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Beleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente
Stadskanaal  2012-2017

WIE zijn we?
WAT kunnen we?
WAAR willen we naar toe?

1. Inleiding.
De Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal is opgericht in 1857, eerst als filiaalgemeente van
Wildervank, maar sinds 1864 als zelfstandige gemeente en vanaf 1875 een eigen kerkgebouw
Van de provincie Groningen horen de gemeente Stadskanaal en van de gemeente Vlagtwedde het
dorp Ter Apel bij onze kerkelijke gemeente. Van de provincie Drenthe (in Drenthe is geen enkele
Lutherse kerk) hoort een groot deel bij onze gemeente (Emmen, Beilen, Assen, Gieten). Zie kaart op
de voorzijde.

2. Wie zijn we en wat is belangrijk voor ons?
Wij zijn een gemeenschap die rondom het Woord bijeenkomt en die inspirerend wil zijn voor elkaar en
voor anderen. Mensen die door en met hun geloven en vertrouwen in beweging zijn en willen blijven.
We zijn een gemeente van Jezus Christus waar iedereen welkom is. In onze gemeente willen wij het
licht van het evangelie van Jezus Christus met elkaar delen.
De combinatie van verkondiging en ontmoeting vormt de rode draad in het gemeenteleven. Dit wordt
vooral zichtbaar in onze diensten op zondag, maar uiteraard ook in de andere activiteiten van onze
gemeente.
De gemeente weet zich sterk verbonden met de Lutherse traditie. De liturgie speelt daarin een grote
rol.
Wij willen zo lang mogelijk een zelfstandige Lutherse gemeente blijven, omdat wij het belangrijk
vinden dat onze Lutherse traditie binnen de Protestantse kerk Nederland in Stadskanaal en omstreken
herkenbaar blijft.

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
Aan een strategisch beleid ligt een sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen analyse ten grondslag.
Sterktes en zwaktes zijn die gegevenheden of ontwikkelingen waar de gemeente zelf invloed op kan
uitoefenen. Het zijn interne aangelegenheden.

Als sterktes kunnen de volgende punten worden genoemd:
- kleine hechte gemeente
- flexibel
- open
- elke zondag dienst
- hechte vrouwenvereniging
- korte beslissingslijnen, snelle communikatie.

Als belangrijkste zwaktes worden opgemerkt:
- sterk vergrijzende gemeente
- kleine gemeente
- zeer groot kerkelijk gebied
- kleine kerkenraad
- geen eigen predikant
- kerkgebouw heeft veel trappen.
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Op kansen en bedreigingen heeft de gemeente niet of nauwelijks invloed. Dit zijn namelijk externe
factoren.

De kansen voor de gemeente zijn:
- enige Lutherse kerk in Stadskanaal e.o.
- samenwerking met andere Lutherse gemeenten in de provincie Groningen.
- samenwerking met de kleine Doopsgezinde gemeente Stadskanaal.

De belangrijkste bedreigingen vormen:
- Regelgeving van de PKN
- Afdracht aan PKN
- toenemende kosten.

3. Wat doen (kunnen) we en waar willen we naartoe?

Om concreet in beeld te brengen wie we zijn, wat we doen (IST) en wat we willen doen (SOLL),
kiezen we voor een indeling in 4 werkvelden of onderdelen.
a. vieren
b. dienen
c. leren
d. gemeenschap.

Naast een momentopname van hoe de zaken er nu bij ons voorstaan, zal per werkveld ook aan bod
komen wat onze visie is en waar we naar toe willen werken in de komende periode.

a. Vieren

IST
De viering op zondag vormt het hart van onze gemeente.  Dat deze doorgang vindt heeft grote
prioriteit bij ons. De herkenbaarheid van de liturgie draagt bij aan de beleving van de dienst. Het
vieren op zondag wordt ervaren als een rustpunt, een bezinning op het alledaagse leven.
Het zingen van liederen en de muziek in het algemeen nemen een belangrijke plaats in. Juist in de
liturgie en de muziek herkennen we het eer brengen aan God, wat een eredienst toch allereerst hoort
te zijn.

Belangrijk is ook het gemeenschappelijke koffiedrinken na de viering, waar de ontmoeting tussen
gemeenteleden verder gestalte krijgt. Zo ontstaat een sterke vorm van onderling pastoraat. Ook de
dienstdoende voorganger is hierbij aanwezig wat heel belangrijk is voor de gesprekken.

