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Voorwoord. 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tubbergen is blij het 

beleidsplan voor de periode 2016-2021 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 met 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 bijdraagt, om als Protestantse Gemeente Tubbergen 

zelfstandig voort te kunnen bestaan. Kerk-zijn in deze tijd is niet 

vanzelfsprekend. 

 

Het beleidsplan is veelomvattend. 

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 gezamenlijk doel, 

waaraan 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 we 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, 

 

Willy Harmsen, voorzitter. 
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Algemene gegevens 

Het kerkgebouw dateert uit 1811 en  het verenigingsgebouw De Delle 

uit 1955 en zijn gevestigd in het dorp Tubbergen. De kerk is in 2010 

binnen en buiten gerestaureerd. Het verenigingsgebouw De Delle is in 

2015 binnen en buiten gerenoveerd. 

De predikant woont in de pastorie, 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 fte 

predikant en 1 parttime koster beheerder in dienst. Drie organisten 

functioneren tegen een onkostenvergoeding. Daarnaast kent de 

gemeente gelukkig een groot aantal vrijwilligers voor onder andere 

beheer, schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden.  

Ten behoeve van de exploitatie van het verenigingsgebouw De Delle is 

in 2015 een stichting opgericht. 
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Hoofdstuk 1: Inhoudelijke visie op de PKN-gemeente Tubbergen 

2020/2025 

 

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. 

 

Wij willen graag een gemeente zijn voor al onze leden. De Protestantse 

Gemeente van Tubbergen telt rond de 1150 leden, waarvan ruim 400 

belijdende leden en bijna 600 doopleden. 

Als we kijken naar de leeftijdsopbouw zal er een steeds grotere vraag 

komen naar pastoraat. De kerkenraad hecht er grote waarde aan om in 

deze behoefte te kunnen voorzien. 

Ook is er de behoefte om wat meer contact te krijgen met de zg. 

middengroep (40-ers). Dit willen we onder andere doen door de ouders 

te benaderen die de laatste 5 jaar hun kind hebben laten dopen.  

Zo willen we ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn, om meer 

mensen weer naar de kerk te krijgen. 

Het consistorie van onze gemeente verwoord het als volgt in het 

beleidsplan: 

 

“Zoals verwoord in de missie van de Protestantse Gemeente Tubbergen 

(2) is pastoraat als aandacht één van de pijlers van de kerk.   

 

Onder pastoraat als aandacht verstaan wij dat een ambtsdrager een 

helpende relatie aangaat met gemeenteleden, 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.    
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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, zijn/haar vervanger,  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. 

Ieder gemeentelid kan rekenen op pastorale ondersteuning vanuit de 

gemeente en vanuit het consistorie van ouderlingen. 

 

 

Daarnaast wordt er door de 

ouderlingen de mogelijkheid 

geboden deel te nemen aan 

pastorale activiteiten, die in 

groepsverband georganiseerd 

worden,zoals 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 en de seniorenouderling  

 

 

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.” 
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Om bovenstaande zaken te kunnen realiseren, is het volgens ons 

noodzakelijk om een fulltime predikantsplaats ook in de toekomst te 

hebben. Mede ook gezien het feit dat de Protestante Gemeente 

Tubbergen erg uitgestrekt is. (De hele burgerlijke gemeente Tubbergen). 

 

Wat betreft het financieel gedeelte van onze kerk ligt de verantwoording 

uiteraard bij de kerkrentmeesters. 

Zij proberen elk jaar weer een sluitende begroting en rekening te maken, 

om daar de predikantsplaats mee veilig te stellen. 

Verder is het college verantwoordelijk voor het onderhoud van het 

kerkgebouw en verenigingscentrum “De Delle”, tevens dragen ze de 

verantwoording over de begraafplaats. 

Om e.e.a. voor de toekomst ook veilig te stellen, hebben er de afgelopen 

tijd wat veranderingen plaatsgevonden. In 2015 is de Delle gerenoveerd 

en is d.m.v. de oprichting van een stichting, het financiële risico voor de 

kerk weggenomen. Ook zijn de personele lasten goed verdeeld tussen 

Delle en kerk.  

