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Voorwoord.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tubbergen is blij het
beleidsplan voor de periode 2011 – 2016 te kunnen presenteren.
Het belangrijkste doel dat wij ons als kerkenraad stellen is, dat wij
ons als gemeente geroepen weten handen en voeten te geven aan
het evangelie van God, in een tijd van kerkverlating en secularisatie.
Dit vraagt dat wij ons als kerkenraad en gemeente betrokken en
verbonden voelen met elkaar en de wereld waarin wij leven.
De kerkenraad spreekt de wens uit dat ieder gemeentelid, naar de
talenten en mogelijkheden die hij of zij ontvangen heeft, zowel jong
als oud, een steentje zal bijdragen, om als Protestantse Gemeente
Tubbergen zelfstandig voort te kunnen bestaan. Kerk-zijn in deze
tijd is niet vanzelfsprekend.
Het beleidsplan is veel omvattend.
In het beleidsplan is ieder college afzonderlijk aan het woord en
gestreefd wordt per college een jaarlijks uitvoeringsplan op te stellen met concrete doelen welke gerelateerd zijn aan ons gezamenlijke doel, waaraan in dat jaar of seizoen gewerkt zal worden.
Na ieder jaar zal er een tussenevaluatie plaatsvinden. Het beleidsplan opent met de missie waarin de kerk haar bestaansrecht vindt.
Enerzijds hopen wij dat het beleidsplan voor ons als kerkenraad en
gemeente een leidraad is voor ons handelen in de komende jaren.
Anderzijds hopen wij dat het beleidsplan zicht geeft in de activiteiten
die ontplooit worden voor een ieder die hierin geïnteresseerd is.
Voorafgaande aan de doelen die gesteld zijn door de afzonderlijke
colleges wordt een schets gegeven van de kerkelijke gemeente in de
context van de burgerlijke gemeente .
Namens de kerkenraad,
J.W.A. Harmsen, voorzitter.

1. Missie Protestantse Gemeente Tubbergen.
De Protestantse Gemeente Tubbergen vindt haar bestaansrecht in
de missie die zij volbrengen wil. Deze missie, die het hart van de
gemeente vormt, wortelt in het evangelie van God.
De missie is als volgt samen te vatten:
1. Verzorgen van de zondagse eredienst.
Tijdens de wekelijkse eredienst wordt het Woord verkondigd.
Het sacrament van de doop wordt op verzoek bediend. Vijf
maal per jaar wordt het sacrament van het avondmaal gevierd in een dienst van Schrift en Tafel.
De kerkdiensten verlopen volgens een vaste orde, de orde
van dienst, die vooraf is opgesteld. De gemeente is gehecht
aan continuïteit in de orde van dienst.
2. Voortdurende zorg en aandacht voor Vorming & Toerusting
van heel de gemeente.
3. Omzien naar elkaar.
Gemeenteleden hebben allen een pastorale taak naar elkaar en de wereld toe te vervullen.
Daarnaast zijn er gemeenteleden in het ambt van ouderling,
ouderling kerkrentmeester en diaken bevestigd. Ambtsdragers met een speciale taak en opdracht.
4. Kerk zijn midden in de wereld.
De opdracht er voor elkaar te zijn, gaat over kerk- en gemeente grenzen heen. Ieder die ons hart raakt en waar wij
ons over willen ontfermen is onze naaste en kan op onze
hulp rekenen.

2. Beschrijving van burgerlijke en kerkelijke gemeente.
De burgerlijke gemeente.
De burgerlijke gemeente Tubbergen is van oudsher een agrarische gemeente.
Naast burgers die werkzaam zijn in de agrarische sector, zijn er ook die hun werk
verrichten in de zorg, dienstverlening en onderwijs.
Door de ligging en de prachtige omgeving wordt Tubbergen bezocht door vele
vakantiegangers. In de zomermaanden weten velen ook de kerk te vinden.
De gemeente Tubbergen is overwegend Rooms-Katholiek.
Dat blijkt ook uit de cijfers: 89% van de inwoners is Rooms-Katholiek.
De Protestantse Gemeente neemt binnen het geheel een bescheiden plaats in: 7%
van de inwoners is lid van de Protestantse kerk. De overige 4% hangt een andere
geloofsovertuiging aan. De plaats Tubbergen telt twee kerkgebouwen; te weten de
Protestantse- en de Katholieke Kerk.

