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Hoofdstuk 0: Verantwoording 

 
Voor U ligt de vierde uitgave van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Hengelo 

Gelderland. 

Het is gebleken, dat de gestructureerde aanpak op basis van werkplannen, afgeleid van een 

door de gemeente aanvaard beleidsplan, vruchten afwerpt. Terugkijkend op de afgelopen 

periode kan gesteld worden, dat van de vele beleidsvoornemens, aangedragen door de 

colleges bij het opstellen van het plan, een groot aantal is verwezenlijkt. Dit laatste ondanks 

de druk van het steeds groter wordende aantal vacatures in de colleges. 

Bij de voorbereiding van het beleidsplan 2013 - 2018 hebben de colleges zich uitgesproken voor 

een voortzetting, niet door het schrijven van een geheel nieuw plan, doch door het maken van 

een aanvulling op het eerste beleidsplan. Vandaar, dat de indeling van het nieuwe plan vrijwel 

overeenkomt met die van voorgaande beleidsplannen.   

De ‘commissie beleidsplan kerkenraad’, afgekort C.B.K., samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de diverse colleges, heeft in de afgelopen vijf jaar de werkplannen voorbereid. Ook heeft zij 

het nu voorliggende plan opgesteld, gebaseerd op door de colleges aangedragen beleidspunten. 

Het plan 2013 - 2018 is besproken op de gemeenteavond, gehouden op 13 maart 2013. 

De kerkenraad heeft het plan goedgekeurd in haar vergadering van 23 januari 2013. 

Evenals de voorgaande plannen, is de inhoud van dit vierde plan, alsmede de realisering daarvan, 

de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zij wordt hierbij ondersteund door alle leden van de 

gemeente, om zo samen Gemeente van Jezus Christus te zijn.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling commissie: 

 

A.M.H. Blanken   -  predikant 

W.E. Disbergen - Seinhorst -  scriba 

H. Hekkelman   -  kerkrentmeester 

J.H. Keizer    -  coördinatie 

I.J. Wiggers - Lenselink -  jeugdraad 

G. Wentink    -  diaken       
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Hoofdstuk 1: Wie is de Protestantse Gemeente Hengelo Gld.?  
 

1.01 Omgeving, cultuur en samenleving  

 

Al in de 12
e
 eeuw is er een kerk in het Gelderse Hengelo, gewijd aan de bisschop van Reims, 

genaamd Remigius. In de zeventiende eeuw gingen kerkgebouw en geloofsgemeenschap over 

naar de kerk van de Reformatie. In 2012 is er, na een veelbewogen geschiedenis, nog steeds 

een bloeiende geloofsgemeenschap actief in en vanuit de Remigiuskerk. Midden in het dorp, 

op een kruispunt van oude handelswegen, is het gebouw een markant herkenningspunt. Van 

welke kant men het dorp Hengelo ook nadert, overal is de toren zichtbaar. 

Hengelo maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Bronckhorst, samen met onder meer 

Zelhem, Vorden en Steenderen. De gemeente Bronckhorst telt 44 kernen en dorpen met een 

totaal inwonertal (31-12-2011) van 37.463. Hengelo en omringende buurtschappen samen 

tellen ongeveer 9.000 inwoners. Net als de gehele gemeente kent Hengelo een krimpend 

aantal inwoners. Bovendien wonen er steeds meer oudere mensen en worden er steeds minder 

kinderen geboren. Deze demografische ontwikkeling is ook merkbaar in de Protestantse 

Gemeente. Er vestigen zich weinig echt nieuwe inwoners in ons dorp.  

De beroepsbevolking bestaat voor een relatief groot deel uit agrariërs en mensen die werk 

hebben in semi-agrarische bedrijvigheid. Enige middelgrote industriële bedrijven in Hengelo 

zorgen voor werkgelegenheid voor enkele honderden mensen. Het gemeentehuis van 

Bronckhorst is in ons dorp gevestigd en verder vinden velen werk in zorg, onderwijs en 

midden- en kleinbedrijf in Hengelo of (ver) daarbuiten.  

 

Hengelo is bekend om de motorraces, de traditionele paardenmarkten en de historische 

Broodweging bij de ‘Muldersfluite’, bij dit laatste zijn de kerken betrokken. Het dorp kent een 

rijk verenigingsleven van damclub tot zangkoren, van voetbalvereniging tot bejaardensoos. 

De sociale samenhang is sterk door buurten en het oude ‘noaberschap’, dat met name bij rouw 

en trouw nog dikwijls volgens traditionele werkwijze actief is. In Hengelo kunnen jong en 

oud terecht voor vele voorzieningen zoals scholen en winkels. Voor voortgezet onderwijs en 

ziekenhuiszorg is men georiënteerd op Doetinchem (11 km) en Zutphen (16 km). De 

volgende buurtschappen worden tot Hengelo gerekend: Bekveld, Dunsborg, ’t Gooi, 

Noordink, Varssel en Veldhoek. Het buurdorp Keijenborg heeft een eigen identiteit en 

voorzieningen, maar deelt in vele zaken met Hengelo. De protestantse inwoners van dit 

grotendeels rooms katholieke dorp zijn lid van de Protestantse Gemeente Hengelo.  

 

In Hengelo bestaan goede contacten tussen de Protestantse Gemeente en de zusterkerk, de 

katholieke geloofsgemeenschap H. Willibrord, die deel is van de Parochie HH Twaalf 

Apostelen. In het kleine kerkje aan de Banninkstraat komt eens per maand de Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap bijeen. Met deze kleine groep bestaan nauwe en warme banden.  

 

1.02 Kerk-zijn met mensen in vieringen en activiteiten  

 

Onze gemeente is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Van oorsprong een Hervormde 

Gemeente, is onze naam probleemloos gewijzigd in 2006 - na het tot stand komen van de 

Protestantse Kerk in Nederland als fusiekerk. Als Protestantse Gemeente Hengelo Gld. 

ontmoeten we buurgemeenten in de classis Doetinchem (de classes Doetinchem, Zutphen en 

Winterswijk zullen worden heringedeeld in 2013).  

De wekelijkse erediensten en vele andere activiteiten vinden plaats in de monumentale 

Remigiuskerk in het centrum van Hengelo. Het interieur van de Remigiuskerk is in 2011 

grondig gerestaureerd en heringericht.  
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Voor diverse avonden en bijeenkomsten, waaronder kerkenraadsvergaderingen, maken we 

gebruik van Ontmoetingscentrum Ons Huis aan de Beukenlaan. 

Aan de overzijde van de Remigiuskerk staat het diaconaal Centrum Kerkstraat 15. Hier 

worden diverse diaconale activiteiten aangeboden. Tevens is hier extra ruimte voor gebruikers 

en kerkgangers van de Remigiuskerk op zondagen en bij uitvaartdiensten. Denk aan crèche, 

kindernevendienst en de ontvangst van familieleden van een overledene.  

 

Tenslotte verzorgt de Protestantse Gemeente kerkdiensten in de Goede Herder Kapel in de 

Veldhoek en het woon- en zorgcentrum De Bleijke.  

Aan onze gemeente zijn twee voltijds predikanten verbonden. Zij werken samen met 

honderden vrijwilligers en een kerkenraad met 22 leden (2012). Voor de erediensten en 

andere kerkdiensten kunnen wij rekenen op de orgelbegeleiding door een professioneel 

opgeleide kerkmusicus (cantor-organist) die in vast dienstverband staat met onze gemeente. 

De kosterstaken worden sinds enkele jaren vervuld door vrijwilligers die samen een 

kosterspoule vormen.  

 

Velen in onze gemeente zijn actief betrokken bij het ‘kerk-zijn’ door middel van één of 

meerdere taken. Zij vormen het kostbaarste kapitaal van de kerk. De kerkenraad streeft ernaar 

om geregeld blijken van waardering en aanmoediging te geven aan de vrijwilligers. De 

diaconie bijvoorbeeld organiseert voor de diaconaal vrijwilligers jaarlijks een ‘dank-je-wel’ 

en informatie avond. Daarnaast zijn er in kleinere groepen, behorend bij diverse activiteiten, 

geregeld bijeenkomsten samen met de predikant(en) waarin coaching en begeleiding een plek 

krijgen.  

 

De kerkenraad heeft eens per twee jaar een kerkenraadsdag. Er is dan volop tijd voor 

ontmoeting en bezinning. Soms worden ook partners van kerkenraadsleden bij (een gedeelte 

van) deze kerkenraadsdag betrokken.  

 

1.03 Wijkindeling en georganiseerd contact  

 

De gemeente is verdeeld in twee wijken, vallend onder de verantwoordelijkheid van de ene 

kerkenraad. 

Wijk 1 strekt zich uit over het zuidwestelijk gedeelte van Hengelo dorp, het dorp Keijenborg 

en de buurtschappen Dunsborg, Bekveld en ’t Gooi. 

Wijk 2 strekt zich uit over het noordoostelijk gedeelte van Hengelo en de buurtschappen 

Veldhoek, Varssel en Noordink. Voor statistieken verwijzen wij naar de bijlage.   

 

De wijken 1 en 2 vormen de pastorale werkgebieden van respectievelijk ds. A.M.H. Blanken 

(verbonden aan Hengelo sinds maart 2005) en ds. C. Ferrari - van Schuppen (verbonden aan 

Hengelo sinds januari 2001). De wijken zijn onderverdeeld in secties 1 A t/m 1 C en 2 D t/m 

2  F. Aan iedere sectie is een pastorale ouderling verbonden. Sectie 2 F omvat het 

verzorgingshuis en diverse seniorencomplexen. Het pastoraat in woon- en zorgcentrum De 

Bleijke wordt goeddeels verzorgd door een ouderlingenechtpaar. Bewoners in deze sectie 

vallen onder pastorale verantwoordelijkheid van de predikant uit de wijk waarin zij laatstelijk 

woonden.  

 

Alle secties zijn onderverdeeld in kleinere wijken waaraan contactpersonen zijn verbonden. 

Zij zijn sleutelfiguren in het contact bij ondermeer de jaarlijkse actie Kerkbalans.  
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Minimaal twee keer per jaar verzorgt de kerkenraad een gemeenteavond, die door middel van 

diverse media wordt aangekondigd. Voor ouderen boven de 80 jaar is de bezoekersgroep van 

de diaconie actief met bezoekwerk. Dit heeft een belangrijke contact en signaalfunctie.  

 

1.04 Een uitgestoken hand: vandaag en in de toekomst  

 

Wie is de Protestantse Gemeente, waar staat zij voor en hoe willen wij in de komende tijd al 

kerk in de samenleving staan? Op die vragen zochten kerkenraad en gemeente antwoord naar 

aanleiding van de Missionaire Ronde van de Protestantse Kerk in Nederland in 2010. Alle 

classes werden bezocht door het landelijk missionair team om gemeenten uit te dagen zich te 

bezinnen op hun positie in de samenleving en hun identiteit.  

 

Onze kerkenraad pakte ‘de handschoen’ op en sprak op een studiedag en op de vergaderingen 

daarna over de aangereikte ‘30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente’ (voor een 

overzicht verwijzen wij naar de bijlage). In welk model herkenden wij ons als Protestantse 

Gemeente in Hengelo? Uit de dertig modellen koos de kerkenraad een top 5.  

 

De gekozen modellen zijn:  

 

1. Pastorale gemeente. 

2. Dienende gemeente. 

3. Gastvrije gemeente. 

4. Gemeente op kruispunten van het leven. 

5. Gemeente met hart voor kinderen en jongeren. 

 

Voor de beschrijving van deze modellen verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Het was goed om op deze wijze diepgaand met elkaar van gedachten te wisselen over de 

gestalte van ons gemeente zijn in Hengelo. Altijd zullen we ons bewegen tussen de 

werkelijkheid, onze (gezamenlijke) beleving daarvan én de wens om aantrekkelijk, missionair 

gemeente te zijn. De modellen zijn gekozen als weergave van A. hoe wij ons gemeente zijn 

beleven en B. hoe wij ons gemeente zijn in de komende tijd graag zien.  

 

Als kerk in Hengelo zijn wij ons bewust van de veranderingen in de samenleving. De 

vanzelfsprekendheid van de volkskerk - die ook onze gemeente was - is sinds enkele decennia 

steeds verder naar de achtergrond verdwenen. Mensen die nu kiezen voor bijvoorbeeld het 

laten dopen van hun kinderen, maken die keuze bewuster. Tegelijk neemt de vrijblijvendheid 

van het kerklidmaatschap toe. Leden van de gemeente zijn ook op andere maatschappelijke 

terreinen actief; gezinnen zijn druk met werk, diverse verplichtingen en invulling van soms 

schaarse vrije tijd. Deelname aan kerkdiensten en/of kerkelijke activiteiten krijgt daarbij niet 

vanzelfsprekend prioriteit. Om het contact gaande te houden zullen wij als Protestantse 

Gemeente in de komende tijd een actief beleid voeren op het gebruik van sociale media. 

