Beleidsplan en visie Hervormde Gemeente van Veessen 2019 - 2024

Wie zijn wij
Het dorp Veessen telt ongeveer 650 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Heerde. De Hervormde
Gemeente Veessen is een PKN-gemeente. Omdat het geen grote gemeente is, circa 105 belijdende leden, zijn
de leden vanuit pluriforme geloofsgemeenschappen
zoals confessionelen, bonders, evangelischen, liberalen en
enkele rooms-katholieken. De diensten worden door zo'n 40-60 mensen bezocht en er is een parttime predikant.
De kerkenraad bestaat uit 9 leden: 3 ouderlingen, 3 diakenen, 20uderling-kerkrentmeesters,
1 kerkrentmeester.

Visie
Zondag aan zondag krijgen we de mogelijkheid het evangelie van Jezus Christus te horen. Wij zijn daar dankbaar
voor en mogen ons gezegende mensen weten. De gemeente is er om God te eren, de Here Jezus bekend te
maken en in onderlinge liefde één in Christus te zijn. Jezus zeg in Johannes 13:34-35. "Ik geef jullie een nieuw
gebod: heb elkaar lief Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. '
Daarom is het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen de blijde boodschap van Jezus Christus steeds
weer te delen met de inwoners van Veessen.
Hierin willen we volharden zoals in Hebreeên 10:24-25 staat: "Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe
aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals
sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen."
In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam waarvan Christus het hoofd is. Kenmerk van een
gezond lichaam is dat het groeit, volwassen wordt en zich vernieuwt van dag tot dag. Groei in de gemeente
ontstaat door de band met Christus. Er is kwantitatieve groei, de zichtbare toename, maar de Bijbel benadrukt
ook groei in geestelijke zin, door verdieping in het geloof.

Doel/missie
Het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen is de blijde boodschap van Jezus Christus blijvend mee te
delen aan de inwoners van Veessen en omgeving.
Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10:22-23 staat:
"Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht
geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijvfm
belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. "

De kerkdiensten
•
Het houden van kerkdiensten elke zondagochtend. Hier ligt naar onze mening de kern van het samen
gemeente zijn. Wij geloven dat het Christus zelf is die de gemeente vergadert rondom het Woord, sacrament
en gebeden en zo Zijn gemeenschap hier op aarde bouwt en gestalte geeft. Alle onderdelen van de liturgie
zijn gericht op gemeenschap met God. Daarin staan centraal: aanbidding, verootmoediging en
schuldbelijdenis, genadeverkondiging, regel der dankbaarheid, gebed om de Heilige Geest, het lezen van het
Woord, de verkondiging, dienst der gebeden en de viering van de sacramenten. De gemeente kan
deelnemen in de viering in de vorm van lezing e.d.

•

Ook zijn er diensten op: Biddag voor Gewas en Arbeid ('s avonds), Goede Vrijdag ('s avonds),
Hemelvaartsdag ('S morgens), Dankdag voor Gewas en Arbeid ('S avonds), Kerstnachtdienst ('S avonds),
1e Kerstdag ('5 morgens), Oudejaar ('5 avonds), etc.

•

Het vieren van het Heilig Avondmaal -met de kinderen- op 3 zondagen in het jaar en op Goede Vrijdag.
De dienstdoende diaken dient aan tafel. De dienstdoende koster zorgt voor het klaarzetten van de tafel,
de diaconie zorgt voor brood en wijn.

Rondom de diensten

•

•
•
•
•
•

Elke zondag na de eredienst wordt een bloemengroet gebracht aan iemand uit de gemeente of een
dorpsgenoot. De bloemen gaan onder andere naar zieken, naar oudere jarigen (75+), alsmede naar gezinnen
waar een kind is geboren of andere bijzondere gebeurtenissen zijn. Dit wordt door de koster gedaan of door
een vrijwilliger die zich aanmeldt na de dienst bij de koster.
Regelmatig is er koffiedrinken na de dienst om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Een aantal keren per jaar wordt de dienst via de lokale omroep Radio 794 uitgezonden.
Het betrekken van de kinderen bij het evangelie middels kindernevendienst (zo'n 2x per maand). Tijdens
bijzondere diensten met Kerst en Pasen hebben de kinderen ook altijd een leuk aandeel in de dienst.
1 à 2 Keer per jaar organiseren we een speciale jeugddienst met een thema, aangepaste liederen en een live
band.
Op Hemelvaartsdag gaat een flink deel van de gemeente 's morgens vroeg dauwtrappen waarna men
gezamenlijk ontbijt en vervolgens naar de kerkdienst gaat.
Op Paasmorgen organiseert de leiding van de kindernevendienst een ontbijt met de kinderen.

