Werkplan werkgroep pastoraat
In het beleidsplan van onze gemeente zijn de volgende doelen voor het pastoraat
vermeld:
1. Contact in buurt en wijk
In de komende periode willen we bekijken of er specifieke groepen zijn met wie we de
verbinding kunnen vergroten door voor hen meer toegankelijk te zijn. Te denken valt aan
het vergroten van contacten met hen die in onze buurt en ons stadsdeel wonen en met de
jeugd.
2. Jeugd en jongeren
In de komende periode willen we de betrokkenheid tussen jongeren en gemeente
verbeteren. Daarvoor is stimuleren van betrokkenheid van gemeente en ouders met
jeugdwerk van belang. We vinden dat de kerk ook toegankelijker moet worden voor jeugd
en hun ouders.
3. Vorming en toerusting
In de komende periode willen we zowel verbinding zoeken met de minder actieve leden als
de verbinding bewaren met de actieve leden. De werkgroep pastoraat coördineert en
initieert de vorming en toerusting. Ze zorgt voor een goede afstemming op verschillende
doelgroepen.
4. Oecumene
Er is geen commissie of werkgroep oecumene. Het beleidsterrein is ondergebracht bij de
werkgroep pastoraat. De werkgroep onderzoekt of het mogelijk is een extra ouderling aan
de werkgroep te verbinden om de huidige oecumene goed in kaart te brengen en waar
mogelijk te stimuleren. Daar hoort bij om te onderzoeken of deelname aan de Raad van
Kerken Groningen voor deze raad en Damsterboord van betekenis kan zijn. Wanneer de
oecumenische contacten zich uitbreiden kan (opnieuw) overwogen worden hiervoor een
aparte commissie of werkgroep op te richten.
5. Communicatie en publiciteit
Prioriteit ligt voor de kerkenraad in de komende periode bij een open en heldere
communicatie met de gemeenteleden over beleidsbeslissingen. Het hart van deze
communicatie zullen ontmoetingen zijn, onze publieke media ondersteunend. Voorts willen
we in de komende periode onze media verder ontwikkelen. Doel daarbij is om verbinding
tussen gemeenteleden, commissies en werkgroepen onderling te versterken en de
zichtbaarheid van onze gemeente in wijk en stad te vergroten. Communicatie en publiciteit
zijn nu nog een taak van de werkgroep pastoraat; het valt te overwegen om deze taak bij
het scribaat onder te brengen.
Hieronder worden de werkplannen voor deze doelen weergegeven.
Waar nodig zullen wij aangeven waar onze inzichten inmiddels wat zijn veranderd ten
opzichte van het beleidsplan. Ook kiezen we ervoor om als eerste het contact met de eigen
gemeenteleden te noemen dat zo vanzelfsprekend is dat het in ons beleidsplan niet
genoemd werd.
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Contact met eigen gemeenteleden
1. Welkomstcommissie voor nieuwe gemeenteleden
Rondom een ouderling/lid van de werkgroep pastoraat is in 2013 een contactgroep voor
nieuwe gemeenteleden gevormd: de welkomstcommissie.
Bezoek aan nieuwe gemeenteleden is een belangrijke taak in de gemeente.
Het is belangrijk voor wie nieuw is om een warm welkom te ervaren, maar ook voor ons als
gemeente is de komst van nieuwe mensen belangrijk om de kring open te houden.
De taak van deze groep is contact te leggen met wie nieuw is komen wonen in onze
gemeente.
De doelen van dit contact zijn:
1. helder krijgen wie wel en niet mee wil doen
2. persoonlijk verwelkomen wie nieuw is en inschrijven
3. wie nieuw is aan een “netwerkje” in de gemeente helpen, door bijv gedurende het eerste
jaar dat iemand hier woont, hem/haar eens mee te vragen naar een activiteit (dit wel
afbakenen).
4. als uit het gesprek blijkt dat men zich uit wil laten schrijven een uitschrijfformulier
bezorgen
De grootte van de contactgroep:
Afhankelijk van het aantal nieuwe gemeenteleden wordt de grootte van de contactgroep
afgesproken. Als we ervan uitgaan dat driekwart uiteindelijk geen belangstelling heeft en er
dus een kwart overblijft om “in te wijden” dan zou er per vijf geïnteresseerden ongeveer één
contactgroeplid moeten zijn.
