
 

 

PIONIERSPLAN 

Sjabloonversie juli 2018 

 

Dit sjabloon helpt bij het vormen van een visie voor de groei van een pioniersplek. Een pioniersplek is een                   
nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet naar een kerk gaan. Afstemming op de context, werken vanuit                  
gedeeld geloof en duurzame gemeenschapsvorming zijn daarbij belangrijk. Dit maakt het pioniersplan            
inzichtelijk voor het pioniersteam, voor lokale gemeente(n) en voor de landelijke kerk. Na een akkoord van alle                 
partijen is ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst de volgende stap. 

 

Een pioniersplan bestrijkt drie jaar. Het plan moet concreet genoeg zijn om richting te geven en tegelijk ruimte                  
laten om biddend en werkend te ontdekken wat passend is. Bijstelling is mogelijk. Het is handig om vóór het                   
schrijven contact te hebben met iemand van de landelijke kerk en om www.lerenpionieren.nl goed te bekijken. 

 

Naam pioniersplek:  Overstag 

Plaats pioniersplek:  Groningen 

Versiedatum pioniersplan:  05-08-2020 

   

Contactpersoon pioniersteam 
Wie is de contactpersoon vanuit het team dat de pioniersplek gaat realiseren? Meestal is er één voortrekker. 

Voor- en achternaam:  Mark de Jager 

Straat en nummer:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   

E-mailadres:   

   

Contactpersoon betrokken kerken en classis 

Wie is namens de lokale gemeente(n) of de classis de contactpersoon voor deze pioniersplek? 

Voor- en achternaam:  Annie van Dam 

Functie:   

Straat en nummer:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   

E-mailadres:   

   

 

http://www.lerenpionieren.nl/


 

 

Visie en motivatie 
Beschrijf kort jullie visie en motivatie voor de pioniersplek. Waarom starten jullie deze pioniersplek? Hoe krijgt het 

evangelie gestalte? Vanuit welk geloof werken jullie? Wat zien jullie voor je over drie jaar? Wees concreet. 

Inleiding: Hoe waait de Wind? 

Overstag gaan is een zeiltechniek, waarbij je je laat keren door de wind. Als je iemand ontmoet, kan dat je 
blikrichting veranderen. Dat geldt niet in het minst als je God ontmoet. Soms verandert je richting radicaal, 
het roer in je leven gaat om, maar vaker gaat dat geleidelijk. 

Overstag is de plek in Lewenborg waar we in gesprek gaan over hoe de Wind waait: in je leven, in de wijk en 
in de gemeenschap. Hieronder lees je over de missie van onze gemeenschap, onze werkwijze, bronnen en 
toekomstbeeld. Vind je het nou te lang lezen? Dan kun je doorscrollen naar onderen, waar je onze visie 
samengevat vindt in vier kernwoorden. 

 

Missie 

Onze missie is om een geloofsgemeenschap in Lewenborg te vormen, waar wijkbewoners met allerlei 
achtergronden elkaar ontmoeten. Als pioniersgemeenschap willen we bijdragen aan de bloei van de wijk en 
delen in de hoop van het evangelie, de liefde van God. We verwachten en hopen ook meer over Gods liefde 
te ontdekken bij de mensen die we ontmoeten in de wijk. God is met zijn liefde ons allang vooruit in de wijk 
en raakt daar mensen in hun vragen en hun hoop.  

 

Werkwijze 

Als pioniersplek weten we ons geïnspireerd door het concept van de Missio Dei. We geloven dat ons verhaal 
niet op zichzelf staat, maar dat we door anderen te ontmoeten meer kunnen ontdekken over God. Wij 
komen niet God in de wijk brengen, maar mogen samen met de mensen die we ontmoeten zoeken naar God. 
Om te ontdekken hoe Gods Geest waait, is het nodig en nuttig om je te verbinden met mensen die een 
andere achtergrond hebben dan jij. Daarom streven we als pioniersplek naar het ontwikkelen van activiteiten 
waar wijkbewoners in gesprek gaan over wat hun drijft en in het bijzonder over hoe zij omgaan met 
zingevingsvragen. Soms gaat dat inhoudelijk, door samen te vieren, de Bijbel te lezen en te eten, maar vaak 
gaat dat ook praktisch, door goede dingen te doen in de wijk, door te sporten, creatief bezig te zijn 
enzovoorts. 

 

Bronnen 

● Overstag is ontstaan vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. De bronnen van deze kerk, namelijk 
het geloof in Jezus Christus, zoals dat ons door de Bijbel en de traditie van de kerk worden 
doorgegeven, motiveren ons om een gemeenschap te vormen, en zijn een inhoudelijke bron voor 
onze activiteiten. 

● Een belangrijk uitgangspunt van Overstag is dat iedereen ook zijn eigen vragen en bronnen in mag 
brengen. Je bent welkom met je verhaal en je vragen, zoals je bent. We respecteren elkaars verhaal 
en proberen open en nieuwsgierig in gesprek te gaan over wat je drijft. 

● Actief bezig zijn met geloof (spiritualiteit) speelt een belangrijke rol in de manier waarop we te werk 
gaan. Dit kan op diverse manieren, zoals door gebed, muziek, kunst, stilte en gesprek. We maken 
geen geheim van wat ons drijft, maar durven onze bronnen en vragen open op tafel te leggen. 

