Beleidsplan 2018 Pastoraat

Protestantse Gemeente Blankenham

Onder pastoraat verstaan we: het in naam van Jezus omzien naar mensen, hen steun en
troost geven en samen met hen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In het
evangelie lezen we dat elke gelovige geroepen is tot omzien naar de naaste, zowel binnen de
eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten. In onze kerkelijke gemeente is dit werk in het
bijzonder toevertrouwd aan de predikant en de ouderlingen.
De predikant en de ouderlingen komen als consistorie geregeld bij elkaar voor overleg en
toerusting. Daarnaast is er gezamenlijk consistorie samen met het consistorie van Kuinre.
Huisbezoek
In het huisbezoek ligt de prioriteit bij mensen in crisis-situaties, in de ruimste zin van het
woord. Ook vinden er bezoeken plaats n.a.v. geboorten, jubilea en bij nieuw-ingekomenen.
Het streven is om alle leden van de gemeente minimaal eenmaal per jaar te bezoeken en op
aanvraag.
Ouderenpastoraat
Ouderen boven de 65 jaar ontvangen op of rond hun verjaardag bloemen en bezoek van een
van de ambtsdragers. Ook de predikant brengt hen een bezoek.
Randkerkelijken
In het omzien naar gemeenteleden willen we geen onderscheid maken tussen
randkerkelijken en kerkelijk meelevenden. D.m.v. de gemeente-avonden proberen we
contact te leggen en te onderhouden met randkerkelijken. Bij overlijden van mensen uit
Blankenham vindt de uitvaart vaak vanuit het kerkgebouw plaats. Dit biedt mogelijkheden
voor ons als kerkelijke gemeente om in contact te komen met randkerkelijken: met hen mee
te leven in dagen van rouw kan veel betekenen voor families. Bij de laatste zondag van het
kerkelijk jaar worden de families uitgenodigd aanwezig te zijn en een kaars aan te steken
voor een dierbare. Randkerkelijken waarderen dit. De dienst is vaak drukbezocht.
Ook worden elk jaar op Open Monumentendag diverse activiteiten in de kerk gehouden. Dit
trekt een grote groep mensen, ook randkerkelijken.
Sinds enige jaren hebben we een eigen facebookpagina van onze kerkelijke gemeente. Via
deze pagina houden we mensen op de hoogte van diensten en activiteiten in onze
gemeente. Een grote groep mensen leest en volgt de FB-berichten van onze gemeente.
Eredienst
De zondagse eredienst is als het hart van de gemeente, waar we samenkomen om elkaar en
de Heer te ontmoeten rond woord, doop en avondmaal. We streven ernaar diensten te
houden waarin een zo groot mogelijke groep zich thuis voelt. Ongeveer vier maal per jaar
wordt de maaltijd van de Heer gevierd; dat doen we zittend aan de avondmaalstafel. Aan de
maaltijd zijn allen die geloven van harte uitgenodigd. Kinderen zijn in onze gemeente ook
welkom aan het avondmaal, mits hun ouders daarmee instemmen. Regelmatig zijn er
gezamenlijke diensten met Kuinre. Meestal vinden deze diensten plaats op Bid- en Dankdag,
op Hemelvaartsdag en op Oudejaarsdag. Verder zijn er gezamenlijke diensten in de Stille
Week en op Eerste Paasdag. Ook is er jaarlijks een gezamenlijke Topdriedienst, waarvoor
gemeenteleden hun top-drie van liederen mogen opgeven. De jaarlijkse Joh. de Heer-dienst,
waarin liederen uit de Joh.de Heer-bundel worden gezongen, is ook gezamenlijk. Gedurende
de maanden juli en augustus zijn er eveneens gezamenlijke diensten. De kerkenraad
organiseert 2 keer per jaar bijzondere diensten. Dit zijn gezamenlijke diensten waarin
meestal de kinderen van beide zondagscholen aanwezig zijn. Het achterliggende idee is
laagdrempelige diensten te organiseren, o.a. met het oog op hen die weinig of niet in een

