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Diaconie van de Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft

Beleidsplan 2019 - 2023
Inleiding
Gemeente van Jezus Christus zijn, is leven met God en elkaar, is omzien naar elkaar en vanuit Gods
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid ons diaconaal inzetten voor anderen. Wat vinden we dan
belangrijk en hoe geven we daar handen en voeten aan? Hierover gaat dit beleidsplan.
Vanuit de gedachte van waarderende gemeenteopbouw is de afgelopen jaren op inspiratieavonden
van de kerkenraad en/of op gemeenteavonden gesproken over het beleid van de gemeente.
De volgende onderwerpen kwamen ter sprake: bouwen aan samenwerken in de regio, pastoraat,
jeugd en jongere generatie en diaconaal werk. Sommige zaken hebben we al gerealiseerd, andere
willen we nog realiseren in de beleidsperiode van 2019 – 2023.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op maandag 17 december 2018.
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Pastoraat
Wat vinden we belangrijk aan het pastoraat?
Pastoraat is omzien naar elkaar binnen de gemeente en daarbuiten. Het gaat in het pastoraat om
helpende, troostende en bemoedigende ontmoetingen waardoor mensen verder kunnen,
menselijke belangstelling en aandacht voor elkaar, sociale verbondenheid met elkaar. Daarnaast
biedt pastoraat ruimte om in gesprek te gaan over levens- en geloofsvragen Dat kan in de kerkelijke
gemeente én bij ontmoetingen in het dagelijks leven en onderweg gebeuren.
Ontmoeting en Inspiratie in de regio en in de eigen gemeente brengt mensen bij elkaar en in gesprek
rond thema’s en zingevingsvragen die spelen in onze samenleving en in het persoonlijk leven.
Hoe geven we op het moment vorm aan het pastoraat?
In onze gemeente geven we op de volgende manieren vorm aan het pastoraat.

• Nieuw ingekomen gemeenteleden heten we welkom door middel van een bezoek. Als men daar
prijs op stelt, gaat de ouderling kennismaken. Het kerkelijk bureau stuurt gegevens over nieuw
ingekomen gemeenteleden aan de ouderlingen. De ouderlingen rapporteren hun bevindingen
(over lid zijn, Samen over de Brug, Kerkbalans en behoefte aan bezoek) aan de predikant en aan
het kerkelijk bureau.

• Bij huwelijksjubilea (25, 40, 50 enz.) gaat de wijkouderling met een bloemetje op bezoek. Het

kerkelijk bureau verzorgt de lijst van huwelijksjubilea (voor ouderling en predikant). Soms staat
in de ledenadministratie de huwelijksdatum niet aangegeven.

• Bezoekmedewerkers gaan rond de verjaardag van 80 jaar en ouder op bezoek met een

bloemetje. In de decembermaand wordt een kerst/eindejaarattentie rondgebracht. Soms gaat
men, als daar aanleiding toe is, vaker op bezoek.

• De predikant doet crisispastoraat (bezoek in het ziekenhuis, stervensbegeleiding,

rouwpastoraat, andere levensmomenten of problemen) en legt kennismakingsbezoeken af.

• Ontmoeting en inspiratie in de eigen gemeente (zogenaamd groepspastoraat) vindt o.a. plaats
in Bijbels koken en de oecumenische gespreksgroep, verder in het koor ‘Sometimes’, de
Cantorij, de kerstviering voor senioren.

Er zijn drie ouderlingen (waarvan per 1-1-2019 één vacature):

• drie wijkouderlingen, één voor de wijk ‘Etten en Ulft’, twee voor de wijk ‘Terborg’;
• een ouderling ondersteunt Ontmoeting en Inspiratie in de regio en in de eigen gemeente; deze
ouderling is betrokken bij de organisatie van en stimuleert het zogenaamde groepspastoraat;

• de ouderlingen hebben ondersteuning van het kerkelijk bureau dat verantwoordelijk is voor de
ledenadministratie; donderdagmorgen is het kerkelijk bureau in de Glazeren Kast open; één
keer per drie maanden wordt de ledenlijst toegestuurd aan ouderlingen en predikant (zij
vernietigen de oude lijsten).

Wat hebben we de afgelopen tijd gerealiseerd?
In 2016 zijn we in het pastoraat gaan werken in wijkteams van wijkouderling, predikant, diaken en
bezoekmedewerkers. Het doel van wijkteams is samenwerken en (ver)delen, elkaar dingen
doorgeven, de relatie met de diaken leggen, mocht er sprake zijn van stille armoede.
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Wat willen we doen?

