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Beleidsvisie 2016-2021  

 

De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor 

de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. 

Bij de voorbereiding hebben ds. G. Kajim, leden van de ambtsgroepen en het 

moderamen intensief samengewerkt en zijn de leden van de Gemeente meerdere 

keren betrokken. 

Opnieuw hebben we ons afgevraagd: 

 

a.  Wie zijn wij? 

 

De Protestantse Wijkgemeente Emmermeer wil in woord en daad, in verkondiging en 

dienstbaarheid en in sacramenten onderdeel zijn van de Algemene Christelijke Kerk en 

wil een gemeente zijn die leeft vanuit de woorden en daden van haar hoofd Jezus 

Christus, zoon van God, verlosser. 

De leden van de gemeente, geroepen om in liefde naar elkaar om te zien en elkaar te 

bemoedigen waar nodig, dragen hier met elkaar verantwoording voor. 

Er is ruimte voor ieders denken, doen en inbreng, ongeacht, geslacht kleur ras of 

geaardheid.  

 

En zeggen: 

 

b.  Wij streven er naar om een gemeente te zijn: 

 

- Die zich verbonden weet met de weg en wil van Jezus Christus, waarover in de Bijbel, 

als vindplaats van Gods woord te lezen is, en die, open voor het werk van de Heilige 

Geest, zijn lichaam wil zijn door proberen als leerlingen te worden en Jezus na te 

volgen. 

- Die oog en hart heeft voor de nabije en verre naaste.  Een gastvrije Herberg is, waar 

ieder naar binnen loopt en zich thuis voelt, een kerk niet alleen op zondag. 

- Die haar geloof deelt met iedereen in deze gemeente, en die samen op zoek gaat 

om het geloof te verdiepen. 

- Die actuele kerkdiensten aanbiedt, tot eer van God en tot opbouw van alle 

gemeenteleden, van jong tot oud. 

- Die luistert naar ideeën en opvattingen van haar leden en voluit ruimte geeft aan 

jeugd en jonge gezinnen en met ze meedenkt in beleving en geloofsopvoeding. 

- Die een warm en liefdevol pastoraat heeft dat luistert naar de gemeenteleden en 

aandacht schenkt aan iedereen, ook aan hen die aan de rand staan. 

- Die een diaconaat kent dat in en buiten de eigen gemeente helpt in woord en daad. 
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Organisatie: 

De PKN wijkgemeente Ichthus is een onderdeel van de Protestantse Gemeente 

Emmen. De wijkgemeente Ichthus bestaat uit 9 wijken. Het streven is om een ouderling 

en diaken per wijk te hebben.  

Vanuit de PGEmmen is de wijkgemeente Ichthus toebedeeld met een predikantsplaats 

voor 0,8 FTE. Deze predikantsplaats kan door maximaal 2 predikanten ingevuld worden. 

Indien de predikantsplaats door twee predikanten wordt ingevuld, vindt er een 

verdeling per predikant gemaakt.  

De wijkgemeente Ichthus is organisatorisch als volgt ingedeeld: 

 

1. Het moderamen. 

Het moderamen bestaat uit 4 personen, waaronder een voorzitter en een scriba. Als de 

predikantsplaats is ingevuld door 2 predikanten maakt 1 predikant deel uit van het 

moderamen. Buiten de predikant worden de leden van het moderamen benoemd 

met instemming van de Grote Kerkenraad.   

Vanuit het moderamen worden 2 leden benoemd die de wijkgemeente Ichthus 

vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad van de PGEmmen. Deze 

vertegenwoordiging kan ook worden ingevuld zoals beschreven onder ‘Kleine 

Kerkenraad’.  

 Het moderamen vergadert in principe 1x per 6 weken en bereidt de vergadering voor 

van de Kleine Kerkenraad. Het moderamen is bevoegd bij spoedeisende zaken 

besluiten te nemen.  

De besluiten die het moderamen neemt, worden medegedeeld tijdens de vergadering 

van de Kleine Kerkenraad. Het moderamen legt verantwoording af aan de Kleine- en 

Grote Kerk.  