kerkdienst komen. Na afloop van deze ontmoetingsdiensten is er koffie drinken om de
onderlinge band te verstevigen. Het koor ‘Jubilee’ uit Kuinre e.o. werkt ongeveer twee keer
per jaar mee aan een dienst. Afhankelijk van het aantal aanvragen tot doop vindt er een
doopdienst plaats. Bij het ingaan op aanvragen voor doop stellen wij als gemeente geen
voorwaarde vooraf wat betreft meelevendheid van de ouders. Hiernaast zijn er
huwelijksdiensten en uitvaartdiensten. Ook bij het ingaan op aanvragen voor deze diensten
stellen wij als gemeente geen voorwaarde vooraf wat betreft meelevendheid. Ook vindt er
af en toe een concert, lezing of zangdienst plaats, op een avond. De Hemelvaartsdienst die
om de twee jaar in Blankenham plaats vindt wordt voorafgegaan door een
Dauwtrapwandeling en een ontbijt in het Dorpshuis.
In de 40-dagentijd volgen we meestal een project van Kind op Zondag. Door middel van
verbeelding in de kerk, in de vorm van een poster of liturgische schikking op de tafel, wordt
het thema van de 40-dagentijd zichtbaar gemaakt. In de kerkdienst wordt hierop ingehaakt.
Ook wordt er elk jaar door gemeenteleden een 40-dagenboekje gemaakt met teksten om
thuis aan tafel te lezen. Deze teksten zijn zowel voor volwassenen als voor kinderen geschikt.
Dit boekje haakt ook in op het thema dat in het specifieke jaar centraal staat.
In de Stille Week worden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gezamenlijke
vieringen gehouden. Deze vieringen vinden het ene jaar in Kuinre en het andere jaar in
Blankenham plaats en lopen uit op een gezamenlijke dienst op Paasmorgen. De vieringen
worden voorbereid door kerkenraadsleden en gemeenteleden.
Door enkele gemeenteleden worden regelmatig liturgische schikkingen gemaakt voor op de
tafel in de kerk: in de 40-dagentijd, bij Doop en Huwelijk, op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en bij andere bijzondere diensten.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er tijdens de eredienst zondagschool. De kinderen van de
zondagschool beginnen iedere zondag in de kerkruimte en gaan na het gebed bij de opening
van het woord naar hun eigen ruimte. Zo hopen we dat de drempel om bij het verlaten van
de zondagschool zelf naar de kerk te gaan minder groot wordt. De kinderen zijn bij een
aantal diensten de hele dienst in de kerk, zoals bij gezinsdiensten, doopdiensten en
Paasmorgen. Elk jaar op Kerstavond is er een kerstmusical door de kinderen van de
zondagschool. Om ook jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar te betrekken bij de zondagse
eredienst wordt ernaar gestreefd hen één keer per jaar te betrekken bij de voorbereiding
van een jeugddienst.
Gemeenteopbouw
Om te werken aan gemeenteopbouw zijn er diverse activiteiten: activiteiten met een lerend
karakter en ook activiteiten die de onderlinge band versterken. Er is een Bijbelkring die
tweewekelijks bij elkaar komt. Aan deze kring nemen ongeveer vier mensen deel. Daarnaast
is er een keer per jaar een gemeente-avond, waar zaken betreffende de gemeente
besproken worden. Op deze avond kan ook een thema aan de orde komen, al dan niet
ingeleid door een spreken van buiten.
Het informatieblad de Schakelaar verschijnt tweemaandelijks en bevat informatie over
activiteiten en andere zaken betreffende de eigen gemeente. Tevens verschijnt er het
Gezamenlijk Zondagsblad, een wekelijks informatieblad van de Protestantse gemeenten in
Overijssel, Drenthe en Flevoland.
De lerende gemeente
We zien het als een belangrijke taak dat gemeenteleden, jong en oud, blijven leren. Daartoe
zijn er diverse activiteiten. Rond de doop is er doopcatechese voor de ouders. Voor jongeren
van 12-18 jaar is er de mogelijkheid tot catechese samen met jongeren uit Kuinre. Gestreefd
wordt om jongeren bekend te maken met Bijbel, geloof, kerk en eredienst en hen ook kennis

te laten maken met de taken van de kerkenraad. Voor jong volwassenen is er de
gesprekskring geloven, waaraan de afgelopen seizoenen gemiddeld 4-6 mensen hebben
meegedaan. Vaak wordt door een of meerdere deelnemers na afloop belijdenis gedaan.