• We begonnen met twee wijken ‘Etten/Ulft’ en ‘Terborg’ en hebben twee jaar met drie wijken

gewerkt (door Terborg te splitsen), omdat we drie ouderlingen hadden. In de toekomst willen
we drie wijken handhaven of naar vier wijken gaan. Daarom zoeken we één of twee nieuwe
ouderlingen.

• Het wijkteam vergadert minimaal drie keer per jaar.

De vergadering duurt een uur en heeft als agenda: een opening, een korte toerusting, overleg
over het pastoraat in de wijk en pastorale/diaconale vragen, evt. organisatie van bijeenkomsten,
belangrijke mededelingen, rondvraag en sluiting.
Tussentijds geven de wijkouderlingen wijzigingen in het ledenbestand in hun wijk door aan de
bezoekmedewerkers en houden bezoekmedewerkers de wijkouderling op de hoogte van
dringende pastorale zaken. Het kerkelijk bureau zorgt voor ledenlijsten voor de wijkouderlingen.

• De ouderen en de jongere generatie vragen de nodige aandacht in het pastoraat. De bezoekmedewerkers richten zich op de 80 jarigen en ouder.

• Een speerpunt in het pastoraat is het contact met de jongeren en de midden-generatie. We

willen deze gemeenteleden benaderen met belangstellende en open vragen, zoals: waar zij mee
bezig zijn, wat hen beweegt, waar zij behoefte aan hebben.

• Een ander speerpunt is het organiseren van ontmoetings- en inspiratiebijeenkomsten voor de

eigen gemeenteleden: in 2016 is gestart met inloopochtenden op de 3e dinsdag in de maand en
met activiteitenmiddagen op de 1e dinsdag van de maand.

Pastoraat aan wie op ons pad komt… hoe kunnen we dat stimuleren?
Tijdens de zomeropenstelling (met expositie) van de kerk in Terborg, op zaterdagmiddagen in juni,
juli en augustus 2018 en tijdens Open Monumentendag, vonden diverse ontmoetingen en
gesprekken plaats. Met bewoners en activiteitenbegeleiders van de Herbergier en Antonia, en met
mensen die belangstelling hebben voor de expositie, (de historie van) het kerkgebouw of voor de
kerk als plek voor bezinning.
Met deze zomeropenstelling willen we doorgaan.
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Jeugd en jongere generatie
Wat zijn bloei bevorderende factoren van jeugd en jongere generatie werk?
Vrolijke en gezellige, persoonlijke en inspirerende contacten zijn vaak doorslaggevend voor de
betrokkenheid van jongeren met geloof en kerk, evenals het horen bij een groep die elkaar
meeneemt.
Inhoudelijk ligt het accent op het doorgeven van de (basis)verhalen uit de joods-christelijke traditie.
Goed vertelde verhalen raken en verhalen die het geloof toepassen in je leven zetten aan het
denken.
Zelf voorbereiden en uitvoeren van kerkdiensten of activiteiten werkt stimulerend. Bijvoorbeeld in
een koor zingen of muziek maken, jeugddiensten voorbereiden of jongeren voor een praktische
bezigheid of project (bijv. 10 jaar geleden werkgroep Roemenië) bij elkaar brengen.
Steeds is belangrijk aan te sluiten bij wat jeugd en jongere generatie beweegt en interesseert.
Inventarisatie van huidige activiteiten
Er is voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar kindernevendienst in de adventsperiode en vier zondagen in
de periode naar Pasen toe, met het project van Kind op Zondag als leidraad.
In december wordt een minimusical ingestudeerd met de kinderen. Deze minimusical wordt tijdens
de kinderkerstviering uitgevoerd. In de veertigdagentijd maken de kinderen palmpaasstokken en
op Palmzondag komen zij daarmee de kerk in.
Op Startzondag, bij de Pinksterdienst of als er een Eredienst Anders is, is er ook kindernevendienst.
Regelmatig is de Eredienst Anders geschikt voor jong en oud en blijven de kinderen in de
kerkdienst.
In Silvolde is jeugdwerk voor Pg Silvolde, Pg Gendringen-Bontebrug en Pg Etten, Terborg en Ulft.
Een paar kinderen uit onze gemeente nemen daar aan deel.
In de voorbereidingsgroep van Eredienst Anders zitten gemeenteleden uit de midden-generatie.
Wat willen we doen?
Concrete ideeën zijn:

