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1 Inleiding
1.1 Geschiedenis
Het dorp Aduard ontstond eind 16e eeuw letterlijk op de puinhopen van de Cisterciënzer Abdij Sint
Bernardus (1192-1594), in zijn tijd het grootste klooster van Nederland. Na de ‘Reductie’ van de stad
Groningen in 1594 werden stad en ommelanden van Groningen protestant. Voor kloosters was toen
geen plaats meer, het land werd verpacht en de gebouwen geleidelijk aan afgebroken. Het nieuwe
dorp Aduard had een protestantse kerk en een school nodig. Beide werden gevestigd in de
voormalige ziekenzaal van het klooster, die zo als enig overblijfsel van het klooster bewaard is
gebleven. De lijst predikanten in deze ‘Abdijkerk’ laat zien dat de eerste predikant meteen in 1595
aantrad. Ook in Den Ham en Fransum werden protestantse gemeenten gevestigd, die echter al
vrijwel vanaf het begin gecombineerd waren. Het kerkje van Fransum is kort na 1200 gebouwd als
kapel voor de lekenbroeders van het klooster die op de voorwerken werkten. De kerkelijke gemeente
Aduard besloeg maar een klein gebied, alleen het oude dorp. Den Ham en Fransum waren in
oppervlak veel groter, maar hadden weinig leden. In 1970 fuseerden de Hervormde gemeenten van
Aduard en Den Ham-Fransum.
In de negentiende eeuw was een groot deel van de Groningse Hervormde predikanten, ook die in
Aduard, vrijzinnig van opvatting. Als reactie ontstond in Ulrum en kort erna in een groot aantal
andere gemeenten de Afscheiding (1834). In Aduard zelf vond geen Afscheiding plaats, maar in 1850
was het aantal afgescheidenen zo groot geworden dat een eigen gemeente gesticht werd met een
eigen kerkgebouw. In 1876 volgde een School met de Bijbel. In 1886 vond een tweede afsplitsing van
de Hervormde Kerk plaats, de Doleantie. In 1892 fuseerden Afgescheiden en Dolerende kerken
landelijk tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerk Aduard kreeg een
nieuw kerkgebouw, de Rehobothkerk, in 1913. De gemeente groeide voorspoedig, zodat in 1940 de
kerk moest worden vergroot tot zo’n 400 zitplaatsen. In 1945 vond echter een afsplitsing plaats. Een
vijftigtal kerkleden scheidde zich af en sloot zich aan bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Deze
kerk groeide voorspoedig door import, onder andere omdat ze vanaf 1985 een eigen basisschool
heeft gehad. Deze sloot in 2012 en om dezelfde reden – dalend leerlingenaantal – is de Openbare
basisschool in 2013 gefuseerd met de Christelijke tot de samenwerkingsschool ‘De Adeborg’.
Meer dan een eeuw lang was de verhouding tussen ‘lichte’ Hervormden en ‘zware’ Gereformeerden
in Aduard weinig hartelijk. Pas rond 1980 ontstond een voorzichtige toenadering die resulteerde in
jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten, gesprekskringen en kerkenraadsvergaderingen. De
landelijke Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken fuseerden in 2004 tot één Protestantse
Kerk Nederland. Voor kleine Hervormde gemeenten zoals Aduard bleek de nieuwe
traktementsregeling een grote tegenvaller, waardoor het voortbestaan op het spel kwam. Dit was
aanleiding om nadere aansluiting te zoeken. In 2007 werd een Federatiestuurgroep opgericht en een
Federatie van de twee gemeenten kwam in 2010 tot stand. De definitieve ‘vereniging’ tot
Protestantse Gemeente Aduard - Den Ham – Fransum vond plaats in 2016. De weg naar de fusie is
lang en lastig geweest, maar in de vele samensprekingen die nodig waren om de verschillen te
overbruggen zijn de twee gemeenten naar elkaar toe gegroeid.
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1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
In december 2018 verscheen de publicatie ‘Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en
christelijke gelovigheid’. Hierin wordt de nationale context geschetst waarbinnen wij plaatselijk ons
beleid voor de komende jaren formuleren. Deze beïnvloedt onze plaatselijke context (terwijl wij
deze andersom amper beïnvloeden). We moeten deze tendensen daarom in ogenschouw nemen bij
het formuleren van realistische beleidsvoornemens.
Hieronder een schets van de belangrijkste tendensen (en de oorzaken daarvan) die voornamelijk
aan het genoemde rapport zijn ontleend.
Nederland behoort tot de relatief meest geseculariseerde landen van Europa. In 2016 ging nog 38%
van de Nederlandse bevolking met enige regelmaat naar een kerk. Binnen de PKN is dit aantal tussen
2002 en 2016 met 13% afgenomen. Meer specifiek over de jeugd tussen 18 en 35 jaar: deze blijft
door de bank genomen vrijwel weg. Aan de andere kant: de jeugd die zich nog wel tot een kerk
rekent, wordt steeds kerkser en geloviger. Over christenmigranten: er zijn in 2016 1 miljoen
christenmigranten verspreid over 1000 kerken.
Ook de breuk met de kerk wordt radicaler: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken
weinig of niet aansluiten bij zijn eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen
vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese
landen zijn Nederlanders vaker voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.
In 2015 hekelt 37% van de kerkleden de ouderwetse opvattingen binnen de kerk, 23 % de
conflicten en 13% de passiviteit binnen het kerkelijk leven.
Uit de gesprekken met de kerkleiders blijkt dat zij enige onzekerheid hebben over de rol en de
toekomst van kerken. Enerzijds is men ervan overtuigd dat de behoefte aan zingeving blijft bestaan
en dat migranten mogelijk het geloof in Nederland kunnen revitaliseren. Anderzijds is het niet altijd
duidelijk hoe de kerk het best kan omgaan met de sterk gewijzigde omstandigheden en
secularisering.
Enkele citaten van de kerkleiders die enig licht proberen te werpen op de oorzaken van
bovenstaande ontwikkelingen:
- De mens is zichzelf meer centraal gaan stellen dan God;
- De mens is ongevoelig geworden voor geloof: bewondering en verwondering is uit ons leven
verdwenen;
- Er is sprake van de-institutionalisering: we worden minder snel lid ergens van, of het nu een
vakbond betreft, een sportclub of een kerk. Daarnaast hebben we meer de neiging om
individueel te zoeken naar antwoorden op existentiële vragen, dan om dat in groepsverband
te doen;
- We hebben afscheid genomen van autoriteit en gezag en daarmee ook van de daarmee
samenhangende tradities.
- Een al te rigoureuze scheiding tussen kerk en samenleving zal niet werken. Geloof moet niet
achter de voordeur blijven. In tegenstelling daartoe moeten we duidelijk maken dat het
geloof de samenleving iets heeft te bieden.
Omdat je mag verwachten dat genoemde landelijke ontwikkelingen zich zullen doorzetten, is het
zeer aannemelijk dat komende beleidsplannen andere speerpunten zullen formuleren dan eerdere.
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1.3 Informatie over de gemeente
1.3.1 Samenstelling ledenbestand
Op dit moment, einde 2019, is het aantal leden van onze gemeente 353. Dit aantal vertoont een
dalende lijn. Dit is te verklaren uit een aantal factoren
- De leeftijden liggen gemiddeld hoog. Dit komt overeen met de bevolkingssamenstelling van
het hele dorp.
- De meeste jongeren vertrekken rond hun 20e jaar voor studie of werk elders.
- Er is wel instroom van jonge gezinnen in het dorp maar slechts een klein deel wordt lid van
onze gemeente.
Een vergelijkbaar beeld zien we in de hele landelijke PKN.
In 2018 is op basis van onze ledengegevens een meerjarenprognose gemaakt voor 2017-2028. De
verdeling over de leeftijden is weergegeven in Figuur 1, de totalen in Tabel 1.
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Figuur 1 prognose 2017-2028
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Tabel 1