Toekomstbeeld 

Over drie jaar is er in Lewenborg een nieuwe gemeenschap ontstaan, die op heel diverse terreinen actief is in 
de wijk. Er zijn activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen, zoals sport, Kliederkerk, (pastorale) gesprekken, 
maar ook verbindende activiteiten, zoals maaltijden en vieringen. Overstag heeft daarbij een natuurlijke plek 
in het palet aan wijkorganisaties gekregen. Damsterboord en Overstag vormen samen twee kerkplekken met 
elk een eigen identiteit en cultuur, die van elkaar leren en elkaar versterken. 
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Voorbereiding 
Wanneer zijn ter voorbereiding de eerste stappen gezet? Welke kansen en risico’s zien jullie op basis van deze 

voorbereiding? Zijn er vanuit het verleden gevoeligheden bij jullie pioniersplek, bijvoorbeeld  in relatie tot andere kerken?  

In het najaar van 2018 nam Mark de Jager contact op met de Protestantse Gemeente Damsterboord met het 
idee om onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het starten van een pioniersplek in Lewenborg. Na dit 
idee aan de kerkenraad te hebben gepresenteerd, werd er een pioniersteam gevormd dat in het voorjaar van 
2019 voor het eerst bij elkaar kwam. Na eerste gesprekken over visie, onderzoeken naar de samenstelling 
van, en vragen in de wijk, een gemeenteavond en contact met de PKN, werden vanaf januari 2020 de eerste 
activiteiten georganiseerd. Door de coronacrisis heeft het ontwikkelen van die activiteiten vertraging 
opgelopen, maar in juni 2020 zijn we gestart met een wekelijkse sportcommunity waar wekelijks ca. 20 
tieners uit de wijk komen. Daarnaast is er een Kliederkerk in voorbereiding, en denken we na over een vorm 
van pastorale ontmoetingen in de wijk. Dit pioniersplan is geschreven in de periode januari-juli 2020. 

 

Vanaf het begin is het de wens van Damsterboord geweest dat Overstag een interkerkelijk karakter heeft. Dit 
sluit aan bij de oecumenische identiteit van de zendende gemeente, maar ook bij de samenstelling van de 
wijk, waar veel mensen wonen die bij andere kerken in de stad Groningen betrokken zijn. Zo is ervoor 
gekozen om de helft van de leden van het pioniersteam uit Damsterboord afkomstig te laten zijn en de 
andere helft uit andere kerken (of zonder vaste kerkelijke binding). Dit is een kans, omdat er een breed veld 
aan vrijwilligers is, maar biedt ook uitdagingen, door theologische verschillen tussen betrokken gemeentes en 
vrijwilligers. 

 

Er zijn twee risico’s op ‘concurrentie’, waar we ons steeds bewust van zijn. Allereerst willen we niet de 
bestaande geloofsgemeenschappen in de wijk beconcurreren. Op dit moment zijn dat de zendende 
gemeente Damsterboord, de RKK Walfriedgemeenchap en de Herstelgemeente. We streven ernaar goed 
contact te onderhouden met deze gemeentes, en proberen als graadmeter te houden dat we als Overstag 
bijdragen aan de bloei van de andere geloofsgemeenschappen in de wijk. Concreet betekent dit dat de 
coördinator tweemaandelijks overlegt met een afvaardiging van de kerkenraad (te weten predikant en 
voorzitter), er minstens twee keer per jaar een overleg tussen pioniersteam en kerkenraad is, en we 
regelmatig contact onderhouden met de Walfriedgemeenschap en de Herstelgemeente. Het is een actief 
onderdeel van onze gesprekken met Damsterboord om te evalueren hoe beide geloofsgemeenschappen 
elkaar versterken en van elkaar kunnen leren. Daarbij speelt, zeker in de beginfase mee, dat er vanuit 
Damsterboord een stevige vertegenwoordiging is in het pioniersteam en de vrijwilligers van Overstag. 

 

Ook in relatie tot de burgerlijke gemeente zien wij risico op ‘concurrentie’. Omdat Lewenborg al jaren een 
wijk met veel sociale problemen is, is er door de overheid de laatste decennia veel geïnvesteerd in sociale 
activiteiten. Veel activiteiten die klassiek gezien door diaconieën en missionaire projecten worden 
georganiseerd (maaltijden, taalcursussen etc.), worden door de burgerlijke gemeente (ook) georganiseerd. 
Tegelijkertijd geeft de gemeente aan dat er vraag is naar activiteiten op het gebied van christelijk geloof, 
zingeving en spiritualiteit, velden waar de overheid niet veel in kan doen. Goed overleg en monitoren van de 
eventuele concurrentie van activiteiten moet een goede relatie met de maatschappelijke organisaties in de 
wijk waarborgen. Het pioniersteam streeft ernaar zoveel mogelijk deel te nemen aan platform-overleggen in 
de wijk en wordt daar ook nu al actief voor uitgenodigd.  

Ook bij punt geldt dat er vanuit Damsterboord ook bij diverse vragen in de wijk betrokkenheid is, en dat de 
predikant van Damsterboord dit ook als één van zijn kerntaken heeft. Een goede “taakverdeling” en/of 
samenwerking waar het gaat om missionair-diaconale aanwezigheid is dan ook gewenst. Wij zien dit echter 
tot nu, juist door de goede verbinding tussen de kerkenraad en het pionierteam, op een contructieve manier 
gebeuren. 
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Doelgroep 
Welke groep(en) mensen willen jullie bereiken met deze pioniersplek? Wat kenmerkt deze mensen? Benoem concreet in 

welk gebied ze wonen, de mate van kerkelijkheid, leeftijden, opleidingsniveau en culturele achtergronden. 

In de breedste zin van het woord is de doelgroep van Overstag de inwoners van Lewenborg en de direct 
omliggende wijken. (Het grondgebied van de Protestantse Gemeente Damsterboord minus de dorpen 
Engelbert en Middelbert). In dit gebied zijn Damsterboord en de Walfriedgemeenschap de enige kerkelijke 
gemeenschappen, maar er wonen in de wijken wel veel mensen die actief zijn bij andere kerken in de stad. 