 

2. Kleine Kerkenraad 

De Kleine Kerkenraad van de wijkgemeente bestaat uit het moderamen en leden van 

alle ambtsgroepen, alsmede een afgevaardigde naar de Raad van Kerken in Emmen , 

de voorzitter/contactpersoon van jeugd- en jongerenwerk op uitnodiging en op eigen 

initiatief, betreffende zaken aangaande  jeugd- en jongerenwerk en de predikant.  Als 

de predikantsplaats is ingevuld door 2 predikanten dan maakt de predikant die geen 

lid is van het moderamen deel uit van de Kleine Kerkenraad. 

Als de afvaardiging naar de AK niet ingevuld wordt door het moderamen, kan een 

ambtsdrager worden benoemd als vertegenwoordiger naar de AK. Deze ambtsdrager 

maakt tevens deel uit van de Kleine Kerkenraad.  

De Kleine Kerkenraad vergadert in principe 1x per 6 weken en van de vergadering 

wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ook ter beschikking gesteld aan de 

‘Grote Kerkenraad’.  
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3. Grote Kerkenraad 

De Grote Kerkenraad van de wijkgemeente bestaat uit alle ambtsdragers en predikant 

en is eindverantwoordelijk voor alle genomen besluiten. Zodra de ambtsgroep 

kerkrentmeesters (WrK) de begroting en jaarrekening gereed hebben worden deze 

besproken/vastgesteld in de vergadering van de Grote Kerkenraad. Voorts wordt 

jaarlijks de beleidsvisie geëvalueerd in de vergadering.  

De voorzitter en scriba van het moderamen vervullen deze functie ook in deze 

kerkenraad. De grote kerkenraad vergadert 3x per jaar, waar een gedeelte van de 

vergadering wordt ingevuld door bezinning.  
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Ambtsgroepen 

De wijkgemeente Ichthus kent de volgende ambtsgroepen:  

 

 Pastoraat 

De ambtsgroep pastoraat bestaat uit alle wijkouderlingen en de predikant. Indien de 

predikantsplaats door 2 predikanten wordt ingevuld, wordt de vergadering in overleg 

bezocht.  

Door de ambtsgroep wordt een voorzitter gekozen. Secretariaat kan door onderling 

overleg worden ingevuld. De ambtsgroep pastoraat vergadert ca. 6x per jaar.  

De taken/verantwoordelijkheden van de ambtsgroep Pastoraat zijn: 

a. Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht voor elkaar hulp verlenen 

aan elkaar enz.  

b. Pastoraat als gemeente opbouwwerk: het bezoekwerk door ouderlingen, diakenen 

of contactpersonen. 

c. Gespecialiseerd pastoraat: contact bijzondere of specifieke omstandigheden zoals 

ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijk gesprekken, veelal de taak van 

predikant en pastoraalwerker.  

 

Diaconie 

De ambtsgroep diaconie bestaat uit alle diakenen en de predikant. Indien de 

predikantsplaats door 2 predikanten wordt ingevuld, wordt de vergadering in overleg 

bezocht.  Door de ambtsgroep wordt een voorzitter gekozen. Secretariaat kan door 

onderling overleg worden ingevuld.  Vanuit de ambtsgroep diaconie wordt een diaken 

gekozen als afgevaardigde naar de CvD. (College van Diakenen)  

De ambtsgroep diaconie vergadert ca. 6x per jaar. 

De taken/verantwoordelijkheden van de ambtsgroep diaconie zijn:  

De gemeente stimuleren op het diaconale vlak. 

Het omzien naar zorgbehoevende gemeenteleden voor zover dit op het diaconale 

vlak ligt. Wanneer in de zorg niet door de kerkelijke gemeente kan worden voorzien 

legt de wijkdiaken contact waar mogelijk met andere organisaties.  

Tot de werkzaamheden van de ambtsgroep diaconie behoren ook: Wereldwinkel, 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), Heilig Avondmaal 

(H.A.) Helpende Hand en Kerkauto.  

 

Kerkrentmeesters 

De ambtsgroep kerkrentmeesters  (WrK)  bestaat uit ouderling kerkrentmeesters en 

eventueel aangevuld door een lid/leden van de wijkgemeente.  