We vieren in principe elke zondag om 9.30 uur een dienst in onze kerk, waarbij we de liturgie van het
Lutherse dienstboek volgen. De gastpredikanten volgen ook het Luthers leesrooster en de Lutherse
liturgie.
Tussen de 10 en 25 gemeenteleden bezoeken regelmatig de viering.
De gemeenschap van brood en wijn vieren wij in de regel 1 x keer per twee maand. Ook kinderen
mogen aan het Heilig Avondmaal deelnemen. We gaan ervan uit dat de Heer aan zijn tafel noodt,
daar kan geen mens tussen staan.
Als er een vijfde zondag in de maand is vieren wij een gezamenlijke dienst met alle Lutherse
gemeenten in de provincie Groningen. Ook hier wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

We vieren de Paascyclus, beginnende met Witte Donderdag (Heilig Avondmaal), Goede Vrijdag
(Passiedienst) en Paasochtend.
Daarnaast natuurlijk Hemelvaart (vesper), Pinksteren, Trinitatis en Kerst.
Op oudjaarsavond hebben we een vesper.

De actieve deelname van ambtsdragers en gemeenteleden in de viering wordt belangrijk geacht. We
maken samen als gemeente de dienst uit.
Een ambtsdrager of een ander gemeentelid doet de afkondigingen, en kan in overleg met de
voorganger een lezing doen.
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Bij verhindering van de voorganger, of indien er geen voorganger beschikbaar is, leidt de kerkenraad
de dienst, waarbij de preek verkregen wordt van een andere voorganger.
Ook kunnen we een zangdienst of themadienst organiseren.
Bij plotselinge verhindering van de voorganger, zorgt de kerkenraad dat de dienst toch doorgaat,
waarvoor we enkele diensten (Lutherse liturgie met lezingen en preek) beschikbaar hebben.

1x jaar houden we een gemeentedag (voor of na de zomervakantie) waarbij een groepje leden van
onze gemeente samen met dienstdoende predikant een thema kiest en uitwerkt.

SOLL
1. Vieringen die met enige regelmaat met meerdere mensen samen worden voorbereid.

(betrokkenheid en inbreng gemeente vergroten);
2. Het behouden en vruchtbaar maken van specifieke elementen van de lutherse traditie voor de

vieringen.
3. Meer en gevarieerder gebruik van (kerk)muzikale elementen tijdens de vieringen.
4. Het meer naar buiten brengen van hoe waardevol de vieringen bij ons kunnen zijn;
5. Het onderhouden van een ophaaldienst, zodat allen die willen vieren ook kunnen vieren.

b. Dienen

IST
Als gemeente hebben we oog voor de noden van de naaste en de vreemdeling, dichtbij en ver weg.
Via het kerkblad geven wij aan waarvoor de collecte bestemd is en tevens bij de afkondigingen.
De diaconie ondersteunt speciaal het Garudahuis op Bali.

SOLL
De diaconale betrokkenheid van onze gemeente verbeteren, door nog meer het Garudahuis te
promoten.

c. Leren

IST
Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van catechisatie, leerhuizen enz.
Wel is de mogelijkheid aanwezig om dit te organiseren waarbij enkelen van de regelmatig bij ons
voorgaande predikanten dit willen houden.

SOLL
Kijken wat de mogelijkheden zijn in samenwerking met de Noordelijke regio en/of PKN Stadskanaal
en/of Doopsgezinde gemeente Stadskanaal.

d. Gemeenschap

IST
De Lutherse Gemeente Stadskanaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn in
PKN verband een relatief kleine gemeente met circa 45 leden en circa 32 doopleden. Voor de
komende jaren is besloten om zo veel mogelijk zelfstandig verder te gaan omdat zo’n kleine groep
vanuit zo’n uitgestrekt gebied volkomen verloren gaat in een fusieverband.

a. Leiding en organisatie
Het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente is de kerkenraad.
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. De belangrijkste communicatielijnen intern en extern
lopen via de kerkenraad. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 4 mensen. (1 ouderling, 1
ouderling kerkrentmeester en 2 diakenen).
Momenteel hebben we een consulent die predikant is van de Evangelisch Lutherse gemeente
Groningen.
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Gemeentevergaderingen worden bij hoge uitzondering op een avond gehouden omdat veel ouderen
’s avonds niet meer de deur uit gaan. Normaal gesproken worden zaken met de gemeente besproken
tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst.
Ook financiële jaarverslagen worden tijdens dit koffiedrinken behandeld.