Het einde van de beleidsplanperiode ligt in 2024, het geschatte ledental is bepaald uit die voor 2017
en 2028.
1.3.2 Prognose financiën
De begroting 2020 vormt de basis voor de figuren 2 (inkomsten) en 3 (uitgaven). Het grootste deel
van de inkomsten betreffen de vrijwillige bijdragen van de leden van onze gemeente. Verdere
inkomsten hebben we uit de verhuur van 3 woningen en een aantal landerijen (pachtopbrengsten).
Het grootste deel van de uitgaven betreffen de kosten voor pastoraat. Daarnaast zijn er hoge kosten
voor gebruik van en onderhoud aan de gebouwen. We ramen hier in 2020 een bedrag voor van
ongeveer €42.000. Alle lasten van 2020 bij elkaar gaan inkomsten te boven, waardoor een tekort
ontstaat van €20.000. Dit tekort zal naar verwachting nog aanzienlijk toenemen door het dalende
ledental en de stijgende kosten. Willen we als gemeente kunnen blijven bestaan, dan moet er
structureel evenwicht komen tussen inkomsten en uitgaven. Voor de tijdsduur van het beleidsplan
zal worden gestreefd naar een sluitende begroting of naar een begroting met een acceptabel tekort.
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Figuur 3 Uitgaven
Figuur 2 Inkomsten
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2 Missie en Visie
Visie is verbonden met het woord visioen. Onze visie geeft een beeld van de toekomst. De
beschrijving van het verlangen, de bron en de weg geeft weer: Zo willen we met elkaar gemeente
zijn!
Het verlangen
In onze gemeente leeft een sterke wens om een gemeente te zijn waar mensen zich thuis voelen,
waar respect en ruimte is voor elkaar. Een gemeente waar we ons met elkaar verbonden voelen en
waar onderlinge betrokkenheid is. Een gemeente waar we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden.
De gemeente is een ontmoetingsplaats voor mensen met God en van mensen met elkaar.
Kernwoorden daarbij zijn openheid, ruimte en gastvrijheid, en daarnaast ook gesprek en de
bereidheid tot delen van wat ons bezielt. Door dienstbaar te zijn aan de samenleving kunnen wij deze
bezieling zichtbaar maken.

