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PROTESTANTSE GEMEENTE WOLVEGA  
 
 
BELEIDSPLAN 
 
 
 
 
1. Het belijden van onze gemeente  
 
In het belijden van ons geloof zijn wij verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht, waarbij wij ons in 
het bijzonder verbonden weten met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie. In 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, 
belijden wij de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat wij door ons geloof 
verbonden zijn met het volk Israël.  
De gemeente is geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk. Het opzicht, gegrond in de 
barmhartigheid van Jezus Christus, geschiedt tot eer van God, tot bewaring van de gemeente en tot 
behoud van hen die dwalen. In de gemeente zijn de leden geroepen pastoraal en liefdevol naar elkaar om 
te zien en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.  
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te 
horen en te verkondigen. Door het belijden van Jezus Christus als Heer en Verlosser van mens en wereld 
geloven wij, dat wij mogen oproepen tot vernieuwing van het persoonlijke leven en van het leven in 
cultuur, maatschappij en staat.  
Wij geloven dat wij onderdeel zijn van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke 
Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk 
van God.  
 
Wij zijn één geworden als Protestantse Gemeente in Wolvega omdat wij geloven dat het de opdracht is 
van onze Heer Jezus Christus aan zijn volgelingen om zoveel mogelijk eenheid met elkaar te zoeken 
en in Johannes 17 bidt Jezus ook in het “hogepriesterlijk gebed” om eenheid voor zijn discipelen. 
Jezus bidt, dat allen die in Hem geloven één zullen zijn met elkaar en met God, opdat de mensen in 
de wereld zullen geloven dat Jezus Christus door God gezonden is (Joh. 17: 20-23). Onze eenheid is 
noodzakelijk om anderen tot geloof te laten komen. En de liefde van God voor ons geeft ons liefde 
voor elkaar en dat zal zichtbaar zijn voor anderen.  
 
De Heilige Geest helpt ons om te geloven en Hij wil ons alles duidelijk maken en ons alles in 
herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft (Joh. 14:26). Eén van de uitwerkingen van de Heilige 
Geest is dan ook dat de gelovigen met elkaar een gemeenschap gaan vormen (Hand. 2:42). En allen 
die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God en mogen Hem Vader noemen 
(Rom. 8:14-16). Door de Heilige Geest komt de ware eenheid van de gelovigen tot stand (1 Cor. 
12:12-14, 27).  
Het geheim van God, dat tot deze eenheid leidt, kan uitsluitend begrepen worden door mensen als de 
Heilige Geest het hun duidelijk maakt (1 Cor. 2:1, 12-15) en het is de Heilige Geest die ons de 
eenheid doet beleven (Fil. 2:1-5).  
     ----------------------------  
 
2. Wat voor gemeente willen wij zijn?  
 
Wij hopen een gemeente te zijn (worden) waarin wij met elkaar ons geloof kunnen belijden en beleven, en 
van waaruit we ook kunnen leven met ons geloof. Gods Woord staat daarbij centraal, zonder krampachtig 
ermee om te gaan. In een verstikkend klimaat komen er geen creatieve ideeën meer boven en we 
willen juist creatief met ons geloof omgaan om wat te kunnen betekenen voor elkaar en voor onze 
omgeving. Wij willen zoveel mogelijk werken vanuit de vraag: “Hoe kunnen wij zo goed mogelijk 
gemeente zijn in Wolvega te midden van alle maatschappelijke ontwikkelingen”.  
 
Zo willen we een gemeente in beweging zijn:  

 een gemeenschap met God  

 vreugdevol en met respect voor elkaar en onze omgeving  

 geïnspireerd door Jezus Christus  

 een groeiende gemeenschap  
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2.1 De missie van onze gemeente:  
 
Als gemeente vormen we een gemeenschap met God en met elkaar.  
Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren maar er juist begint.  
Met respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij met elkaar omgaan.  
We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar.  
Zo zijn we een gemeente in beweging die wil groeien.  
 
 
2.2 Het werk van de Heilige Geest in de gemeente  
 
- In de zondagse eredienst mogen we door de Heilige Geest een groei in opkomst verwachten, en de 
diensten mogen ook spontaner worden.  
- Vacatures kunnen vervuld raken als mensen door de Heilige Geest weer enthousiast worden voor 
het oppakken van een taak in de gemeente.  
- Een gemeente onderweg kent veranderingen door de groei. Als de kerkenraad de positieve dingen 
die gebeuren duidelijk weet te communiceren naar de hele gemeente, kan dit ervoor zorgen dat 
gemeenteleden beter kunnen meegaan met de veranderingen die worden ingezet.  
- Het werk van de Heilige Geest is ook te zien in het omzien naar elkaar. De Heilige Geest kan ons 
helpen ons open te stellen voor anderen die een andere mening hebben.  
 
