doordacht en qua inhoud en op-
bouw oecumenisch-protestants. Er is ruimte voor vernieuwing – met waardering voor de goede ele-
menten uit onze oecumenisch-protestantse traditie. 

Leren 

Vorming en toerusting vinden we belangrijk voor persoonlijke en gezamenlijke geloofsopbouw. Dit 
komt tot uiting in meerdere kringen die binnen de gemeente en in oecumenisch verband functione-
ren. 

Dienen 

De concrete dienst aan de naaste dichtbij en veraf vinden we ook van belang. Ook dit uit zich in deel-
name van gemeenteleden aan diverse ‘diaconale’ activiteiten. 

Omzien 

Het naar elkaar omzien is één van de sterke kanten van onze gemeente. Het onderlinge pastoraat 
krijgt volop en breed gestalte. 

 

Missie  

De protestantse kerk te Didam wil een open, zorgzame en maatschappelijk betrokken gemeenschap 
zijn die Gods verhaal levend houdt, voor en met iedereen. 

 

De gemeente wil deze missie handen en voeten geven door: 

1. De eredienst in vele vormen gaande houden en mensen daarbij betrekken; 
2. Activiteiten organiseren die zowel voor eigen gemeenteleden als anderen toegankelijk zijn; 
3. Omzien naar elkaar en anderen die onze wegen kruisen; 
4. Bij de gemeenteleden aanwezige talenten benutten binnen de kerk en de inzet daarvan stimule-

ren. 
5. Samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeente te benutten. 

 

“Protestantse Gemeente Didam: 

een open, zorgzame en maatschappelijk betrokken 

geloofsgemeenschap voor en met iedereen” 
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Eredienst – de vierende gemeente 
 

Ter inleiding 

De zondagse vieringen vormen een wezenlijk element van ons gemeente-zijn. In de diensten richten  
we ons tot God en zoeken we verbondenheid met elkaar. We worden verzameld rondom de Schrif-
ten, waaruit we lezen aan de hand van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Ne-
derland. Maandelijks vieren we de Maaltijd van de Heer. 
Er is een goed doordachte, veelkleurige liturgie – met liturgieën voor de verschillende perioden van 
het kerkelijk jaar. Er wordt gezongen uit het Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk), plus een 
selectie kinderliederen. De huidige vormgeving en inhoud van deze protestants-oecumenische litur-
gie wordt door een groot deel van de participerende gemeenteleden positief ervaren. 

Ook bij ons staat de eredienst in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. We moeten ons ook 
de vraag stellen hoelang de zondagse eredienst in haar huidige vorm kan blijven bestaan. Voor de 
komende beleidsperiode maken we ons daar nog geen grote zorgen over. In de jaren daarna kan dat 
veranderen. Het is belangrijk om attent te blijven op gedragsveranderingen en andere inzichten die 
de actieve deelname en betrokkenheid bij de zondagse vieringen positief of negatief kunnen beïn-
vloeden.  

Er is binnen de gemeente ruimte voor experiment. Dergelijke experimenten moeten wel goed wor-
den gecommuniceerd, een aantal keren kunnen plaatsvinden om het breder te ervaren. Experimen-
ten kunnen ook mislukken. Daarom is het goed om in ieder geval na 1 jaar te evalueren. 

 

Vele vormen van vieren 

Naast de reguliere zondagse samenkomsten denken we ook aan de volgende manieren van vieren: 

• Taizévieringen 
Korte vieringen met begeleidende lied-, bijbel- en gebedsteksten. We houden deze al zo’n 4-5 
jaar in de paastijd. 

• Jongerendiensten, gezinsdiensten, themadiensten 
Dergelijke diensten kan een voorganger samen met jongeren voorbereiden en uitvoeren. Echter, 
jongeren kunnen dit ook geheel zelf ter hand nemen en uitvoeren. Door hen verantwoordelijk-
heid en vertrouwen te geven, kan de betrokkenheid toenemen. Het is goed om aan te sluiten bij 
wat er onder de jongeren leeft (actuele thema’s, vragen/zaken die hen bezighouden). Concrete 
links met maatschappelijke situaties / activiteiten kan ook helpen om de betrokkenheid te verg-
roten. Wanneer we structureel themadiensten, jongeren- en gezinsdiensten willen organiseren is 
een kleine coördinerende groep noodzakelijk. Bijvoorbeeld iemand uit de taakgroep eredienst 
die met nog een paar mensen zorgt, dat steeds anderen uit de gemeente verantwoordelijkheid 
nemen voor de voorbereiding en uitvoering van dergelijke diensten. Voor de organisatie van der-
gelijke diensten willen we ook kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. 
Het moet blijken of een en ander aanslaat. Hiervoor zijn waarschijnlijk ook andere taal en ritue-
len nodig. Die hebben wij niet zomaar voorhanden. Daar zou dan met jongeren over gesproken 
moeten worden en waar nodig hulp van buiten voor worden in geroepen (bv. via JOP of een zelf-
standige jeugdwerkadviseur).  

