
 

 

Beleidsplan Protestantse Gemeente Garrelsweer - Winneweer - Wirdum. 

 

Leven in geloof, hoop en liefde. 

 

Profiel van onze gemeente: 

Centraal staat de eredienst met de woordverkondiging. 

De woorden: vieren, leren, dienen en delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is een persoonlijke relatie met God. 

 

Visie van onze gemeente: 

Wij geloven en belijden dat wij altijd zeker mogen zijn van Gods almacht en majesteit 

en van ons eeuwig behoud, door het geloof in Jezus Christus zijn Zoon. 

 

Missie van de gemeente: 

Uitdragen wat God voor ons betekent in het leven van alle dag en ook voor onze 

naaste wil betekenen. 

 

De kerkenraad: 

De leiding van de gemeente berust bij de door de gemeente verkozen kerkenraad. 

Het dagelijks bestuur berust bij het moderamen. 

De kerkenraad wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door werkgroepen 

en commissies. 

 

De Predikant: 

De predikant is geroepen tot dienst aan de gemeente. In het bijzonder tot: 

* de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten. 

* gestalte geven aan het “kerk zijn” voor de dorpen. 

* de herderlijke zorg en het opzicht. 

* het onderricht en de toerusting. 

De taakomvang bedraagt 65% = 1352 uren/jr. 

 

Pastoraat (Werkgroep): 

Pastoraat betekent: aandacht voor het geestelijk en persoonlijk welzijn van ieder die 

op onze weg komt. 

De Werkgroep bestaat uit: de predikant, wijkouderlingen, jeugdouderling en 

ouderling met bijzondere opdracht ( ouderenpastoraat).  

De ouderlingen verzorgen het algemene pastoraat. 

De taak van de jeugdouderling is met name gericht op pastoraat onder jongeren. 

Voor de predikant ligt de prioriteit op de hoogte- en dieptepunten van het leven: 

geboorte, doop, huwelijk, ernstige ziekte en sterven, crisissituatie. 

 

Missionair werk: 

We willen uitdragen en getuigen wie God voor ons is in het leven van alle dag.    

Vorming & Toerusting is  belangrijk. 

 

Diaconaat (Werkgroep): 

De diaconie geeft aandacht en hulp aan mensen die maatschappelijk in de knel 

komen. 

Het gaat daarbij om allen die op onze weg komen. 

We onderscheiden diaconaat dichtbij en diaconaat veraf. 



 

 

Onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Diaconaat vallen de Werkgroep 

Werelddiaconaat, Evangelisatie en Zending(WEZ), het Bloemenfonds en het 

Verjaardagsfonds. 

 

Werkgroep Evangelisatie en Zending: 

In de kerkelijke organisatie valt de Werkgroep onder de Diaconie. 

Ze houdt zich bezig met het bedenken en uitvoeren van acties die ten goede komen 

aan projecten. De W.E.Z. ondersteunt financieel de projecten van Kerk in Actie. 

 

Financiën en Beheer: 

Geld en bezit heeft grote invloed op de manier waarop we gemeente (kunnen) zijn. 

M.b.t. de bestaande predikantsplaats (65%) zal er vanaf 2017 (vanwege emeritaat) het 

een en ander veranderen. Volgens de prognose zullen de vvb’s onvoldoende zijn voor 

een predikantsplaats van >50%. De gemeente zal zich tijdig bezinnen op deze situatie. 

 

De Kerkgebouwen: 

Het eigen kerkgebouw te Garrelsweer en het kerkgebouw (in huur) te Wirdum staan 

ten dienste van de kerntaken van de gemeente. 

Het gebruik van de kerk in Wirdum heeft voornamelijk een missionair karakter. 

 

Overige gebouwen: 

De kerk beschikt over een pastorie en een voormalige kosterswoning. 

 

Kinderen, tieners, jongeren, catechese: 

Als gemeente moeten wij vaststellen, dat onze kinderen de jongerenactiviteiten niet 

meer met regelmaat bezoeken. We organiseren, stimuleren diverse werkvormen, 

activiteiten: CJV, kindernevendienst, jeugdkerk, kinderkerk, vakantie-Bijbelweek, 

tiener-Bijbelweek. 

De jeugd neemt jaarlijks deel aan de Catechesezondag en organiseert de CJVdienst. 

 

Catechese: 

Doelstelling: het doorgeven van het geloof aan de kinderen en kleinkinderen. 

Er is huiscatechese voor jongeren vanaf 12 jaar. Verder is er een belijdeniskring. 

De organisatie is in handen van de Werkgroep Jeugd. 

 

Kerk & Israël: 

De kerk belijdt Jezus als de Messias en weet zich in dat geloof tot onopgeefbare 

verbondenheid met Israël. 

Doel is de plaatselijke gemeente bewust maken van de fundamentele relatie met 

Israël. 

Jaarlijks wordt de Israëlzondag gevierd. Verdere activiteiten: organiseren 

Israëlavonden, onderhoud Joodse begraafplaatsen, Leerhuis Hebreeuws. 

 

Eredienst en Kerkmuziek: 

Uitgangspunt: Onze God wordt lofgezongen! 

Voor de begeleiding zijn er een viertal gemotiveerde en bevlogen 

organisten/pianisten. 

De cantory werkt mee aan feest - en gedenkdagen. Verder geeft de Praiseband The 

Messengers haar medewerking aan diverse diensten. 

De Werkgroep Erediensten maakt jaarlijks een preekrooster voor de Erediensten. 



 

 

 

Clustering: 

Het clusteren van gemeenten is een blijk van goed noaberschap. 

Doel is de kerk voor het dorp te behouden. 

Er is een gezamenlijk Vorming & Toerustingsaanbod. 

 

Vorming & Toerusting: 

Uitgangspunt: Wij zijn een lerende gemeente. 

Doel: geestelijke groei, kennisvergroting en het bevorderen van gemeenschap. 

Jaarlijks wordt een Vorming & Toerustingsaanbod opgesteld. 

 

 