De kerkelijke gemeente.
De Protestantse Gemeente Tubbergen telt momenteel ongeveer 1100 leden. De
kerkelijke gemeente bestrijkt geografisch een uitgestrekt gebied.
Met uitzondering van een deel van Reutum (PKN Ootmarsum) komen de kerkgrenzen overeen met die van de burgerlijke gemeente Tubbergen.
Tot de gemeente Tubbergen behoren de dorpskernen: Albergen, Fleringen,
Geesteren, Harbrinkhoek, Langeveen, Mariaparochie, Manderveen, Tubbergen,
Vasse en het gebied rond Bruinehaar (burgerlijke gemeente Twenterand).
De uitgestrektheid brengt met zich mee, dat de gemeenteleden nogal verspreid
wonen. Voor de onderlinge ontmoeting is men vooral aangewezen op de kerkdiensten in Tubbergen en Bruinehaar en andere kerkelijke activiteiten. De kerkdienst in
Bruinehaar wordt om de andere week gehouden in het dorpshuis.
Het gemiddeld aantal kerkgangers schommelt in Tubbergen rond de 80 per
ochtenddienst en in Bruinehaar rond de 30. Naast de kerkgangers zijn er ook
gemeenteleden die verbonden zijn met de kerkdienst via de kerktelefoon.

Van oorsprong heeft de gemeente een agrarische achtergrond. De laatste decennia
groeit het ledental door import. Met betrekking tot de leeftijdsopbouw van de
gemeente kan gezegd worden dat de kerk langzaam aan het vergrijzen is. Hierin
vormt de gemeente geen uitzondering in de landelijke tendens van secularisatie en
ontkerkelijking.
Het brede palet van geloofsinzichten is in de kerk vertegenwoordigd.
Het bestrijkt het gebied van vrijzinnig tot orthodox. Er is nagenoeg geen
evangelische inslag. Opwekkingsliederen worden tijdens de eredienst nagenoeg niet
gezongen. De liederen komen voornamelijk uit het Liedboek daterend uit 1973.
Wanneer er een gestencilde liturgie is bij doop of avondmaal, of tijdens de kerkelijke
hoogtijdagen, dan worden er ook liederen gezongen uit de bundel Tussentijds of
anderszins.
Speciale diensten worden opgeluisterd door het koor Zang & Vriendschap. Van
origine is het koor geen kerkkoor. Veel leden van het koor zijn ook gemeentelid.
Naast het koor wordt medewerking verleend door de cantorij van de kerk.
Herkomst lidmaten.
Van de lidmaten komt 33% uit Tubbergen, 19% uit Geesteren, 15% uit Manderveen,
11% uit Langeveen, 8% uit Bruinehaar en 3% uit Albergen. De rest (11%) is
woonachtig in de overige kerkdorpen.
Samenwerking met andere gemeenten.
De Protestantse Gemeente Tubbergen vormt samen met de Protestantse Kerk te
Weerselo, Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal de zgn. "kleine ring".
Er is onderling overleg tussen de diaconieën, colleges van kerkrentmeesters en
consistories. Hemelvaartsdag wordt gezamenlijk gevierd. De predikanten hebben
een intervisie opgestart.

3.1 Pastoraat.
Zoals verwoord in de missie van de Protestantse Gemeente Tubbergen (2) is
pastoraat als hulpverlening één van de peilers van de kerk.
Onder pastoraat als hulpverlening verstaan wij dat een ambtsdrager een helpende
relatie aangaat met mensen, om – in het licht van het evangelie
en in
verbondenheid met de gemeente van Christus – met hen een weg te zoeken in
geloofs- en levensvragen.
Pastoraat beperkt zich niet enkel tot de predikant en ambtsdragers, het is de taak
van heel de gemeente en richt zich tot de gemeente.
Tevens richt het pastoraat zich tot hen, die van buiten de gemeente afkomstig, een
beroep op het pastoraat doen. De Protestantse kerk staat immers midden in de
samenleving.
Pastorale activiteiten uiten zich door ontmoetingen die plaatsvinden tijdens het
bezoekwerk van ouderlingen en predikant.
Ouderen vanaf 70 jaar worden bezocht door de ouderling voor het ouderenpastoraat. De
ouderen vanaf 80 jaar worden elk jaar bezocht door de sectieouderling, of door de
predikant.
Zij die de negentig bereiken worden bezocht door de predikant.
Naast dit onderdeel van het bezoekwerk neemt de predikant het crisispastoraat”
voor zijn rekening.
Wie zijn betrokkenheid toont kan rekenen op pastorale ondersteuning vanuit de
gemeente en vanuit het consistorie van ouderlingen.
Ook is het voor een ieder mogelijk een pastoraal gesprek aan te vragen.

