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1. Inleiding
De Hervormde Gemeente Ottoland is een protestantse gemeente, die staat in
de gereformeerde traditie.
Al ruim 100 jaar is er een sterke verbinding met de Hervormde Gemeente
Goudriaan, wat o.a. tot uiting komt door de gezamenlijke predikant. Eén
predikant dient de twee gemeentes, waarbij hij bij allebei de gemeentes voor
50% in dienst is.
In de periode van het vorige beleidsplan zijn er met voorzichtigheid
veranderingen in de gemeente doorgevoerd; met name denken we dan aan het
invoeren van de vrouw in het ambt. Daarnaast werd er ook een nieuw orgel in
gebruik genomen.
De landelijke kerk vraagt van plaatselijke gemeenten om elke vier jaar een nieuw
beleidsplan te schrijven. Met enige vertraging is deze taak door de kerkenraad
opgepakt. In het najaar van 2018 is aan de gemeenteleden gevraagd om input te
geven voor een nieuw plan. Dit gebeurde aan de hand van de vraag om aan te
geven wat door gemeenteleden werd ervaren als zegening, zorg, kans en
verlangen in de kerkelijke gemeente. Een commissie heeft zich over de
ingeleverde reacties gebogen, waarna de kerkenraad op een speciaal belegde
avond verder heeft nagedacht over beleidspunten voor de komende jaren.
Mede op grond van het voorgaande zijn we tot het plan gekomen dat we u hierbij
aanbieden. Dit beleidsplan hoopt richting te geven aan het gemeente-zijn voor
de komende jaren, in de hoop dat onze God er Zijn zegen aan zal verbinden.
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2. Gemeente-zijn: enkele grondlijnen.
Om te komen tot een goed beleidsplan is het belangrijk eerst te bedenken wat
een kerk eigenlijk precies voor een “organisatie” is. Hieronder geven we dat
weer.
● Als gemeente van Christus onderscheiden wij ons van andere menselijke
gemeenschappen (clubs, verenigingen etc.), doordat wij uiteindelijk niet op
eigen initiatief bestaan, maar op initiatief van Christus, Die Zijn gemeente tot
zich roept. Het ontstaan (en dus ook het voortbestaan) van de gemeente ligt
dus ten diepste niet in onze eigen hand, maar in de hand van de Heer van de
kerk. Gemeente-zijn houdt daarom in dat wij gespitst zijn op wat Christus
door Zijn Woord en Geest onder ons doet en ons daarin laat meenemen, want
Christus handelt en spreekt zo, dat wij door Hem betrokken en ingeschakeld
worden.
● Als gemeente geloven wij dat we God mogen ontmoeten dankzij de goedheid
en de genade van God, die zichtbaar en tastbaar wordt in het verzoenend
lijden en sterven van Christus. We geloven dat we geroepen zijn om als
discipel in alle aspecten van ons leven Gods wil te zoeken en te volgen. De
Heilige Geest is het Die ons daarin leidt.
● Als gemeente willen wij vasthouden aan de Bijbel (sola scriptura) als bron van
wat we weten over God, het geloof als enige weg naar God (sola fide) en
genade als enige basis van onze redding (sola gratia).
● De gemeente wil werken aan gemeenteopbouw en onderlinge
verbondenheid in geloof en leven, maar wil ook van betekenis zijn voor het
dorp (dichtbij) en de wereld om ons heen (verder weg). Daarmee willen we
voldoen aan de opdracht van onze Heer om getuigen van Hem te zijn in de
wereld om ons heen.
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3. Beleidsprioriteiten
Na het verzamelen van alle input en het nadenken over de grondlijnen van ons
gemeente-zijn, is de kerkenraad gekomen tot de volgende beleidsvoornemens
voor de komende jaren. De kerkenraad wil in haar beleid proberen de
genoemde zegeningen te versterken en uit bouwen, maar daarnaast ook
aandacht geven aan de genoemde zorgen. Hoe we dit willen doen staat
omschreven in de speerpunten voor beleid.
De beleidsvoornemens worden hierna in thema’s in willekeurige volgorde
benoemd:
Pastoraat en omzien naar elkaar:
Zegen: veel gemeenteleden geven aan dat zij onderlinge betrokkenheid,
aandacht en zorg voor elkaar ervaren. Dit geeft een onderlinge band, en geeft
mensen in kwetsbare omstandigheden hoop en vertrouwen. Er wordt
geïnvesteerd in het verwelkomen van nieuwe gemeenteleden.