 

Vanaf 2015 zal ook de aanpak van de actie kerkbalans veranderen. Er 

komt via de voorlichting van de actie veel meer nadruk te liggen op onze 

plaatselijke situatie. Hierdoor willen we de actie veel dichter bij 

Tubbergen leggen en hopen zo de binding te vergroten.  

 

Binnen Noord-Oost Twente werken de PKN gemeenten samen binnen de 

zogenaamde Kleine Ring. Dit zijn de gemeenten van: Denekamp, 

Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo.  

De belangrijkste zaken waarbij wordt samengewerkt zijn: vervangingen 

van predikanten bij rouw- en trouwdiensten en vier gemeenten (behalve 

Oldenzaal) hebben samen een Kerkblad, De Ringsproak. 

 

Onze kerk heeft altijd goed aan haar taken kunnen voldoen, door een 

grote goep van vrijwilligers in allerlei commissies, zoals: 

begraafplaatscommissie, Dellecommissie, bloemendienst, deurdienst, 

werkgroep kerkbalans, lectorengroep, kindernevendienst, oppasdienst, 

een een grote groep contactpersonen als signalering voor pastoraal werk. 

Verder is er een zeer actieve vrouwengroep die een aantal keren per jaar 

geld inzamelt door allerlei activiteiten, zoals fietsvakantieweek 

verkoopdagen etc.  
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Tenslotte is er ook nog veel aandacht voor jeugdwerk, zoals verwoord in 

het beleidsplan; 

 

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 

ontplooid worden.  

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 2016 is gekozen om ouders van kinderen die ongeveer 5-10 jaar 

geleden gedoopt zijn, te benaderen om actief deel te nemen aan de 

jeugddienst die in juni gehouden wordt, en/of deze dienst met hun 

gedoopte kind te bezoeken. In deze dienst staat centraal het afscheid van 

de kindernevendienst en het welkom bij de jeugdkerk. Ouders en 

kinderen worden zo gestimuleerd deel te nemen aan jeugdactiviteiten 

van de protestantse gemeente. 
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Hoofdstuk  2: Kerkrentmeesters 

Doelstelling 

De doelstelling is de kerkrentmeesterlijke taken jaarlijks middels een 

sluitende begroting mogelijk te maken. Belangrijke taken, naast de 

algemene, zijn ,instandhouding van de predikantsplaats en onderhoud 

kerkgebouw. Ook de exploitatie van de Hervormde begraafplaats 

behoort tot de taken. 

 

 Bron van inkomsten 

 

Belangrijke bron van inkomen is het zogenaamde levende geld, 

afkomstig uit de opbrengst van actie Kerkbalans en collecten.  

Verder worden inkomsten gegenereerd d.m.v. rente, huren en pachten.  

 

Gang van zaken 

De kerkbalans laat de laatste jaren een lichte daling zien. Dat is voor het 

college kerkrentmeesters reden geweest om te kijken waar en op welke 

wijze de inkomsten vergroot kunnen worden, dan wel de kosten 

verlaagd. Dat is een reden geweest om een stichting ten behoeve van 

exploitatie verenigingsgebouw De Delle op te richten.  
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Het bestuur van die stichting heeft de opdracht om de jaarexploitatie 

positief af te sluiten. Dat laatste betekent dat de begroting van de kerk 

daarmee ontlast wordt.  

In de Stichtingsakte is geregeld dat de kerk recht heeft op voortgezet 

gebruik, en dat eventuele activiteiten in De Delle geen activiteiten van 

de kerk mogen doorkruisen.  

De kerk en de stichting zullen een en ander  nog contractueel vast 

leggen. 

De begraafplaats is het laatste jaar behoorlijk opgeknapt, de exploitatie 

daarvan wordt bekostigd uit grafrechten. De administratie en registratie 

is volledig op orde. Jaarlijks wordt bijgehouden welk grafrecht verlopen 

is. De rechthebbende 

krijgt vervolgens de 

mogelijkheid om het 

grafrecht met 10 jaar te 

verlengen. 
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In bijzondere situaties, groot onderhoud, investeringen  wordt  niet 

tevergeefs een beroep gedaan op de Stichting Fundatie voor 

Hervormden Tubbergen. 

Perspectief 

Het aantal leden zal de komende jaren afnemen, het aandeel ouderen zal 

verder toenemen wat extra druk op het pastoraat zal geven. 