2. Ouderenbezoekgroep
doel van de commissie
De commissie heeft ten doel uitvoering te geven aan kernwaarde in het pastoraat:
onderlinge aandacht.
doelgroep
De doelgroep van deze commissie bestaat uit oudere gemeenteleden.
Uitgangspunt
Aan alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt twee keer per jaar een bezoek
gebracht, tenzij men te kennen geeft hier geen behoefte aan te hebben.
taak
De taak van deze commissie is contact te leggen en te onderhouden met ouderen in onze
gemeente. De leden van de commissie heten "ouderenbezoeker".
doelen van het contact
De doelen van dit contact zijn:
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1. Aandacht voor ouderen
2. Helder krijgen welke ouderen prijs stellen op geregeld contact
3. Ouderen informeren over pastorale mogelijkheden van onze gemeente.
werkwijze
1. De coördinator krijgt gegevens over leeftijd en huwelijksdata van de ledenadministratie
(Sita Kuper).
2. De coördinator verdeelt deze gegevens onder de ouderenbezoekers.
3. Voorlopig werken we met de volgende indeling
75-80
- kaart bij verjaardag
- bloemetje bij 75e verjaardag
- als er aanwijzingen zijn dat geregeld bezoek wenselijk is: hier uitvoering aan geven
80+
- bezoek met kaart bij verjaardag,
- bezoek met bloemetje bij huwelijksjubileum (vanaf 50 jaar)
- bezoek met bloemetje bij kroonjaar (80, 85 en 90 en vanaf 95 elk jaar)
4. We streven naar een aantal van ongeveer tien 75+-ers per ouderenbezoeker.
5. De commissie komt met een zekere regelmaat bijeen voor toerusting en uitwisseling van
ervaring onder leiding van de predikant.
6. De ouderenbezoekers ontvangen via de coördinator hun kaarten; in andere gevallen
kunnen ze ook in de vergaderingen uitgedeeld worden. De ouderenbezoekers schrijven zelf
een wens op de kaarten. Eventueel niet geadresseerde kaarten worden door hen
geadresseerd.
7. De commissie is vertegenwoordigd in de werkgroep pastoraat en geeft mee uitvoering
aan het beleid van deze werkgroep.
8. De kosten van bloemen en kaarten worden gedragen door de diaconie.
3. Pastorale contacten vanuit de werkgroep
Één van de leden van de werkgroep bezoekt in overleg met de predikant mensen in
moeilijke omstandigheden.
4. Eetclub voor alleengaanden
Na inventarisatie van de behoefte onder alleengaanden is er in 2014 een eetgroep
opgericht voor deze specifieke doelgroep. Het is een min of meer vaste groep die
zelfstandig draait en ongeveer één keer in de zes weken gezamenlijk eet in Kerkenheem.
5. Met een enige regelmaat nagaan of er behoefte is aan nieuw te ontwikkelen
activiteiten
tijdpad: loopt
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Contact in buurt en wijk
doel
Contacten leggen met bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. We willen als open
geloofsgemeenschap een ondersteunde of participerende rol kunnen spelen en die rol waar
mogelijk vervullen.
doelgroep
Burgers, groepen van burgers of activiteiten in stadsdeel Oost voor zover binnen de
grenzen van Damsterboord; het andere gedeelte van Oost valt samen met De Bron.
uitgangspunt
Een betrouwbare partner zijn in de (wijk)samenleving.
taken
1. Aandacht voor verstandelijk gehandicapten
Deze aandacht krijgt vorm in twee activiteiten
1. maandelijkse gespreksgroep in Het Roer.
Deze gespreksgroep wordt voorbereid en geleid door twee gemeenteleden en
de predikant en leidt een zelfstandig bestaan. Als ondersteuning nodig is,
wenden zij zich tot de werkgroep. De werkgroep houdt informeel contact.
2. jaarlijkse Prokkeldag
Deze activiteit wordt gedaan door twee gemeenteleden, samen met enkele
vrijwilligers van de Walfriedparochie; ook hier: ondersteuning op afstand en
desgewenst meehelpen met het vinden van menskracht.
2. Aandachtspunt: het WIJ- team
In overleg met het WIJ-team nagaan wat ons gezamenlijke doel is en een duidelijke
agenda vaststellen. Hierbij zullen we onze eigen expertise in de omgang met
levensvragen en zingevingvragen onder de aandacht brengen.