Tegelijk zetten we in op ruimte en tijd voor persoonlijke ontmoeting, samen vieren, 

bezinning, spiritualiteit en dienstbaarheid. Dit alles komt tot uitdrukking in het voorliggende 

beleidsplan. De vijf missionaire modellen dienden als ijkpunt en leidraad bij het opstellen van 

de deel - beleidsplannen.   

De vijf missionaire modellen zijn als vijf vingers aan één hand. De een is niet minder dan de 

ander. Ze werken samen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
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De Protestantse Gemeente in Hengelo wil zelf een uitgestoken hand zijn in de samenleving.  

Een uitgestoken hand is een uitnodigend gebaar. Een uitgestoken hand kan ook een helpende 

hand zijn voor hen die hulp nodig hebben, praktisch of met een luisterend oor. Een 

uitgestoken hand is deel van een mens van vlees en bloed, met een warm kloppend hart.  

 

Illustratief hierbij is een verhaal, dat wij elkaar wel eens verteld hebben;  

 

“Jullie zijn mijn handen”  

 

Een klein stadje in Normandië, Frankrijk, had zwaar geleden van de oorlog. Velen van haar 

inwoners waren gedood, of gewond geraakt. De mensen voelden zich verslagen, eenzaam en 

ontroostbaar. De meeste huizen waren verwoest. Ook van het oude kerkje midden in de stad 

was weinig meer over. De Amerikaanse soldaten, die dichtbij hun kamp hadden opgeslagen, 

hielpen de mensen bij het bouwen van noodwoningen en barakken. Een groepje soldaten hielp 

ook mee bij het herstellen van het kerkje. Veel mooie dingen waren onder het puin bedolven. 

Er was in dat kerkje een beroemd middeleeuws kruisbeeld, waar de mensen van het stadje van 

hielden en aan gehecht waren. Ze maakten zich zorgen. Wat zou er van overgebleven zijn? Na 

lang zoeken en voorzichtig puinruimen vonden de soldaten het oude houten kruis. Alleen de 

handen ontbraken. Hoe ze ook zochten, die bleven spoorloos, en de mensen hadden daar 

verdriet om. 

Toen pakte een soldaat een stuk krijt, en schreef met grote letters op de balk van het kruis: 

“Jullie zijn mijn handen”. De mensen van het stadje die het lazen, keken er eerst bevreemd 

naar. Wat betekende dat? Ze waren moe. Ze hadden verdriet. Ze misten de mensen die gedood 

waren. Hun huizen waren kapotgeschoten. Het beeld waarvan ze hielden was stuk. En ze 

lazen nog een keer: “Jullie zijn mijn handen”. Toen begrepen ze wat daar stond: Jullie moeten 

heel maken wat stuk is. Jullie moeten elkaar troosten. Jullie moeten samen nieuwe huizen 

bouwen. Dan kun je weer geloven in de toekomst. Als je nu in dat herstelde kerkje komt, dan 

zie je vooraan nog steeds het kapotte kruis hangen, het kruis zonder handen. En als je goed 

kijkt, kun je de woorden nog lezen die een soldaat er toen heeft opgeschreven. 

 

In de geest van dit verhaal proberen wij samen als leden van de Protestantse Gemeente die 

handen van Christus te zijn in ónze context. In tijd en samenleving, die anno 2012 getekend 

wordt door economische crisis met gevolgen voor de sociale en financiële omstandigheden 

van veel mensen. Een tijd ook, waarin de wereld door razendsnelle ontwikkelingen op het 

gebied van ‘social media’ steeds kleiner wordt en mensen zonder autoriteiten communiceren 

met elkaar. Een samenleving waarin velen individueel op zoek zijn naar zingeving terwijl 

kennis van godsdienst, bijbel en traditie steeds minder wordt. Maar altijd zullen er vragen zijn 

en verlangen naar heelheid, vrede en liefde. Onze roeping om de handen van Christus te zijn, 

zullen wij beantwoorden met wat we ontvangen hebben en kunnen delen. De liefde van 

Christus voedt en verbindt ons. Wij reiken elkaar en de mensen om ons heen Zijn uitgestoken 

hand.  
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Hoofdstuk 2: Vieren - liturgie in en rond de kerk  
 

Liturgie is ontmoeting tussen God en de kerkelijke gemeente, daarnaast wordt onderling 

het gemeenschapskarakter met elkaar ervaren. Het bij elkaar komen en vieren geeft een 

extra dimensie aan het individuele geloof en maakt het mogelijk om uit te stijgen boven de 

dagelijkse dingen en het dagelijks leven. De vorm waarin dit gestalte krijgt is belangrijk, 

want het kan de inhoud meer kracht en uitstraling geven, zowel voor ons samen als voor 

ieder persoonlijk.  

 

2.01 De werkgroep Liturgie en Eredienst (Liturgische Werkgroep) 

 

De liturgische werkgroep beoogt het uitvoeren van activiteiten om de ‘orde van dienst’ en 

andere aspecten die te maken hebben met ‘kerk zijn’, te ondersteunen. De werkgroep houdt 

zich vooral bezig met een bezinning op de huidige orde van dienst, het continueren wat als 

positief ervaren wordt en het voorbereiden en realiseren van vernieuwingen.    

Vaste activiteiten zijn het voorbereiden van het Advents- en Kerstproject en het project van de 

Veertigdagentijd, de Stille Week en Pasen. Samen met de kindernevendienst wordt 

beoordeeld welk project het meest geëigend is voor onze Protestantse Gemeente. De 

liturgische werkgroep is ook betrokken bij de uitvoering van vespers in de Advents- en 

Kersttijd en de Veertigdagentijd. Dit gebeurt in samenwerking met de RK Parochie.  

 

Er is een eerste oriëntatie geweest van het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en 

kerk’. Dit boek zal verschijnen in 2013. Enige jaren geleden heeft de werkgroep een 

aanvullende bundel met liturgieën en liederen (het Gele Boekje) samengesteld. Beoordeeld 

zal worden of het Gele Boekje dan nog zal worden gebruikt. 

 

Ook zijn door de werkgroep enige boekjes gepubliceerd die verband houden met liturgische 

aspecten: 

1. Een boekje dat een wegwijzer wil zijn bij het overlijden van een familielid (‘Als 

de dood in ons midden komt. Een wegwijzer rond uitvaart en rouw’.). 

2. Twee boekjes die verband houden met de doop: een boekje voor de doopouders 

en een boekje voor de kinderen.   

3. Een boekje die een toekomstig huwelijkspaar kan gebruiken bij het nadenken 

    over en voorbereiden van een kerkelijk huwelijk (‘Wij gaan trouwen.’).  

Bovenstaande boekjes worden in 2013 vernieuwd.  

 

Een aantal gemeenteleden zijn afwisselend lector in de eredienst.   

 

De website van onze Protestantse Gemeente heeft ook een belangrijke functie. Allerlei 

informatie wordt op de website geplaatst ook met betrekking tot liturgische thema’s.     

 

Naast de predikanten hebben in de Liturgische werkgroep zitting de cantor-organist en enige 

gemeenteleden. 

 

Beleidsvoornemens Liturgische Werkgroep: 

 

1. Invoeren van het nieuwe Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. 

2. Herzien van de brochure ‘Als de dood in ons midden komt’. 

3. Inrichting en gebruik van het stiltecentrum in de Remigiuskerk (gestart najaar 

2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.02 Cantorij  

 

Uitgangspunten: 

De cantorij levert als onderdeel van de gemeente door middel van het gezongen woord een 

structurele bijdrage in het vierend samenkomen van de gemeente, om zo samen de lofzang 

gaande te houden. Daarom heeft zij een stimulerende taak in het voorgaan, aanleren en 

ondersteunen van het gezongen woord. Uitgangspunt daarbij is dat zij dienstbaar en 

functioneel zal zijn in de vieringen, zoveel mogelijk passend bij de geloofsbeleving van deze 

gemeente. Met de Bijbel als basis, worden naast het huidige ‘Liedboek voor de Kerken’ en het 

nieuwe Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ (te verschijnen in 2013), verschillende 

aanvullende uitgaven gebruikt. 

Hierbij wordt getracht optimale kwaliteit in woord en toon na te streven. Gemiddeld 10 tot 12 

keer per jaar verleent de cantorij haar medewerking aan de diverse vormen van vieringen, 

zoals deze in de Remigiuskerk plaatsvinden. Incidenteel kan dit ook gebeuren op andere 

plaatsen, waar de Protestantse gemeente pastoraal of anderszins nauw is betrokken, zoals in 

De Bleijke of het Slingeland Ziekenhuis. Het seizoen loopt van september tot en met juni. 

Daarnaast kunnen afzonderlijke cantorijleden hun medewerking verlenen bij andersoortige 

vieringen, zoals Vespers. 

 

Beleidsvoornemens cantorij: 

 

1. Samen steeds opnieuw trachten te ervaren dat, naast het gesproken woord ook in 

het gezongen woord met de vele tradities, diverse mogelijkheden zijn de 

ontmoeting met God en elkaar te ervaren. 

2. Het opbouwen en uitbreiden van de liturgische onderdelen in de diverse orden van 

dienst (Avondmaal, Doop, Gebeden), dit in samenhang met de bundel Orden van 

Dienst/Liederen. 

3. Het zingen van de cantorij en de gemeente tot een optimaal niveau te brengen en 

daartoe voorwaarden aan te geven, welke het meest geëigend en haalbaar zijn. 

Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit in woord en toon. 

4. Samen met voorgangers, gemeente (en parochie) een verdere liturgische 

vaardigheid te ontwikkelen, die geëigend is voor Hengelo; enerzijds de traditie 

niet vergetend en anderzijds het vernieuwende zinvol toe te passen. 

5. De saamhorigheid in de cantorij te bevorderen, met openheid en ruimte voor 

elkaar en belangstellenden, zodat ook op langere termijn een gezonde basis 

aanwezig blijft. Om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen, dient er 

blijvende aandacht te worden besteed aan aanwas van leden en evenwichtige 

verdeling tussen de afzonderlijke stemmen. 

 

2.03 Bijzondere diensten in de Remigiuskerk 

 

Er zijn veel kerkdiensten in de Remigiuskerk met een bijzonder karakter op de 

zondagmorgen, die soms genoemd worden ‘Anders Dan diensten’ (zie H5 Jeugd- en 

Jongerenwerk).  

 

 Kerk- en schooldiensten: drie keer per seizoen. Waarvan twee plaatsvinden in de 

Remigiuskerk, met de Piersonschool en CBS Bekveld en één keer in de Goede 

Herder Kapel, namelijk met de CBS Varssel (met de aanstaande sluiting van de 

CBS Varssel zal hierin verandering komen). 
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 Speciaal met kinderen: opstapdienst kleuters (eenmaal per twee jaar), 

overstapdienst basisschool→ brugklas (jaarlijks). 

 

 Met jongeren: instapdienst/belijdenis (eenmaal per twee jaar - Pinksteren). 

 

 Viering Heilig Avondmaal: 6 keer per jaar; waarvan eenmaal per twee jaar met 

kinderen in een actieve rol, aansluitend op avondmaalscatechese.  

 

 Eenmaal per twee jaar: dienst met jonge ouders, gekoppeld aan gesprekken 

geloofsopvoeding.  

 

 Een of twee maal per jaar: thema dienst georganiseerd samen met werkgroep 

ZWO.  

 

 Doopdienst: 6 keer per jaar. 

 

 Oecumenische startzondag in september en oecumenische dienst in de 

‘gebedsweek van de eenheid’ in januari, de dienst van Hemelvaart op De Bleijke 

is ook een oecumenische dienst.  

 

Dan zijn er nog naast de zondagse diensten: 

 Bid- en dankdag op woensdagavond in maart en in november. 

 

 De vieringen in de Stille Week voor Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Paasnacht). 

 

 Rouw- en trouwdiensten. 

 

Beleidsvoornemens bijzondere diensten:  

 

1. Het uitbreiden van het aantal oecumenische diensten. 

2. Een goede verhouding zoeken tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ diensten, met 

daarbij de aantekening dat ook iedere gewone dienst een bijzondere dienst is en 

andersom.  

 

2.04 Het vieren van de zegen over huwelijk en relaties in het midden van de gemeente 

 

Twee mensen willen hun relatie binnen de gemeente brengen, om Gods trouw te belijden om 

te vieren, dat het Gods trouw is, die het ons mogelijk maakt om trouw te zijn aan elkaar om 

een zegen te vragen over hun relatie. 

Zij willen hun relatie in onze gemeente binnen brengen, omdat zij er thuis zijn omdat zij zich 

door de gemeente gedragen weten, zich er mee verbonden voelen omdat zij de liefde van God 

niet alleen in elkaar zien, maar ook in de gemeente. 