Zorg: niet iedereen ervaart dit zo. Soms gaat het hier toch juist mis, en missen
mensen aandacht. Of is er wel aandacht, maar ervaren mensen in het
onderlinge contact teleurstelling of miscommunicatie. We horen terug dat er
verlangen is naar een diepere onderlinge geestelijke band. Het verwelkomen
van nieuwe gemeenteleden krijgt na een goede start niet altijd een goed
vervolg, waardoor mensen het soms moeilijk vinden om werkelijk goed te
integreren in de gemeente.
Speerpunten:
-We willen werken aan het concreet vormgeven aan pastoraal omzien naar
elkaar. We willen er voor elkaar en voor onze dorpsgenoten zijn, maar daarin
kunnen we groeien.
-Concreet willen we zorgen voor toerusting in gespreksvoering voor (nieuwe)
ambtsdragers, bezoekbroeders/-zusters.
-We willen ons toeleggen op het toerusten van de gemeente in onderling
pastoraat door ons als gemeente actief te oefenen in het voeren van een
geloofsgesprek.
-Dit toeleggen op toerusting is mede bedoeld om de pastorale zorg zo vorm te
geven dat de predikant en pastorale ouderlingen in hun pastorale taken niet
overvraagd worden.
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Nieuwe generaties:
Zegen: de gemeente mag zich gezegend weten met een evenwichtige
leeftijdsopbouw in het ledenbestand. De morgendiensten laten zien dat relatief
veel (jonge) kinderen deelnemen aan de erediensten. Daarnaast is er een groep
kinderen die meedoet aan de kindernevendienst, de zondagsschool en de
basiscatechese. De catechesegroepen tot en met 15 jaar zijn goed gevuld. Er is
daarnaast een trouwe groep jongeren die (met name) de avonddiensten, de
clubs en de HJV bezoekt.
Zorg: tegelijk zien we dat de band van jongeren met de gemeente, naar mate
ze opgroeien en volwassen worden, toch ook kwetsbaar is. Op punten ervaren
jongeren afstand tot de kerk als geheel, de erediensten of ook het
jongerenwerk. De stap om te komen tot het doen van belijdenis is voor een
aantal jongeren groot.
Dat het niet zo eenvoudig is om je als starter, of als jong stelletje je te vestigen
in het dorp vertaalt zich in een teruglopend aantal kinderen op de basisschool.
Dit zien we ook terug in een relatief gering aantal dopelingen de laatste jaren.
De bouwplannen die er momenteel liggen brengen hierin wellicht op termijn
een verandering. Maar het valt te verwachten dat deze trend zijn weerslag zal
hebben op de deelname van en vormgeving van activiteiten van onze
gemeente voor kinderen en jongeren. Dit vraagt om goede aandacht voor de
kinderen en jongeren die er wel zijn.
Speerpunten:
-De kerkenraad wil waar mogelijk komen tot het opzetten van
jongerenpastoraat.
-De kerkenraad wil structureel themadiensten gaan organiseren.
-De kerkenraad wil zich de komende periode toeleggen op de visie op
jeugdwerk met als belangrijk nevendoel het gezamenlijke clubwerk nog beter
vorm te geven.
-De kerkenraad wil blijvend inzetten op het toerusten van vrijwilligers in het
kinder- en jongerenwerk.
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Diaconaat
Zegen: er is de laatste jaren geïnvesteerd in het concreet en praktisch maken
van de diaconale taak van elk gemeentelid. Dit blijkt onder andere uit het
catecheseproject Jongeren GO, de werkvakantie in Moldavië, maar ook de
klusdagen bij leefgemeenschap Zilt, en het meedoen aan de diaconale
jongerenprojecten van de HGJB. Verder is gepoogd om de band met missionairdiaconale werkers in binnen- en buitenland die wij ondersteunen te
concretiseren door werkers op verlof uit te nodigen voor presentaties,
aansluitend op de zondagse erediensten.
Zorg: Toch blijft voor velen diaconaat nog iets abstracts, iets van ver weg, of
vooral iets van financiële betrokkenheid. Dit laatste is heel waardevol, maar de
valkuil is dat diaconaat vooral wordt ervaren als financieel steun verlenen.