• Meditatieve diensten  
In deze diensten – die met een voorganger, maar ook door gemeenteleden zelf kunnen worden 
voorbereid en uitgevoerd - is ruimte voor stilte, meditatie (n.a.v. een schilderij, bijbelgedeelte, 
gedicht, e.a.). Het is goed om de verschillende mogelijkheden te verkennen en een visie te bepa-
len op de verschillende vormen van (begeleide) meditatie en beschouwing waaraan we als chris-
telijke gemeente ruimte willen geven. We willen het experiment aangaan om te zien of dit bin-
nen de eigen gemeente en daarbuiten in een behoefte voorziet. Hierbij kijken we niet enkel naar 
het aantal deelnemers, maar ook naar hetgeen de deelnemers eraan beleven en van meenemen. 
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• Adventsvespers en Carolsdienst 
Naast deze ‘nieuwe’ vormen van vieren worden er al 27 jaar adventsvespers gehouden. De Ca-
rolsdienst is er nu zo’n 6 jaar. 

 

Inzet multimediale middelen 

In deze tijd zijn er ook goede multimediale oplossingen om teksten en beelden te laten zien (beamer/ 
schermen). Het gebruik van multimedia biedt ook de mogelijkheid om ‘de wereld’ en ‘de actualiteit’ 
de kerk binnen te halen. Zo laten we ook in de diensten zien dat we een gemeente zijn die oog heeft 
voor de wereld en maatschappelijk betrokken is. Hou bij de inzet van multimediale middelen wel 
rekening met rechten en licentiekosten. 

 

Buurten bij de buren 

Met het oog op toekomstige samenwerking tussen gemeenten is het goed om ook te durven ‘buur-
ten bij de buren’. Bijvoorbeeld in de zomerperiode kan ervoor gekozen worden om gezamenlijk naar 
de samenkomst van een andere gemeente te gaan. Zo leren we onze ‘buren’ en hun liturgie ook ken-
nen. 

Met het oog op toekomstige samenwerking is het ook goed om de uitwisseling tussen de predikan-
ten in de Liemers te stimuleren. Zo leren de predikanten de gemeentes kennen en omgekeerd. 

 

Kinderkerk en jeugdkerk 

Het aantal kinderen/jongeren loopt terug. De leiding wil bekijken of de kinderkerk en jeugdkerk kun-
nen worden omgevormd naar 1 geheel – bv. ‘jongerenkerk’. Jongeren t/m 15 jaar kunnen dan ge-
woon meegaan naar hun eigen ruimte. Om de week zo’n jongerenkerk organiseren. Een aandachts-
punt is wel het verschil in ontwikkeling van de kinderen. Niet enkel jongere en oudere kinderen – ook 
tussen middelbare school-leerlingen zit het nodige onderlinge verschil. Daar willen we bij de activitei-
ten oog voor houden. 

 

Beleidsvoornemens 

1. Onderzoeken of jongeren behoefte hebben aan jongerendiensten. Als dit het geval is dan nagaan 
of we samen met de jongeren jongerendiensten kunnen opzetten en uitvoeren (waar mogelijk in 
samenwerking met andere gemeentes); 

2. Onderzoeken of enkele gemeenteleden bereid zijn tot het opzetten en uitvoeren van meditatieve 
diensten (waar mogelijk in samenwerking met andere gemeentes); vervolgens evalureren in wel-
ke mate dit in een behoefte voorziet 

3. Ruimte geven voor de inzet van multimediale middelen tijdens de reguliere en de bijzondere 
samenkomsten van de gemeente; 

4. Onderzoeken of en hoe de kinderkerk en jeugdkerk omgevormd kunnen worden tot een jonge-
renkerk; 

5. Meewerken aan initiatieven in de Liemers voor  meer uitwisseling van predikanten in de Liemers; 

Meewerken aan initiatieven in de Liemers om een aantal keren per jaar vieringen  in andere gemeen-
te in de Liemers bij te wonen om elkaar te ontmoeten en samen te vieren.  

 

 

 

 

 

Pastoraat 
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In de gemeente willen we zorgvuldig naar elkaar omzien en voor elkaar betrouwbaar zijn om Chris-
tus’ wil. Dit omzien naar elkaar (pastoraat) is een taak voor alle gemeenteleden. Zij worden daarin 
gestimuleerd door de leden van de taakgroep pastoraat. 

Het omzien naar elkaar gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar ook door middel 
van pastorale aandacht voor ouderen in de wijk, zieken of mensen in een blijde of moeilijke situaties. 
Omzien naar elkaar vindt ook plaats in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en 
levensvragen. 