 

Wij hopen dat de pioniersplek deze christenen aan elkaar kan verbinden. Bij de eerste informatieavond voor 
vrijwilligers, waren er bijvoorbeeld mensen die elkaar tegenkwamen: “Joh, jij woont bij mij in de straat, maar 
ik wist helemaal niet dat jij ook christen was!”. Wij verwachten, gebaseerd op de ontwikkeling van 
pioniersplekken in vergelijkbare wijken, dat ongeveer de helft van de betrokkenen bij de pioniersplek een 
kerkelijke achtergrond heeft. De vrijwilligers waar we een beroep op doen tijdens de eerste fase van het 
pionieren zijn ook vrijwel allen betrokken bij één van de kerken in de stad. 

 

We streven ernaar dat de pioniersplek een verbindende factor kan zijn binnen de wijk. Tegelijkertijd zijn er 
ook een aantal specifieke groepen in de wijk die geen verbinding hebben met een kerkelijke gemeenschap, 
en/of die sociaal gezien aandacht kunnen gebruiken. We willen een aantal activiteiten ontwikkelen gericht op 
specifieke doelgroepen: 

 

- Sportcommunity is gericht op tieners in de wijk. We richten ons nu vooral op de doelgroep 10 - 14 
jaar, in de toekomst willen we dit verdelen in 6-12 jaar en 12+.  De bezoekers tot nu toe zijn tieners 
van diverse culturele en (a)religieuze achtergronden. ⅓ van de kinderen komen uit een moslimgezin. 
We weten dat er ook veel eenoudergezinnen zijn en dat een hoop kinderen/tieners uit gebroken 
gezinnen of nieuw samengestelde gezinnen komen.  Kenmerkend is dat de tieners elkaar meenemen 
en enthousiast maken voor de community.  

- Kliederkerk gericht op gezinnen. Enkele wijkbewoners gaven aan dat er in de wijk allerlei activiteiten 
worden georganiseerd tijdens de werkweek, maar dat gezinnen met werkende ouders daarbij vaak 
buiten de boot vallen. Dit betreft met name een groeiende groep, jonge, hoogopleide mensen die 
sinds de wijkverbeteringsprojecten in de wijk is komen wonen. Bovendien is er niet echt een 
mogelijkheid voor ouders die hun kinderen wel iets willen meegeven van christelijk geloof, maar de 
drempel van de kerk te hoog vinden. Een Kliederkerk lijkt ons een goede activiteit om te onderzoeken 
of we op deze manier deze ouders en hun kinderen kunnen betrekken bij de pioniersgemeenschap. 
Juist omdat een Kliederkerk een activiteit is waarbij ouders en kinderen samen optrekken, past dit bij 
de verbindende missie en visie van Overstag. Daarnaast zijn ook alleengaanden en mensen zonder 
kinderen van harte welkom. 

- Koffieochtenden en wijkpastoraat gericht op ouderen. Veel van de ouderen in Lewenborg wonen 
vaak al een groot deel van hun leven in de wijk, en hebben de wijk flink zien veranderen. In de wijk is 
eenzaamheid een groeiend probleem. Daarbij speelt mee dat er een groep in de wijk is die ooit wel 
kerkelijk betrokken is geweest of opgevoed is en op latere leeftijd tegen levensvragen aanloopt. 
Sociale werkers in de wijk weten zich soms met deze vragen geen raad en denken dat een 
pioniersplek voor deze ouderen iets zou kunnen betekenen. De vormgeving van deze betrokkenheid 
is nog wat spannend: in eerste instantie waren we van plan een koffie-inloop-plek te creëren, maar 
corona gooide roet in het eten. Wanneer het qua menskracht en financiën rond komt, denken we 
ook aan een vorm van buurtpastoraat.  

- Tot slot, hierboven werd al genoemd dat er voor de werkenden (20-60 jaar) weinig sociaal 
verbindende activiteiten in de wijk zijn, laat staan op zingeving gerichte activiteiten. Veel van de 
activiteiten die vanuit organisaties in de wijk worden georganiseerd vinden doordeweeks plaats. 
Daarom nemen we in onze overwegingen ook activiteiten mee die zich specifiek op het betrekken 
van deze groep wijkbewoners richten. Een voorbeeld hiervan is de gesprekswandeling & maaltijd die 
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we afgelopen periode hebben georganiseerd en die zeer positief door deelnemers werd geëvalueerd. 

 

Daarnaast is het onze intentie om ook een activiteit te organiseren die groepen juist bij elkaar brengt. Te 
denken valt aan een viering verbonden met een maaltijd (aan de sportcommunity, Kliederkerk en 
gesprekswandeling zijn ook al een maaltijd verbonden). 

Ook is er vanuit enkele vrijwilligers het idee geopperd om een Alpha-cursus te organiseren, ook deze cursus 
zou geschikt kunnen zijn als vervolgactiviteit voor de diverse hierboven genoemde groepen.Sommige 
activiteiten zijn wat meer seizoensgebonden, zo organiseren we deze zomer een sport- en spelweek vanuit 
de sportcommunity en is het idee geopperd om een levend kerstspel in en met de wijk te organiseren. 

 

Verbinding met de context 
Wat is kenmerkend voor de omgeving waarin jullie pionieren? En hoe spelen jullie daar op in? Met welke niet-kerkelijke 

organisaties en mensen willen jullie samenwerken? Op welke manier voegt jullie pioniersplek iets toe aan de context? 

Hoe bouwen jullie aan relaties met mensen die nog niet betrokken zijn bij de pioniersplek? 