We vallen onder de classis “Oost-Groningen” (hoewel het grootste deel van onze gemeente in
Drenthe ligt) en we gaan naar alle classisvergaderingen. Het is erg belangrijk om je stem te laten
horen als enige Lutherse gemeente binnen de overmacht van Hervormd, Gereformeerd en PKN.

b. Pastoraat
Het pastoraat is in onze gemeente als volgt georganiseerd. Enkele kerkenraadsleden gaan op stap
om namens onze gemeente contact te houden met oudere gemeenteleden.
Op verzoek van de kerkenraad en/of gemeenteleden, wordt een naburig predikant verzocht om een
pastoraal bezoek te brengen.
Op de kerkenraadsvergadering is ruimte om informatie uit te wisselen betreffende de afstemming van
het pastoraat.

c. Laagdrempelige activiteiten
De Lutherse damesclub bestaat uit een hecht groepje dames dat al jaren bij elkaar komt en uitjes
organiseert. Het is een zelfstandig draaiende kring, die in de regel een keer per maand bijeen komt en
nog ongeveer 12 leden telt.
Momenteel wordt regelmatig in het bejaardencentrum Maarsheerd een bijeenkomst georganiseerd
omdat hier enkele leden wonen die slecht ter been zijn.
Verder wordt er in samenwerking met de Lutheranen uit het Noorden van Nederland (Overijssel,
Drenthe Friesland, Groningen) een buitendag georganiseerd op Trinitatis.

d. Betreffende de kerkrentmeester.
De centrale locatie in ons gemeenteleven vormt het kleine kerkgebouw met het daaronder de
Lutherzaal.
Het kerkgebouw dateert uit het jaar 1875 en is in 1966 volledig gemoderniseerd en in 2001
gerenoveerd.
Het orgel is in 2008 helemaal up-to-date gemaakt.
Het kerkgebouw en de Lutherzaal verkeren in een redelijk goede staat van onderhoud.
De Lutherzaal wordt af en toe verhuurd aan derden.
Toch nemen de kosten toe en de inkomsten nemen af.

e. Communicatie
Een belangrijke spil in de communicatie van onze gemeente vormt ons kerkblad “De Kerkklok”.  Dit
verschijnt ca 8x per jaar in een oplage van 170 exemplaren. Behalve de eigen leden wordt het
gelezen door heel Luthers Nederland en predikanten die regelmatig diensten leiden in onze
gemeente. We krijgen vaak waarderende woorden voor dit blad. Voor leden die niet meer ter kerke
kunnen komen is het een blijvende schakel met de gemeente.
De inhoud wordt door een aantal gemeente leden gemaakt en in eigen beheer afgedrukt.

Veel van deze informatie is tegenwoordig ook op onze website (www.elg-stadskanaal.nl) te vinden,
die door onze webmaster zo actueel mogelijk wordt gehouden. Ook deze website is door de
uitgebreide informatie zeer geliefd. Ook veel informatie over het “Luthers eigene” is hier te vinden.

Jaarlijks hebben we een stand op de “Evangeliemarkt” in het centrum van Stadskanaal. Alle kerken
van Stadskanaal werken hier samen en presenteren zich hier. Een unicum in Nederland. Ook hier zijn
we actief betrokken bij de organisatie.

In het kerkblad van de PKN-kerken in Stadskanaal staan onze diensten vermeld.

Ook stellen wij onze kerk beschikbaar voor de wereldgebedsdagdienst in Stadskanaal, welke 1x jaar
wordt gehouden.

In het bejaardencentrum “Maarsheerd” wordt elke maand een dienst gehouden door 1 van de kerken
in Stadskanaal; ook hier organiseren wij 1x jaar een (middag) dienst. Wij volgen dan de Lutherse
liturgie.
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SOLL
1. doorgaan met de huidige activiteiten.
2. nog meer bekendheid geven aan het Luthers erfgoed:

- door in de beleidscommissie mee te doen aan het maken van plannen en uitwerken.
- door onze diensten in de kranten te vermelden
- door artikelen in het krantje van de PKN gemeente Stadskanaal te publiceren.
- Samen met de andere noordelijk Lutherse gemeenten de Lutherse traditie uitdragen.

3.   voorbereiding treffen voor het 150-jarig jubileum van de gemeente in 2014.
4 voorbereidingen treffen voor het Lutherjaar 2017.
5 onderzoeken of er voor bepaalde activiteiten subsidiemogelijkheden zijn.
6 onderzoeken of er iets te doen valt aan de beschikbaarheidsbijdrage door een combinatie aan te

gaan met een andere gemeente.

4. Onze doelen.

Ieder jaar een speerpunt.

Wij moeten als gemeente realistisch zijn wat betreft de aanpak van de uitvoering van dit beleidsplan.
Wij streven er naar de huidige activiteiten te continueren. De komende jaren willen wij jaarlijks een of
twee speerpunten kiezen uit de doelen in dit beleidsplan.

Bij dit alles bedenken wij dat waar wij falen de Heer zelf zijn kerk bewaart en ondersteunt.

Besproken met de gemeente op 1 januari 2012.