Vanuit dit perspectief is er ruimte voor twee mensen uit onze gemeente, of voor hen, die zich 

met ons verbonden voelen, die hun relatie binnen de gemeente willen brengen om de zegen 

daarover te vieren en de voorbede te vragen. 

Hun zegenwens en hun geloof zullen worden uitgedrukt in een liturgie, die past bij de 

Bijbelse traditie, waarvan de gemeente een voortzetting wil zijn. 
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Het verzoek tot viering van de zegen over een relatie gaat via de kerkenraad. Onze gemeente 

stelt de mogelijkheid voor de kerkelijke zegening van een relatie tussen twee mensen ook 

open voor mensen van gelijk geslacht. Ambtsdragers, die zich bezwaard voelen, krijgen de 

ruimte om geen dienst te doen in deze viering. 

 

2.05 De Goede Herder Kapel, Veldhoek 

 

Met ingang van 2010 zijn er minder kerkdiensten in de Goede Herder Kapel. Reden was het 

geringe aantal bezoekers in de diensten. Er is nu één keer in de maand een kerkdienst en wel 

op de vierde zondag in de maand en op de hoogtijdagen Pasen en Pinksteren en de Kerstnacht. 

De verdeling van deze diensten is als volgt: eenderde van de diensten door Hengelo, eenderde 

van diensten door Zelhem en eenderde van de diensten door de vier-de-zondag commissie van 

Goede Herder Kapel (voorheen jeugddienst commissie). Twee keer per jaar zal er een 

avondmaalsdienst zijn. Doopdiensten in de Kapel zijn op aanvraag van de betreffende ouders.  

 

2.06 Woon- en zorgcentrum De Bleijke 

 

Op de tweede zondag van de maand, op Goede Vrijdag en op Hemelvaartsdag wordt er in het 

‘Grand Café’ van woon- en zorgcentrum De Bleijke een eredienst gehouden, die ook een 

uitstraling heeft naar de gemeenteleden in de andere wijken. Na de dienst is er gelegenheid 

om koffie te drinken. De dienst is middels radio en het eigen videonet ook in de kamers en de 

aanleunwoningen te volgen. Ook zijn er korte vespervieringen/ weekafsluitingen iedere vierde 

vrijdag van de maand. 
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Hoofdstuk 3: Pastoraat 
  

Pastoraat is, als roeping van de gehele gemeente, in Gods naam omzien naar elkaar. Naast 

de erediensten is het pastoraat een kernactiviteit van de gemeente. Onze gemeente heeft 

voor haar profiel, bestaande uit 5 modellen van missionair gemeente-zijn, gekozen voor 

ondermeer de ‘pastorale gemeente’.  

 

3.01 Structuur en wijkindeling  

 

De Protestantse Gemeente Hengelo is ten behoeve van het pastoraat geografisch verdeeld in 2 

wijken, toevertrouwd aan de zorg van respectievelijk 2 predikanten. De huidige 8 à 9 secties 

die elk door één ouderling bewerkt werden, zijn voor het merendeel al jaren vacant. Daarom 

worden secties samengevoegd en is het uitgangspunt: iedere wijk telt 3 secties met resp. 3  

wijkouderlingen. Daarnaast is aan de extra sectie rond woon- en zorgcentrum De Bleijke één 

ouderling (ouderlingenechtpaar) verbonden. Naast en in samenspraak met de ouderlingen zijn 

één of meerdere pastoraal bezoekers verbonden aan een sectie. 

Iedere sectie is onderverdeeld in een aantal buurten waaraan 1 contactpersoon verbonden is. 

Contactpersonen hebben meerdere keren per jaar contact met gemeenteleden in hun wijkje 

door middel van post en berichten namens de kerk (o.a. Kerkbalans). Naast bovengenoemde 

wijk contacten is er ook de bezorging van een beperkt aantal kerkbladen (Klokgeluiden) in de 

eigen woonomgeving; dit gebeurt door vrijwilligers die in sommige gevallen tevens 

contactpersoon en/of ambtsdrager zijn.  

 

Beleidsvoornemens Structuur en wijkindeling: 

 

1. Meer contact tussen en met de contactpersonen. Dit, om hen beter toe te rusten 

en te  motiveren. Door middel van de contactpersonen kan er meer zicht op en 

contact met gemeenteleden zijn. 

2. Te denken is aan een speciale avond per jaar voor ‘dank je wel’, informatie en/of   

uitwisseling van ervaringen. Tevens het zoeken naar aanvullende andere 

momenten van contact tussen contactpersoon en wijkgenoten dan alleen 

‘financiële’ post. In 2012 is een begin gemaakt worden met georganiseerde 

ontmoetingen per sectie.   

3. De indeling en structuur van wijken en secties wijzigen. Minder ouderlingen en 

meer pastoraal bezoekers: dat aantal uitbreiden tot 18 à 20.    

In 2012 overgang naar meer sectie gebonden structuur voor pastoraal bezoekers. 

 

3.02 Individueel pastoraat  

 

Iedere ouderling heeft van zijn/haar sectie een adressenbestand als basis voor min of meer 

geregeld bezoek aan gemeenteleden. Meestal geschiedt dit naar eigen inzicht en in overleg 

met de predikant.  

Maandelijks komen de ouderlingen bijeen met de predikanten in het zgn. ouderlingenberaad.  

Hier vindt afstemming plaats rondom bezoeken en pastorale wetenswaardigheden. Met name 

het wijk gebonden overleg is, als apart onderdeel van het maandelijks beraad, het moment om 

één en ander te bespreken. Daarbij is ook aandacht voor het functioneren en het persoonlijk 

welbevinden van de ouderling(en). Daarnaast zal er geregeld pastoraal overleg zijn per sectie 

tussen ouderling en pastoraal bezoekers.  

Rondom het overlijden van een gemeentelid is zo mogelijk de eigen wijkpredikant en sectie 

ouderling betrokken bij de familie van de overledene. Als vertegenwoordiger van de 
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gemeente is - zo mogelijk de ‘eigen’ wijkouderling of pastoraal bezoeker aanwezig bij de 

uitvaartdienst en begrafenis of crematie.  

Huisbezoeken worden gedaan door ouderling, pastoraal bezoeker en/of predikant naar 

aanleiding van bijvoorbeeld ziekte, zorgen, hoge ouderdom en geboorte. Gemeenteleden 

worden gestimuleerd om zelf ‘aan de bel te trekken’ als zij hun wijkpredikant of ouderling/ 

pastoraal bezoeker willen spreken. Maar dikwijls gaat het initiatief ook uit van de kant van de 

kerkenraad. 

Nieuwe gemeenteleden worden door de wijkouderling zo spoedig mogelijk na het bekend zijn 

van de administratieve registratie thuis bezocht. Zij ontvangen informatie over de gemeente 

en een uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwkomers-avond.  

In pastorale aandacht voor mensen in Hengelo e.o. beperken wij ons niet tot diegenen, die 

kerkelijk geregistreerd staan. Wanneer daar aanleiding toe is en indien men dat op prijs stelt, 

bieden ouderlingen en/of predikanten een luisterend oor aan mensen in de wijk.  

 

Beleidsvoornemens individueel pastoraat:  

 

1. Versterking van het rouw pastoraat. Daartoe het opzetten van één of meerdere 

gesprekskringen voor rouwenden onder leiding van de predikant(en). Dit  

voornemen uit 2007 is medio 2011 nog niet gerealiseerd. Onderzocht wordt, of in 

2013 gestart kan worden met een groep. Mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt 

van de laagdrempelige ruimte in Kerkstraat 15, het diaconaal centrum van onze 

gemeente.  

2. Voortzetten van het huidige beleid ten aanzien van nieuwe gemeenteleden. Een 

attente en vriendelijke verwelkoming, vergezeld van goede informatie is van groot 

belang.  

 

3.03 Pastoraat onder oudere gemeenteleden 

 

In onze gemeente is een groep van enkele tientallen gemeenteleden actief in het maandelijks 

bezoeken van ouderen vanaf 80 jaar. Deze ouderen bezoekers groep (OBG) valt onder de 

formele verantwoordelijkheid van de diaconie, die hen jaarlijks bijeen roept voor een 

ontmoetingsmiddag. Tevens financiert de diaconie het blad ‘Elisabet’ dat de 

ouderenbezoekers aan hun adressen kunnen aanbieden. De ouderen bezoekers groep verzorgt 

tevens de verjaardag felicitaties voor 80 plussers (uitgezonderd De Bleijke en Steintjesweide).  

In en rond woon- en zorgcentrum De Bleijke organiseert en coördineert de oecumenische 

pastoraatsgroep het individuele pastoraat, kerkdiensten en andere pastorale activiteiten. In 

deze werkgroep zijn ook medewerkers van De Bleijke vertegenwoordigd. Vaste activiteiten 

zijn: maandelijks kerkdienst op zondagmorgen, maandelijks vesper viering op vrijdagavond, 

jaarlijks huiskamer bijeenkomst, kerstviering en gedachtenisdienst voor de overledenen.  

Individueel bezoek in De Bleijke wordt verzorgd door een ouderlingen echtpaar, de beide 

predikanten en – in de wijk Beukenlaan – door een pastoraal bezoekster.  

In woon- en zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg wordt individueel pastoraat verzorgd 

door de predikanten.  

In alle verzorgingshuizen geldt, dat bewoners hun ‘eigen’ predikant uit de thuissituatie 

behouden. Nieuwe inwoners in De Bleijke worden verdeeld onder de predikanten.  
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Beleidsvoornemens Pastoraat onder oudere gemeenteleden:  

 

1. Het beklemtonen van de samenwerking tussen ouderen bezoekers en ouderlingen 

en pastoraal bezoekers. Geregeld overleg tussen coördinatoren van de ouderen 

bezoekers groep en de ouderlingen. 

2. Aanwezigheid van ouderlingen bij de jaarlijkse middag met ouderenbezoekers. 

3. Blijven investeren in goede contacten met leidinggevenden van woon- en 

zorgcentra De Bleijke en Maria Postel.  

4. Alert zijn op signalen van eenzaamheid onder ouderen. Zo nodig verwijzen naar 

andere professionele en/of vrijwilligersorganisaties in onze omgeving. Zoals: De 

Zonnebloem, Hulpdienst Hengelo - Keijenborg, de ouderenadviseur van Stichting 

Welzijn Bronckhorst e.a.  

 

3.04 Jeugd- en Jongerenpastoraat  

 

De jeugdouderlingen dragen zorg voor contacten met kinderen en jongeren in onze gemeente. 

Dit gebeurt voor een groot deel langs informele weg, middels activiteiten als soos, catechese, 

kindernevendienst en dergelijke. Ook individuele aandacht kan gewenst zijn; ‘er zijn’ voor het 

kind of de jongere in zijn/haar omstandigheden. Zie ook hoofdstuk 5 ‘Jeugd- en 

Jongerenwerk’. 

 

Beleidsvoornemen Jeugd en Jongerenpastoraat: 

 

1. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers delen signalen van en over kinderen 

en jongeren met de jeugdouderlingen en vice versa. 

 

3.05 Pastoraal gemeente zijn 

 

Pastoraat is méér dan individueel bezoekwerk. ‘Omzien naar elkaar’ kan ook vorm krijgen 

door middel van georganiseerd gesprek en ontmoeting, activiteiten voor bepaalde doel- of 

leeftijdsgroepen en het ter sprake stellen van belangrijke vragen in leven, geloof en 

maatschappij. Gemeenteavonden, gesprekskringen, leerhuis en avonden van Inspiratie & 

Ontmoeting hebben pastorale aspecten, omdat het kan gaan over vragen die ieder mens 

bezighouden.  Ook het kerkblad en de website van de gemeente hebben een pastorale kant; 

goede herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikanten moeten de drempel 

voor individuele vragen zo laag mogelijk maken.  

 

De ouderlingen hebben, samen met de predikanten, een leidinggevende taak in het maken van 

beleid inzake liturgie en eredienst, catechese, jeugd- en jongerenwerk en bezoekwerk en 

communicatie. Tevens zijn zij actief betrokken bij situaties van geboorte, kerkelijk huwelijk, 

doop, geloofsbelijdenis en rouw in hun wijk en/of anderen uit de gemeente. Ter voorbereiding 

op doop en belijdenis is één ouderling betrokken in het gesprek met ouders of hen die zelf om 

de doop vragen of belijdenis doen.  

 

De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente - meestal met twee boeketten - wordt 

bezorgd bij zieken of mensen met grote zorgen. Gemeenteleden zijn hierbij actief betrokken 

door : 

a. De mogelijkheid om potentiële ontvangers aan te melden, 

b. het volgens rooster vrijwillig bestellen en bekostigen van één boeket en  

c. in de bezorging van de boeketten na de kerkdienst.  
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Tijdens de kerkdienst wordt melding gedaan van geboorte en overlijden van gemeenteleden, 

voor zover de voorganger en/of kerkenraad daarvan rechtstreeks - mondeling of schriftelijk -  

bericht hebben ontvangen.  

