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1. Wat voor soort gemeente zijn wij :
1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren/ligging.
De Gereformeerde Kerk van Kornhorn is een gemeente die gevormd is na de zg.
Vrijmaking in 1945. Naast de Gereformeerd Vrijgemaakt en Christelijk
Gereformeerde Kerk heeft ze binnen het dorp een eigen plaats. De kerkelijke
ligging zou je kunnen typeren als traditioneel, maar
niet op voorhand
behoudend.
Het is een afwachtende gemeente, die niet snel het voortouw zal nemen in inzake
theologische kwesties. Dit houdt ook in dat anders denkenden niet op voorhand
uitgesloten worden. Hoe klein de gemeente ook is, pluriformiteit is mogelijk.
De gemeente is daarnaast pragmatisch te noemen. Het percentage van de
meelevende leden dat, buiten het bijwonen van de erediensten, deelneemt aan
activiteiten en commissies is ongeveer 30%.
Het is een naar binnen gerichte gemeente.
Het kerk-zijn vindt voor het grootste gedeelte plaats in het kerkgebouw. De viering
staat centraal, en de onderlinge band wordt in stand gehouden.
Kort gezegd: We willen een open en vierende gemeenschap zijn, die iets
met elkaar heeft vanuit de kern van het Christen-zijn.
Er worden inzamelingen gehouden voor de voedselbank
en ook worden projecten van PKN Kerk-in-actie financieel ondersteund.
1.2 Samenstelling van de gemeente :
De Gereformeerde kerk van Kornhorn telt 224 leden, waarvan 128 belijdende
leden en 96 doopleden. Ook staan er nog 13 gastleden ingeschreven.
De gemiddelde leeftijd bedraagt 45 jaar. De categorie 60+ is het sterkst
vertegenwoordigd.
1.3 Organisatie: Organogram:

KR / CVKR
Predikant

Op de Hoogte
Moderamen
Organisten / Koster

MZ

ZWO

LC

TND / KND

JR

Catechese

Jeugdclubs
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Verklaring afkortingen :
KR = Kerkenraad
CVKR = College van Kerkrentmeesters
MZ = Commissie Materiële zaken
ZWO = Zending/Evangelisatie/Werelddiakonaat
LC = Liturgiecommissie
JR = Jeugdraad
TND/KND = Tienernevendienst en Kindernevendienst