• Doorgaan met bovenstaande activiteiten.
• Samen met kinderen en jeugd een dienst voorbereiden, bijv. de startzondag (dit is in 2016
•
•
•
•
•
•

gedaan).
Bij 30-ers en 40-ers beginnen, dan komen de kinderen vanzelf mee.
Kliederkerk, want activiteiten als gezin zijn tegenwoordig belangrijk (relatie met scholen).
Bijv. cup-cakes bakken voor een goed doel.
Tijdens de gemeenteavond werd opgemerkt dat incidentele evenementen de jeugd en jongere
generatie trekken. In samenwerking met andere gemeenten ligt hier een kans.
Verbinding leggen via sociale media, bijvoorbeeld Facebook of elke week een groeps-whatsapp
met een vraag, stelling of opmerking.
Een (diaconale) activiteit voor de leeftijdsgroep van 12-16/17 jaar.
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Diaconaal werk
Wat kwam ter sprake op de inspiratieavond van de kerkenraad?
In 2017 hield dhr. Mientjes op de inspiratieavond een inleiding en vertelde over het grote aantal
uitkeringsgerechtigden in de gemeente Oude IJsselstreek. Het aantal bedroeg in het vorige jaar 900
mensen, zij kregen een bijstandsuitkering of Wajong uitkering. Dhr. Mientjes is betrokken bij de
Stichting SchuldHulpMaatjes Oude IJsselstreek en volgens hem zit achter schulden vaak een
complexe problematiek:
- Betalingsachterstand
- Psychische en sociale problematiek
- Laaggeletterdheid (ong. 4000 mensen in de Oude IJsselstreek)
- Geen weg weten in de regelgevingen en bijv. bijzondere bijstand
- Eenouder gezinnen
- Ziekte (eigen risico).
In de Oude IJsselstreek zijn verschillende organisaties die werkzaam zijn op het sociale vlak, denk
aan: Sensire (specialistische zorg), Azora, sociale raadslieden (zelfstandige tak Sensire), Help
Gewoon (zorg eerste lijn), Stichting MEE (psychische en lichamelijke beperkingen), IRIS
(verslavingszorg), GG Net (geestelijke gezondheidszorg), Stichting Veilig Thuis, Wonion (preventie
schulden), werkgroep Stap Vooruit, Minimannamarkt Ulft (wijkagent, formulierenbrigade, inloop,
BUUV, boekenruil, spreekuur burgerlijke gemeente en Wonion).
Hoe geven we op dit moment vorm aan het diaconale werk?
Via de Raad van Kerken is de Pg ETU betrokken bij de Stichting SchuldHulpMaatje (SHM). Deze
Stichting is vanuit de Raad van Kerken opgezet en heeft goede contacten met de burgerlijke
gemeente opgebouwd. Regelmatig collecteren we voor SHM.
De diaconieën van de Protestantse gemeenten en de Rooms-Katholieke Parochie werken samen in
het Interkerkelijke Solidariteitsfonds ter bestrijding van de armoede. Een bijdrage naar ledental
wordt jaarlijks in het Solidariteitsfonds gestort. Maatschappelijke organisaties kunnen op dit fonds
een beroep doen voor bewoners van de Oude IJsselstreek, wanneer zij nergens anders terecht
kunnen voor financiële ondersteuning. In 2017 werden ongeveer 30 aanvragen gehonoreerd.
In de kerk staat een doos waarin producten voor de Voedselbank verzameld worden. Regelmatig
worden deze producten naar de Voedselbank gebracht. De zaterdag voor de Oogstdankdienst
wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank.
Een enkele maal ondersteunt het College van Diakenen op aanvraag personen binnen of buiten de
gemeente. Jaarlijks ondersteunt het College van Diakenen een aantal organisaties in de Oude
IJsselstreek met een gift.
In de jaren 2015 tot en met 2018 stond het gezamenlijk diaconaal project met de Pg GendringenBontebrug en de Pg Silvolde in het teken van vluchtelingenwerk. In de Oude IJsselstreek kwamen
veel statushouders uit Syrië en uit Eritrea wonen. Vrijwilligers voor vluchtelingenwerk zijn
geworven en met verschillende activiteiten i.s.m. VluchtelingenWerk Oude IJsselstreek is gewerkt
aan bewustwording en ontmoeting. Verder zijn giften gegeven aan Stichting Strohalm, Stichting