De wijk Lewenborg is in de jaren ‘70 gebouwd, als ambitieus uitbreidingsproject voor de stad Groningen. 
Uniek in deze wijk was een buurttuin (het “Le Roy-gebied”), dat dwars door de wijk slingert en eigendom is 
van alle bewoners van de wijk. Aan het eind van de 20e eeuw ontwikkelde Lewenborg zich tot een wijk met 
veel sociale problemen. Daarom is, en wordt, er door de overheid veel geïnvesteerd in de wijk. De 
wijkverbeteringsprojecten ten spijt, werd Lewenborg in 2017 nog als één van de grootste “risicowijken” in de 
stad Groningen aangeduid in de Atlas voor Gemeenten. Wanneer je door de wijk loopt zie je 
vernieuwde/nieuwe straten en verouderde straten elkaar afwisselen. Groningen is de armste stad van 
Nederland en ook in de wijk Lewenborg is armoede een probleem. 

 

Aan het begin van de 21e eeuw is er een wijkverbeteringsproject geweest, waarbij een aantal woonflats zijn 
gesloopt en vervangen zijn door een singel. Aan deze singel staat ook een vernieuwd winkelcentrum en een 
wijkcentrum. Dit wijkcentrum is beschikbaar voor activiteiten zoals bijv. de Kliederkerk. Aan de singel staat 
ook één van de twee kerkgebouwen die oorspronkelijk van de zendende gemeente waren. Dit gebouw is 
echter in 2020 afgestoten en de zendende gemeente gebruikt nu een monumentaal kerkgebouw & 
verenigingsgebouw in Noorddijk, een klein dorpje waar Lewenborg tegenaan is gegroeid. 

 

Kenmerkend voor Lewenborg is het dorpskarakter-van-de-stadswijk. Tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen 
jaren ook wat aan dat dorpskarakter ingeboet. Er is een grote diversiteit aan leeftijden en achtergronden, 
een hoge mate van ontkerkelijking en een sterke diversiteit aan culturele achtergronden. Inwoners werken 
vaak buiten de wijk, en ook een deel veel sociale leven speelt zich buiten de wijk af. Dit geldt in nog grotere 
mate voor de vier schilwijken die in de laatste decennia tegen Lewenborg aan zijn gebouwd, Zilvermeer, 
Drielanden en Ruischerbrug/Ruischerwaard. Deze wijken hebben geen eigen winkelcentra of sociaal-culturele 
voorzieningen, maar grijpen daarvoor terug op Lewenborg. 

 

Typerend is de beschrijving van één van de kernteamleden, die zelf al tientallen jaren in de wijk woont: ‘waar 
vroeger de tuinen open waren en buren elkaar kenden, zie je de laatste jaren overal schuttingen verrijzen.’ 
Zijn droom voor de pioniersplek is dat Overstag bijdraagt aan het “afbreken van de schuttingen”. Als 
pioniersplek willen we bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk met als “niche” het christelijke karakter van 
de pioniersplek. Onze ervaring tot nu toe is dat de betrokkenheid van Overstag-vrijwilligers bij andere 
organisaties in de wijk zorgt voor een snelle zichtbaarheid van het project. 

 

In aanloop naar het pioniersproject hebben we gesprekken gevoerd met verschillende organisaties in de wijk, 
zoals het WMO-team (WIJ-Groningen), Stichting Present, de kerken, het wijkcentrum etc. Daarnaast zijn 
leden van het pioniersteam (al dan niet op persoonlijke titel) betrokken bij diverse overlegorganen rondom 
de wijk. 
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Verbinding met elkaar in het pioniersteam 
Welke stappen zetten jullie om het pioniersteam te verstevigen? In hoeverre investeren jullie tijd en geld in trainingen en 

in gezelligheid met elkaar? Hoe vaak overleggen jullie met elkaar? Welke kwaliteiten missen mogelijk nog in het team? 

Gaan jullie mensen erbij zoeken? 

Teambuilding 

Het pioniersteam komt nu maandelijks bij elkaar, met een onderbreking aan het begin van de coronatijd. Bij 
onze bijeenkomsten beginnen we met een onderdeel gericht op geloofsontwikkeling of visie, zoals een 
bespreking van een Bijbelgedeelte, of een brainstorm over een deel van de missie & visie. Daarnaast hebben 
we het afgelopen jaar gewerkt aan “teambuilding” door: 

 

● Kerkdiensten in elkaars gemeentes te bezoeken, om zo verschillende spiritualiteiten te leren kennen 
● Een gesprekswandeling door de wijk 
● Het bijwonen van de Luisterdag van de Protestantse Kerk landelijk 
● Meegedaan aan de pubquiz voor wijkorganisaties (en gewonnen!) 

 

Als de pioniersplek groeit zijn we van plan om jaarlijks een bedank/intervisie-activiteiten voor vrijwilligers te 
organiseren. 

 

Aanvulling van het team 

Na de zomer zal Mark stoppen als coördinator, omdat hij predikant hoopt te worden. In zijn plaats zal één 
van de huidige teamleden de rol van voorzitter overnemen, de overige taken van Mark hopen we over te 
dragen aan de betaalde pionier. Als aanvulling op het team zoeken we een of twee nieuw(e) lid/leden, bij 
voorkeur wijkbewoners die geen lid zijn van Damsterboord, maar van een andere kerk, om de kerkelijke 
diversiteit in het team te waarborgen (we streven naar een 50/50 verdeling tussen teamleden vanuit 
Damsterboord resp. andere gemeenschappen). Onder de mogelijke verantwoordelijkheden van het nieuwe 
teamlid zou fondswerving en/of communicatie kunnen vallen, omdat deze taken nu niet bij een specifiek 
teamlid geborgd zijn en in de praktijk door Mark worden uitgevoerd. Bovendien verdient, gezien 
onderstaande begroting, fondswerving meer aandacht dan het nu gegeven wordt. 