 

Taakgroep pastoraat 

De taakgroep pastoraat staat onder leiding van de pastoraal ouderling. Er zijn op dit moment 9 toe-
gewijde pastorale medewerkers. Het overgrote deel van deze pastoraal werkers is wel op leeftijd 
(70+). Het is te voorzien dat aan het eind van deze beleidsperiode een aantal van hen deze taak niet 
voortzet. Gezien de leeftijdsopbouw van (het actieve deel) van de gemeente is het zeer de vraag of 
hun taken voldoende door anderen kunnen worden overgenomen. De kerkenraad heeft mede daar-
om besloten om een predikant voor 0,4 fte te beroepen, zodat er financiële ruimte blijft om daar-
naast een kerkelijk werker aan te stellen die ook een deel van het pastoraat op zich neemt. 

 

Toerusting taakgroep en gemeenteleden 

Om goed naar elkaar om te zien, hebbende medewerkers van de taakgroep al de nodige toerusting 
ontvangen. Het is goed om dit te blijven doen. Er is op dit punt al sprake van samenwerking met an-
dere gemeentes. De verschillende predikanten en pastoraal medewerkers kunnen dit nu en in de 
toekomst verzorgen.  

Niet alleen de taakgroep, maar ook de gemeente is gebaat bij toerusting. Dit kan bijvoorbeeld door 
het beleggen van thema-avonden waarin bepaalde onderwerpen (o.a. op basis van vragen vanuit de 
gemeente of actuele zaken) worden behandeld. 

 

Taak predikant en kerkelijkwerker t.a.v. pastoraat 

Omdat de gemeente in de komende beleidsperiode een predikant voor 0,4 fte wil beroepen, bete-
kent dit ook dat de predikant haar/zijn pastorale taken kan toespitsen tot het crisispastoraat. Een 
ander deel van het pastoraat zal door de kerkelijkwerker (0,2 fte) worden verzorgd. Door deze con-
structie kan het pastoraat nu en in de komende jaren goed worden uitgevoerd.  

 

Beleidsvoornemens 

1. Voorzetting van de toerusting van de taakgroep pastoraat en gemeenteleden door de predi-
kant(en) en pastoraal medewerker(s) – dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere gemeen-
tes; 

2. Onderzoeken hoe we de 20-55 jarige gemeenteleden kunnen bereiken, betrekken en vragen 
waar zij behoefte aan hebben; 

3. Werken aan een toekomstbestendig pastoraat op de langere termijn; 
4. Managen van pastorale verwachtingspatronen in de gemeente; 
5. Bestaande inloopochtenden faciliteren en eventueel nieuwe vormen opzetten; 

 

 

 

 

Diaconaat 
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In het diaconaat geeft de gemeente, geïnspireerd door Jezus Christus’ omgang met allen in nood en 
zijn daden van gerechtigheid, handen en voeten aan de dienst aan God, elkaar en de samenleving 
(dichtbij en veraf). De diaconale taak is een opdracht voor heel de gemeente. De diakenen mogen 
daar een voortrekkersrol in spelen. Dit wordt onder andere zichtbaar door de rol van de diakenen bij 
de viering van het avondmaal en bij de inzameling van de gaven.  

Om als gemeente om te zien naar gemeenteleden en anderen die – dichtbij en veraf - met hun finan-
ciële noden bij ons aankloppen, is goede informatie onmisbaar. Om dit te bereiken wil de diaconie 
activiteiten blijven ontplooien die het al aanwezige diaconale bewustzijn van de gemeente vergroten 
en de daadwerkelijke diaconale betrokkenheid van gemeenteleden stimuleren. 

Om onze diaconale opdracht handen & voeten te geven en optimaal in te kunnen spelen op initiatie-
ven die elders ontplooid worden, zoekt de diaconie ook overleg en samenwerking met anderen dia-
conieën in de buurgemeenten en in classicale en landelijke verbanden. Zo participeert de diaconie 
bijvoorbeeld in het Armoedeplatform Montferland. 

 

Binnen de diaconie leven  zorgen ten aanzien van de spreiding van bijvoorbeeld financiële kennis en 
de bemensing in het algemeen. Het is de wens om deze financiële kennis binnen de diaconie te ver-
breden en (ook in dat kader) de bemensing op peil te houden. De zorg voor voldoende bemensing is 
een stimulans om ook op diaconaal vlak de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten in 
de Liemers te benutten. 

 

Werkgroep Kerk in Actie 

Binnen onze diaconie hebben we onder andere een werkgroep Kerkinactie. Deze heeft zich tot taak 
gesteld: 

▪ bezinning binnen de werkgroep 
▪ het geven van informatie en voorlichting aan de gemeente 
▪ het organiseren van en het medewerken aan bijzondere kerkdiensten die in het teken staan van 

zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
▪ het organiseren van gemeenteavonden waar een bepaald aspect van Kerk in Actie behandeld 

wordt 
▪ het houden van financiële acties binnen de gemeente en het bevorderen van een zo hoog moge-

lijke opbrengst van collectes die het werk van Kerkinactie ondersteunen 
▪ het voldoen aan de gevraagde financiële bijdragen voor de landelijke organen en het verlenen 

van financiële steun aan speciale projecten 

 

Beleidsvoornemens 

Ook voor de komende beleidsperiode beschikt de diaconie over een eigen beleidsplan dat als bijlage 
aan dit beleidsplan is toegevoegd. De klankbordgroep advies-beleidsplan heeft aan dit algemene 
beleidsplan van de diaconie weinig toe te voegen.  