De huidige predikant stopt in 2017 

 

Het zal lastig zijn om de opbrengst kerkbalans op het huidige niveau te 

houden 

 

Visie 

Ten behoeve van de toenemende pastorale vraag vindt de kerkenraad het 

nodig dat er in de toekomst een fulltime predikant aangesteld wordt. 
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Om goed financieel beleid  te voeren zal het onderhoudsplan 

geactualiseerd worden en zal op grond daarvan reserveringen in de 

begroting en meerjarenbegroting op genomen worden 

 

Ten behoeve van een gezonde exploitatie zal er extra op ingezet worden 

om de kerkbalans eigentijds onder de aandacht van de leden te brengen. 

Verder zal het college kerkrentmeesters zich de komende tijd in spannen 

om een invulling te krijgen voor de wei bij de kerk. Wat extra geld gaat 

opleveren voor de exploitatie van de kerk.   

De tijdelijke overdracht in erfpacht van een 4 tal appartementen zal zorg 

dragen voor de extra financiële ruimte welke nodig is voor een sluitende 

begroting. 

 

Het college kerkrentmeesters heeft als voornoemde maatregelen 

gerealiseerd worden, vertrouwen in een gezonde toekomst van de 

Protestantse Gemeente Tubbergen 

 

Actieplan 

Het college kerkrentmeesters zal jaarlijks een actieplan vaststellen. 
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Hoofdstuk 3:  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: 

Zending en Diaconie 

 
 

Uitvoeringsplan ZWO commissie 2016 en verder.  

 

De komende jaren wil de commissie zich toeleggen op:  

 

 Samen met buurtgemeenten, Kleine Ring, zendingsactiviteiten     

en projecten ondersteunen en promoten in Ringsproak en tijdens 

kerkdiensten.  

 Jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren op genoemde  

werkterreinen, o.a. kledingacties voor Oost-Europa,   

kerstpakkettenactie voor Roemenië, project met   

buurtgemeenten. 

(tweejarig zendingsproject i.s.m. Kerk in Actie).  
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Hoofdstuk 4:  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.:  

 extra bloemen in de kerk i.g.v. meerdere zieken  

 verjaardagskaarten en presentjes voor bejaarden en 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 website. 

 renteloze leningen aan particulieren in probleemsituaties 

 beheer van de diaconale eigendommen (onroerend goed) 

 boodschappenmand actie (min. 4/jaar) voor alleenstaanden en 

gezinnen die leven rond het minimumloon evt. in samenwerking 

met PCI. 

 ondersteuning jeugdwerk, zoals bv. Sirkelslag Young en 

maandelijkse jeugdkerk 

 ondersteuning van de kindernevendienst en activiteiten, zoals 

kerstviering en Sirkelslag kids (zie foto volgende blz.)  

 plaatselijke ondersteuning van bejaarden en gehandicapten 

 

Gemiddeld zijn bij deze activiteiten 2 tot 5 mensen betrokken, waarbij 

de coördinatie berust bij de diaconie. 
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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 deel van de 

uitvoering op dit terrein voor haar rekening. 

 

Wat willen we doen.  

Informatie geven over alle projecten op de website en in de eredienst. 

De opbrengsten van de collectes zullen worden vermeld in de 

Ringsproak. Samen kerk zijn met alle colleges in de kerkenraad en 

gemeenteleden.  

 

Actiepunten. 

 Ondersteunen van projecten voor kinderen en jeugdleden, zoals 

kindernevendienst, projecten rond Kerst en Pasen, Sirkelslag, 

jeugddiensten en maandelijkse jeugdkerk.  

 Samenwerken met PCI, supermarkten en gemeenteleden voor de 

minima in de gemeente, d.m.v. boodschappenpakketten voor 

Kerst en Pasen.  
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 I.s.m. burgelijke gemeente, parochie en schuldhulpmaatje 

Almelo mogelijkheden zoeken om ook in Tubbergen 

schuldhulpmaatje op te zetten. Mensen daarvoor te werven en 

informeren over personen die een schuldhulpmaatje nodig 

kunnen hebben.  

 

 
 Ondersteunen diaconale projecten in binnen- en buitenland, 

ondersteund door plaatselijke hulpverleners, Kerk in Actie of 

PKN.  
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