 

Samenstelling pioniersteam 
Welke mensen vormen nu het pioniersteam? Wat is globaal de taakverdeling en tijdsbesteding? De e-mailadressen 

gebruiken we om de teamleden te informeren en te inspireren via een digitale nieuwsbrief (circa 4 keer per jaar). 

Naam  E-mailadres  Belangrijkste taak  Uren per week 

Mark de Jager    Coördinator/voorzitter  4 

Annie van Dam    
Contact 
Damsterboord/Kliederkerk 

 
1 á 2 

 

Isaäc Wolters    Sportgemeenschap  4 á 6 

Jolanda Boekhout    Gesprekswandelingen   

Roelof Jonker    Ontmoetingsmiddag  4 
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Wel of geen betaalde functies 
Is er sprake van betaalde functies bij deze pioniersplek? Zo ja, wat maakt deze functies noodzakelijk? Wie vult deze 

betaalde functie(s) in en wat zijn de kerntaken binnen de functie(s)? 

Gaandeweg het pioniersproces zijn we als team tot de conclusie gekomen dat het bij onze pioniersplek 
verstandig is om een betaalde missionair werker aan te stellen. We merken we dat we behoefte hebben aan 
een persoon die het proces “trekt” en als gezicht de pioniersplek vertegenwoordigt in de wijk. Er is vanuit de 
zendende gemeente extra financiering beschikbaar om de eerste jaren deze aanstelling te helpen bekostigen. 

 

Ons doel is om de aanstelling van deze kerkelijk werker in te laten gaan op het moment dat de pioniersplek 
officieel start (eind oktober 2020). Tijdens de wervingsprocedure zullen kandidaten eerst een gesprek 
hebben met het pioniersteam en een afvaardiging de kerkenraad en in tweede ronde met het moderamen 
van de kerkenraad van Damsterboord en een afvaardiging van het pioniersteam. Beide gespreksrondes 
hebben een veto op de kandidaat. 

 

Wij zijn op zoek naar een missionair werker (v/m) voor 0,3-0,4 fte, met een mogelijkheid tot uitbreiding 
afhankelijk van het verloop van de fondswerving. Zij/hij heeft de volgende kerntaken: 

 

- Aansturing van vrijwilligers 
- Ontwikkeling van visie en vormen om geloven te verkennen 
- Verder ontwikkelen van de toekomstvisie voor Overstag i.s.m. het pioniersteam 
- Contactpersoon tussen Overstag en andere kerken en maatschappelijke organisaties in de stad 

Groningen 
- Contacten leggen in de wijk om verdere activiteiten te verkennen 
- Buurtpastoraat in de vorm van bezoeken, spreekuren en vieringen 
- Bijdragen aan fondswerving 

 

NB: Een uitgebreidere toelichting op de sollicitatieprocedure en de profielschets kunnen hier worden 
gevonden. 
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Verbinding met elkaar in het netwerk 
Hoe ziet het netwerk van de pioniersplek er over drie jaar uit? Hoe werken jullie concreet aan de groei van het netwerk 

en hoe stimuleren jullie de onderlinge relaties binnen het netwerk? Hoeveel mensen zijn over drie jaar regelmatig 

betrokken? (Richtlijn: minimaal maandelijks bij een activiteit.) En met hoeveel mensen is er incidenteel contact? Maak bij 

het invullen van de tabel een onderscheid naar mensen die al kerkelijk actief waren en mensen die dat niet of nauwelijks 

waren.  

In januari 2020 hebben we een informatieavond gehouden, waarvoor vanuit de verschillende kerkelijke 
gemeentes in Groningen leden die in Lewenborg e.o. wonen zijn uitgenodigd. Uit deze informatiebijeenkomst 
kwam een lijst van 40 geïnteresseerden om op termijn betrokken te zijn bij de pioniersplek. 

 

We zijn van plan na de zomer eenzelfde bijeenkomst te houden. In de werving van vrijwilligers voor de 
eerstvolgende activiteiten willen we terugvallen op de geïnteresseerden uit de eerste informatiebijeenkomst. 
Op de activiteiten die er zijn geweest, zoals de gesprekswandeling en de sportcommunity kwam een 
gemengde groep bezoekers af. Bij de sportcommunity zijn nu ca. 20 tieners wekelijks betrokken zonder een 
kerkelijke achtergrond. Het is nu nog niet te zeggen hoe deze groei doorzet, maar gebaseerd op deze 
betrokkenheid is onderstaande schatting nog voorzichtig. 

 

Wij verwachten, gebaseerd op de ontwikkeling van pioniersplekken in vergelijkbare wijken, dat ongeveer de 
helft van de betrokkenen bij de pioniersplek een kerkelijke achtergrond heeft. Daarom zijn de getallen in de 
twee kolommen van de tabel gelijk. De vrijwilligers waar we een beroep op doen tijdens de eerste fase van 
het pionieren zijn ook vrijwel allen betrokken bij één van de kerken in de stad. 

 

De getallen die we noemen zijn zeer voorlopig, omdat het soort activiteiten dat we gaan ontwikkelen 
afhankelijk is van het verdere verloop van de coronacrisis. 

 

 Stevig betrokken mensen Incidentele contacten 

Was al kerkelijk actief 50 150 

Was niet kerkelijk actief 50 150 

 

 

Verbinding met God 
Op welke manier beleven jullie je geloof nu met elkaar? Hoe werken jullie aan een gedeelde spiritualiteit in het team? 

Welke mogelijkheden om geloven te verkennen willen jullie (later) creëren voor niet-kerkelijke mensen? 

Binnen het team zijn mensen met uiteenlopen theologieën en spiritualiteiten. Dit leverde, tijdens het 
voorbereiden van dit pioniersplan, soms spanningen op. Tegelijkertijd is deze diversiteit onzes  inziens ook 
een grote kracht van ons team, getuige de missie en visie hierboven. 