In nieuwe liturgische vormen is ook pastoraat één van de bijkomende aspecten. Het 

‘Levensboek’ in de Remigiuskerk is brandpunt van aandacht voor recent gedoopte kinderen  

(en daarmee hun gezinnen) en voor recent overleden gemeenteleden (en daarmee hun 

families). De schelpen resp. stenen zijn tastbare elementen die  aanleiding geven voor contact 

en terugkom momenten. 

 

Beleidsvoornemen pastoraal gemeente zijn: 

 

1.  Ouderlingen toerusten om hun beleidsmatige taak goed en met vreugde te kunnen 

doen. Eventueel taken verdelen, meer specialisaties afhankelijk van ieders talenten 

en mogelijkheden.  

2.  Ouderlingen en pastoraal bezoekers toerusten voor het geloofsgesprek en andere 

aspecten van bezoekwerk. Gelegenheid hiervoor tijdens maandelijks pastoraal 

beraad, jaarlijks overleg met alle pastoraal bezoekers en verwijzing naar regionale 

cursussen.  

3.  Alle gemeenteleden bewust maken van hun eigen roeping en mogelijkheden om 

om te zien naar de ander - binnen en buiten de gemeente! Regelmatig concreet 

met elkaar hierover spreken. Bijvoorbeeld: stimuleren om melding te maken van 

een ziekenhuisopname van een naaste of zichzelf.  

4.  Gebruik maken van de pastorale kansen die zich voordoen rondom het 

‘Levensboek’ rond geboorte/ doop en overlijden/ rouw.  

 

3.06 Conclusie  

 

Als gemeente rond de Remigiuskerk zetten we hoog in op het ‘pastoraal gemeente zijn’. Niet 

voor niets staat dit profiel bovenaan de top-5 van missionair gemeente-zijn, door de 

kerkenraad samengesteld. De predikanten besteden een relatief groot deel van hun werktijd 

aan individueel bezoekwerk en andere vormen van pastoraat. Ondanks een geringer aantal 

pastorale ambtsdragers (ouderlingen) is er nog steeds voldoende belangstelling onder 

gemeenteleden om een kleine taak in het pastoraat op zich te nemen. Wij spelen hierop in met 

de herstructurering van wijken en secties alsmede door het werven van nieuwe vrijwilligers.  

 

Het pastoraat zoals hierboven beschreven heeft raakvlakken met de vier andere modellen van 

gemeente-zijn. Dienend (nr. 2) en gastvrij (nr. 3) hopen we te zijn doordat we geen strikte 

grenzen hanteren tussen geregistreerde kerkleden en ‘buitenkerkelijken’ als het gaat om zorg, 

aandacht en een luisterend oor. Samen met de diaconie zullen we de komende tijd in de 

gelegenheid zijn dit nog concreter te maken door middel van inloopmorgens in Kerkstraat 15.  

Met pastorale betrokkenheid zijn wij dikwijls aanwezig op de kruispunten in levens van 

mensen (nr. 4). Deze aanwezigheid wordt nog versterkt door het gebruik van het 

‘Levensboek’ rondom geboorte en doop respectievelijk overlijden en rouw.  

 

Een goed en regelmatig contact, korte lijnen tussen de predikanten en wijkouderlingen 

enerzijds en de jeugdouderlingen en jeugdraad anderzijds, dragen bij aan een gemeente die 

hart heeft voor kinderen en jongeren (nr. 5). Pastoraat, met individuele aandacht en 

georganiseerde momenten, is een zaak van en voor de hele gemeente, daarbij heeft de jongste 

generatie onze hartelijke aandacht.  
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Hoofdstuk 4: Diaconaat  

 
De diaconie wil er zijn voor de medemens, juist degene die in de knel zit. Het is niet alleen 

een zaak voor de diakenen maar een taak voor de hele gemeente. Het gaat niet alleen om 

hulp, maar ook om gerechtigheid: opkomen en beschikbaar zijn voor mensen die pijn 

hebben aan het leven. Invloed uitoefenen op maatschappelijke structuren. Meewerken aan 

een rechtvaardiger samenleving die onze schepping niet langer aantast.  

 

4.01 Handboek diaconie  

 

De diaconie heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden een handboek opgesteld, 

waarin de meest voorkomende werkzaamheden uitvoerig zijn beschreven. Iedere diaken 

ontvangt na de bevestiging in het ambt dit handboek. Het handboek is losbladig en wordt, 

indien nodig, eenmaal per jaar aangepast. 

 

4.02 Dienen bij het Heilig Avondmaal 

 

Naast het dienen bij het Heilig Avondmaal in de Erediensten, helpen de diakenen ook in alle 

diensten, die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen in de Remigiuskerk, de 

Kapel, woon- en zorgcentrum De Bleijke en, op verzoek, bij mensen thuis. 

 

4.03 Kerktelefoon en cassetterecorder 

 

Elke zondag wordt de kerkdienst in de Remigiuskerk opgenomen door een gemeentelid. 

Vooral voor ouderen en zieken is luisteren naar de opgenomen kerkdienst een goede manier 

om betrokken te blijven bij de kerkelijke gemeente. Voor een aantal gemeenteleden, die veelal 

niet mobiel zijn, is er een mogelijkheid om via de telefoonlijn met de radio met een 

Lukaskastje de wekelijkse dienst vanuit de Remigiuskerk te beluisteren. 

Indien gewenst is het mogelijk een cd opname te maken waarvoor een onkostenvergoeding 

gevraagd wordt. 

 

4.04 Autodienst 

 

Wanneer gemeenteleden de wekelijkse kerkdienst willen meemaken maar geen vervoer naar 

de kerk hebben, kunnen zij zich wenden tot de diaconie, die vervolgens probeert vervoer te 

regelen. Dit geldt uitsluitend voor de zondagse eredienst. 

 

4.05 Bloemendienst 

 

Iedere zondag verzorgen gemeenteleden in samenwerking met de diaconie een bloemengroet. 

Twee of meer boeketten bloemen worden, in overleg met ouderlingen en predikant, door 

gemeenteleden als groet van de gemeente, voorzien van een kaartje met tekst, bezorgd bij 

zieke of oudere gemeenteleden, of bij gemeenteleden waarbij om welke reden dan ook een 

bloemetje op zijn plaats is. Op biddag en dankdag voor gewas en arbeid wordt er een 

fruitmand bezorgd. 
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4.06 Ouderenbezoekwerk 

 

Er is een actieve groep gemeenteleden die ouderen van 80 jaar en ouder maandelijks een 

bezoekje brengt. Op deze wijze wordt het onderlinge contact en de aandacht voor elkaar 

versterkt en vorm gegeven. Bij dit bezoek wordt het blad ‘Elisabet’ afgegeven. Bij 

verjaardagen wordt een kleine attentie meegenomen. 

 

4.07 Ouderenmiddag 

 

Eenmaal per jaar wordt er in het voorjaar een ouderenmiddag in Ons Huis georganiseerd voor 

ouderen boven de 75 jaar. Op deze middag is er, naast een stukje bezinning een 

ontspanningsprogramma en is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De diaconie zorgt 

desgewenst voor vervoer naar deze activiteit.         

 

4.08 Vakantie voor langdurig zieken of gehandicapten 

 

De gezamenlijke diaconieën in de Achterhoek hebben zich voor deze activiteit verenigd in de 

Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (IKA). Via deze IKA kunnen mensen een week 

op vakantie naar een locatie waar alles voor hen is aangepast. De diaconie regelt de aanvragen 

en in de meeste gevallen ook het vervoer naar de locatie. Indien nodig zorgt de diaconie voor 

financiële ondersteuning. Na verloop van tijd wordt er een reünie georganiseerd, zodat men, 

indien gewenst contact met elkaar kan houden.  

 

4.09 Jeugddiaconaat 

 

De jeugddiaken draagt zorg voor een goede organisatie en een goed verloop van jeugd 

diaconale activiteiten. De jeugddiaken doet dit in nauwe samenwerking met de 

jeugdouderlingen en de jeugdraad. Het is aan te bevelen ook contact te zoeken en te 

onderhouden met jeugddiakenen uit omliggende woonkernen van de gemeente Bronckhorst 

en met de jeugdwerker van de burgerlijke gemeente. De diaconie heeft de mogelijkheid dit 

jeugdwerk, indien nodig, ruim te ondersteunen. Het beleid moet er op zijn gericht dat de jeugd 

zelf met ideeën komt.  

Voorts is de suggestie gedaan om, in samenwerking met de COEH, te onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn om de Jongeren Werkgroep Roemenië te activeren, in stand te houden en 

te ondersteunen. 

 

4.10 Diaconaal Netwerk Bronckhorst 

 

De diaconie heeft een vertegenwoordiger in het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Zij hecht er 

zeer aan op deze wijze een nauw contact te onderhouden naar het gemeentebestuur en de 

ambtenaren van de burgerlijke gemeente andere diaconieën en Caritas. Op deze wijze heeft de 

diaconie de mogelijkheid adequaat te reageren op zaken als armoede, minima, de WMO en 

het sociaal beleid.  

 

4.11 ZWO 

 

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.  

De gelijknamige werkgroep in onze gemeente is een commissie van de diaconie; werkt dus in 

opdracht van de diaconie en brengt verslag uit aan het college van diakenen. De werkgroep 

wordt gevormd door enkele diakenen, enkele gemeenteleden en een predikant.  



Protestantse gemeente Hengelo Gelderland - beleidsplan 2013 - 2018 

 20 

A. Wat is de doelstelling van het ZWO werk?   

 

1.  Binnen de gemeente voorlichting en informatie verstrekken in de gemeente inzake 

zending, ontwikkelingssamenwerking en diaconale roeping wereldwijd.  

2. In gemeente en dorp het gesprek openen en de bewustwording stimuleren in de 

keuzes en mogelijkheden van mensen als individu, als gelovige en in de 

gemeenschap.  

Waarden als respect, gerechtigheid, barmhartigheid, vrede en duurzame levensstijl 

zijn uitgangspunt hierbij.  

3. Het ondersteunen van de eigen diaconie bij fondsenwerving en bijzondere 

collectes en/of projecten. 

 

B. Hoe en waarmee realiseert de Werkgroep ZWO bovenstaande doelen?  

 

1. Er wordt gebruik gemaakt van diverse actiemomenten en bijbehorende PR 

materialen van Kerk in Actie. Met name de periodes van Advent en 40 dagen 

krijgen bijzondere aandacht. De werkgroepleden werken in deze periodes mee aan 

mondelinge toelichtingen en/of presentaties in de kerkdiensten.  

2.  Maandelijks verzorgt ZWO de schrijfactie voor Amnesty International. Na afloop 

van de kerkdienst kunnen kant en klaar brieven gekocht worden. Hierop wordt in 

of voorafgaand aan de dienst toelichting gegeven. Ook wordt melding gemaakt in 

het kerkblad.  

3. Jaarlijks verkoopt ZWO de Missie Zendingskalenders van Kerk in Actie.  

4. Jaarlijks verzorgt ZWO de zomer zendingscollecte onder alle gemeenteleden.  

5. Minstens eenmaal per jaar bereidt ZWO samen met de predikant en/of een 

gastvoorganger een bijzondere kerkdienst voor. Hierbij wordt uitgegaan van één 

van de werkvelden Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingssamenwerking of 

een combinatie hiervan.  

6. ZWO ondersteunt en/of organiseert bijzondere bijeenkomsten, avonden of 

ontmoetingen waarbij het gesprek en de bewustwording op onder A genoemde 

kwesties concreet vorm krijgen.  

7. ZWO zoekt en onderhoudt contact met jongeren in de gemeente door hen met 

enige regelmaat te vragen om medewerking aan een dienst, te vragen ideeën en 

wensen aan te dragen rond wereld- bewustzijn. Tevens is er een band met de 

jongeren middels het aandeel Oikocredit van de Jeugdsoos sinds november 2010.  

8. ZWO zamelt (gebruikte) postzegels en ansichten in, alsmede oude mobiele 

telefoons. Beide projecten zijn bestemd voor het werk van Kerk in Actie - 

Zending.  

9. ZWO organiseert ten minste eenmaal per jaar een expositie of tentoonstelling in 

de Remigiuskerk met kunst, foto’s of ander werk waarin een of meerdere van de 

onder A genoemde kwesties zijn gethematiseerd. 

10. ZWO heeft een maandelijkse rubriek in het kerkblad Klokgeluiden en levert 

informatie aan de website van de Protestantse Gemeente.  

 

C. Wat is de bijdrage van ZWO aan het profiel van onze gemeente?  

 

ZWO is een diaconale werkgroep. Daarom is het missionaire model van ‘dienende gemeente’ 

herkenbaar in onze activiteiten. Wij leveren een bescheiden bijdrage aan het dienstbaar zijn 

van de gemeente in Hengelo aan zusterkerken wereldwijd, aan mensen in nood en aan het 

gesprek in de samenleving over ontwikkeling, vrede en duurzaamheid.  
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Pastorale aspecten komen wellicht ongemerkt aan bod tijdens en rond onder meer vieringen 

en activiteiten, overal waar mensen elkaar ontmoeten en in gesprek zijn rond vragen die er toe 

doen. Zo dragen wij bij aan een ‘pastorale gemeente’.  