Speerpunten:
-De kerkenraad wil met de gemeente de komende jaren blijven investeren in
het concreet maken van diaconale betrokkenheid op anderen in onze directe
leefomgeving, maar ook in onze bredere leefwereld. Daarom willen we blijven
zoeken naar vormen waarin diaconaat concreet wordt vormgegeven en waarin
gemeenteleden ervaren en/of ontdekken waarin zij voor kwetsbare anderen
van betekenis kunnen zijn.
-De kerkenraad wil de taken van de diakenen zo vormgeven (en waar nodig
aanpassen) zodat zij daadwerkelijk meer tijd krijgen om diaconaat concreet e
maken met en voor de gemeente. Te denken valt aan het intensiveren van de
contacten met de burgerlijke gemeente en andere (lokale) (hulp)organisaties.
-Dit betekent ook dat de kerkenraad zich verder bezint om welke wijze
diakenen betrokken blijven bij pastoraal bezoekwerk. Dit bezoekwerk is
wezenlijk, juist ook om diaconaal betrokken te zijn op de gemeente, en
gemeenteleden met noden, maar vraagt in de agenda van de diakenen relatief
veel tijd. Daarbij komt dat het pastorale bezoekwerk niet hoort tot de primaire
taken van een diaken.
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Missionair
Zegen: Ottoland is een dorp met veel onderlinge verbindingen. Dit geeft veel
kansen, momenten en gelegenheden voor het leggen en onderhouden van
contacten, vaak op een spontane en laagdrempelige manier. In principe is dit
een heel waardevol uitgangspunt voor het vormgeven van missionaire
contacten in het dorp.
Zorg: toch is de zichtbare missionaire presentie van de gemeente in het dorp
vrij gering. Het zwaartepunt ligt bij hoe gemeenteleden individueel vormgeven
aan hun missionaire opdracht. Hierin ervaren mensen een gebrek aan
vertrouwen, aan kennis en kunde in het voeren van een missionair gesprek.
Verder ontbreekt het aan een goede structuur die mensen met interesse in het
christelijk geloof helpt om deel te nemen aan het gemeenteleven. Zo wordt er
bijvoorbeeld niet structureel een missionaire cursus aangeboden. Er is eigenlijk
geen goed plan voor het begeleiden van mensen met levensvragen en interesse
in het christelijk geloof.
Speerpunten:
-De kerkenraad wil het missionair bewustzijn vergroten en de gemeente daarin
toerusten. De kerkenraad wil onderzoek doen of het haalbaar is om (eventueel
met andere gemeenten) deel te nemen aan het IZB-Focustraject. Focus is een
meerjarig traject waarin de gemeente concreet wordt begeleid in het
vormgeven van missionaire presentie.
-De kerkenraad wil onderzoeken of het mogelijk is om een missionaire cursus
structureel aan te bieden. Dit in samenwerking met andere kerkelijke
gemeenten (Hervormde Gemeente van Goudriaan en Gereformeerde Kerk van
Ottoland).
-De kerkenraad wil inzetten op het ontwikkelen van activiteiten die de
verbinding met en de presentie van de kerk in het dorp versterken, vanuit de
vraag hoe de kerk kan meewerken aan wat voor het dorp tot zegen is.

Opbouw/vorming:
Zegen: De bestaande kringen worden door de deelnemende gemeenteleden
gewaardeerd. Er is veel onderling vertrouwen en de kringen zorgen voor een
goede band. Daarnaast wordt de catechese (vooral door de jongste groepen)
goed bezocht.
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Zorg: Het merendeel van de gemeenteleden neemt niet deel aan een kring of
gespreksgroep. Dit geldt niet alleen voor de gemeenteleden 30+ maar ook voor
jongeren 16+. Ondanks een concreet startmoment en het persoonlijk
uitnodigen van gemeenteleden voor het volgen van een kring, doen veel
mensen niet mee. Deze tendens is overigens landelijk waarneembaar in het
geheel van onze kerk. Medio 2019 heeft de synode hierover daarom een
publicatie doen uitgaan.
Speerpunten:
-De kerkenraad wil deelname van gemeenteleden aan kleine groepen
stimuleren. Om dit beter vorm te geven wil de kerkenraad het aansturen van
de kleine groepen beter structureren. Te denken valt aan een ouderling met
een speciale opdracht of structureel tijd voor het aansturen van vorming en
toerusting, of het vormen van een vaste commissie, en tenslotte aan het
toerusten van kringleiders.