1. Continuering van het bestaande beleid; 
2. Op peil houden van het aantal diakenen. 
3. Bemensing optimaliseren waardoor diverse kennis- en werkvelden door mensen beheerst wor-

den.  
4. Plus het benutten van samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeentes in de Liemers / 

Montferland. 

 

 

Vorming en toerusting 
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Inleiding 

In de Protestantse Gemeente Didam willen we voortdurend mogelijkheden scheppen tot vorming en 
toerusting van alle generaties gemeenteleden. Dit helpt ons om als leerlingen van Christus onze 
plaats in de samenleving in te nemen en door Gods verhaal geïnspireerd te handelen.  

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvra-
gen, ethische kwesties en maatschappelijke problemen. Ook willen we werken aan de toerusting van 
kader in onze kerkgemeente, zodat zij zo goed mogelijk toegerust worden tot hun taak. 

 

Vorming en toerusting van de jongere generatie(s) 

We willen samen met kinderen, tieners en jongeren gemeente zijn. Mede daarom willen we de vor-
ming van kinderen en jongeren aandacht blijven geven. Voor het inwijden van de kinderen in het 
christelijk geloof kiezen we voor momenten in en tijdens de zondagse eredienst: het kindermoment 
en kinderkerk & jeugdkerk (die mogelijk tot jongerenkerk worden omgevormd). Door deze insteek 
komen de jongeren (en hun ouders) ook regelmatig in de kerk. Op deze manier willen we de jonge-
ren vertrouwd maken met de bijbelse boodschap en de hedendaagse waarde en betekenis daarvan. 
Ook willen we hen met woorden en daden laten ervaren hoe je in lijn met Gods woord en normen 
kunt leven. 

In de komende jaren willen we jongeren ook betrekken bij activiteiten die op andere momenten door 
andere gemeenteleden worden georganiseerd. Ontmoeting tussen generaties gelovigen en interge-
neratief leren willen we stimuleren. Jongeren vertrouwen en verantwoordelijkheid schenken.  

Door jongeren te betrekken bij diverse activiteiten, hopen we de binding met de gemeente en de 
ontwikkeling van hun geloof te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan thema-avonden waarin 
onder andere lijnen worden getrokken tussen de bijbel en geloven in deze tijd en wereld.  

Ons verlangen is om voor kinderen en jongeren een sfeer te creëren waarin ze gestimuleerd worden 
invulling te geven aan een relatie met God en hun de ruimte te bieden te ontdekken wat (geloven in) 
God voor hen betekent. 

Vanwege het feit dat er op dit moment weinig jongeren en jonge gezinnen bij de gemeente betrok-
ken zijn, willen we in het kader van vorming en toerusting ook kijken naar samenwerkingsmogelijk-
heden met andere gemeentes in de Liemers. Zo kunnen jongeren ook in grotere verbanden leeftijds-
genoten ontmoeten en kunnen we gezamenlijk het jeugdwerk vitaal en voor de jongeren aantrekke-
lijk houden.  

 

Vorming en toerusting van de volwassen generaties 

Voor de volwassen generaties gemeenteleden zijn er diverse vormings- & toerustingsactiviteiten:  

 

▪ De koren: cantorij en All Together (dat een sterke bindingsfactor is voor het participeren van 
volwassenen en jongeren in kerkelijke projecten); 

▪ De inloopochtenden in Meulenvelden, waar niet enkel gemeenteleden en bewoners van het 
zorgcentrum aan deelnemen, maar ook anderen welkom zijn; 

▪ De Oecumenische Bijbelkring waaraan zowel protestanten als andere gelovigen uit meerdere 
plaatsen in de regio deelnemen; 

▪ De Gespreksgroep 40+ waar gemeenteleden gesprekken voeren over allerlei onderwerpen; 

 

We willen deze activiteiten graag voortzetten en tegelijkertijd ook het aanbod verbreden. Dit kan 
onder andere door samenwerking met andere gemeenten in de Liemers. Er is al een gezamenlijke 
folder voor het vormings- en toerustingswerk door de PG Westervoort, Duiven en Zevenaar. De in-
tentie is om in deze folder ook activiteiten van de PG Didam op te laten nemen en deze uitgebreidere 
folder ook breder te verspreiden, zodat mensen uit de verschillende gemeenten aan de diverse acti-
viteiten kunnen deelnemen. 
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Beleidsvoornemens 

1. Het inwijden van jongeren in christelijk geloven inhoud blijven geven in en tijdens de zondagse 
samenkomst (kindermoment / jongerenkerk); 

2. De vorming en toerusting van jongeren verbreden door samenwerking met andere gemeentes te 
zoeken; 

3. Het huidige aanbod van vormings- en toerustingsactiviteiten voor volwassenen op peil houden 
en verbreden door een totaal aanbod van activiteiten uit de omliggende gemeentes en paro-
chie(s) aan te bieden. 