Gastvrijheid krijgt vorm door het laagdrempelig karakter van diverse activiteiten, zoals een 

expositie of thema avond. Gastvrijheid is ook een levenshouding in onze maatschappij.  

In het bijzonder zal ZWO de dialoog tussen mensen van verschillende religies en culturen 

stimuleren, voor zover in onze mogelijkheden ligt. Door bijvoorbeeld goede informatie hopen 

we gastvrijheid als levenshouding bij gemeenteleden te ontplooien.  

ZWO is er voor alle leeftijdsgroepen in en buiten de gemeente. Projecten van Kerk in Actie in 

de 40 dagen tijd bestaan vaak uit een samenwerking met kindernevendienst projecten. 

Jaarlijks zullen wij letten op de verbinding tussen kinderen en ZWO project. Een 

aandachtspunt voor de komende tijd is het contact met en betrokkenheid van jongeren bij het 

werk van ZWO. Zo is ook ZWO een bouwsteen in een gemeente met hart voor kinderen en 

jongeren.  

 

4.12 Kerkstraat 15 

 

In 2009 heeft de diaconie het woonwinkelpand met de voormalige smederij Kerkstraat 15 

aangekocht. De reden van deze aankoop was en is in de directe omgeving van de kerk te 

beschikken over een multifunctionele ruimte. 

Na een grondige verbouwing kan er gebruik gemaakt worden van het Diaconaal Centrum 

Kerkstraat 15.  

 

De voormalige winkel is o.a. beschikbaar als ontmoetingsplaats voor o.a. sociaal contact en 

om een bijdrage te kunnen leveren aan eenzaamheidsbestrijding. 

Er zijn wekelijks inloopochtenden voor een ieder die graag een ontmoetingplek wil hebben 

waarbij vrijblijvendheid van de gasten voorop staat.  

Verder wordt deze ruimte gebruikt voor ontvangst van familie bij uitvaarten en andere 

activiteiten zoals b.v. verkoop van boeken ten bate van de ‘Vrienden van de Remigiuskerk’. 

De woonkeuken wordt gebruikt voor de kindercrèche tijdens kerkdiensten en is voorzien van 

de noodzakelijke inrichting om als goede gastvrouw/gastheer te kunnen fungeren. 

Op de verdieping is een kamer beschikbaar voor de kindernevendienst. 

Daarnaast is er nog een kamer op de verdieping beschikbaar voor algemeen gebruik. 

Bovendien is er een compleet ingerichte en gemeubileerde woonruimte beschikbaar, 

bestaande uit een woonkamer met openkeuken, twee slaapkamers en sanitaire voorzieningen. 

Hoe en waarvoor de woonruimte gebruikt gaat worden moet nog nader worden ingevuld.  

 

In de voormalige smederij is een gedeelte in gebruik voor de jeugdsoos en een hobbyruimte 

c.q. werkplaatsje waar mogelijk ‘Puur Natuur’ en andere daarvoor in aanmerking komende 

groepen gebruik van kunnen maken. 

Om deze plannen uit te voeren is een werkgroep bezig een en ander te concretiseren. 

Voor begeleiding hebben zich een aantal gemeenteleden beschikbaar gesteld. 

Met dit project hopen wij als diaconie een bijdrage te kunnen leveren aan een gastvrije en 

dienende gemeente.  
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4.13 Broodweging bij de ‘Muldersfluite’  

 

In het verleden organiseerden de diaconieën van Hengelo en Zelhem en de Caritas Hengelo en 

Keijenborg op Hemelvaartsdag de jaarlijkse broodweging. In 2004 is hiervoor een stichting in 

het leven geroepen. De diaconie is door middel van een gemeentelid vertegenwoordigd in 

deze stichting. Zij verleent verder jaarlijks haar medewerking aan dit evenement.  

 

4.14 Kledinginzameling ‘Sams kledingactie voor Mensen in Nood’  

 

In samenwerking met de Rooms Katholieke parochie houdt de diaconie jaarlijks een 

kledinginzameling voor de stichting ‘Sams kledingactie voor Mensen in Nood’. Het 

inzamelpunt is bij de Willibrorduskerk aan de Spalstraat. 

 

4.15 Financieel beheer 

 

De diaconie verwerft haar inkomsten uit:  

-  Rente van uitstaande gelden (hypotheken, leningen, beleggingen, banktegoeden).       

- Opbrengsten uit onroerende goederen (huren, pachten). 

- Giften /collectes. 

 

Tot haar beheerstaken behoren: 

- Het verantwoord uitzetten van gelden om een optimaal rendement te behalen. 

- Het verantwoord beheren van de aanwezige onroerende goederen.  

- Het doorzenden van bestemde collectes. 

- Het beheren van een rampenfonds waardoor snel kan worden gereageerd op 

rampen. 

- Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening. 

 

Financiële ondersteuning: 

- Het incidenteel financieel ondersteunen van personen (sociaal beleid). 

- Het financieel ondersteunen van plaatselijke diaconale activiteiten. 

- Het financieel ondersteunen van plaatselijk kerkelijk jeugdwerk. 

- Het financieel ondersteunen van plaatselijk kerkelijk ouderenwerk. 

- Het financieel ondersteunen van regionaal diaconaal kerkenwerk. 

- Het financieel ondersteunen van landelijk diaconaal kerkenwerk. 

- Het financieel ondersteunen van diaconaal kerkenwerk wereldwijd. 

-  Het financieel ondersteunen van wereldwijde kleinschalige projecten middels 

Oikocredit en directe kontakten in o.a. Burkino Faso, Rwanda, Haïti en Mexico. 

- Het adequaat reageren met financiële middelen bij rampen waar ook ter wereld. 

 

Beleid t.a.v. liquide middelen 

 

De diaconie streeft er naar om de haar toevertrouwde financiële middelen zo optimaal 

mogelijk aan te wenden voor diaconale activiteiten zowel plaatselijk, regionaal als 

wereldwijd. 

Het  beleid is erop gericht, dat ook op de langere termijn de diaconie kan beschikken over 

voldoende financiële middelen om de diaconale taken op een verantwoorde wijze uit te 

kunnen voeren. 

De diaconie zorgt er voor dat in de rampenpot altijd voldoende geld beschikbaar is dat op 

ieder gewenst moment opgenomen en uitgegeven kan worden. 
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De diaconie streeft er naar om voor haar gelden de optimale rente te verwerven door deze 

onder te brengen bij een betrouwbare bankinstelling. 

De diaconie mag haar gelden niet aanwenden voor risicovolle beleggingen of voor welke 

andere risicovolle financiële constructies dan ook. 

 

Beleid t.a.v. woningen 

 

De diaconie zorgt er voor dat de in haar bezit zijnde woningen in een goede staat van 

onderhoud verkeren. 

Jaarlijks worden de panden bezocht en vindt er een gesprek met de huurder plaats. 

De diaconie hanteert voor haar woningen een marktconforme huurprijs. 

Wanneer een woning vrij komt van huur wordt per woning een afweging gemaakt de woning 

te verkopen of weer opnieuw te huur aan te bieden. Gezien de huurprijs en de marktwaarde 

van oude boerderijtjes wordt veelal overgegaan tot verkoop. Het hiermee verkregen geld kan, 

wanneer daar redenen voor zijn, opnieuw worden gebruikt voor de aanschaf van een 

moderner pand. 

 

Verhuur 

Bij opnieuw verhuur wordt een woning aangeboden aan leden van de Protestantse Gemeente 

Hengelo Gld.  

 

Verkoop 

Wanneer een woning vrij is van huur kan, indien gewenst, worden overgegaan tot verkoop. 

De verkoop van een woning geschied bij openbare inschrijving.  

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen adviseert en ondersteunt de diaconie bij de uitvoering 

van haar beleid t.a.v. haar onroerende goederen. 

 

Beleid t.a.v. gronden 

 

Pacht 

De gronden die de diaconie in haar bezit heeft zijn verspreid gelegen in de gemeente met nog 

enkele percelen kleiner dan 1 hectare.  

Kleine onrendabele percelen (< 1,5 ha) die vrijkomen van pacht worden eerst aangeboden aan 

aangrenzende pachters van de diaconie. 

Gronden van de diaconie worden ter pacht aangeboden aan leden van de Protestantse 

Gemeente Hengelo Gld. 

 

Verkoop / koop 

Wanneer er geen aangrenzende pachters zijn wordt het perceel te koop aangeboden aan 

aangrenzende eigenaren. 

Wanneer geen marktconforme prijs kan worden gemaakt wordt het perceel bij openbare 

inschrijving verkocht.  

De diaconie streeft er naar om, wanneer mogelijk, kleine onrendabele percelen (< 1,5 ha) te 

verkopen om vervolgens een groter perceel, van betere kwaliteit, aan te kopen. 

De diaconie voert een sociaal pachtbeleid, waarbij aan de voormalige pachters een deel van 

het nieuw verworven perceel opnieuw ter pacht aangeboden wordt.  

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen adviseert en ondersteunt de diaconie bij de uitvoering 

van haar beleid t.a.v. haar gronden. 

Voor de meeste beheerstaken (aan- en verkoop gronden en panden) is toestemming nodig van 

Regionale Diaconale Commissie afd. Beheerszaken. 
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Beleidsvoornemens Diaconie:   

 

1. Gemeenteleden waar mogelijk meer betrekken bij diaconale zaken. 

2. Jeugddiaconaat maximaal ondersteunen in samenwerking met de jeugddiaken. 

3. Plaatselijke organisaties die actief zijn aan de onderkant van de samenleving, bij 

hulporganisaties, in de thuiszorg, bij ouderen en vluchtelingen, waar nodig en  

mogelijk financieel ondersteunen. 

4. Beschikbaar zijn voor ondersteuning van met name ouderen bij het invullen van 

formulieren, belastingpapieren of de WMO. 

5. Maximale morele en financiële ondersteuning bieden aan de Kerkrentmeesters bij 

het in stand houden van onze Remigiuskerk, binnen de mogelijkheden die het 

RDC ons biedt. 

6. Maximale ondersteuning geven aan de internetsite van onze Protestantse 

Gemeente. 

7. Ondersteuning geven en medewerking te verlenen zodat ouderen, zieken en ieder 

ander die de kerkdiensten niet kan bezoeken de gelegenheid te bieden de 

kerkdiensten te beluisteren met de cassetterecorder of de kerktelefoon. 

8.  Het ontwikkelen van Kerkstraat 15 tot een volwaardig diaconaal centrum. 
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Hoofdstuk 5: Jeugd- en Jongerenwerk 
 

De doelstelling van het jeugdwerk binnen onze gemeente is het ontwikkelen van activiteiten 

voor kinderen, jongeren (0 - 20+) en hun ouders. 

Hierbij wordt uitgegaan van de centrale visie op het ‘gemeente zijn’, waaronder wordt 

verstaan: een  gemeenschap van mensen, jong en oud, verbonden door het geloof. Binnen 

deze gemeenschap is ruimte en geborgenheid voor iedereen, is er plaats voor leren, vieren 

en dienen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase van iedere 

leeftijdsgroep. 

In de komende jaren willen we proberen vanuit de kerk jongeren te bereiken, met hen in 

gesprek te komen, te luisteren naar hun vragen op gebied van kerk en samenleving. Wat 

kan de kerk voor jongeren van deze tijd betekenen? Wat zijn de levensvragen van jongeren? 

Wat maakt dat jongeren (soms nog) wel naar groepen/activiteiten van de kerk gaan? In de 

eerste plaats wanneer ze weten dat ze hun vrienden/vriendinnen kunnen ontmoeten. Het is 

van belang te investeren in groepsbinding. In de tweede plaats komen ze wanneer er 

wezenlijke geloofsvragen aan de orde komen die iets te maken hebben met hun eigen 

geloofsbeleving of geloofsvragen. In de derde plaats is het tijdstip van belang, anders zijn er 

tien andere dingen die op dat tijdstip voorgaan. Waar jongeren vooral voor kiezen zijn 

groepsbindende werkvormen zoals samen eten, in gesprek gaan met elkaar, een film kijken  

of een weekend erop uit trekken. Binnen de kerk moeten we leren om jongeren wat meer 

gastvrij tegemoet te treden. ‘Voel je welkom, zonder voorwaarden en verwachtingen’ zou de 

boodschap moeten zijn. We moeten meer missionair gaan denken (in alle bescheidenheid 

‘er zijn’ in en voor de samenleving). Jongerenpastoraat zou in dit alles prioriteit moeten 

hebben omdat we als gemeenschap het Woord van God willen doorgeven aan de volgende 

generatie. 