Door de ambtsgroep wordt een voorzitter gekozen. Secretariaat kan door onderling 

overleg worden ingevuld.  Vanuit de ambtsgroep kerkrentmeesters wordt een 

ouderling kerkrentmeester gekozen als afgevaardigde naar de CvK (College van 

kerkrentmeesters)  

De ambtsgroep kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor alle financiële zaken in de 

wijkgemeente voor zover niet van diaconale aard is.  

De ambtsgroep kerkrentmeesters vergadert ca. 6x per jaar.  
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Tot de taken/verantwoordelijkheden van de ambtsgroep kerkrentmeesters behoren: 

- Kerkbalans 

- Begroting en Jaarrekening 

- Wijkkas  

- Ledenadministratie  

- Kerktelefoon 

- Kosters 

- Schoonmaken kerk 

- Tuinonderhoud  

- Verhuur ruimten in Ichthus  

Ontmoeting en Inspiratie 

De commissie ontmoeting en inspiratie zorgt er voor dat binnen de wijkgemeente 

mogelijkheden worden geboden voor verdieping, bezinning, het opdoen van inspiratie 

en ontmoeting. Door middel van lezingen, gesprekken, leerhuizen wordt er gebouwd 

aan een levende gemeente van Jezus Christus.  

De predikanten zijn ook vertegenwoordigd in de commissie en de predikant die zitting 

heeft in de kleine kerkenraad, is vertegenwoordigd vanuit de kleine kerkenraad.  

Tevens is een lid van deze commissie vertegenwoordigd in de  commissie ontmoeting 

en inspiratie PGEmmen.  

 

Taakgroep 

Jeugd- en jongerenwerk 

De voorzitter/contactpersoon van jeugd- en jongerenwerk is op uitnodiging of op eigen 

initiatief in de vergadering van de kleine kerkenraad aanwezig. (zie ook kleine 

kerkenraad)  

Onder jeugd- en jongerenwerk vallen: 

- Clubs 

- KND 

- Crèche  

Jeugd- en Jongerenwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kleine kerkenraad.  

Overig 

Erediensten  

Door de scriba van het moderamen wordt een rooster opgesteld voor dienstdoende 

ambtsdragers tijdens de erediensten.  

Per eredienst worden 2 ouderlingen en 2 diakenen ingepland. Indien er een Heilig 

Avondmaal (H.A.) viering is, wordt dit aantal uitgebreid.  

Onder verantwoordelijkheid van de Grote Kerkenraad wordt door het moderamen een 

preekvoorziener aangewezen.  

De erediensten worden begeleid door een organist/pianist. Dit wordt verzorgd door 

een coördinator. Op verzoek van de (gast) predikant kan er ook een andere muzikale 

begeleiding zijn. 

De Bijbellezing is uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op verzoek van de (gast)predikant is het 

mogelijk uit een andere Bijbel te lezen.  

Per eredienst wordt een bloemengroet verzorgd. In principe is de 2e  dienstdoende 

ouderling verantwoordelijk voor de bezorging.  

De erediensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Grote Kerkenraad.  
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Communicatie.  

 

Communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van het moderamen. 

 

Intern 

- Zondagsbrief de Schakel  

De mededelingenbrief ‘de schakel’ wordt iedere zondag uitgereikt vooraf aan de 

eredienst,  

Hierin wordt ook de liturgie opgenomen.  

 - Notuleren en Verslaglegging 

De kerkenraad en (ambts) groepen maken verslagen van hun vergaderingen. De 

verslagen van de vergaderingen van de ambtsgroepen worden naar de scriba 

gestuurd.  

De verslagen van de Grote en Kleine Kerkenraad, Diaconie en Kerkrentmeesters 

worden door de notulist ook gestuurd naar het digitale archief. (kerkelijk bureau).  

- Correspondentie 

Brieven, die verstuurd worden door de (ambts)groepen/taakgroep, hiervan wordt ook 

een kopie naar de scriba van de kerkenraad gestuurd. Indien het om beleidszaken 

gaat, stuurt de ambtsgroep/taakgroep de brief vooraf ter beoordeling naar het 

moderamen.  