 

 

Leidinggeven aan de gemeente 
 

De kerkenraad, de colleges en de taakgroepen 

Het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente wordt door gemeenteleden gedaan. Zij 
stellen daarvoor veel van hun vrije tijd beschikbaar. Daarnaast zijn er één of meerdere betaalde, pro-
fessionele krachten: de predikant en de kerkelijkwerker. Tevens vervullen enkele gemeenteleden een 
bijzonder ambt: ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Deze ambtsdragers vormen in de protestant-
se gemeente Didam samen met de predikant de kerkenraad.  

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente, overeenkomstig de bepa-
lingen van de kerkorde die de opdracht en de bevoegdheden van de kerkenraad regelen. De kerken-
raad als geheel neemt – waar wijs en nodig: gekend en gehoord de gemeente – besluiten.  

De adequate zorg voor de stoffelijke, niet-diaconale aangelegenheden, is toevertrouwd aan het Col-
lege van Kerkrentmeesters, dat met adviezen en voorstellen op dit terrein richting de kerkenraad 
komt. Datzelfde geldt ten aanzien van de zorg voor de diaconale aangelegenheden, welke zijn toe-
vertrouwd aan het College van Diakenen dat de kerkenraad op dit terrein van onderbouwde advie-
zen en voorstellen voorziet. 

De kerkenraad laat zich tevens bijstaan en adviseren door meerdere taakgroepen:  

a) Pastoraat 
b) Eredienst 
c) Vorming en toerusting 
d) Oecumene 
e) Jeugd en Jongeren 
f) Publiciteit 

Het streven is de organisatie zo plat en de lijnen zo kort mogelijk te laten zijn. 

 

De kerkenraad verwacht de komende beleidsperiode nog wel voldoende bemenst zal zijn. Voor de 
periode daarna zijn er wel zorgen. Als er niet voldoende ambtsdragers zijn, komt de zelfstandigheid 
van de gemeente ter discussie te staan. Met het oog daarop zal moeten worden gekeken hoe de 
bemensing van de kerkenraad ook op de langere termijn op peil kan blijven. In dit kader is het ook 
reëel om te kijken naar de mogelijkheden die samenwerking met andere gemeenten biedt. 

 

 

 

De predikant 

Een predikant maakt ambtshalve deel uit van het moderamen en de kerkenraad. Gezien de beperkte 
predikantsformatie (0,4 fte = 16 uur), moet gekeken worden naar een verantwoorde inzet van de 
predikant op bestuurlijk terrein. 
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Een mogelijkheid is: de vergaderfrequentie van moderamen en kerkenraad verminderen. Kerkorde-
lijk is het toegestaan om de kerkenraad 6x per jaar te laten vergaderen (Ord. 4-8-1). Wellicht kan in 
goed overleg ook worden gekeken naar de mogelijkheid om de predikant – met wederzijds goedvin-
den – een deel van de vergaderingen bij te laten wonen, zodat meer uren over blijven voor andere 
noodzakelijke taken. Een en ander met oog voor het bewaken van de kwaliteit van de relatie tussen 
de predikant en de andere kerkenraadsleden – en de gemeente.  

Het is niet enkel verplicht, maar ook goed om heldere werkafspraken te maken, waarover regelmatig 
met elkaar gesproken wordt. Zo blijft in beeld of gemaakte afspraken uitvoerbaar zijn en hoe kerken-
raad en anderen in de gemeente de predikant daarbij behulpzaam kunnen zijn. Dit zal des te beter 
zijn wanneer de predikant niet enkel aan deze, maar ook in deeltijd aan een andere gemeente is ver-
bonden. De kerkenraad kan dergelijke kwartaalgesprekken ook toevertrouwen aan een begeleidings- 
of vertrouwenscommissie, bestaande uit enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden. 

 

Beleidsvoornemens 

1 – Onderzoeken hoe kerkenraad ook op langere termijn voldoende bemenst kan blijven – waarbij 
samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten wordt bekeken; 

2 – Nagaan of de vergaderfrequentie moderamen en kerkenraad vermindert kan worden; 

3 – Bestuurlijke inzet predikant in goed overleg zo invullen dat er voldoende tijd voor andere taken 
overblijft. 