Met dit alles in gedachten proberen we in Hengelo aan te sluiten bij kinderen en jonge 

mensen in deze tijd. Zo geven we vorm aan de missionaire modellen ‘Gemeente met een 

hart voor kinderen en jongeren’ en ‘Gemeente op de kruispunten van het leven’ (zie ook 

beleidsplan Hoofdstuk 6, Samen leren). 

 

5.01 Protestantse jeugdraad 

 

Binnen onze gemeente functioneert de jeugdraad als een overkoepelend orgaan voor het jeugd 

- en jongerenwerk. 

De Jeugdraad wil de gemeente helpen met het oefenen in openheid om de specifieke vragen 

en problemen van onze jongeren te verstaan. 

We moeten alert blijven wat er onder de jongeren leeft en voortdurend andere vormen 

bedenken om de jongeren te betrekken bij het kerkenwerk. 

Het doel is om voor elke leeftijdgroep open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen de 

kerkenraad heeft een van de predikanten het jeugdwerk in het takenpakket en werkt daarbij 

nauw samen met de jeugdouderling(en) en de jeugddiaken. 

 

Beleidsvoornemens jeugdraad: 

 

1. In samenwerking met buurgemeenten denken over jongerendiensten.  

2. Het uitbouwen van de contacten met de burgerlijke gemeente, door b.v. deel te 

nemen aan activiteiten en samen deze te organiseren. 

3. Aandachtspunt om de kerstattenties voor ouderen. 

4. Streven naar een aanspreekpunt bij de RK jongeren voor uitbreiding van de 

contacten.  
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5. Enquête ontwikkelen om te inventariseren wat er onder de jongeren leeft, en om 

doopouders te betrekken bij kerkenwerk. 

6. Jaarlijks worden de examenkandidaten ondersteund met een kaartje en een roos 

tijdens hun examenperiode. 

7. Aan het eind van het seizoen wordt er voor de jongeren een middag/avond  

georganiseerd ter afsluiting. Een gezinsdag organiseren aan het einde van het 

seizoen, niet meer ouderen en jongeren loskoppelen maar juist samenvoegen. Dit 

in samenwerking met de Katholieke Kerk. 

8. Voortzetting van de presentatie van de jeugdraad aan kerkenraad en 

gemeenteleden. 

9. Ouders meer betrekken bij de jeugdactiviteiten. 

10. De 20+ groep jongeren uitnodigen voor een gezellige middag met elkaar. Waarin 

gesproken kan worden hoe het nu gaat met iedereen en waar iedereen zich mee 

bezig houdt. 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende groepen, die in de jeugdraad zijn 

opgenomen, met hun eigen doelstelling en plannen. 

 

5.02 Anders Dan Diensten 

 

De doelstelling van de Anders Dan Diensten is het samen met de gemeente vanuit de 

Jeugdraad op een eigentijdse manier diensten te organiseren. Het streven is om 5 maal per 

jaar, buiten de kerk en schooldiensten om, een Anders Dan Dienst te organiseren. De vaste 

Anders Dan Diensten zijn: In de oneven jaren samen met de doopouders, en in de even jaren 

de opstapdienst voor de 4 en 5 jarigen. 

Het beoogde doel van deze diensten is om voor alle lagen van baby tot jongvolwassenen 

mogelijkheden te bieden voor kerk en samenzijn.  

  

Krabbeldienst 

 

Vanaf september 2011 zijn er krabbeldiensten voor de allerjongsten van 0 tot 6 jaar. Deze 

diensten zijn laagdrempelig van aard en duren hooguit een halfuur. Deze diensten zullen 3 à 4 

maal per jaar op de zondagmiddag plaatsvinden. 

 

Opstapdienst 

 

De opstapdienst voor 4/5 jarigen wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. De kinderen gaan 

inmiddels naar de basisschool. Alle kinderen die 4 of 5 jaar zijn krijgen persoonlijk een 

uitnodiging voor de opstapdienst.  

 

Avondmaalsdienst 

 

Eens in de 2 jaar is er een catechese met het oog op de viering van het avondmaal en aansluitend 

een kerkdienst voor kinderen van 8 tot 11 jaar. Alle kinderen van 8 tot 11 jaar krijgen persoonlijk 

een uitnodiging om mee te doen met de avondmaalsdienst en deze samen voor te bereiden.  

 

Overstapdienst 

 

De overstapdienst is een dienst voor de jongeren die van het basis onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs gaan. Deze dienst welke in juli gehouden wordt is voor 11/12/13 jarigen. 
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Instapdienst  

 

De instapdienst is voor de 16+. Deze groep jongeren maakt de instap in de samenleving van 

school gaan ze naar een beroepsopleiding. Er verandert veel in hun leven op het gebied van 

relaties, ze hebben veel vragen en zijn zoekende in geloof. Ze groeien van pubers naar 

jongvolwassenen. Een kerkdienst gericht op het samen met de jongeren een weg zoeken in 

hun geloof en hun leven.  

 

Voor verdere invulling kan er gedacht worden aan de ZWO groep.   

Ook kan de jeugdraad zelf een Anders Dan Dienst organiseren. 

 

5.03  4-de-zondag-dienst 

 

Elke vierde zondag van de maand is er in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek een dienst 

om 10.15 uur. Vier diensten worden door de Protestantse Gemeente Zelhem, vier diensten 

door Hengelo en vier diensten door de vaste commissie in de Veldhoek georganiseerd. De 

commissie zorgt zelf voor een voorganger en in overleg daarmee wordt een onderwerp voor 

de dienst gekozen. Na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie te drinken. 

Eenmaal in het jaar, in juni, is deze dienst een openluchtdienst, die gehouden wordt bij een 

nabijgelegen kampeerboerderij. Deze dienst wordt samen met de Jeugdraad van Hengelo 

voorbereid.  

Elke 4-de-zondag-dienst wordt aangekondigd in het kerkblad Klokgeluiden en Kerkleven. 

 

5.04 Kindernevendienst 

 

In de kindernevendienst staat de vertelling van het Bijbelverhaal centraal. Het thema van de 

vertelling wordt ontleend aan de lezingen in de dienst, die op dat moment in de Remigiuskerk 

wordt gehouden. In de vertelling worden de joods-christelijke traditie en de daarin gelegen 

essentiële waarden aan de kinderen doorgegeven. Daarnaast wordt het Bijbelverhaal verwerkt 

in de vorm van tekeningen, het zingen van liedjes e.d. 

De symbolische elementen uit de kerk komen ook in de kindernevendienst terug. Hierbij kan 

gedacht worden aan kaarsen en het leren van een lied. 

Er wordt kindernevendienst gegeven aan kinderen van de basisschool. Er is een groep 

‘jongste’ kinderen (groep 1 tot 4) en een groep ‘oudste’ kinderen (groep 5 tot 8). 

Kindernevendiensten kunnen in het pand Kerkstraat 15 georganiseerd worden bij bijzondere 

diensten als de opkomst van de jongeren hoog is. Bij een lage bezetting kan gekozen worden 

voor een ruimte achterin de kerk waar getekend kan worden.  

 

5.05 Huiscatechese 

 

De huiscatechese wil een stukje gemeente zijn voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 

16 jaar. De basis hiervoor is de bijbel en de traditie van geloven door de generaties heen. 

De huiscatechese wil ruimte en geborgenheid creëren en een plek zijn, waar de jongeren 

elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar vreugde en verdriet met elkaar gedeeld 

kunnen worden. 

Er zijn vier huiskamergroepen, voor ieder leeftijdsjaar één. 

Ieder seizoen worden de dan 12 jaar geworden jongeren uitgenodigd. Hieruit ontstaat een 

nieuwe groep, die 4 jaar bij elkaar blijft en te gast is in hetzelfde gezin/huiskamer. 
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Het seizoen begint met een inschrijfavond, gevolgd door een reeks van 8 avonden. De 

afsluiting van het seizoen bestaat uit een gezamenlijke viering in de Remigiuskerk, die voor 

iedereen toegankelijk is en aansluitend een feestelijke afsluiting voor de huiscatechisanten. 

Eenmaal per seizoen wordt er een avond voor ouders en verzorgers georganiseerd, waarbij 

deze geïnformeerd worden over het thema en de werkvormen van dat seizoen. 

 

Eén van de predikanten geeft tijdens het seizoen ondersteuning. 

De thema's worden zo gekozen, dat in een cyclus van 4 jaar verschillende aspecten van 

geloven en gemeente zijn behandeld worden. 

 

5.06 Kloosterweekend  

 

De belijdenisgroep/catechesanten brengen gezamenlijk 2 nachten door in een klooster, om 

daar samen met een predikant te praten over het geloof en bezinning. Onder het onderwerp 

‘catechese’ wordt hierop nader ingegaan. 

 

5.07 Jeugdsoos  

 

De Jeugdsoos is voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Het doel is om jongeren, die o.a. de 

kindernevendienst hebben verlaten omdat ze naar het vervolgonderwijs gaan, samen te laten 

komen voor discussie en ontspanning. De jeugdsoos is één keer in de drie weken op de 

vrijdagavond in Kerkstraat 15. De avond begint met een onderwerp die betrekking heeft op 

geloof en kerk. Aan de hand van dit onderwerp worden een aantal vragen in groepsverband 

behandeld, waarin iedereen zijn mening kan geven. Na de discussie wordt de avond 

voortgezet met een vrije invulling. Deze kan door de leiding worden georganiseerd, maar ook 

door de jongeren. 

 

5.08 Crèche  

 

Tijdens de zondagse erediensten is er in een nevenruimte van de Remigiuskerk of in 

Kerkstraat 15 opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. 

De opvang van de kinderen geschiedt door een vaste groep medewerkers, die oppassen 

volgens een ruim van tevoren opgesteld rooster. Ook in de toekomst streven wij ernaar, om 

deze groep van redelijke omvang te houden, zodat er maar eenmaal per zes à zeven weken 

dienst wordt gedaan. Hierbij kan gedacht worden om de jeugd van 14+ erbij te betrekken.  

 

Beleidsvoornemens Jeugd- en jongerenwerk:  

 

1. Opzetten eigen website voor jongeren, meer gebruik maken van social media. 

2. Soosruimte/smederij maken tot een plek van ontmoeting voor veel jongeren in 

Hengelo (van binnen en buiten de kerk).  

3. Plusminus 20- groep: Waar in de komende tijd meer aandacht voor zal moeten 

komen is de groep rondom de 20 jaar. Zij gaan vaak elders wonen, studeren, 

werken. Raken binding met de (plaatselijke) kerk kwijt, maar hebben zeker wel 

behoefte om leeftijdgenoten te ontmoeten rondom levensvragen. Het zal goed zijn 

om juist deze groep in beeld te krijgen, contact te houden, en af en toe samen te 

komen, bijvoorbeeld rond een maaltijd. 
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Hoofdstuk 6: Samen leren - Vorming, toerusting en catechese  
 

Vorming en toerusting behoren tot het permanente leren van jong en oud in de gemeente. 

Leren is verbonden met vieren en dienen. Alle leden van de christelijke gemeente zijn 

geroepen om levenslang te leren in geloof. Daarbij gaat het niet enkel om 

kennisverwerving, maar ook om het leren verwoorden en delen van gevoelens, ervaringen, 

van hoop en verlangen. Bij alle leren in de gemeente is de Bijbel basis en inspiratiebron. 

Daarbij staan wij open voor actuele ontwikkelingen in het theologisch en maatschappelijk 

debat. De gemeente van Hengelo profileert zich niet als een lerende gemeenschap (zo blijkt 

uit de gekozen missionaire modellen). Veel gelegenheden om te leren worden georganiseerd 

rondom vier-momenten, aansluitend bij de taken in de gemeente en/of gerelateerd zijn aan 

praktijksituaties binnen en buiten de gemeente.  

 

6.01 Catechese 

 

In de komende jaren willen we proberen vanuit de kerk jongeren te bereiken, met hen in 

gesprek te komen, te luisteren naar hun vragen op gebied van kerk en samenleving. Wat kan 

de kerk voor jongeren van deze tijd betekenen? Wat zijn de levensvragen van jongeren? Wat 

maakt dat jongeren (soms nog) wel naar groepen/activiteiten van de kerk gaan?  

In de eerste plaats wanneer ze weten dat ze hun vrienden/vriendinnen kunnen ontmoeten. Het 

is van belang te investeren in groepsbinding. In de tweede plaats komen ze wanneer er 

wezenlijke geloofsvragen aan de orde komen die iets te maken hebben met hun eigen 

geloofsbeleving of geloofsvragen. In de derde plaats is het tijdstip van belang, anders zijn er 

tien andere dingen die op dat tijdstip voorgaan. Waar jongeren vooral voor kiezen zijn 

groepsbindende werkvormen zoals samen eten, in gesprek gaan met elkaar, een film kijken of 

een weekend erop uit trekken. Binnen de kerk moeten we leren om jongeren wat meer gastvrij 

tegemoet te treden. ‘Voel je welkom, zonder voorwaarden en verwachtingen’ zou de 

boodschap moeten zijn. We moeten meer missionair gaan denken (in alle bescheidenheid ‘er 

zijn’ in en voor de samenleving). Jongerenpastoraat zou in dit alles prioriteit moeten hebben 

omdat we als gemeenschap het Woord van God willen doorgeven aan de volgende generatie.  