-De kerkenraad wil het doen van belijdenis van het geloof nog sterker onder de
aandacht brengen.
-De kerkenraad wil doordenken over de vraag hoe de eredienst kan bijdragen
aan de verdieping van het geloofsleven van gemeenteleden, en een concreet
terugkerend moment van vorming en toerusting kan zijn. Daarbij denken we in
de richting van nieuwe vormgeving van de avonddienst, zodat deze met nadruk
in het teken komt te staan van verdieping van het geloof. Dit speerpunt is nauw
verbonden met het volgende aandachtsveld: liturgie en eredienst.

Liturgie / eredienst:
Zegen: de morgendiensten worden over het algemeen goed bezocht. De
gemeente is zeer betrokken bij de vormgeving van de eredienst .
De afgelopen periode is er geïnvesteerd in de muzikale begeleiding en invulling
van de erediensten. Daarbij denken we allereerst aan het nieuwe orgel. Maar
ook aan gemeenteleden die in een aantal bijzondere diensten hebben
gezongen in een klein koor.
Zorg: de erediensten worden nogal verschillend beleefd en gewaardeerd. Wat
voor de één een zegen is, is voor de ander juist een zorg.
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-Dit blijkt onder andere uit de opmerkingen van gemeenteleden over de
liedkeuze en de liedbundels die we gebruiken. Op dit punt is de beleving van de
liturgie in onze gemeente behoorlijk divers. Het is daarom niet eenvoudig om
op dit punt een duidelijk speerpunt voor beleid te formuleren. Maar wel wil de
kerkenraad er voor waken dat delen van de gemeente afstand ervaren tot de
invulling van de eredienst.
Speerpunten:
-De kerkenraad blijft inzetten op balans in de liturgie waarbij er aandacht is
voor verschillende liedtradities, vormen van geloofsbeleving en de
verschillende generaties.
-De kerkenraad wil de muzikale invulling en begeleiding van de erediensten
verbreden. Te denken valt aan andere vormen van muzikale begeleiding bij
jongerendiensten of bijzondere diensten, verdere ontwikkeling van het
gemeentekoor, en indien mogelijk het ontwikkelen van een
jongerenmuziekgroep.
-De kerkenraad wil een vervolg geven aan de eerder ingezette bezinning op de
vormgeving van het Heilig Avondmaal, waarbij aandacht is voor o.a. de
opstelling van de avondmaalstafels bij de vieringen, het functioneren van de
voorbereidings- en dankzeggingsdiensten, en de rol van de
voorbereidingsteksten. Doel hierbij is dat de persoonlijke betrokkenheid en
onderlinge verbondenheid bij de vieringen wordt vergroot.
-De kerkenraad streeft bij het uitnodigen van gastvoorgangers naar een
evenwichtige samenhang.
-De kerkenraad wil het geloofsgesprek naar aanleiding van de eredienst
stimuleren en vormgeven.

Gebouwen/inrichting/financiën:
Zegen: alle kerkelijke gebouwen functioneren naar behoren. In financieel
opzicht kan de gemeente aan haar verplichtingen voldoen, en dit is zeker in
deze tijd een zegen.
Zorg: zoals bekend is de toekomstbestendigheid van het verwarmingssysteem
van de kerk al langere tijd een zorg. Daarnaast is de vraag of de kerk en ‘De
Arend’ voldoende zijn afgestemd op het huidige en gewenste gebruik.
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Speerpunten:
De kerkenraad doet onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de
herinrichting van het kerkgebouw, vooral met het oog op het gebruik van het
kerkgebouw in bijzondere diensten (huwelijk en uitvaart, doop en avondmaal).
Daarnaast verkent de kerkenraad of De Arend voldoet aan het huidige en
gewenste gebruik.

Tenslotte
Onze gemeente heeft een kerkzegel, waarop enkele woorden uit de eerste
Petrusbrief staan: “als levende stenen”. In één van de andere brieven in het
Nieuwe Testament gaat het ook over zulke “stenen”.
“Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt
u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden,
dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot
wat wij nu zijn: In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede
daden die God heeft voorbereid. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen
voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie u ook
samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest”.
Deze verzen uit Efeziërs 2 verwoorden de diepste verwachting voor onze
Hervormde Gemeente te Ottoland. In dit perspectief willen we voortdurend
zoeken naar de wil van God. Totdat Hij komt.
Ottoland, oktober 2019.
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