4 – Jaarlijks twee à drie gesprekken tussen predikant, afvaardiging kerkenraad en gemeente om met 
elkaar mee te denken over de wederzijdse invulling en realisering van werkafspraken.  

 

 

 

Financiën en beheer 
 

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden (van niet-
diaconale aard) toe aan het College van Kerkrentmeesters. De ouderlingen-kerkrentmeesters hebben 
ambtshalve ook zitting in de kerkenraad, zodat zij daarin – waar nodig - voorstellen en adviezen kun-
nen inbrengen, waarover de kerkenraad als geheel besluiten neemt.  

 

Taakstelling van het College van Kerkrentmeesters 

▪ Het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente in overleg met de kerken-
raad en het college van diakenen 

▪ Het zorg dragen voor de geldwerving 

▪ Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activitei-
ten van de gemeente 

▪ Het behartigen van de financiële belangen en beheren van de (onroerende en roerende) goe-
deren 

▪ Beheer en onderhoud van de begraafplaats 

▪ Het fungeren als opdrachtgever van de kosters en ander (administratief) personeel dat op ar-
beidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is op niet-diaconaal terrein. 

▪ Het bijhouden van de ledenregistratie, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek 

▪ Het beheren van de archieven van de gemeente 

▪ Het beheren van de verzekeringspolissen. 
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Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
De voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigen de gemeen-
te in vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

 

Trends 

De financiële middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn, onder andere door de vergrijzing 
en hogere alledaagse kosten, lopen ook in onze gemeente de inkomsten licht terug. Het stemt tot 
dankbaarheid dat er in het verleden een dusdanige financiële reserve is opgebouwd, waardoor de 
gemeente wel een financieel stootje kan verdragen. 

De afgelopen jaren lieten de begrotingen en jaarrekeningen overwegend een negatief eindresultaat 
zien. Door het vertrek van de eigen predikant begin 2017 was er in dat jaar geen tekort meer. 

In de komende jaren proberen we beleid te voeren waarbij het doel is het functioneren van de ge-
meente zoveel mogelijk te ondersteunen en door te laten gaan. We denken hier bij aan: activiteiten, 
toerusting (cursussen, materiaal, abonnementen) en kleinere voorzieningen als koffie, attenties bij 
ziekte, festiviteiten of een afscheid en de aankleding van het gebouw). Het gaat vaak om relatief klei-
ne bedragen die wel gezichts- en sfeerbepalend zijn voor het klimaat in de gemeente en het enthou-
siasme van de vrijwilligers. Dit sluit niet uit dat een ieder zeer zorgvuldig met de aan hem/haar toe-
vertrouwde middelen omgaat. 

 

Invulling pastoraat 

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters hebben – in lijn met het RCBB - besloten tot een halve-
ring van de predikantsformatie (van 0,8 naar 0,4 fte). Dit levert een significante kostenbesparing op. 
Om de invulling van het pastoraat wel op peil te houden, wordt de verminderde predikantsformatie 
(0,4 fte) aangevuld met een kerkelijk werker (0,1-0,2 fte). Deze maatregelen dragen er voldoende 
aan bij om enerzijds het pastoraat goed inhoud te geven en anderzijds de begroting gedurende de 
komende beleidsperiode sluitend te houden. 

 

Bemensing 

Door een klein College van Kerkrentmeesters met ondersteuning van diverse taakgroepen, kunnen 
alle kerkrentmeesterlijke taken nu en de komende beleidsperiode goed worden uitgevoerd. Gezien 
de leeftijd en kwetsbare gezondheid van een aantal leden is er wel zorg over de bemensing op de 
langere termijn. Het is wijs om ook op dit werkveld de concrete samenwerkingsmogelijkheden met 
andere gemeentes binnen de Liemers te onderzoeken en te benutten. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan het gezamenlijk (laten) voeren van de financiële administratie, overkoepelend onder-
houd inkopen en plannen. Samenwerking tussen gemeentes maakt ook dit onderdeel van het leven 
en werken van de gemeente toekomstbestendig. 

 

Duurzaamheid 

Gezien de ernst en omvang van de milieuproblematiek is het gewenst om ook binnen onze gemeente 
te kijken naar mogelijkheden om de gebouwen verder te verduurzamen. 

 

Gebouwen- en ander goederenbeheer 

Hoewel de financiële positie – mede op basis van de bestaande reserves – geen reden tot grote zor-
gen geeft, is het goed om na te denken over het beheer van de gebouwen. Een 0,4 fte predikant is 
niet verplicht om in de pastorie te wonen.  