 

We hebben ervoor gekozen om tijdens een aantal aparte teamvergaderingen diverse aspecten van ons eigen 
geloof, onze geloofsbiografie en onze visie op “heil” te doordenken. Ook hebben we de tijd genomen om een 
visie te formuleren die enerzijds breed genoeg is om onze verschillende visies in te blijven herkennen, maar 
die ook schetst wat ons bindt en uitdrukt hoe we het evangelie gezamenlijk present willen stellen in de wijk. 

 

Eén teamlid beschreef de verbinding-met-God-aspecten van onze pioniersvisie met een gereedschapskist. 
Vanuit de verschillende achtergronden van de teamleden, vanuit biografieën en ervaring in de kerk hebben 
we verschillende spirituele gereedschappen die we, afhankelijk van de vraag en de plek in het pionierswerk 
kunnen inzetten. We vinden het belangrijk dat we als team elkaars gereedschappen ook kennen en 
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waarderen. 

 

Een belangrijk thema dat we in dit kader hebben besproken, is de verhouding tot de zendende gemeente. 
Damsterboord is een oecumenisch-protestantse geloofsgemeenschap, met een nadruk op liturgie en 
onderlinge betrokkenheid. Als pioniersplek streven we ernaar dat we kunnen leren van de zendende 
gemeente, en vice versa, maar we proberen ook een iets andere theologische richting te bewandelen. De 
oecumenische nadruk van Damsterboord is ook bij de pioniersplek aanwezig, maar bij de activiteiten die tot 
nu toe worden georganiseerd is de stijl van de pioniersplek soms wat meer confessioneel-evangelisch 
georiënteerd. 

 

De zendende gemeente erkent het belang van theologische diversiteit, en ziet ook ruimte om een 
pioniersplek te ondersteunen die een andere theologische invalshoek heeft, zolang de missie en visie niet 
tegen de missie en visie van de zendende gemeente ingaat. Kruisbestuiving is hier het doel. Als twee 
kerkplekken in Lewenborg kunnen we van elkaar leren en elkaar verrijken. (Zie ook hieronder over de 
verbinding met de zendende gemeente).  

 

Geloven verkennen speelt eigenlijk bij de meeste activiteiten die we aan het ontwikkelen zijn een rol. Juist 
het geestelijke aspect is wat de activiteiten van onze pioniersplek onderscheidt van andere sociale 
activiteiten in de wijk. Zo wordt er bij de sportcommunity op een creatieve manier over een Bijbelverhaal 
gesproken, en wordt er met de teamleden aan verdiepend geloofsgesprek gedaan, ook bij de Kliederkerk 
spelen geloofsverhalen een belangrijke rol. 

 

Eén belangrijk aspect van het pionieren waar we nog niet uit zijn, is de eventuele rol van een (wekelijkse?) 
viering binnen het pioniersproces. Dit laten we ten dele afhangen van de voorkeuren van de betrokken 
vrijwilligers en de kwaliteiten van de aan te stellen pionier, maar is ook een onderwerp waar we als team in 
het najaar op zullen bezinnen. Hier geldt echter: één stap tegelijk. We willen eerst enkele activiteiten 
corona-proof ontwikkelen, waar de plannen, vrijwilligers en middelen voor hebben, en vervolgens kijken naar 
de structurele rol van geloofsverkenning als “plenaire” activiteit. 

 

Verbinding met de kerk als groter geheel 
Hoe wordt jullie pioniersplek bestuurlijk ingebed in de Protestantse Kerk? Is er een rechtspersoon voor deze pioniersplek? 

Hoe worden belangrijke besluiten genomen; wie kan b.v. de visie bijstellen of activiteiten stoppen? Wat verwachten jullie 

van de betrokken gemeenten? Hoe vaak vindt overleg plaats met de gemeenten? Hoe krijgt de relatie met de kerk vorm? 

In eerste instantie wordt er geen aparte rechtspersoon opgericht voor de pioniersplek, maar valt de plek 
onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Damsterboord. Binnen het pioniersteam 
neemt één kerkenraadslid van Damsterboord zitting, momenteel is dat de voorzitter van de kerkenraad. 

 

De missionair werker heeft tweemaandelijks overleg met een afvaardiging van het moderamen van de 
kerkenraad om de stand van zaken van het pioniersproject te bespreken. In de regel was dit de afgelopen 
periode een gesprek met de predikant en kerkenraadsvoorzitter. 

 

Dit laatste is ook van belang met het oog op het hierboven al genoemde risico op concurrentie: De 
Protestantse Gemeente Damsterboord is zelf ook in de wijk actief is en beleeft dit als onderdeel van haar 
identiteit. Er zijn actieve contacten met wijkcentrum “Het Dok” (gespreksgroep, ouderenactiviteiten), het 
“wij-team” (buurtcamping) en “t Roer” (gespreksgroep, pastorale contacten, bijzondere vieringen, 
gedachtenismomenten). Er zijn wat minder actieve contacten met “de oude bieb”. Ook in de dorpen 
Engelbert en Noorddijk werkt Damsterboord samen met dorpsinstellingen. Met name de predikant is hier 
zeer actief in en het is dan ook van belang dat de pioniersplek en de zendende gemeente, specifiek de 
predikant en missionair werker, een goede afstemming maken van hun taken en hier expliciet over 
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communiceren met de “achterban”. 