De bron
De oorsprong van het woord 'kerk' is het Griekse 'Kyriakè' (='van de Heer')
Daarom zijn we als kerk van Christus. We zijn volgelingen van Jezus, en delen het geloof van Jezus in
God als Schepper en Vader.
Water doet leven, maar hoe veel je ook drinkt, je krijgt altijd weer dorst. Jezus Christus maakt zichzelf
bekend als de Schenker van levend water1. Wie van dat water drinkt, zal nooit meer dorst hebben.
Christus is de Bron van waaruit wij mogen leven.
Het is van levensbelang dat we als gemeente en persoonlijk steeds weer teruggaan naar deze Bron.
Dan heeft onze gemeente toekomst en vitaliteit.
De weg
Openheid, gastvrijheid, respect en betrokkenheid zijn onontbeerlijk in onze gemeente. Openheid
hebben we nodig om elkaars geloofsopvattingen te respecteren en om samen het Heilig
Avondmaal/de Maaltijd van de Heer te vieren. Respect voor onderlinge verschillen oefenen we door
het geloofsgesprek met elkaar te blijven voeren en telkens opnieuw bereid te zijn om naar elkaar te
luisteren.
Onze gemeente wil meewerken aan het tot stand komen van een wereld van gerechtigheid, vrede en
heelheid in het perspectief van het Rijk van God.
Wij willen onze activiteiten zo vorm geven dat een ieder, ook niet-gemeenteleden, zich welkom voelt
en zich aangesproken voelt.

1

Joh 4
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3 Uitgangspunten voor beleid 2020-2024
Onmiskenbaar bestaat er een spanning tussen de maatschappelijke en materiële realiteit zoals
geschetst in de Inleiding, samen te vatten als ‘krimp’, en de geestelijke waarden die we voorstaan,
verwoord in Missie en Visie.
We zullen de gemeente zo moeten inrichten dat we ook met een kleinere groep geïnspireerd en
betrokken blijven. Continuïteit in eredienst en pastoraat zijn de eerste prioriteit. Het jeugdwerk
verdient meer aandacht. Wellicht kan verdergaande samenwerking op plaatselijk en regionaal niveau
onze taken verlichten. Aan de andere kant is een gezond financieel beleid een voorwaarde. Er moet
gestreefd worden naar een sluitende begroting. Het zal hiervoor nodig zijn in de planperiode
besluiten te nemen over het aanhouden en afstoten van gebouwen.
Deze uitgangspunten worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.