De vertegenwoordiging naar de Algemene Kerkenraad doet mondeling verslag van 

deze vergaderingen in de wijkkerkenraadsvergadering.  

- Artikelen voor het kerkblad ‘Op Weg’ worden via de wijkredactie naar de redactie 

van ‘Op Weg’ gestuurd. 

- Jaarlijks is er in de maand april door het moderamen een overleg met de 

‘preekvoorziener’. 

 

Extern 

- Website 

De web redactie is verantwoordelijk voor het actueel houden van de site. Het 

aanstellen van de wijkredactie is de verantwoordelijkheid van de kleine kerkenraad.  

- Informatie naar de weekbladen, wijkkrantje enz. wordt, alvorens te versturen, ter 

beoordeling aan het moderamen aangeboden.  

- Sociale Media  

Van gemeenteleden wordt verwacht dat indien foto´s en/of artikelen van kerkelijke 

activiteiten gepubliceerd worden, de regels van privacy in acht worden genomen en 

de fatsoensnorm niet wordt overtreden.  
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Speerpunten beleidsvisie 2016-2021  
 

Jeugd en Jonge gezinnen: 

 Speciale aandacht besteden aan de groep 'jonge gezinnen’  

al dan niet met kinderen en aan alle jongvolwassenen; trachten hun (kerkelijke) 

betrokkenheid te vergroten; onderzoek te doen naar hun motivatie ten aanzien van 

hun al dan niet geuite betrokkenheid bij de christelijke gemeente.  

 Bij het Jeugdwerk aan de slag gaan met de Golden Circle voor het Jeugdwerk, zoals 

die in seizoen 2015/2016 is samengesteld Emmen breed 

 Samenwerking met de Groen van Prinstererschool  

Het verwoorden en doorgeven van je geloof: 

 Al het goede waarmee de Ichthus gemeente is gezegend, in dankbaarheid,  

behoeden, behouden en – waar mogelijk en wenselijk – uitbreiden. 

 Individuele gemeenteleden helpen en ondersteunen bij het verwoorden  

en uitdragen van hun persoonlijk geloof. 

 De gemeente voortdurend op haar missionaire opdracht wijzen. 

Kerk in de Wijk: 

 Zoeken naar verbindingen met wat er in de wijkplatforms gebeurt.  

Hierin kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.           

Ook speciale aandacht voor mensen die eenzaam en alleenstaand zijn 

 Midden in de maatschappij staan, verantwoordelijkheid nemen 

Samenwerking:  

 Samenwerking binnen PGE verband. 

 Zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met andere wijken.  

 Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, o.a. oecumenische diensten en 

vesperdiensten in de stille week met de Paulusparochie. 

Investeren in kleine gemeenschappen: 

 Komen tot de instelling van kleinere verbanden (‘deel – of huisgroepen’)  

waar binnen de veilige en vertrouwde omgeving de deelnemers relationeel dichtbij 

elkaar kunnen komen; gebed en Bijbelstudie zullen hun functie hebben  bij de 

geloofsopbouw en het uitwisselen van de persoonlijke geloofsbeleving. 

Geloofsbeleving: 

 Voortgaan met het investeren in geloofsopbouw met daarbij speciale aandacht voor 

de beleving van de stilte zoals: 

  Meditatie, reflectie en gebed. 

Gastvrijheid (vergroten) ook naar buiten  

 Bij mensen op bezoek komen. 

Ontmoeting & Inspiratie (V&T) 

 (Geloofsopbouw)  

Iets in de geest van de zevensprong met betrokkenheid van de predikanten. 

Meer opleiden/begeleiden, toerusten voor hun taak, zoeken naar gaven en talenten in de 

gemeente en die zo goed mogelijk inzetten  

 
 

Genoemde speerpunten zijn in samenspraak met de leden van de wijkgemeente 

Ichthus tot stand gekomen en beoordeeld. Vanuit de lijst met speerpunten zullen 

jaarlijks door de Grote Kerkenraad speerpunten worden gekozen als beleid voor het 

komende seizoen. 

 

Emmen, oktober 2016  