     ----------------------------  
 
 
3. Welke taken zien wij voor onze gemeente?  
 
 
3.1 Algemeen  
 
1. In de eerste plaats zullen wij verder moeten werken aan de onderlinge eenheid. De organisatorische 
eenheid is nu vastgelegd, maar eenheid zit niet in de structuur en reglementen, maar in mensen! 
Eenheid ontstaat in de ontmoeting tussen mensen, die open staan voor elkaar. Deze eenheid wordt 
ook ervaren, maar moet zich nog verder ontwikkelen. Eenheid groeit door met elkaar te praten, elkaar 
te (gaan) waarderen en geloof bij elkaar te ontdekken. Deze eenheid tussen mensen kan niet 
gemaakt worden door middel van een slim stappenplan, maar alleen door de Heilige Geest. En alleen 
door de werking van de Heilige Geest kunnen gelovigen elkaar in geloof gaan herkennen. Hij brengt 
gelovigen tot elkaar en laat ons hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Pas dan ontstaat échte 
eenheid, die ervaren wordt. De Heilige Geest laat ons elkaar herkennen als kinderen van de Hemelse 
Vader, die ons zo tot broeders en zusters van elkaar maakt. Dan kunnen we over verschillen praten 
vanuit de eenheid en daarbij “gevoelig omgaan met elkaars gevoeligheden”, omdat we Jezus Christus 
aanvaard hebben als het fundament van ons geloof. Daaraan willen wij tijd besteden.  
 
2. Het ambt is van Christuswege gegeven om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping 
in de wereld te bewaren. De roeping tot het ambt geschiedt ook van Christuswege, door de gemeente. 
De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de 
wereld door zorg te dragen voor de hun gegeven taken.  
Opdat niet het ene ambt over het andere en de ene ambtsdrager over de andere heerse, maar alles 
wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding in de kerk 
toevertrouwd aan de drie ambten samen in de kerkenraad en de andere ambtelijke vergaderingen.  
De ambtsdragers geven in de uitoefening van hun taken op een zodanige wijze uitdrukking aan hun 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente, dat de bijzondere 
verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot haar recht komt. Zó willen wij werken.  
 
3. Ieder gemeentelid is geroepen mee te werken aan de opdracht die de gemeente ontvangen heeft, naar 
de gaven die door God geschonken zijn (Efeziërs 4:11-16). Verschillende gemeenteleden zijn samen met 
de ambtsdragers werkzaam in allerlei toerustingswerk. Voor dit ‘ambt van alle gelovigen’ is voortdurende 
vorming en toerusting nodig. Zó dat men toegroeit naar bewust belijden van het geloof en doorgroeit tot 
volwassen gelovig in de wereld staan.  
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3.2 De geestelijke vorming en toerusting   (KO Artikel XI)  
 
1. De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn.  
2. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en 
gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.  
3. De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in de geloofsopvoeding thuis en in de 
gemeente, en in het werk met en ten behoeve van de jeugd.  
 
Zonder andere groepen te vergeten, zien wij twee speerpunten voor onze gemeente:  
1. Jonge mensen binnen en buiten de kerk verdienen de nodige aandacht. Daarom willen wij een 
ontmoetingsplek scheppen waar jongeren voortdurend geraakt worden door de liefde van God in Christus 
Jezus. We willen de jongeren er zoveel mogelijk bij betrekken en met hen steeds naar (nieuwe) vormen 
zoeken die aanspreken en opbouwend zijn, en de kerk zo een warm thuis voor jongeren laten zijn.  
 
2. Er zijn ook relatief veel ouderen in Wolvega. Onder hen kan eenzaamheid zijn en sommigen zijn op 
zoek naar zingeving. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus ook voor hen van belang is en hen 
kan helpen rust, vrede en vreugde te vinden bij het ouder worden. Wij denken dat wij als gemeente daarin 
een belangrijke taak hebben.  
 