3. Contacten in de buitenwijken:
- a. Stefanuskerk vaker openstellen in samenwerking met de Noorddieker noabers
In overleg zal nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn
- b. Gesprekskring Engelbert
Open gesprekskring waar ieder aan deel kan nemen, de onderwerpen worden
door de deelnemers bepaald en soms ook voorbereid.
- c. Contact in Meerstad
In samenwerking met de kerken in Harkstede en een afvaardiging van
bewoners in Meerstad wordt één of meerdere keren per jaar een creatieve
ontmoetingsmiddag georganiseerd voor alle bewoners.
Rondom een centraal thema worden er workshops aangeboden waar ieder
aan deel kan nemen. Dit alles komt samen in een viering aan het eind van de
middag
(voor verdere informatie over Kerk in Meerstad zie bijlage)
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tijdpad
1. Loopt, zijn activiteiten met vaste frequentie
2. Contacten zijn gelegd
3. a. Wordt overlegd
b. Loopt,
c. Overleg over frequentie volgt en is oa hangt af van haalbaarheid en dan vooral
vanwege beschikbare menskracht

Jeugd en jongeren
doel
Het stimuleren van zowel de verbinding van de gemeente met het jeugdwerk als verbinding
van jeugd met de gemeente. Daarvoor is de betrokkenheid van gemeente en ouders met
jeugdwerk van belang, evenals toegankelijk zijn van de kerk voor jeugd en hun ouders.
doelgroep
Alle jongeren tussen de 0 – 20 jaar, ouders, gemeenteleden en kerkenraad.
Het gaat om alle jongeren: of ze nu wel, niet of gedeeltelijk kerkelijk betrokken zijn.
uitgangspunt
De gemeente Damsterboord wil kinderen en jongeren vorming en toerusting geven voor
hun persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven. De ervaring van kinderen, jongeren en
volwassenen én de wereld om hen heen is daarbij het uitgangspunt.
Met de jongeren die we kennen willen we goede contacten onderhouden, alsmede met hun
ouders. Afhankelijk van de behoefte worden activiteiten ontwikkeld.
taken
1. Het voortzetten van de kindernevendienst en het faciliteren van de oppas.
We houden contact en onderzoeken waar behoefte aan is.
2. Diensten met een ander karakter aanbieden.
Dit gedeelte is ondergebracht bij de werkgroep eredienst. Voor verschillende
diensten wordt er een voorbereidingscommissie gevormd die samen met de
predikant zorg draagt voor de dienst.
3. De kerkenraad heeft een centrale rol. Alle werkgroepen kunnen suggesties
deponeren, waarbij ze jeugd willen betrekken. Alle werkgroepen dienen structureel
te inventariseren bij welke activiteiten ze de jeugd kunnen betrekken, naast
activiteiten die reeds plaatsvinden.
Jeugd betrekken bij het diaconaat, dat zij oog krijgen voor de tegenstellingen die er
in de wereld zijn.
4. Catechese
Jaarlijks op een vast moment peilen of en hoe catechese voor kinderen van groep 6,
7 en 8 vorm kan krijgen.
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Jaarlijks aanbod doen voor gespreksgroep geloofsopvoeding.
Ouders zijn van wezenlijk belang als het gaat om de geloofsopvoeding van kinderen
en tieners. Als ouders het geloof geen belangrijke plek in hun leven geven, is het
vrijwel zeker dat je dat bij hun kinderen ook ziet gebeuren. Omdat die rol van ouders
zo belangrijk is, is wat je doet met je jeugdwerk relatief niet zo heel effectief. De
gemeente kan waar mogelijk ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding.
5. Nagaan van mogelijkheden voor 12+ jongeren.
6. Waar mogelijk zoeken naar partners om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
tijdspad
loopt.

Vorming en toerusting
doel
Een gevarieerd aanbod van bijeenkomsten en gespreksavonden, dat zich onderscheidt
door een open sfeer en met een leerinhoud die gericht is op het verdiepen van inzicht in
religie, cultuur en samenleving dat mede verworven kan worden in een veilig onderling
gesprek.
doelgroep
Kerkelijke en andere belangstellenden, burgers en beroepskrachten op maatschappelijk
terrein in de wijk.
uitgangspunt
De rijkdom van de eigen traditie en de ervaring in de omgang met religieuze,
maatschappelijke en ethische dilemma's toegankelijk maken op eigentijdse wijze en met
respect voor de eigen levensovertuiging van deelnemers.
taken
1. Gespreksgroepen voor gemeenteleden en andere belangstellenden
Bestaande groepen continueren: Engelbert, Het Roer en de overige
gespreksgroepen.