4 Beleidsvoornemens per werkveld
4.1 Kerkenraad
1. Onderzocht moet worden welke taken door niet-kerkenraadsleden kunnen
worden gedaan. Bestaande voorbeelden zijn bezoekwerk en collecteren, maar
voor meer taken moet dit mogelijk zijn.
2. Ambten kunnen als duobaan worden ingevuld.
3. De ingezette tendens tot samenwerking met andere gemeenten, zowel
plaatselijk als regionaal, dient te worden geïntensiveerd.
4. Een vrijwilligersbank opzetten en bijhouden(!) kan de inzet van alle
gemeenteleden mogelijk stimuleren en overzicht geven.
5. Afstemming en samenwerking met andere organisaties in het dorp is van belang.

4.2 Eredienst en kerkmuziek
1. Aanbevolen wordt een duidelijke structuur in de liturgie aan te houden, met
een vaste orde van dienst, liederen uit het Liedboek en begeleiding door orgel
of piano. In een aantal bijzondere diensten (b.v. 5-6 x per jaar) kunnen andere
vormen worden beproefd.
2. Aandacht en tijd wordt gevraagd voor de stiltemomenten in de dienst; aan het
begin, na de preek, bij de gebeden.
3. De cantorij heeft een functionele rol in de eredienst. Zij kan wellicht intensiever
worden ingezet door in de dienst nieuwe liederen uit het Liedboek te oefenen.
4. Met het oog op de continuïteit is het van belang dat de eigen predikant vaak
voorgaat.
5. We moeten ons bezinnen over de manier waarop we de kinderen en jeugd
meer kunnen betrekken bij de eredienst.
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4.3 Pastoraat
1. Bevorderen van het onderlinge contact.
2. Mogelijkheden scheppen voor het geloofsgesprek.
3. Pastoraal bezoek bij ziekte en andere omstandigheden is en blijft belangrijk.
Het kan gedaan worden door zowel door predikant of ouderling als door
gemeenteleden onderling.
4. Wij moeten proberen contact te houden met gemeenteleden die kerkelijk
minder betrokken zijn geraakt.

4.4 Diaconaat
1. Dichtbij proberen we zoveel mogelijk signalen voor hulp en vragen op te vangen.
We doen dit met andere organisaties in ons dorp en directe omgeving. Het
Platform Westerkwartier is hierbij een belangrijke organisatie waar alle
diaconieën uit de regio informatie uitwisselen en hulp aan mensen wordt
gecoördineerd. Verder wordt de Voedselbank financieel en met goederen
gesteund.
2. Veraf dragen we structureel bij aan projecten in andere landen
(Werelddiaconaat) en projecten uitgezocht door de diaconie. Ook noodhulp (o.a.
bij rampen) hoort bij het diaconale werk.
3. Deze projecten moeten goed gecommuniceerd worden naar de gemeente zodat
men op de hoogte is waar het geld aan besteed wordt.
4. Binnen onze eigen gemeente werken de diakenen mee aan het Avondmaal en
andere erediensten.
5. Schoenendoosactie en fruitmanden rondbrengen worden actief ondersteund.

4.5 Jeugdwerk
1. Kindernevendienst (4-12 jaar), jeugdkerk (12-16) en clubs/soos (11-16) moeten
bevorderd en gekoesterd worden.
2. Een geschikte huisvesting voor de jeugdactiviteiten is belangrijk.
3. We moeten blijven nagaan of een oppasdienst (0-3 jaar) gewenst is.
4. Nieuwe mogelijkheden moeten worden gezocht voor activiteiten voor de
‘oudere jongeren’, 16+.4.5.5:
5. Contact tussen jeugdwerk en kerkenraad, in beide richtingen, moet bevorderd
worden.
6. We blijven zoeken naar samenwerking, o.a. met de GKV.