 

In principe neemt het pioniersteam het voortouw in het formuleren van een visie en het organiseren van 
activiteiten. Omdat de kerkenraad vertegenwoordigd is in het team, is er een korte lijn waarmee de 
kerkenraad indien nodig aan de rem kan trekken. Dit kan aan de orde zijn wanneer een activiteit niet in lijn is 
met de visie van de pioniersplek, zoals goedgekeurd door de kerkenraad, of wanneer er sprake is van 
financiële keuzes die niet overeenkomen met de begroting. De begroting wordt daarom gecontroleerd en 
verantwoord door een gezamenlijke commissie van pioniersteamleden en kerkrentmeesters. 

 

Tweemaal per jaar is er een plenaire vergadering van de kerkenraad waarbij het pioniersteam wordt 
uitgenodigd. Daarnaast wordt er, indien nodig, extra overlegd met het moderamen van de kerkenraad, 
bijvoorbeeld om afspraken te maken over de aanstelling van een missionair werker. Formeel gezien is de 
kerkenraad werkgever van de missionair werker, maar in de praktijk wordt de missionair werker begeleid 
door het pioniersteam. 

 

De relatie met de landelijke kerk vindt plaats door de pioniersbegeleiding vanuit de PKN voor het team. 
Daarnaast geven we de missionair werker ruimte om zich te ontwikkelen en gebruik te maken van opleiding 
en begeleiding vanuit de landelijke kerk. 

 

 

Aan de slag in het komende jaar 
Als je kijkt naar dit pioniersplan voor de komende drie jaar, welke concrete stappen zetten jullie dan in het komende jaar? 

Denk aan twee tot vijf doelen en beschrijf concreet hoe jullie deze doelen willen realiseren. 
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● Aanstellen van een pionier/buurtpastor. Binnen onze pioniersplannen speelt de aan te stellen 
missionair werker een cruciale rol. Een eerste concrete doel is dan ook de aanstelling en begeleiding 
van deze missionair werker te realiseren. 

 

● Verder uitrollen eerste activiteiten. Waar we door corona wat op gehouden worden met het starten 
van nieuwe activiteiten. Willen we toch een begin maken met het uitrollen van de volgende 
activiteiten en een vervolg geven aan bestaande activiteiten. We starten aan het eind van de zomer 
met een sportweek om de sportcommunity meer zichtbaarheid te geven in de wijk. Dit willen we in 
de meivakantie van 2021 nog een keer herhalen.  

Kliederkerk, als team wordt er een afspraak gepland in september, om ergens in het begin van 2021 
onze eerste Kliederkerk bijeenkomst te houden. 

De wandeling en het samen eten aan het begin van dit jaar willen we een vervolg geven.  Het plan is 
om dit elk seizoen van het jaar een keer te doen. 

De koffie inloop, laat nog even op zich wachten maar zodra dit corona proof kan willen we hier mee 
van start gaan.  

Met de nieuwe pionier/missionair werker willen we kijken hoe buurtpastoraat een plek kan krijgen. 

 

● Doorgaande fondswerving opzetten. Hoewel de zendende gemeente goede ondersteuning biedt 
voor de eerste jaren, vinden we het actief werken aan doorgaande financiëring van de pioniersplek 
een belangrijk onderdeel van het pionierswerk. Er wordt direct na de officiële start van de 
pioniersplek een fondswervingscommissie ingesteld, waarin ten minste één pioniersteamlid en de 
missionair werker in vertegenwoordigd zijn om de verdere fondswervingsplannen te doordenken en 
uit te voeren (zie verder hieronder). 

 

● Een gezicht worden in de wijk.De komende jaren willen we een eigen plaats krijgen in de wijk. We 
hopen dat we door vaste, laagdrempelige activiteiten zichtbaar zullen worden en een aanspreekpunt 
kunnen zijn voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast willen we een 
gesprekspartner zijn voor de sociale partners in de wijk. 

 

Financieel beheer 
Als er landelijke financiële bijdragen nodig zijn voor deze pioniersplek, op welke rekening kan er dan gestort worden? 

IBAN-nummer:  NL83 INGB 0008 2390 64 

Ten name van:  Protestantse Gemeente Damsterboord 

 

Wie is er verantwoordelijk voor het financieel beheer van deze pioniersplek? 

Voor- en achternaam:  Jaap Vedelaar (penningmeester Kerkrentmeesters Damsterboord) 

Straat en nummer:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   

E-mailadres:   

   

Begroting 

Willen jullie voor de komende drie jaar een begroting maken? Gebruik voor de begroting graag de onderstaande indeling. 
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Benoem ook welke bedragen jullie elk jaar van de Protestantse Kerk en de Maatschappij van Welstand nodig hebben. Op 

de website www.lerenpionieren.nl zijn onder ‘Voor beginners’ tips en aanwijzingen voor de begroting te vinden. 

 

Inkomsten  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Bijdragen lokale gemeente(n)  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

Subsidie Protestantse Kerk  € 8.000  € 8.000  € 8.000 

Subsidie Maatschappij van Welstand  € 4.000  € 4.000  € 4.000 

Subsidie pionierbegeleiding  € 1.800  € 1.800  € 1.800 

Bijdragen deelnemers activiteiten  € 0  € 500  € 1.000 

Bijdragen overige fondsen  € 500  € 2.000  € 5.000 

Overige bijdragen   € 500  € 1.000  € 2.000 

Totaal  € 29.800  € 32.300  € 35.300 

 

Uitgaven  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Vrijwilligersvergoedingen  € 0  € 1.000  € 1.500 

Personele kosten  € 25.600  € 25.600  € 25.600 

Activiteitenkosten  € 500  € 1.000  € 1.500 

Huur locaties  € 500  € 1.000  € 1.500 

Communicatiekosten  € 500  € 750  € 750 

Aanschaf spullen eenmalig  € 400  € 500  € 500 

Training en teambuilding kernteam  € 200  € 300  € 300 

Pionierbegeleiding  € 1.800  € 1.800  € 1.800 

Overige kosten  € 300  € 350  € 1.850 

Totaal  € 29.800  € 32.300  € 35.300 

 

Geef een toelichting op de belangrijkste inkomsten en uitgaven, en op bijzonderheden. Waar wordt het geld concreet aan 

besteed? Hoe zijn de belangrijkste bedragen berekend of geschat? 