Het kerkgebouw is nu in eigendom van de kerkelijke gemeente. Dat kan de huidige beleidsperiode zo 
blijven. Voor de langere termijn is dit niet vanzelfsprekend. Het is verstandig een toekomstvisie op 
het beheer van de gebouwen en andere goederen te ontwikkelen. Daarbij wordt de wens om ook op 
de langere termijn in Didam een eigen gebouw en vierplek te houden meegewogen. 
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Beleidsvoornemens 

1. Deze beleidsperiode sluitende begrotingen realiseren 
2. Ontwikkelen lange termijnvisie op beheer gebouwen en andere goederen / eigendommen 
3. Onderzoeken en benutten concrete samenwerkingsmogelijkheden met Colleges van Kerkrent-

meesters van gemeenten in de Liemers om zo qua bemensing en taakstelling toekomstbestendig 
te worden 

4. Mogelijkheden van  verduurzaming gebouwen onderzoeken 
5. Nieuwe vormen van geldwerving onderzoeken en waar mogelijk inzetten 

 

 

Vrijwilligersbeleid 
 

Reeds bij het leidinggeven aan het leven en werken van de gemeente is opgemerkt dat veel werk in 
de gemeente vrijwillig wordt gedaan. We zien echter dat niet ons hele vrijwilligerspotentieel wordt 
benut. Als iemand stopt met een taak/functie, wordt veelal in dezelfde vijver van toch al actieve ge-
meenteleden gevist. Ook vergrijsd de groep vrijwilligers die zich voor vele taken inzet. Inzet door 
dezelfde of nieuwe mensen is niet vanzelfsprekend.  

 

Het is daarom goed dat de kerkenraad vrijwilligersbeleid ontwikkelt. Dit kan bijdragen aan het geven 
van vertrouwen aan en het ondersteunen en begeleiden van allen die zich belangeloos voor de ge-
meente inzetten. 

Daarbij is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de taken, de verantwoordelijkheden, de 
financiële context, organisatienetwerk, roulatie en de wijze waarop nieuwe vrijwilligers worden ge-
worven, begeleid en ingezet. Tot opbouw van de gemeente en ten gunste van de vrijwilligers worden 
voorwaarden gecreëerd en ruimte geschapen om talenten te herkennen en te benutten. 

In het te ontwikkelen beleid dient aandacht zijn voor de volgende elementen: 

 

• Bezinnen: De kerk als organisatie; werken in teamverband; werken met veel vrijwilligers e.d. 

• Binnenhalen: Welke vrijwilligers/ talenten hebben we nodig? Hoe halen we die binnen? Waar 
zoeken we die? 

• Begeleiden: Is er begeleiding nodig? Zo ja, welke- hoe en wanneer? 

• Belonen: Op welke manier belonen we onze vrijwilligers? Wie zorgt daarvoor? 

• Behouden: Hoe houden we de vrijwilligers vast? Wat is daarvoor nodig? 

• Beëindigen: Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger? Wat is de reden van het afscheid ne-
men? Wat zijn de ervaringen van de vrijwilliger? Welke verbeterpunten zijn er?  Wat kunnen wij 
nog voor elkaar betekenen? 

 

Beleidsvoornemen 

1. Ontwikkelen vrijwilligersbeleid. 

 

 

Communicatie 
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De interne en externe communicatie is van belang om de gemeente nu en in de toekomst te infor-
meren over en te betrekken bij het leven en werken van de Protestantse Gemeente Didam. Tot op 
heden worden hiervoor de volgende middelen ingezet: 

- Afkondigingen voorafgaand / tijdens de zondagse erediensten 
- Het kerkblad ‘Samen’ dat onder alle gemeenteleden wordt verspreid en regelmatig van een extra 

inlegvel wordt voorzien 
- De website 
- Wekelijkse e-mail met informatie over diensten 

 

Naast het informeren van de gemeente is een andere doelstelling: het profileren van de gemeente 
binnen de lokale gemeenschap, zodat zij meer zichtbaar is voor de inwoners van Didam e.o. 

 

De Website 

De website van de gemeente is vakkundig opgezet en wordt goed onderhouden. Het is wel van be-
lang dat geledingen, taakgroepen etc. de gegevens controleren en bij de beheerder van de site aan-
geven welke informatie gewijzigd dient te worden. Als dit gebeurt, wordt de informatie op korte 
termijn bijgewerkt. 

Op de website is niet enkel informatie van de eigen gemeente te vinden. Ook worden in de agenda 
activiteiten van andere gemeentes in de Liemers opgenomen. 

Op de langere termijn is een website met één beheerder kwetsbaar. Dit geldt niet alleen voor de 
Protestantse Gemeente Didam, maar voor meerdere gemeentes in de Liemers. Het is daarom ver-
standig om één website voor de diverse gemeentes in de Liemers op te zetten, waarbij iedere ge-
meente (o.a. de PG Didam) een eigen deel krijgt dat men naar eigen smaak en inhoud kan inrichten. 
Het is goed om de samenwerkingsmogelijkheden op dit punt te verkennen en initiatieven te ont-
plooien, zodat ook in de toekomst de nu al goede site actief en up-to-date blijft. 