 
3.2.1 Werken aan Geloofsverdieping  
 
- Het is moeilijk om tijd te vinden voor geloofsverdieping. De waan van de dag neemt het gauw over. 
Het vraagt discipline en prioriteiten stellen.  
- Geloofsverdieping hoeft niet te betekenen dat we langdurig stille tijd moeten houden. Soms kan 5 
minuten genoeg zijn; dat we even op onze plek worden gezet. Dit willen wij stimuleren.  
- Aan het begin van de vergadering wordt in de kerkenraadsvergaderingen en in de werkgroep-
vergaderingen, waaronder de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, eerst een moment van 
gezamenlijke bezinning gehouden. In de werkgroep pastoraat, de jeugdraad, de kleine kerkenraad en 
het college van diakenen is aan het begin van de vergadering tevens een moment voor elkaars wel en 
wee. Het helpt om je hart te laten spreken. Beginnen met een uur bezinning is geen poppenkast, het 
"kost" geen uur.  
- Het is van belang, dat deze bezinningsmomenten ook in andere vergaderingen navolging vinden. 
Hoe meer de spiritualiteit ervaren wordt, des te lichter de werklast lijkt.  
- Een aanbeveling kan zijn: Aan het eind van de vergadering uit de onderwerpen van de vergadering 
gebedspunten gezamenlijk benoemen.  
 
 
3.2.2 Kerkdiensten  
 
Deze houden een centrale plaats in het leven van onze gemeente. Wij willen graag meer werk maken van 
bijzondere diensten, gericht op specifieke doelgroepen, met name in de middag- / avonddiensten. Door 
meer gezamenlijke diensten te houden, afwisselend in beide kerkgebouwen, komt hiervoor meer 
voorbereidingstijd vrij bij de voorgangers. Er kan daarbij dan ook rekening gehouden worden met de 
verschillen in sfeer van de Kerk op de Hoogte en de Ichtuskerk.  
Op dit moment kunnen doopleden bij de viering van het avondmaal in het ene kerkgebouw wel 
deelnemen en in het andere kerkgebouw niet. Ook bij de doopbediening is er verschil: in het ene 
kerkgebouw kunnen doopleden tevens de doopvragen beantwoorden, waar dit in het andere kerkgebouw 
voorbehouden is aan alleen de belijdende leden.  
Het is onze bedoeling deze twee praktijken gedurende de looptijd van dit beleidsplan te bespreken met de 
gemeente in de hoop te komen tot één beleid. 
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3.2.3 Pastoraat  
 
De werkgroep Pastoraat heeft als kerntaak de pastorale zorg aan de gemeenteleden. De ouderlingen 
doen dit pastorale werk samen met de bezoekmedewerkers, de pastoraal werker en de voorgangers. 
In het voeren van gesprekken met gemeenteleden is het belangrijk om goed te luisteren. Het is goed 
als mensen hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die hen niet steeds in de rede valt. Iemand die 
niet ongevraagd allerlei wijze raad geeft, maar mensen helpt zelf een weg te vinden in zijn of haar 
eigen situatie. Samen iets in gebed brengen, indien de ander dat op prijs stelt, kan heel zegenrijk zijn. 
Dit gebed hoeft niet uitvoerig te zijn, maar mag heel eenvoudig uitgesproken worden.  
In pastoraal werk loop je snel aan tegen je beperktheden; maar als je naar vermogen naast de ander 
staat, mag je erop vertrouwen dat de Heer doorwerkt tijdens je afwezigheid.  
 
 
3.2.4 Jeugdraad  
 
De jeugdouderlingen maken deel uit van de jeugdraad.  
Het jeugdwerk is één van de speerpunten van ons beleid. Het is altijd weer spannend om ons geloof 
over te dragen op de jongere generatie. 
Jongeren zijn zeer beïnvloedbaar en gevoelig voor invloeden van buitenaf. De maatschappij, de 
wereld om hen heen en ook hun vrienden,doen een groot beroep op hen.  
Wij geloven dat het geloof in onze Heer Jezus Christus zeer belangrijk is voor onszelf en anderen, dus 
ook voor onze jongeren. Daarom willen wij alles eraan doen om dit geloof aan hen door te geven.  
 
Kinderen, tieners en jongeren maken deel uit van de gemeente. De Protestantse Jeugdraad Wolvega 
creëert, organiseert en coördineertop enthousiaste wijze “het jeugdwerk” voor deze kinderen, tieners 
en jongeren. Het jeugdwerk biedt hen ontmoetingsplekken waar zij zeven dagen in de week geraakt 
worden door de liefde van God, die Hij ons in Jezus Christus bewezen heeft. Het jeugdwerk heeft als 
belangrijkste doel kinderen, tieners en jongeren te begeleiden naar een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus en hen toe te rusten voor hun taak als christen in de gemeente en de wereld.  
 