Daarnaast wordt er door de ouderlingen de mogelijkheid geboden deel te nemen
aan pastorale activiteiten, die in groepsverband georganiseerd worden.
Hiertoe behoren meditatief wandelen, de maandelijkse inloopochtend voor wie maar
komen wil en het maandelijks Middaggebed in het plaatselijk verzorgingstehuis de
Eeshof. Aansluitend aan het Middaggebed is er met de bewoners een pastoraal
ontmoeten met thee- en koffiedrinken. Het Middaggebed wordt verzorgd door de
predikant.

Ook organiseren de ouderlingen het groothuisbezoek, welke eenmaal per jaar voor heel
de gemeente gehouden wordt. Deze avonden staan in het teken van Vorming &
Toerusting.
Deze groothuisbezoeken vormen een mogelijkheid om de onderlinge band te
versterken. Tijdens deze avonden komen onderwerpen aan bod die ons ‘kerkzijn’
aangaan.
Aandachtsvelden ouderlingen.
Tot de verantwoordelijkheden van de ouderlingen behoort:
• Het omzien naar elkaar hetgeen verankerd ligt in de omschrijving van het
pastoraat.
• Het betrekken van jeugd en jong volwassenen bij geloof en kerk.
• Toezien dat de gemeente gevormd en toegerust wordt. Voor de jongeren
houdt dit in dat er wegen gezocht worden om het geloofsgesprek met hen aan
te gaan.
Voor de gemeenteleden houdt dit het onderdeel Vorming & Toerusting in.
• Toezien op de eredienst uitgesplitst in Woord verkondiging en liturgie.

Eén ouderling is aangesteld als jeugdouderling.
De jeugdouderling is betrokken bij de werkzaamheden van:
• De kindernevendienst
• De jongerenkerk die eenmaal in de maand samenkomt tijdens de kerkdienst.
• Het geloofsgesprek voor de jongeren van de kerk (catechese)
• Andere activiteiten die voor jeugd en jong volwassenen ontplooit worden.

Uitvoeringsplan 2011.
De verantwoordelijkheden en de taken van de ouderlingen zijn veelomvattend. Om
te voorkomen dat wij in het kerkelijke bos de aandachtsvelden verliezen is er voor
gekozen jaarlijks één aandachtsveld tot speerpunt te maken.
Voor 2011 is gekozen het geloofsgesprek (catechese) voor de jongeren van de kerk
te bevorderen. De jongeren die hiervoor in aanmerking komen zullen per brief een
uitnodiging ontvangen.
Met hen zal er naar wegen gezocht worden om het geloofsgesprek aan te gaan.

3.2 Apostolaat.
Pastoraat reikt verder dan de eigen gemeentegrens. Als geloofsgemeenschap willen
wij ons ook richten op de wereld om ons heen. Daartoe is de ZWO commissie
ingesteld.
Deze commissie heeft als verantwoordelijkheid:
• Gemeenteleden bewust maken van de problemen en noden in de wereld.
• Bijdrage leveren aan het zendingsbevel verwoord in Mattheus hoofdstuk 28.
• Bedrijven van (wereld)diaconaat en ontwikkelingshulp.
Dit laatste geschiedt in samenwerking met landelijke erkende hulpinstellingen.
Maar ook worden persoonlijke initiatieven gesteund.
• Geldwerving ten behoeve van genoemde verantwoordelijkheden.
In de ZWO commissie zijn de volgende groepen vertegenwoordigd:
• Jetset, jeugd werkvakantie groep,
• Zending en Diaconie, aangevuld met enkele gemeenteleden.
De commissie heeft als doelstelling jaarlijks een vijftal activiteiten te organiseren op
genoemde werkterreinen, o.a. promotie wereldwinkel, kledingacties voor OostEuropa, kerstpakkettenactie voor Roemenië, project met buurtgemeenten (tweejarig
zendingsproject i.s.m. KerkinActie).