2. Een ontmoetingsavond organiseren rond een actueel thema om hierover in gesprek te
gaan met elkaar, afhankelijk van de behoefte, bv jaarlijks.
3. Workshopachtige avonden voor gemeenteleden en anderen.
4. Thema-avonden in Kerkenheem en Het Dok.
Voor de thema-avonden bestaat een aparte commissie, het is wenselijk dat aan de
commissie een (nieuw) lid van de werkgroep pastoraat wordt toegevoegd en dat de
werkgroep pastoraat de commissie ondersteunt en eindverantwoordelijk is.
5. Jaarlijks toerusting aanbieden aan diegenen die bezoekwerk doen of willen gaan doen.
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tijdpad
1. Elk jaar nieuw programma; predikant en deelnemer
2. Periode in het jaar hangt af van overige activiteiten. Nog te ontwikkelen.
3. Veertigdagentijd
4. Zo mogelijk commissie aanvullen; tweede helft van het jaar nieuw programma
voorbereiden
5. Loopt

Oecumene
Ontwikkelingen in de samenwerking met de Walfriedraad bepalen de richting en het
tijdspad.

Communicatie en publiciteit
Doel
Er is inmiddels een aparte commissie aangesteld onder verantwoordelijkheid van de scriba.
De middelen voor het maken van publiciteit vormgeven en verspreiden, de kerkenraad en
andere groepen stimuleren open en verbindende inhoud aan te leveren voor deze middelen
en de communicatiemogelijkheden versterken.
doelgroep
Kerkenraad en werkgroepen, gemeenteleden; burgers en instellingen in de wijk
uitgangspunt
Open communicatie; zichtbare gemeente; papieren communicatie blijft van belang in onze
kerkelijke gemeente; de communicatie in ontmoetingsmomenten blijft een taak van de
kerkenraad.
taken
1. Wijkcorrespondentschap
2. Beheer website
3. ‘Format' voor interne en externe communicatie maken
4. Groepen en personen uit de gemeente stimuleren om inhoud voor communicatie aan te
leveren
tijdpad
loopt
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Bijlage
Kerk in Meerstad
Sinds een aantal jaren functioneert de werkgroep ‘Kerken in Meerstad’. Deze werkgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen die Meerstad als werkgebied
hebben. De betrokken kerken zijn: Protestantse gemeente Damsterboord, Protestantse
gemeente Scharmer-Harkstede, GKV Harkstede-Meerstad en de Walfriedparochie.
Vertegenwoordigers uit de eerste drie genoemde kerkgenootschappen vormen de
werkgroep1. Vanuit Damsterboord participeren twee leden van de WGP in de Meerstadwerkgroep.
De werkgroep is ontstaan vanuit de behoefte om zich in Meerstad-verband gezamenlijk te
presenteren als bestaande kerkgenootschappen in het gebied. Er is een folder ontwikkeld
die verspreid wordt onder de inwoners van Meerstad en er is een website opgezet
(kerkinmeerstad.nl)
De groei van Meerstad verloopt minder snel dan verwacht en daarmee ook het aantal
inwoners. De initiatieven van de Meerstad-werkgroep volgen de ontwikkelingen van deze
wijk.
1

Tot en met 2012 participeerde de Walfriedparochie ook in de werkgroep. Onder meer door fusieperikelen
met andere parochies en een vertrekkende pastor, heeft men er voor gekozen om zich primair te richten op
de parochie zelf. Wel blijft de parochie, zij het op afstand, informerend betrokken bij de werkgroep.

Doelen ‘Kerken in Meerstad’
De drie doelen van de werkgroep zijn:
1) Gezamenlijke presentie van de betrokken kerken aan de inwoners van Meerstad en
haar mogelijkheden.
2) Het onderzoeken van behoefte aan en mogelijkheden van faciliteiten zoals bv het delen,
gezamenlijk beheren of eventueel exploiteren van huisvesting voor kerkelijke
ontmoetingen.
3) Het ondersteunen van een nieuw te vormen kerkelijk netwerk of kerkgemeenschap als
daar behoefte aan is. Men kan op eigen initiatief bijeenkomen, al of niet binnen de
huidige bestaande kerkvormen
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