 

Met dit alles in gedachten proberen we in Hengelo aan te sluiten bij kinderen en jonge mensen 

in deze tijd. Zo geven we vorm aan de missionaire modellen ‘Gemeente met een hart voor 

kinderen en jongeren’ en ‘Gemeente op de kruispunten van het leven’. 

 

We doen dit door middel van de volgende activiteiten:  

In de afgelopen jaren is in Hengelo het geloofs-stappen-plan gegroeid (zie ook hoofdstuk 5 

Jeugd- en Jongerenwerk). Stap voor stap met kinderen/jongeren en ouders mee gaan op die 

zoekende weg van geloven. Het slaan van geloofsankers is nodig om van tijd tot tijd houvast 

te vinden. Van de ‘opstap’ rond 4 en 5-jarigen gaan we naar de ‘overstap’ met de ca. 12-

jarigen om vervolgens te komen bij de ‘instap’ met de ca. 17-jarigen. Jongeren zoeken steeds 

meer hun eigen weg in de samenleving, hun eigen weg in kerk en geloof. Als kerk willen we 

een stukje meelopen op die weg van zoeken en (soms even) vinden. Door te luisteren naar hun 

verhalen, hun vragen, hun twijfels. Door te vertellen dat God met hen mee zal gaan op die 

weg in het leven. Dat ieder mens er mag zijn in de ogen van God, jongeren als verhaal van 

God, dat is Liefde en mag de centrale boodschap zijn van de kerk. Het is de liefde die het 

gezicht van Christus heeft gekregen en daardoor inclusief is: ‘kind van God’ zijn wij allemaal. 
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Doopcatechese 

 

Rondom de doop van kinderen komen de ouders bij elkaar om de doopdienst ook gezamenlijk 

voor te bereiden. Bij de doop ontvangen zij de doopkaart, de Kijkbijbel (bij de doop van het 

eerste kindje), een doopkaars met daarop de naam en datum van de doop, en een doopschelp 

(eveneens met naam en datum van de doop). 

Ouders van pas gedoopte kinderen worden eens in de twee jaar uitgenodigd om de dienst op 

de derde zondag van januari (Doop van Jezus) samen met de predikant voor te bereiden. Dan 

wordt de zogenaamde doopverjaardag gevierd. In de dienst krijgen de ouders de doopschelp 

weer mee naar huis en we nog weer even stilstaan bij de doop van hun kind. In de 

voorbereiding van deze dienst kunnen ook de vragen rond geloofsopvoeding een plek krijgen. 

 

Krabbeldiensten 

 

Een krabbeldienst is een dienst voor peuters en kleuters tot 6 jaar samen met hun ouders,  

grootouders en belangstellende gemeenteleden. De ‘dienst’ duurt ongeveer 20 minuten. De 

kinderen zitten op het koorgedeelte van de kerk op bankjes. Eventueel op schoot bij een vader 

of moeder (opa of oma). Belangrijk is ook dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders 

elkaar ontmoeten.  

 

Kinderen en avondmaal 

 

Eens in de twee jaar is er een kerkdienst met avondmaal waar in het bijzonder de kinderen een 

plek hebben. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd en er vindt een gezamenlijke 

voorbereiding plaats op deze dienst waarin wordt stilgestaan bij de betekenis van het 

avondmaal op voor kinderen begrijpelijke wijze.   

 

Huiscatechese  

 

Er is een groepje mensen in onze gemeente dat de huiscatechese leidt. Bij de voorbereiding en 

de opzet worden zij begeleid door de predikant. Ze ontvangen aan huis een groep jongeren. Er 

wordt gestart met jongeren die als groep vier seizoenen met elkaar optrekken. Naar aanleiding 

van een thema praten en denken zij samen over leven, geloof en kerk. Het is de bedoeling dat 

de jongelui er zelf mee aan het werk gaan en zelf een mening vormen. Het jaarthema wordt op 

verschillende manieren uitgewerkt door bijvoorbeeld discussie, spel, een collage maken e.d.  

 

Catechese 16 plus:  Kloosterbezoek 

 

Na de periode van de huiscatechese worden de jongeren van 16/17/18 jaar uitgenodigd voor 

de vervolg catechese. We gaan dan een weekend naar een klooster. Dit sluit goed aan bij wat 

jongeren willen en verwachten. Ze komen tot rust, er is tijd voor diepgaande gesprekken, 

samen eten, een vast ritme, ontspanning, ontmoeting. Ook de jongeren zelf  ervaren dit als 

waardevol.  Ze hebben iets geproefd. Maar of de opgedane ervaringen door zullen werken en 

zo ja: hoe?, daarover is niets met zekerheid te zeggen. Wat blijft, is de hoop en het vertrouwen 

op het waaien van de Geest….  

 

Roemeniëreis 

                                                                                                                                                                            

Al een aantal jaren gaan we met een groep jongeren (van binnen en buiten van de kerken) in 

de leeftijd van 14-20 jaar enkele weken naar Roemenië om daar verschillende 
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werkzaamheden te doen, te zien en ervaren dat mensen soms in grote armoede moeten leven, 

leeftijdgenoten te ontmoeten, een andere cultuur ervaren en beleven. Jongeren vinden het 

bijzonder om zo samen iets te ondernemen (groepsbinding), om iets voor anderen te doen. 

Jongeren willen zich niet binden aan een instituut, maar wel aan mensen. Geloven is een 

relationeel begrip en dat is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het is op vele vlakken heel 

leerzaam en laat zien dat geloven op deze wijze heel concreet handen en voeten kan krijgen.  

 

Catechese aan mensen met een verstandelijke beperking 

 

De pastorale contacten met bewoners van locaties van Philadelphia Support in Hengelo en 

individueel wonende verstandelijk gehandicapten hebben tevens een catechetische kant. Er 

wordt gesproken over thema’s rond kerk en geloof, zowel in groepsverband als individueel.  

 

6.02 Inspiratie en Ontmoeting 

 

In opdracht van de Raad van Kerken en in gedeelde verantwoordelijkheid van de RK 

geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente is de Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 

actief met het jaarlijks samenstellen en uitvoeren van een programma. Het jaarprogramma 

bestaat uit maandelijkse thema-avonden. Geprobeerd wordt om een zo breed mogelijk aanbod 

te doen. Er wordt gezocht naar een evenwichtige verdeling tussen de terreinen: Bijbel/ geloof; 

maatschappij; kunst/ cultuur.  

 

Variatie wordt gezocht in zowel onderwerp als werkvorm, zodat niet alleen denkers, maar ook 

doeners en meer affectief ingestelde mensen zich aangesproken weten en deel nemen aan de 

avonden. Sprekers van diverse kerkelijke of maatschappelijke achtergronden worden 

uitgenodigd. Tevens worden plaatselijke predikanten en pastores benaderd om een bijdrage te 

leveren aan het programma.  

 

Om de drempel zo laag mogelijk te houden wordt doorgaans geen toegangsgeld gevraagd en 

is vooraf aanmelden meestal niet nodig. Goede publiciteit in de plaatselijke en regionale 

media verhogen de bekendheid en toegankelijkheid.  

 

De activiteiten van Inspiratie & Ontmoeting zijn zowel gericht op het leren door de ‘eigen’ 

gemeenteleden als op belangstelling van dorpsgenoten en mensen uit de omgeving. De 

avonden zijn een visitekaartje voor de kerken van Hengelo en willen de relevantie en 

actualiteit van geloof en geloofsgemeenschap uitdragen. Gastvrijheid is hierbij heel 

belangrijk: de koffie staat klaar, maar niet in de laatste plaats zijn er de gastvrouwen en de 

‘vaste’ bezoekers die met openheid en belangstelling nieuwe of incidentele bezoekers 

tegemoet treden. Het geloofs- of maatschappelijk gesprek dat kan ontstaan is een bijzondere 

vorm van geestelijke gastvrijheid. Met het (gratis) aanbod van avonden rond thema’s die er 

toe doen, is de kerk dienstbaar aanwezig in de omgeving van Hengelo. Pastorale aspecten 

spelen een rol door de ontmoeting en eventuele vervolg ontmoetingen met individuele 

bezoekers.  

 

Beleidsvoornemens Inspiratie en Ontmoeting: 

  

1. Mensen van verschillende leeftijden aanspreken met het programma-aanbod.  

2. Bezoekers enthousiasmeren voor meerdere avonden en voor het meenemen van 

vrienden of bekenden.  
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3. Het programma-aanbod mede laten bepalen door (concrete) vragen vanuit de 

geloofsgemeenschap(pen). 

4. Grotere betrokkenheid van de RK geloofsgemeenschap bij de organisatie van en 

deelname aan de avonden.  

5. Afstemming van data en aanbod met andere organiserende groepen uit parochie, 

gemeente en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap op het gebied van ondermeer 

sprekers en informatieve avonden of ochtenden.  

 

6.03 Cursussen en avonden rond Bijbel en spiritualiteit 

 

Per jaar wordt bekeken, of een bescheiden aanbod van avonden op het gebied van de Bijbel 

en/of spiritualiteit goed kan worden ingepland. Korte series met een vrijblijvende deelname 

kunnen doorgaans op de belangstelling van een groepje gemeenteleden rekenen.  

Naar aanleiding van actuele kwesties en/of vragen van gemeenteleden bieden de predikanten 

losse gespreksavonden aan.  

Eenmaal per 4 tot 6 weken is er de avond ‘Werkwoord - Open preekvoorbereiding’, in de 

week voorafgaand aan de preek buigen gemeenteleden zich samen met de predikant over de 

betreffende Bijbelteksten. Getalsmatig is de deelname gering, de wederzijdse inspiratie is 

echter een uitstekende voorbereiding op de zondagse eredienst en de deelnemers ervaren de 

uren als zeer leerzaam.  

 

6.04 Vorming en Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers  

 

Een grote groep gemeenteleden is op een of andere wijze actief in de kerk. Om inspiratie, 

vreugde en voldoening te blijven ondervinden en om samenwerking optimaal te laten 

verlopen, is goede coaching en toerusting vereist. Niet voor alle taken, maar zeker voor 

ambtelijke en vrijwillige taken op het gebied van jeugdwerk, pastoraat, diaconie, liturgie en 

kerkbeheer is het goed om  regelmatig de leerbehoefte te peilen. De predikanten verzorgen 

een deel van de toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers. Zoals: themabesprekingen 

tijdens kerkenraads bijeenkomsten en bijeenkomsten van het pastoraal beraad; 

lectorentraining; bespreking van de (Bijbel)stof met de leiding van de Kindernevendienst; 

voorbereidende besprekingen met leidinggevenden huiscatechese.  

Vanuit het Regionaal Dienstencentrum is een geregeld aanbod van diverse cursussen voor 

ambtsdragers en vrijwilligers. Indien gewenst kan het Dienstencentrum en/of de Gemeente 

Adviseur cursussen op maat verzorgen.  

Tegelijk zijn wij ons bewust van de soms beperkte tijd die ambtsdragers en vrijwilligers ter 

beschikking hebben. Vaak is een korte serie avonden of een dagdeel ‘leren’ al een goede 

impuls. 

Met een bescheiden budget en creatieve inzet van de eigen professionele kennis van 

predikanten en eventueel professionele kennis van gemeenteleden, is het mogelijk om samen 

als ambtsdragers en vrijwilligers te blijven leren. 

Een daadwerkelijk missionaire gemeente staat of valt met de menselijke factor. Investeren in 

leren ‘betaalt’ zich terug in de kwaliteit van wat de gemeente biedt op pastoraal, diaconaal of 

jeugdwerkgebied. En goed toegeruste mensen voelen zich vrijer om ‘gasten’ te ontvangen.  

 

Beleidsvoornemens vorming en toerusting ambtsdragers en vrijwilligers: 

 

1. Regelmatige peiling van behoeften om te leren in relatie tot de taak of taken bij de 

ambtsdragers en vrijwilligers.  
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2. Stimuleren van  het gebruik door ambtdragers en vrijwilligers van het cursus 

aanbod vanuit het Regionaal Diensten Centrum en/of externe aanbieders.  

3. Regelmatig een inhoudelijk en/of bezinnend onderwerp bespreken in de 

kerkenraadsvergaderingen.  
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Hoofdstuk 7: Oecumene en samenleving 
 

De Protestantse Gemeente Hengelo is zich bewust van de roeping, eenheid te zoeken 

met andere christenen en kerken. Daaraan willen wij gestalte geven door middel van 

goede contacten en gezamenlijke activiteiten met andere kerken in Hengelo. Om in de 

samenleving van betekenis te kunnen zijn hechten wij belang aan gezamenlijkheid in 

maatschappelijke activiteit en in contact met de (locale) overheid. Voortdurend zullen 

wij samenwerkingsvormen ontwikkelen die deze gedachte in praktijk en tot uitdrukking 

brengen.  