Uitvoeringsplan ZWO commissie 2011.
Het komende jaar wil de commissie zich toeleggen op:
• Toename bewustwording gemeenteleden.
De commissie denkt dit te bereiken door: informatie te verstrekken over
lopende projecten in Ringsproak.
Samen met buurtgemeenten, Kleine Ring, zendingsactiviteiten
en projecten te promoten in Ringsproak en tijdens kerkdiensten.
• Project Jetset ondersteunen en promoten.
In 2011 gaat de jeugdgroep naar Roemenië.
Daarvoor organiseren ze acties zoals autowassen, ontbijten etc. om geld in te
zamelen om in de werkweek te kunnen schilderen, meubilair aanschaffen en
evangelisatie bedrijven.

3.3 Diaconaat.

Grondgedachte:

Het diaconaat is een belangrijk aspect van het ‘gemeente-zijn’,
en is een zaak voor de gehele gemeente;
diakenen vragen geld, vouwen de handen, delen het brood.

Wat doen we nu.
De diaconie verricht talrijke activiteiten in en voor de gemeente om te kunnen
(uit)delen. Deze activiteiten zijn o.a.:
 verjaardagskaarten en presentjes voor bejaarden en zieken
 extra bloemen in de kerk i.g.v. meerdere zieken
 jaarlijks fruitbakjes voor oogstdankdienst
 deelname aan jaarlijkse diaconale projecten met de buurtgemeenten (Kleine
Ring)
 collecteren voor diaconale doelen (PKN, KerkinActie, plaatselijk) plus het
geven van toelichting op de collecte in de dienst en Ringsproak.
 ondersteuning aan stichtingen en verenigingen
 renteloze leningen aan particulieren in probleemsituaties
 organisatie bezoekgroep voor (eenzame) gemeenteleden
 beheer van de diaconale eigendommen (onroerend goed)
 boodschappenmand actie (min. 4/jaar) voor alleenstaanden en gezinnen die
leven rond het minimumloon
 ondersteuning jeugdwerk, zoals bv. voorbereidingen werkvakantie
 ondersteuning van de kindernevendienst
 plaatselijke ondersteuning van bejaarden en gehandicapten
 verspreiding gezamenlijke vakantiefolders i.s.m. de Kleine Ring
Gemiddeld zijn bij deze activiteiten 2 tot 5 mensen betrokken, waarbij de coördinatie
berust bij de diaconie.
De activiteiten m.b.t. het werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking vinden
plaats d.m.v. deelname aan de projecten met de Kleine Ring en via financiële
ondersteuning van organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking. De
ZWO-commissie neemt, als onderdeel van de diaconie, een groot deel van de
uitvoering op dit terrein voor haar rekening.

Wat willen we doen.

Aangezien het aantal ambtsdragers terugloopt en het ook moeilijk is om anderszins
vrijwilligers te vinden voor hand- en spandiensten, hopen we de huidige
werkzaamheden te kunnen blijven continueren in de toekomst.
Zorgen voor bewustwording van de gemeenteleden t.a.v. diaconale werkzaamheden
door informatie te geven over de projecten in Ringsproak en in de eredienst. Ook de
opbrengsten van de collectes zullen worden vermeld in de Ringsproak.
Actiepunten.
• Bekendheid van diaconie als individuele hulpverlener (aan gemeenteleden)
via informatie in de Ringsproak, mond tot mond en folders bij de burgerlijke
gemeente.
• Werken aan de bewustwording binnen de gemeente, om mensen bereid te
vinden de genoemde diaconale activiteiten te ondersteunen via informatie in
de Ringsproak, tijdens de dienst en door het voeren van persoonlijke
gesprekken.
• Voldoende ambtsdragers en vrijwilligers behouden en benaderen om al de
genoemde activiteiten mogelijk te blijven maken via persoonlijke gesprekken.