2. Hoe willen wij gemeente zijn in de komende 4 jaren.
Wij willen ons de komende tijd richten op een twee-sporen-beleid:
a. De eigen organisatie versterken/activeren op die punten, waar we nu
kansen, knelpunten of tekorten signaleren.
b. Ons richten op samenwerking en (op termijn) op een vorm
van samengaan met één of twee partners in de Protestantse Kerk van
Nederland, nl. de Ned.Hervormde Gemeente te Opende en/of de
Gereformeerde Kerk te Opende.
3. De uitwerking hiervan voor de verschillende onderdelen van onze
kerkelijke gemeente:
3.1 Het Pastoraat.
Doel:
De gemeente is het lichaam van Christus. 1Cor.12:12-31
Pastoraat is de zorg die mensen elkaar verschuldigd zijn.
Dit omzien naar elkaar kun je onderverdelen in twee categorieën:
Het georganiseerde pastoraat en het onderlinge pastoraat.
Het georganiseerde pastoraat ziet er in onze gemeente als volgt uit:
De gemeente is onderverdeeld in 3 wijken. Elke wijk heeft een ouderling, een
diaken en twee wijkassistenten. In onderling overleg en naar behoefte
wordt er een pastoraal bezoek gebracht. Dit in samenwerking met de
predikant.
De diaken bezoekt de gezinnen als er een diaconale behoefte is. Ook brengt
die bij ziekte of verjaardagen (boven 75 j) bloemen namens de kerk.
De wijkassistent bezoekt mensen die behoefte hebben aan wat meer
aandacht.
De predikant bezoekt in elk geval de mensen vanaf 80 j t.g.v.hun verjaardag.
Naast individueel bezoek wordt er ook groot huisbezoek aangeboden voor
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hen die daar prijs op stellen: Dit om te voorkomen, dat sommige mensen zich
niet zo betrokken meer voelen bij onze kerk. We zullen we meer met
netwerken/ groepen moeten gaan werken.
Het onderlinge pastoraat:
Dit is minstens zo belangrijk als het georganiseerde pastoraat.
Ons kerkblad “Op de Hoogte” speelt hierbij een essentiële rol.
Het omzien naar elkaar is erg waardevol binnen een gemeente,
Een bezoekje, een kaartje of een telefoontje kan veel goeds doen.
Verder wordt de onderlinge band verstevigd door het maandelijkse
koffiedrinken na de morgendienst.
3.2 Het Diaconaat.
Gemeente zijn is gericht op de omgang met God, de gemeenschap met elkaar
en de dienst aan de samenleving. Dit wordt gedaan in woord en daad. Zowel
dichtbij als veraf.
Het gaat bij de diaconale arbeid van onze gemeente dan ook om
ondersteuning, hulp en gerechtigheid in de kerk en in de wereld. Dit krijgt vorm
in delen, helpen en getuigen van de gerechtigheid van God.
Deze dienst kun je onder verdelen in drie terreinen
a.Diaconaal werk dichtbij.
De diaconie heeft zicht op de noden in eigen gemeente. Ze vangt de signalen
op zodat aandacht geven of de helpende hand geboden kan worden waar dat
nodig is. Te denken valt aan steun bij financiële problemen door budget
beheersing of door verwijzing naar professionele instanties. In noodgevallen
kan het ook concrete financiële hulp zijn.
b. Diaconaal werk op mondiaal niveau.
De diaconie stimuleert de betrokkenheid van de gemeenteleden op het
mondiale werk van de kerk door allerlei activiteiten zoals ‘schrijfacties,
werelddiaconale projecten (Kerk-in-actie), Het promoten van Max Havelaar
producten.
c. Diaconaal werk in en met de gemeente.
Diakenen vormen samen de diaconie. De diaconie beheert eigen financiën.
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad.
Binnen de liturgie hebben diakenen hun eigen taken zoals de collecten en
rondbrengen brood en wijn bij het Avondmaal.
De diaconie participeert in de regionale diaconale contacten.
Doelstelling:
De diaconale betrokkenheid van de gemeente versterken is één van de items
voor de komende tijd.
De diaconie zal dit stimuleren door acties en activiteiten, zoals contact zoeken
met de kerken in Opende en na overleg en overeenstemming 1x per jaar een
gezamenlijk thema/actie te kiezen.
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3.3 De erediensten:
Een keer per zondag vindt er een eredienst plaats.
In het kader van samenwerking met de Hervormde gemeente
Opende/Kornhorn vinden de diensten om en om plaats in de Gereformeerde
kerk Provincialeweg 19 te Kornhorn of in de Hervormde kerk, Provincialeweg
156 te Opende. Vijf maal per jaar is er een Avondmaalsviering.
Het Avondmaal is voor alle leden toegankelijk.
Dopen is op verzoek van (groot)ouders mogelijk. Er zijn geen bijzondere
doopzondagen.
De eredienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Tijdens
de dienst zijn dan ook minimaal 2 ouderlingen en 2 diakenen aanwezig.
Indien daar behoefte aan is, wordt er kinderoppas georganiseerd.
Er is Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 7 van
de basisschool. Dit vindt het gehele jaar plaats met uitzondering van de
zomervakantie
Vanaf september tot en met juni is er de eerste zondag van de maand
tienernevendienst voor groep 8 en de eerste twee jaren van het voortgezet
onderwijs.
3.4 Kindernevendiensten (kinderkerk) en Tienerdiensten:
Doordat er diensten gezamenlijk worden gehouden met de Hervormde
gemeente wordt dit gecombineerd met de zondagschool. We noemen dit
nu kinderkerk.
De praktijk wijst uit, dat indien er een project wordt uitgevoerd met
activiteiten tijdens de kerkdienst en de betrokkenheid van gemeente en
kinderen duidelijk naar voren komt, de opkomst groter is.
Het is dus van belang, om dit zoveel mogelijk te stimuleren.
De jeugd vanaf de hoogste klas van het basisonderwijs tot de derde klas van
het voortgezet onderwijs houden maandelijks een tienerdienst tijdens de
gewone kerkdienst.
Het doel hiervan is om de eredienst op een eigentijdse en voor de jeugd
begrijpelijke manier aan te bieden.