 

Kerkblad ‘Samen’ 

In het kerkblad wordt veel energie en tijd gestoken. Het blad wordt ‘gratis’ bij alle gemeenteleden 
bezorgd. Een mogelijkheid is om een kleine bijdrage voor het blad te vragen. Het innen van de gelden 
moet echter niet meer energie/kosten behelzen dan het te innen bedrag. Ook blijft het wenselijk dat 
ieder gemeentelid ‘Samen’ kan ontvangen. Een digitale versie kan goed werken, maar hou rekening 
met degenen die graag een gedrukt exemplaar wensen. Het blad is ook een reclame- en bindmiddel.  

In Samen kunnen ook maandelijks de activiteiten in de diverse gemeentes uit de Liemers worden 
opgenomen (plus contactpersonen). Zo kan het blad nog meer dienst doen in het kader van een 
breed aanbod van vorming en toerusting. 

Het is wel de vraag of er op de langere termijn voldoende redactieleden zullen blijven om Samen in 
deze omvang en opmaak te verzorgen. Daar moet serieus naar gekeken worden. Op dit punt kan 
samenwerking met andere gemeenten in de Liemers uitkomst bieden. 

 

Kerk-TV 

Met de kerk-TV is de afgelopen periode ook op kleinere schaal geëxperimenteerd. In deze beleidspe-
riode willen we dit breder in de gemeente uitzetten, zodat degenen die om diverse redenen niet aan 
de samenkomsten deel kunnen nemen bijvoorbeeld de erediensten wel via kerk-TV kunnen volgen. 

 

 

 

App 

Een app(-groep) zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Iemand die de groep beheert, kan dan push-
berichten met informatie over activiteiten, acties/collecten, e.d. sturen. Zo kunnen leden van de app-
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groep snel geïnformeerd en geactiveerd worden. De berichten kunnen direct naar de website verwij-
zen, waar dan meer informatie beschikbaar is. Je moet hierbij wel mensen hebben die een berichtje 
kunnen opstellen en aanleveren.  

 

E-mail 

Een bepaalde groep mensen krijgt nu wekelijks een email met informatie over de diensten – de men-
sen die een taak hebben rond diensten. Email kan ook breder worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer 
er een ziekenhuisopname is of andere zaken zijn die aandacht, meeleven en gebed van gemeentele-
den vragen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met privacywetgeving. Mensen moeten 
vooraf toestemming geven voor het delen van informatie. 

 

Montferland Journaal / Montferland Nieuws 

De informatie in beide bladen is niet altijd volledig en correct. Zo wordt in het tweede blad de Protes-
tantse Gemeente Didam niet genoemd. Er is een contract voor een oecumenische pagina in het 
Montferland Journaal. De PG Didam vult 1/5 pagina en neemt 1/5 van de kosten voor haar rekening. 
Is het wenselijk om dit voort te zetten? En zo ja, zijn er dan ook nieuwe ideeën voor de invulling van 
de ruimte?  

 

Communicatie van de kerkenraad 

De kerkenraad streeft  naar openheid. Door middel van mededelingen, het blad Samen en gemeen-
teavonden informeert, overlegt en betrekt de kerkenraad de gemeente bij besluiten. 

 

Aandachtspunt 

Er zijn veel ideeën maar hoeveel is op een ‘relaxte’ wijze haalbaar zolang we nog niet samen werken 
met andere gemeentes. 

 

Beleidsvoornemens 

1. Onderzoeken en benutten samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeente met het oog op 
een gezamenlijk kerkblad 

2. Verbreden beschikbaarheid en inzet kerk-TV 
3. Kijken welke andere communicatiemiddelen benut kunnen worden 
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Evaluatie van beleidsplan en beleidsperiode 
 

Werkplannen en jaargesprekken 

Om de in dit beleidsplan vastgestelde beleidsvoornemens planmatig uit te voeren, wordt per werk-
veld een werkplan opgesteld. Daarin staat per seizoen omschreven welke doelstelling(en) worden 
nagestreefd.  

Ieder werkveld / geleding evalueert jaarlijks de voortgang. Zijn gestelde jaardoelen al dan niet gerea-
liseerd? Moeten doelstellingen worden aangepast op grond van ervaringen van het afgelopen sei-
zoen?  

Indien mogelijk voert de kerkernaad tweejaarlijks een gesprek met de diverse geledingen die uitvoe-
ring geven aan het beleidsplan. Zo kan de kerkenraad kijken of de ingezette koers ook realiseerbaar is 
en/of wat hij kan doen om het realiseren of bijstellen van de koers te faciliteren. 

 

Eindevaluatie beleidsplan en beleidsperiode 

Een half jaar voor het einde van de beleidsperiode van dit beleidsplan, stelt de kerkenraad een kleine 
werkgroep in die onder andere door middel van gesprek met de diverse geledingen het gehele be-
leidsplan evalueert en wensen en voorstellen ten aanzien van de daaropvolgende beleidsperiode 
inventariseert. 