3.4. College van Kerkrentmeesters.

Algemene gegevens:
Het kerkgebouw daterend uit 1811 en het verenigingsgebouw de Delle (1955) zijn
gevestigd in het dorp Tubbergen.
De predikant woont in de pastorie, eigendom van de kerk.
Er is een kosterswoning in eigendom van de kerk.
Er wordt elke zondag 1 kerkdienst gehouden.
De kerkzaal in Bruinehaar wordt gehuurd voor 1 dienst in de veertien dagen.
De gemeente heeft een eigen begraafplaats.
De gemeente heeft 1 fulltime predikant en heeft 2 parttime koster-beheerders in
dienst, 2 organisten functioneren tegen een onkostenvergoeding.
Daarnaast kent de gemeente een groot aantal vrijwilligers voor schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden.
Doelstelling:
De doelstelling is de kerkrentmeesterlijke taken jaarlijks middels een sluitende
begroting mogelijk te maken.
Belangrijke taken, naast de algemene, zijn: in stand houding van de predikantsplaats
(100%), onderhoud kerkgebouw en verenigingscentrum de Delle.
Ook de exploitatie de Hervormde begraafplaats behoort tot de taken.
Bronnen van inkomsten:
Belangrijkste bron van inkomen is het z.g. levende geld, afkomstig uit de opbrengst
actie Kerkbalans.
Het verenigingsgebouw de Delle kent naast eigen kerkelijk gebruik in belangrijke
mate gebruikers van buiten de kerkgemeenschap en doet daardoor tevens dienst als
z.g. dorpshuis voor het dorp Tubbergen.
Uit een ontvangen legaat worden rente-inkomsten gegenereerd.
De gemeente beschikt nog over enig z.g. dood kapitaal, dat door omzetting kan
leiden tot hogere bijdragen aan de begroting.
Gang van zaken:
Ondanks een dalend aantal gemeenteleden handhaaft de opbrengst kerkbalans zich
en kent de laatste jaren zelfs een lichte stijging.
De wekelijks collectes vormen een stabiel weinig substantieel deel van de
inkomsten.
De kosten van het verenigingscentrum worden voor een belangrijk deel gedekt uit
huurinkomsten als vergadercentrum.
De rente-inkomsten uit het legaat zijn door lagere rente-inkomsten gedaald.
De uitbreiding van de begraafplaats is in 2010 afgerond. Middels verhoogde tarieven
zal een sluitende exploitatie mogelijk moeten zijn.
De jaarlijkse begroting van de kerk is sluitend, maar heeft geen ruimte voor
reservering voor groot onderhoud.
Wel is de gemeente bijdragebereid, zodra er een bijzondere actie wordt gehouden
(laatstelijk in 2010 voor de restauratie van de kerk).
In bijzondere situaties (groot onderhoud, investeringen) wordt niet tevergeefs een
beroep gedaan op de onafhankelijke Stichting Fundatie voor Hervormden te
Tubbergen, een stichting waarop de kerk geen bestuurlijke invloed heeft.
Perspectief:

Er zal sprake zijn van een dalend aantal leden. Het aantal toeristen dat vooral
zomers de kerk bezoekt biedt enige compensatie.
Financieel perspectief:
De opbrengst kerkbalans zal in de nabije toekomst niet meer stijgen.
Het is zeer de vraag of de vrijwilligers in aantal gelijk blijven
Het College zal zich buigen over mogelijkheden tot het verbeteren van inkomsten uit
het z.g. dode kapitaal.
Staat van onderhoud gebouwen:
Middels subsidies van de provincie Overijssel en andere instanties (Solidariteitskas)
en als sluitpost de Fundatie is in 2010 de kerk van binnen en van buiten
gerestaureerd. Dit gebouw kan een aanzienlijk aantal jaren mee, zonder
noemenswaardig groot onderhoud.
Voor het overige is de staat van onderhoud van de gebouwen zeer redelijk te
noemen.
Toekomstvisie:
De komende jaren zal een sluitende begroting mogelijk blijven, zonder de reserves
te moeten aanwenden voor de exploitatie. De reserves vormen een buffer voor het in
stand houden van de predikantsplaats.
Het college dient uiteraard te streven naar hogere inkomsten uit levend geld.
De conclusie mag zijn dat de komende (5) jaren een sluitende begroting haalbaar is.