Een stukje van de eredienst qua activiteit richten op de jeugd (het geven van
inbreng in de liturgie en deelname aan de vieringen) is iets om over na te
denken. Ook jeugddiensten zijn goed voor de betrokkenheid van jong en oud.
3.5 Catechese:
Wij houden voor de groep van 12 t/m 15 jr een catechisatie o.l.v. de
predikant eens per twee weken.
Waar dat wenselijk is vindt er een combinatie plaats met groepen uit de beide
kerken van Opende. Belijdeniscatechisatie gebeurt naar behoefte o.l.v. de
predikant.
3.6 Clubwerk:
Er is clubwerk 12/13 jarigen ( 1e en 2e klas voortgezet onderwijs) en
14/15 jarigen (3e en 4e klas voortgezet onderwijs) en eventueel de
16 + groep (GJV).
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3.7 Jeugdkerk:
In samenwerking met andere kerken in ons dorp of in Opende kunnen we
overwegen om mee te doen aan het opzetten van Jeugdkerk-activiteiten.
3.8 Jong volwassenen/Alpha:
Een witte vlek in ons kerkelijk functioneren is de magere
betrokkenheid, zo niet afwezigheid, van de jong volwassenen.
In de leeftijdsgroep van 25 t/m 40/45 jaar is de deelname aan kerkelijke
activiteiten minimaal.
De kerkenraad dient hiervoor geschikte activiteiten te stimuleren.
bijvoorbeeld kortlopende activiteiten (één of enkele avonden) rond een
bepaald onderwerp of thema.
Misschien is praktisch bezig zijn met taken op het gebied van zorg aan de
samenleving/ leden van onze gemeente een mogelijk aangrijpingspunt.
3.9 Commissies en Verenigingen:
Positief blijft de deelname aan commissies en verenigingen. Het is goed om
meerdere werkvelden te verdelen over veel gemeenteleden.
De Zendings- en Evangelisatiecommissie is een verbinding aangegaan met de
diakonie v.w.b. het Werelddiakonaat, zodat er een zg. ZWO-groep ontstaat.
De andere commissies zijn: Liturgiecommissie, gespreksavondencommissie,
commissie voor materiële zaken gekoppeld aan het College van
Kerkrentmeesters. Om de lijn met (het beleid van) de kerkenraad te waarborgen
heeft in elke commissie zoveel mogelijk een kerkenraadslid zitting.
Daarnaast functioneert een zelfstandige Vrouwenvereniging en een
bijbelgespreksgroep. De laatste met deelname van de kerken van Opende.
3.10 De financiën van onze kerk:
De vermogensrechtelijke zaken:
Dit is vooral een taak voor het College van kerkrentmeesters, Zij dienen tot
overeenstemming te komen met de kerkenraad. Het College wordt voor wat
betreft praktische zaken van geldwerving en beheer/onderhoud gebouwen
bijgestaan door de Commissie voor materiële zaken.
Wij bevinden ons financieel gezien in een vrij stabiele positie, hoewel er weinig
mogelijkheden zijn voor een verdere stijging van de jaarlijkse vrijwillige
bijdragen. Omdat we een geringe hypotheekschuld hebben en geen andere
schulden, kunnen we de exploitatie sluitend maken.
b. De meerjarenprognose:
Gelet op de gemiddelde leeftijd, met name die van de echt praktiserende leden,
is er sprake van een sterke vergrijzing binnen de gemeente.
Er zijn weinig kinderen die de diensten bezoeken en de leeftijdsgroep van 20
t/m 45 jaar laat bijna geheel verstek gaan.
Dat betekent, dat de levensvatbaarheid van de gemeente op termijn onder druk
komt te staan.
Door federatie/fusie met een of meer kerken van Opende proberen we op te
gaan in een groter geheel, om zo tot een levensvatbare gemeente te komen.
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c. Uitgangspunten voor beleid:
Om een gezonde balans te verkrijgen voor de middellange termijn, zullen we
een sober beleid moeten voeren voor wat betreft onze overige (niet personele)
uitgaven. Nieuw beleid, plannen en ontwikkelingen dienen steeds getoetst te
worden aan onze financiële bestedingsruimte.
Bij onverhoopt vertrek van onze predikant dient zich de situatie aan, dat er
van een steeds kleiner deeltijdpercentage moet worden uitgegaan.
Het is gelukt om met vrijwilligers te werken voor wat betreft de verschillende
werkzaamheden die eerder door een koster werden uitgevoerd.
Het onderhoud van de gebouwen (Kerk en Pastorie) moet gericht zijn op het in
goede staat houden van de bestaande ruimten. Er wordt gewerkt met een
onderhoudsplan (jaarlijkse controle in juni).
4. Samenwerking met de Geref. Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente te
Opende
Na een lange tijd van zelfstandig functioneren, lijkt met het oog op de
levensvatbaarheid van de gemeente en ook v.w.b. de financiële
toekomst (meerjarenprognose) de tijd gekomen om ook plaatselijk te gaan
samenwerken met onze natuurlijke partners in de PKN.
De start van gezamenlijke diensten met de Hervormde gemeente van
Opende is niet alleen een uit de nood geboren oplossing, maar het biedt ook
nieuwe kansen. Als wij samen in staat blijken om daar iets boeiends van te
maken en met meer mensen vieren, zingen, bidden en ons geloof beleven
vorm kunnen geven, kan dat andere vormen van samenwerking stimuleren.
Ook het betrekken van de Gereformeerde kerk te Opende hierbij opent nieuwe
mogelijkheden.
Te denken valt aan meer gezamenlijke clubactiviteiten, catechese,
diaconale projecten, het voorgaan in elkaars diensten (kanselruil) en
andere vormen van samenwerken.
Zodra de ontwikkelingen in één of meer van de drie kerken
daartoe aanleiding geven, kunnen we denken aan samengaan met beide of
één van genoemde partners.
We kunnen ons voor zo’n proces laten begeleiden door een gemeenteadviseur
van de Protestantse Kerk (afd. Noord) om dit uit te werken.
Dit beleidsplan is voorbereid en opgesteld door de Beleidsplancommissie.
Het is besproken in de kerkenraad en voorgelegd aan de
gemeenteleden.
De Kerkenraad
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