Activiteiten door het jaar heen
•
Elk jaar is er Kerk- & Schooldienst (het ene jaar in Veessen, het andere jaar in Vorchten)
•
Elke laatste week van de zomervakantie wordt de VakantieBijbelWeek georganiseerd in een tent. Het ene
jaar in Veessen, het andere jaar in Vorchten. Een drietal dagen met een ochtendprogramma, een open avond
en een laagdrempelige afsluitende kerkdienst op zondag.
•
In samenwerking met Vorchten het organiseren van Alpha-cursussen.
•
De dagen voor Hemelvaartsdag en Pinksteren worden mensen van de verschillende campings 'persoonlijk'
uitgenodigd om mee te doen met dauwtrappen, ontbijt en een uitnodiging voor de kerkdienst.
•
Een Kerst-Inn wordt l;Jeorl;Janiseerd op Kerstavond waarbij het 'hele dorp' wordt uitgenodigd om naar een
verhaal te luisteren. Er is medewerking van de muziekvereniging VIVO die Kerstliederen speelt. Er is een
kraam met 'soep & zopie' Laagdrempelig en een uitnodiging om naar de diensten te komen.
•
Het bezoeken van ouderen en zieken en diegenen die om bezoek vragen
•
Het organiseren van kringwerk voor 18-plussers, Inburgeren, Exchange, Leerhuis, etc. Er is mogelijkheid
voor het volgen van catechese voor degenen die belijdenis willen doen.
•
Het jaarlijks een of meer groepshuisbezoekavonden
houden
•
Er wordt een website bijgehouden met de agenda van de komende diensten/kringwerk. Ook is er informatie
over diverse activiteiten en/of terugblik ervan. De ANBI-gegevens zijn er ook op te vinden.
•
Het uitgeven en huis aan huis bezorgen van het kerkblad 'De Kerkklok' in Veessen en enkele adressen in
Heerde.

Activiteiten uitgaande van de diaconie
•
Het zorgen voor de behoeftige medemens
•
Elk jaar worden enkele dagen voor de Kerstdagen fruitbakjes gebracht naar ouderen van 75 jaar en ouder,
•
•
•

naar zieke gemeenteleden en sommige dorpsgenoten.
Het bezoeken van ouderen en zieken en diegenen die om bezoek vragen
Het langsbrengen van verjaardagskaarten aan leden van de kerk
Mensen die niet naar de kerk kunnen, hebben de mogelijkheid om later via internet (website van de kerk)

•
•

of met hulp van een USB de dienst te beluisteren.
Het bezorgen van 6x per jaar het blad 'Het Lichtspoor' bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
De mensen van de 'Koffieochtend' verzorgen enkele malen per jaar bijeenkomsten waarin afwisselend

gezellig samenzijn, spel, handwerken, etc. zijn.
•
•

Het schoonmaken van de kerk in het voorjaar met vrijwilligers
Jaarlijks diaconale giften toekennen aan regionale, landelijke en wereldwijde projecten.
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beheert de geldmiddelen van de gemeente en draagt zorg voor de

van de gebouwen en hef terrein inclusief de begraafplaats. Tevens treedt het Col/ege van
Kerkrentmeesters Op als werkgever voor iedereen die in dienst is van de kerkgemeente.
instandhouding

Uitgangspunt is een sluitende rekening en begroting of een klein tekort waarin voldoende ruimte voor onderhoud
en investeringen is. Dit alles met als doel alle kerkelijke activiteiten optimaal te laten plaatsvinden.
De kerk, de Boerbrink, de Pastorie, de begraafplaats en de terreinen moeten in goede staat van onderhoud
verkeren passend bij de functie die daaraan worden gesteld. Voor de komende periode staan centraal:
•

Renovatie van de Pastorie. Het karakteristieke gebouw, gelegen op een bijzondere locatie, is op diverse
punten gedateerd, met name wat betreft de isolatie, de kozijnen en de plafonds op de bovenverdieping.

•

Onderhoud van de kerk. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de rapporten van de BRIM en
monumentenwacht. Hierin staat waar we subsidie op krijgen en wat het meest urgent is om aan
onderhoud aan de kerk te doen.
Onderhoud van de begraafplaats, met name het onderhoud aan grafmonumenten door nabestaanden
waar nodig. We willen de betreffende nabestaanden nadrukkelijk aansporen door ze aan te schrijven.
Hiervoor is het wel nodig namen en adressen te achterhalen, nog geen kleinigheid.

•

•

Onderhoud van de Boerbrink vraagt eveneens aandacht met name wat betreft het schilderwerk buiten en
de dubbele beglazing.

Middelen benodigd voor de activiteiten
Om de genoemde activiteiten uit te kunnen voeren wordt gestreefd de volgende middelen in stand gehouden:
u Een halve predikantsplaats
o Een kerkgebouw met orgel en verwarming.
o Een verenigingsgebouw met verwarming. Het gebouw wordt ook verhuurd aan particulieren, groepen,
instellingen, bedrijven e.d.
Een pastorie
Voldoende vrijwilligers om een kerkenraad te kunnen vormen
Voldoende vrijwilligers om het kringwerk te organiseren
o Voldoende vrijwilligers om het orgel in elke dienst te bespelen.
o Voldoende vrijwilligers om gebouwen en terreinen te onderhouden
Tot dusverre waren er voldoende middelen om dit te ftnancieren.

o
o
o

Niet direct gericht op het doel,
Historisch meegekregen is het beheer en de instandhouding van de begraafplaats en een torentje op de kerk met
uurwerk en slagwerk. Het luiden gebruiken we uiteraard om de kerkdiensten aan te kondigen, maar het wordt ook
op werkdagen gebruikt om de middag (12 uur) te luiden. Ook tijdens uitvaarten luidt de klok. 's Avonds als het
donker wordt, gaat er verlichting aan op het dak van de kerk waarbij de toren verlicht wordt tot middernacht.

Vastgesteld te Veessen op 4 fe~f\'ér~t9
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Dhr. J. Nederveen, voorzitter

Mevr, K. Hulskamp. scriba
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