4.6 Communicatie
1. Een goede communicatie is voor alle organen van de gemeente (KR, CvK,
jeugdcommissie etc.) van groot belang. Bij ieder te nemen besluit dienen twee
dingen worden overwogen: 1) Weten wij voldoende wat de wensen en
gevoelens in de gemeente zijn? 2) Langs welke kanalen communiceren wij ons
besluit naar de gemeente?
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2. Er zijn diverse kanalen: afkondigingen, De Schakel, website, sociale media. Het
verdient aanbeveling om daar een apart taakgroepje voor in te stellen.

4.7 Kerk in het dorp
1. De gemeente zal rekening moeten houden met het maatschappelijk gegeven
dat steeds minder mensen kerklid zijn. De gemeente moet regelmatig (1-2x
per jaar) activiteiten organiseren, of daaraan meewerken, die bestemd zijn
voor het hele dorp.
2. Overwogen kan worden regelmatig stiltebijeenkomsten in de kerk te
organiseren.
3. Bij ingrijpende gebeurtenissen in het dorp of in de wereld zou de kerk open
moeten zijn voor hen die troost zoeken.

4.8 Gemeenteopbouw
1. Het geloofsgesprek bevorderen. Dit kan in de vorm van een leerhuis of
bijbelstudiegroep, of vrijer, als in een Groothuisbezoek. Ook andere vormen zijn
mogelijk het proberen waard, bijvoorbeeld gesprekken na de dienst.
2. Gelegenheden bevorderen voor ongedwongen samenzijn. Doordat we uit twee
gemeenschappen zijn samengesteld kennen we elkaar over en weer niet zo
goed. Bestaande voorbeelden zijn Startweekend, koffiedrinken, Paasontbijt,
rommelmarkt, diaconale projecten.
3. Ook hier zou het mooi zijn als er meer contacten tussen jongeren en ouderen
zouden komen.

4.9 Financiën en beheer
1. Vereist voor een gezond financieel beheer is dat inkomsten en uitgaven in
evenwicht zijn. Door de dalende inkomsten, wegens het teruglopend ledental, is
vermindering van de uitgaven noodzakelijk.
2. In de huidige situatie is het van belang dat de gemeente een eigen predikant
houdt. Daarom hebben uitgaven voor het pastoraat voorrang boven die voor de
gebouwen. Dat neemt niet weg dat bij een toekomstige vacature de taakomvang
van een nieuwe predikant heroverwogen zou moeten worden.
3. Door de recente fusie heeft de gemeente een teveel aan gebouwen: twee
kerken, twee verenigingsgebouwen en drie woningen. Aangezien de kosten voor
bouwkundig onderhoud zwaar drukken op de begroting, zal het waarschijnlijk
nodig zijn hiervan een deel af te stoten.
4. Bij de functie van de verenigingsgebouwen moeten we ons afvragen in hoeverre
ze nodig zijn voor de kerkgebonden activiteiten en in hoeverre voor nietkerkelijke gebruikers.
5. Het moet mogelijk zijn gebruik van zaalruimte op basis van zelfbediening toe te
staan.
6. Bij afstoting van gebouwen zal de herbestemming nadrukkelijk in beschouwing
moeten worden genomen.
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7. Mogelijkheden om te investeren in verduurzaming moeten worden onderzocht,
om financiële redenen en om overwegingen van goed rentmeesterschap.

5 Bijlagen
Bijlage 1 Organogram
Wordt nog aangepast

Bijlage 2 Uitwerking
Bij het uitwerken van de beleidsvoornemens moet steeds aan de volgende punten aandacht worden
geschonken:






Vereist deze activiteit aanpassing van de organisatie?
Zijn hiervoor vrijwilligers nodig en beschikbaar?
Is voor dit plan inzet van beroepskrachten noodzakelijk? Past dit binnen de omvang van hun
aanstelling?
Wat zijn de financiële consequenties?
In welk gebouw moet deze activiteit plaats vinden?
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