 
3.2.5 Diaconaat  
 
Alle activiteiten van de diaconie kunnen verdeeld worden in 3 groepen:  
- Dienst aan God;  
- Dienst aan de samenleving;  
- Dienst aan elkaar.  
Strikt genomen dragen alle bovengenoemde activiteiten en taken er toe bij om opeen diaconale 
manier de missie van de kerk te ondersteunen en uit te dragen.  
 
Omdat de diaconale dienst in het teken staat van samen delen, willen we de doelstellingen van de 
diaconiebeter onder de aandacht van de gemeente brengen. Het doel hiervan is de betrokkenheid van 
de gemeenteleden bij het werk van de diaconie te vergroten.  
 
 
3.2.6 Beheer  
 
Ook de financiële zaken moeten steeds goed geregeld zijn om kerk te kunnen zijn en de daarbij 
behorende taken en activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarvoor zorgt het College van Kerkrentmeesters.  
 
     ----------------------------  
 
 
N.B.:De jeugdraad, de diaconie en de kerkrentmeesters hebben voor hun deelgebieden uitgebreide 
eigen beleidsplannen geschreven. Daarom kunnen we hier kort zijn over deze onderwerpen.  
 
     ----------------------------  
 
 
 



 5 

3.3 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid in bredere zin   (KO Artikel X)  
 
1. De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en 
dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in 
Jezus Christus.  
2. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper 
is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.  
3. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze 
zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.  
4. De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping 
samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.  
 
 
3.3.1 De missionaire aandacht en inzet van onze gemeente  
 
- Werk binnen “onze gemeente” dat missionair is: Kerk-school-gezin, de kerststal, vrouwenwerkgroep, 
Alpha cursus, de jongeren die met World Servants meegaan en op allerlei plaatsen een visitekaartje 
achter laten.  
- Een gemeente is missionair te noemen als de leden missionair zijn: als zij in hun netwerken hun 
gaven en mogelijkheden gebruiken en vrienden en familie weten te interesseren voor geloof en kerk.  
- Van groot belang is een goede PR!  
- Verspreiding van de Elisabethbode.  
- Uit het contact met onze zustergemeente in Debrecen leren wij: zij organiseren niet alleen activiteiten 
op geloofsgebied, maar ook op sociaal maatschappelijk gebied. Veel mensen in Wolvega werken in 
de zorg of het onderwijs. Wat kun je voor en met deze mensen betekenen? Een congres voor deze 
doelgroep organiseren?  
- Het is nodig dat we een goede sociale kaart krijgen om op de behoeften van de mensen in onze 
dorpsgemeenschap in te kunnen spelen.  
- Mogelijke ideeën zijn: een (foto)tentoonstelling houden in de Ark of de Rank. De wanden in de Rank 
permanent vullen met kunstwerken (en andere zaken) die “spreken”. Kerkgebouwen openstellen op 
koopavond(en) voor inloop, gesprek, koffie, kaars aansteken, stilte en gebed.  
- Een kerk met nieuw elan is een prachtig en realistisch doel als we daar de schouders onder zetten. 
Mooi werkmateriaal is beschikbaar voor de Taakgroep Missionair Werk Wolvega, waaronder een film.  
- Er worden soms inspirerende en bemoedigende missionaire avonden belegd, die mensen kunnen 
aanzetten tot meer elan en enthousiasme.  
 