Via-os en gezinsherenigingen (VluchtelingenWerk OIJ) en werd in avondmaalsdiensten voor het
project gecollecteerd. Zie voor verder informatie de jaarverslagen 2016, 2017 en 2018.
Elk jaar wordt een reisje voor de senioren georganiseerd.
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Wat willen we doen?
Belangrijk is in gesprek gaan met anderen en verbindingen leggen met andere organisaties om
samen te werken. In het diaconale werk hoeven we als Pg niet alles zelf te doen, maar kunnen we
meedoen en/of financiële steun geven in de organisatie van activiteiten.
Suggesties die genoemd werden:
- laaggeletterdheid (ambtenaar Toon Tomberg; ook aandachtspunt in de Raad van Kerken
Oude IJsselstreek));
- werkgroep ‘Stap vooruit’ (Raad van Kerken heeft inmiddels contact met deze werkgroep);
- zijn waar de mensen zijn, plek waar mensen koffie kunnen drinken, luisterend oor,
wegwijsfunctie, hulp bij laaggeletterdheid;
- kinderfeestje voor gezinnen in armoede;
- babystartpakket (op inschrijving);
- incidentele oppas bijv. voor kinderen;
- denk aan PR.
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Bouwen aan samenwerking in de regio 2019 - 2023
Positieve ervaringsverhalen
De Pg ETU is sterk in sámen dingen verwerkelijken en verwelkomt anderen die mee willen
doen van harte. Op o.a. ‘Eredienst anders’ en ‘Bijbels koken’ zijn we erg trots. Omzien naar
elkaar en meeleven met elkaar is onze kracht.
De Pg ETU werkt op verschillende gebieden (bijbelgroep, O&I, diaconale projecten, RvK in
maatschappelijke relevante activiteiten) samen met andere gemeenten en kerken in de
Oude IJsselstreek. De Pinksterdienst, als gezamenlijke ontmoeting van de Pg GB, Pg S en
Pg ETU, springt eruit. Belangrijk punt bij gezamenlijke projecten is steeds: hoe verbreed je
activiteiten/projecten in de eigen gemeente(n) en daar buiten?
Wat zijn bloei bevorderende factoren?
Goed inhoudelijk voorbereiden en informatieve uitleg geven, werken met bekende
personen, enthousiast samenwerken, mensen betrekken, bijzondere en laagdrempelige
activiteiten kiezen en PR, zijn bloei bevorderende factoren. Twee, drie of meer ikken
worden dan één wij.
Een spanningsveld zit in het bouwen aan een gevoel van onderlinge betrokkenheid en het
bereiken van meer (andere) mensen, met name jongeren. We doen aan het muziekfestival
mee (DRU-dienst) om meer mensen te bereiken.
Wat is onze droom?
De Pg ETU werkt samen op organisatie en administratie en zet de pastorale en diaconale
activiteiten vanwege vertrouwdheid en herkenbaarheid per kern voort. We maken in
overleg een goed plan voor de erediensten. Aan de ene kant zien we een streekgemeente
voor ons, aan de andere kant dromen we van een kerk met kinderen en jongeren. We zien
een kerk voor ons waar het geloof gedeeld wordt en kinderen en jongeren de dynamische
kracht van het geloof ervaren.
Bouwen aan samenwerking gaat niet alleen, maar in overleg met andere Pg’s. We willen
kennismaken als kerkenraden en bekijken op welke gebieden samenwerking mogelijk is.
Wat hebben we gedaan en willen we doen?
In 2016 hebben de kerkenraden met elkaar kennisgemaakt en in 2018 is gestart met een
voorzittersoverleg van de Pg’s ETU, Silvolde, Gendringen-Bontebrug en ’s-HeerenbergZeddam, om op organisatorische punten de samenwerking te stimuleren. Er is diaconaal
overleg en overleg over de website, de begraafplaatsen en in 2018 is de startzondag samen
met de Pg Gendringen- Bontebrug gevierd.
Twee keer per jaar is er regio-overleg met de Pg Gendringen-Bontebrug en Pg Silvolde.
Rond de kerstmarkt is er vanaf 2016 samenwerking met onze RK medechristenen in Terborg
(werkgroep ‘Een nieuw begin’).
Naar de toekomst toe willen we blijven bouwen aan samenwerking.
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