Inkomsten 

De Protestantse Gemeente Damsterboord heeft toegezegd om de eerste jaren €10Ke te willen bijdragen, en 
daarnaast zijn er gesprekken met andere gemeentes in de stad die de verwachting rechtvaardigen dat er 
structureel ca. €5Ke bijgedragen gaat worden. Het is een actief doel van het pioniersteam om voor de eerste 
jaren subsidies van de verschillende kerken in Groningen te werven, juist vanwege het interkerkelijke 
karakter van de pioniersplek. 

 

De grootte van de subsidies vanuit Damsterboord  betekent dat de maximale aanvullende subsidie van de 
PKN en Maatschappij van Welstand kan worden verwacht. 

 

Omdat er veel sociale aandacht vanuit de overheid voor projecten in Lewenborg is, verwachten we ook een 
beroep te kunnen doen op overheidssubsidies (post “bijdragen overige fondsen”). 
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Uitgaven 

De post personele kosten is gebaseerd op een (HBO niveau) missionair werker voor 0,4 fte. De overige 
uitgaven zijn geschatte kosten, maar die zijn geheel afhankelijk van hoe en welke activiteiten worden 
ontwikkeld. Wanneer de inkomsten groeien kan deze functie evt. worden uitgebreid. 

 

De post “huur locaties” en “activiteitenkosten” zijn relatief hoog, omdat we er als team voor hebben gekozen 
om in principe geen gebruik te maken van de gebouwen van de zendende gemeente, omdat die buiten de 
wijk gelegen zijn. Daarom zullen we waarschijnlijk terugvallen op bijvoorbeeld het wijkcentrum, scholen etc. 
die in de wijk gelegen zijn. 

 

NB: Een uitgebreidere toelichting op de begroting kan hier worden gevonden. 

 

Voorlopige visie op bestendigen en doorgaan 
Stel dat we straks zes jaar verder zijn, hoe wordt jullie pioniersplek dan betaald? Welk financieringsmodel lijkt het beste 

te passen bij jullie doelgroep en context? Maak een voorlopige, onderbouwde keuze. Zet een kruisje bij het model (of de 

modellen) waar jullie komende jaren aan gaan werken. Op de site www.lerenpionieren.nl worden ter inspiratie bij het 

kernthema ́bestendigen en doorgaan´ twaalf financieringsmodellen genoemd. 

 

Beoogd financieringsmodel Keuze 

Via regelmatige giften stevige inkomsten vanuit de eigen geloofsgemeenschap x 

Het combineren van een geloofsgemeenschap met een (sociale) onderneming  

Deelnemers of afnemers laten betalen voor activiteiten en dienstverlening  

Voortrekkers die vrijwillig veel tijd investeren naast een reguliere baan (tentenmakers) x 

Een leefgemeenschap die de pioniersplek draagt, zodat er minder betaalde inzet nodig is  

Het ontwikkelen van een low-budget kerk met nauwelijks uitgaven x 

Een persoonlijke vriendenkring die financiële steun geeft aan de voortrekker(s) x 

Een vriendenstichting die de pioniersplek structureel gaat steunen  

Een zakelijk netwerk rond de pioniersplek  

Doorgaande fondsenwerving x 

De sociaal-maatschappelijke activiteiten van de pioniersplek laten subsidiëren x 

Blijvende financiële ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie x 

 

Waarom kiezen jullie vooralsnog voor dit financieringsmodel? En wat gaan jullie er de komende jaren concreet aan doen 

om te zorgen dat dit gaat werken voor jullie pioniersplek? 
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Op dit moment hebben we alle opties die ons, in het licht van de context en missie van Overstag, realistische 
bestendigingsplannen in aanmerking komen opengehouden. Een eerste onderdeel wat hierin opvalt is dat 
giften een significante bron van inkomsten zijn en waarschijnlijk ook zullen blijven voor de pioniersplek. Waar 
deze giften in eerste instantie grotendeels afkomstig zijn uit de zendende gemeente, betrokken particulieren, 
andere kerkelijke gemeentes en subsidies, is het onze intentie om - wanneer de gemeenschap groeit - ook 
vanuit de gemeenschap zelf te streven naar giften. Echter, de diaconale aard van een deel van onze 
activiteiten, en de context van de wijk, maken dat we hier ook voorbehoud moeten bewaren, omdat er een 
aanwezige kans is dat inkomsten vanuit betrokkenen niet voldoende zijn om de pioniersplek in stand te 
houden. (Externe) fondswerving is dan ook, getuige bovenstaand pioniersplan, een belangrijk onderdeel van 
het werk in de eerste jaren van de pioniersplek. 

 

Een sociale onderneming is in eerste instantie niet een doel waar we op dit moment tijd en ruimte voor zien 
binnen de plannen en de vrijwilligers die betrokken zijn. Bovendien zou een dergelijk onderneming sneller 
concurreren met vergelijkbare activiteiten in de wijk. Een leefgemeenschap is als idee wel voorbij gekomen in 
contacten die we hebben gelegd in de opstartfase van het pionieren, maar ook hieruit zijn geen concrete 
plannen voortgevloeid. 

 

Er wordt direct na de officiële start van de pioniersplek een fondswervingscommissie ingesteld, waarin ten 
minste één pioniersteamlid en de missionair werker in vertegenwoordigd zijn om de verdere 
fondswervingsplannen te doordenken en uit te voeren. 
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