 
3.3.2 De randkerkelijkheid in onze gemeente  
 
Wij hebben zorg om de groep mensen van onze gemeente die zich aan de rand van de kerk bevindt. 
Wij staan voor de vraag om hoeveel mensen het gaat: wij schatten 30-40% van onze leden, dus op 
zijn minst een paar honderd mensen, die niet in de kerk komen of bij de kerk betrokken zijn. Maar 
wanneer ben je randkerkelijk? Als je ook niet meer met Kerst en Pasen komt bijvoorbeeld?  
Zij hebben vaak geen weet van vernieuwing. De kerk is in hun beleving nog dezelfde kerk, waaraan 
ze eigenlijk geen boodschap meer hebben. Dat sluit niet uit dat ze nog een geloof hebben. Sommigen 
bidden nog en beleven hun geloof via kerkdiensten op TV of internet.  
In welke leeftijdscategorie bevinden de randkerkelijken zich vooral? Circa 20-30 jaar en 40-60 jaar, 
deze laatste groep bestaat vaak uit ouders van wie de kinderen de leeftijd hebben bereikt dat ze niet 
meer naar kinder- of tienernevendienst gaan terwijl de ouders zelf zeer actief hebben meegeholpen in 
kindernevendienst- of clubwerk. Einde nevendienst betekent dan ook einde kerkgang voor het gezin. 
Ook oud-ambtsdragers komen soms niet meer in de kerk. Sommigen zijn teleurgesteld door de sfeer 
in de kerkelijke vergaderingen. Er zit soms nog veel oud zeer in de kerk. Een verzoeningsdienst kan 
daarvoor uitkomst bieden. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om deze mensen weer meer bij kerk 
en geloof te betrekken.  
 
Aanbevelingen:  

 Stel een speciale randkerkelijkenwerker aan of een ouderling met een missionaire taak.  

 De ontmoeting met en het omzien naar mensen aan de rand is een zorg voor alle leden!  

 Begin bij de kinderen: clubs, kindernevendienst, met elkaar een dienst voorbereiden.  
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 Op de Christelijke scholen zitten veel kinderen die niet naar de kerk gaan. Door goede 
contacten met deze scholen kunnen we wellicht iets voor hen en hun ouders betekenen.  

 Dopen en dan?, en andere vergelijkbare doelgroepen "nazorg" leveren.  

 Vrouwenwerkgroep: steeds meer niet-kerkelijke vrouwen komen er op af.  

 Alpha-cursus, ook voor randkerkelijken die nooit echt bij de kerk hebben gehoord.  

 Denk ook aan de niet- of andersgelovige partners van meelevende leden.  

 Jaarlijks een pastorale brief brengen bij de leden, juist ook bij de leden aan de rand.  

 Zorg daarnaast voor een goede PR: positief in het nieuws komen geeft goede aandacht.  

 Je inleven in de leefwereld van de randkerkelijken en zorgvuldig luisteren naar kritiek.  

 Voorbede moet zich niet beperken tot de “meelevende” leden, maar strekt zich uit tot allen. 

 Op welke leeftijd moeten we beginnen, 20 jaar of jonger? Pubers zitten soms in een moeilijke 
fase, laat ze niet los!  

 Als mensen momenteel geen contact met de kerk willen hebben, dienen we dit te respecteren. 
 
 
3.3.3 De samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen in onze burgerlijke gemeente  
 
In Wolvega zijn vijf kerkgemeenschappen: De Protestantse Gemeente (PKN), de Doopsgezinde 
Gemeente, de Vrije Gereformeerde Kerk, de Evangelische Gemeente “De Toevlucht” en de Rooms- 
Katholieke Kerk.  

De eerste drie werken samen in de dienst aan hun leden die in plaatselijke instellingen van wonen, 
zorg of verpleging verblijven. Deze instellingen zijn: Verzorgingshuis Sickenga-Oord, Verpleegcentrum 
LindeStede, Zorgcentrum Berkenstede, Zorgcentrum Wilgenstede, Woon- zorgcentrum Lycklama 
Stins en Wooncomplex Lenna.  

De samenwerking betreft diensten die in principe aan alle kerkleden worden aangeboden en waarin 
verschillen in kerklidmaatschap geen bezwaar vormen, zoals weeksluitingen, Avondmaalsvieringen en 
andere ontmoetingen.  
Eenmaal per jaar wordt er een ontmoetingsdienst gehouden door alle vijf kerken in Wolvega en tevens 
wordt er eenmaal per jaar een niet-Nederlandstalige dienst gehouden in het Fries of Stellingwerfs.  
Verder is er regelmatig overleg tussen deze kerken. Op welke terreinen de samenwerking kan worden 
uitgebreid, willen wij in dit overleg ook bespreken. Onze missionaire opdracht vraagt om een zo breed 
mogelijke samenwerking.  
We streven daarnaast naar goede contacten met onze buurgemeenten. Soms is ook met hen 
samenwerking mogelijk.  
Wij geloven dat de uitstraling van het evangelie het beste tot zijn recht komt als we eenheid in geloof laten 
zien. Het is onze opdracht hieraan te werken met elkaar.  
 
 
 
 
    ******************************************  
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