 

7.01 Open Kerk 

 

Open Kerk is een laagdrempelige en pretentieloze manier om als kerk aanwezig (present) 

te zijn in het dorp. De Remigiuskerk is door zijn ligging en markante uitstraling zeer 

uitnodigend. Wij kunnen met een geopende deur, ook buiten de vaste tijden van 

kerkdiensten om, aan velen gelegenheid bieden om tot stilte en bezinning te komen. 

Tevens bieden wij gelegenheid om het kerkinterieur te bezichtigen en - indien aanwezig - 

een expositie te bekijken.  

Een groep vrijwilligers vormt de Werkgroep Open Kerk. De Werkgroep zorgt voor een 

open deur en gastvrije ontvangst op zaterdagmiddagen in de zomermaanden en 

zondagmiddagen wanneer er in Hengelo algemene koopzondag is, het gehele jaar door.  

Er is tijdens Open Kerk gratis of voordelig schriftelijk materiaal beschikbaar rondom de 

achtergronden van kerk en geloof. De Werkgroep Open Kerk werkt samen met de 

Stichting Vrienden van de Remigiuskerk voor wat betreft de bemensing tijdens exposities 

in de kerk. De werkgroep Open Kerk valt onder directe verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad.  

 

In het najaar van 2012 is het Stiltecentrum van de Remigiuskerk geopend. De ruimte in 

de voormalige sacristie is dagelijks geopend voor passanten en belangstellenden. Men 

kan de ruimte van buitenaf betreden. Er is gelegenheid om een kaarsje op te steken en te 

mediteren. De Liturgische Werkgroep zorgt voor een thematisch wisselend kunstwerk 

aan de muur en een gedicht met gebed. Een aantal buren van de Remigiuskerk is 

sleutelbeheerder en zorgen voor dagelijkse opening, controle en afsluiting.  

 

Gastvrijheid in de Remigiuskerk krijgt vorm in de Open Kerk met de aanwezigheid van 

gastvrouwen en gastheren, die bescheiden en beschikbaar zijn voor de bezoekers. 

Gastvrijheid is tevens het bieden van ruimte, een stille plek in het hart van het dorp, waar 

de geest van eeuwen spiritualiteit en geloof nog voelbaar is. De oude Remigiuskerk is 

spiritueel erfgoed dat door ons, als Protestantse Gemeente, zorgvuldig beheerd en tegelijk 

royaal gedeeld wordt met tijd- en plaatsgenoten. 

  

Beleidsvoornemens Open Kerk:  

 

1.   Het aantal middagen Open Kerk minimaal handhaven, zo mogelijk 

uitbreiden.  

2.   In samenspraak tussen Vrienden van de Remigius en kerkenraad en 

werkgroepen in de gemeente exposities (laten) inrichten op het gebied van 

kunst, cultuur, religie, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten.  

3.   Het Stiltecentrum goed beheren en bekendheid geven. 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protestantse gemeente Hengelo Gelderland - beleidsplan 2013 - 2018 

 35 

7.02 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld. 

 

Met deze vereniging rondom het ‘Kleine kerkje aan de Banninkstraat’ bestaan goede 

contacten. Er kan voor diverse gelegenheden op aanvraag gebruik gemaakt worden van het 

gebouw. De predikanten gaan minstens eenmaal per jaar voor in de (maandelijkse) eredienst 

van de VGG aan de Banninkstraat. Veel leden van de VGG zijn tevens als lid van de 

Protestantse Gemeente ingeschreven en ontvangen pastorale zorg van één van de predikanten. 

Over de verdeling Kerkbalansbijdrage van deze leden zijn afspraken gemaakt door het 

College van Kerkrentmeesters en het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap.  

 

Beleidsvoornemens ten aanzien van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:  

  

1.    Alert blijven op goede afstemming in de planning van activiteiten en kerkdiensten 

aan de Banninkstraat en in de Remigiuskerk; zo min mogelijk samen laten vallen 

om maximale gelegenheid te geven tot het bezoeken van diensten en activiteiten.  

2.    In het aanbod van bezinnende en culturele activiteiten elkaar naar inhoud en stijl 

aanvullen. 

 

7.03 Raad van Kerken Hengelo 

  

In de Raad van Kerken Hengelo zijn vertegenwoordigd: de RK geloofsgemeenschap van de 

H. Willibrorduskerk behorende tot de RK parochie HH Twaalf Apostelen, de Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap Hengelo Gld. en de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. De Raad is zo 

samengesteld, dat verschillende werkgebieden in parochie en gemeente een stem hebben. Te 

denken valt aan jeugdwerk, diaconaal werk, pastoraat en liturgie. Vanuit de Protestantse 

Gemeente hebben medio 2012 drie gemeenteleden en een predikant zitting in de Raad van 

Kerken. 

  

Doelstelling van de Raad van Kerken is:  

1.   Het bevorderen van de interkerkelijke samenwerking in Hengelo en omgeving. 

2.   Het bevorderen van het geloofsgesprek tussen gelovigen van diverse tradities. 

3.   De bewustwording en informatie met betrekking tot de landelijke en wereldwijde 

oecumene in onze directe omgeving.  

 

Hoe bereiken wij deze doelstellingen? 

 

De Raad van Kerken komt eens per twee maanden samen. Er wordt dan tijd genomen voor 

een bezinnende opening alsmede geloofsgesprek rond onderwerpen zoals aangereikt door de 

landelijke Raad van Kerken of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen of berichten.  

De Raad van Kerken organiseert  jaarlijks enkele gezamenlijke, oecumenische kerkdiensten. 

De diensten worden gehouden in de Willibrorduskerk of de Remigiuskerk volgens een 

vastgesteld schema. Er zijn telkens twee of drie voorgangers uit de betrokken. 

geloofsgemeenschappen, medewerking van cantorij en kerkkoor in gezamenlijkheid en de 

liturgie bevat voor beide tradities herkenbare liederen. Tegelijk is de orde van dienst volgens 

de in de betreffende kerk gebruikelijke volgorde en vaste elementen. Het huidige standpunt 

van de RK kerk maakt een gezamenlijke viering van Brood en Wijn (nog) niet mogelijk.  

Er is vanuit de Raad van Kerken betrokkenheid bij de samenwerking op het gebied van 

diaconale actie en charitas in Hengelo en Bronckhorst (zie Diaconaat; Diaconaal Netwerk 

Bronckhorst). 
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Activiteiten die geïnitieerd en/of georganiseerd worden door de Raad van Kerken:  

- Oecumenische vespers wekelijks in de periode van Advent en Veertig Dagen. 

Locatie hiervoor is het Kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. De 

vespers worden wekelijks gedeeltelijk voorbereid door twee leden van de RK 

gemeenschap resp. Protestantse Gemeente en door hen geleid.  

-    De start van het kerkelijk seizoen in september krijgt aandacht rond een 

oecumenische viering met enkele ontmoetingsactiviteiten.  

-    Vier maal per jaar een zogeheten ‘Noaberviering’. Een kortdurende oecumenische 

viering rond een thema op zaterdagavond, wisselend in de Willibrorduskerk en 

Remigiuskerk. Deze viering wordt voorbereid en geleid door twee voorgangers 

van de verschillende geloofsgemeenschappen in Hengelo.  

-    De Zondag voor de Eenheid in januari wordt gevierd met een oecumenische 

dienst in januari.  

-    Jaarlijks op Tweede Pinksterdag een ‘oecumenische motortoertocht’.  

-   Op 11 november is er een gezamenlijke viering van Sint Maarten.  

-   Pastorale en catechetische zorg voor gemeenteleden en parochianen met een 

verstandelijke beperking.  

-   Verwijzing en bemiddeling voor ouderparen van verschillende kerkelijke tradities 

die hun kind willen laten dopen in de RK of de Protestantse Kerk. Daarbij is 

vertegenwoordiging van de ‘andere’ kerk mogelijk. Hiertoe is in 2009 de folder 

uitgegeven ‘Samen dopen’. 

-    Betrokkenheid bij de werkgroep ‘Inspiratie & Ontmoeting’ door middel van 

afstemming activiteitenaanbod en personele inbreng.  

-    Een of tweejaarlijks een gezamenlijke parochie & gemeenteavond waarbij 

kerkenraadsleden, leden van de locatieraad en het bestuur van de Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap met elkaar spreken over actuele zaken en zich bezinnen op 

een voor de oecumene relevant onderwerp.  

-    De Raad van Kerken is vertegenwoordigd in de 4 mei commissie in Hengelo en is 

organisator van de dienst op 4 mei ’s avonds in de Remigiuskerk.  

- Elkaar als kerken en geloofsgemeenschappen informeren over afzonderlijk 

georganiseerde activiteiten, kerkdiensten en over actuele ontwikkelingen in kerk 

en parochie. 

 

7.04 Overheid en samenleving 

  

In de zondagse eredienst wordt op verschillende manieren de verbinding tussen kerk en 

maatschappij benadrukt en herinneren wij elkaar aan onze roeping in de wereld om het geloof 

handen en voeten te geven. Op gemeente- en gespreksavonden komen informatie, bezinning 

en toerusting aan de orde. Met name via diaconaat en pastoraat wil onze gemeente werkzaam 

zijn in de samenleving. Ten aanzien van de overheid neemt de kerk enerzijds de positie in van 

partner op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg voor zwakkeren in de samenleving 

en is zij anderzijds een kritisch tegenover onder het motto van ‘helpen onder protest’. Als 

kerk zoeken wij naar balans in onze roeping tussen het doen van barmhartigheid en 

gerechtigheid. 

 

De kerk is tevens een van de grootste vrijwilligersorganisaties in land en burgerlijke 

gemeente. Als zodanig heeft ook de Protestantse Gemeente contact met de Gemeente 

Bronckhorst.  

Bij eventuele rampen of calamiteiten in Bronckhorst of Hengelo is de Protestantse Gemeente 

beschikbaar met vrijwillige en professionele menskracht voor wat betreft pastorale en 
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diaconale bijstand. Bij de gemeente is een lijst aanwezig van pastores en predikanten die 

hiervoor contactpersonen zijn.  

Jaarlijks vindt op het Gemeentehuis een overleg plaats tussen Burgemeester en Wethouders 

enerzijds en het Platform Gezamenlijke Kerken van Bronckhorst anderzijds. Hierin is, namens 

de Raad van Kerken Hengelo Gld., een van de predikanten vertegenwoordigd. Ook de 

diaconie is vertegenwoordigd via het Diaconaal Netwerk.  

 

Tussen predikanten en diaconie enerzijds en maatschappelijke hulpverleners zoals Stichting 

Welzijn Samenwerken Bronckhorst anderzijds liggen contacten op ad hoc basis. Vanuit het 

pastoraat en het diaconaat wordt soms verwezen naar maatschappelijke organisaties en 

andersom wordt de kerk soms benaderd met een hulpvraag vanuit de maatschappelijke 

hulpverlening.  

Door een actieve houding naar de (burgerlijke) overheid én de maatschappelijke organisaties 

toe en door het werken aan ‘korte lijnen’ in de communicatie met vertegenwoordigers van de 

burgerlijke overheid probeert de Protestantse Gemeente zich te profileren als een Dienende, 

Pastorale en Gastvrije gemeente.  

 

7.05 Godsdienstonderwijs op de openbare school. 

 

Het recht om godsdienstonderwijs aan te bieden op de openbare school is bij wet geregeld. 

Er wordt les gegeven door een door de kerk aangestelde leerkracht. Sinds het schooljaar  

2009 / 2010 wordt deze GVO leerkracht rechtstreeks bekostigd door de overheid. 

De Protestantse Gemeente Hengelo Gld. Is de “zendende organisatie”. Het godsdienstig 

vormingsonderwijs (GVO) op de openbare school is facultatief. Elk jaar wordt aan de ouders 

d.m.v. een brief gevraagd of hun kinderen mee mogen doen. Op de OBS Rozengaardsweide 

Wordt wekelijks (in clusters) GVO gegeven. Er wordt les gegeven aan groep 3 t/m 7. 

Het college van kerkrentmeesters onderhoudt zo nodig contact met het GVO en de openbare 

school.  

Eén à twee keer per jaar heeft het college van kerkrentmeesters contact met de 

godsdienstlerares. 
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Hoofdstuk 8: Kerkbeheer 
 

Het college van Kerkrentmeesters zet zich in voor een zodanige behartiging van de  

financiële belangen van de Gemeente, dat de opbouw van een levende, actieve  

gemeente bevorderd wordt. 

Het college gaat na, op welke wijze gelden verworven kunnen worden, vereist om het 

voorgenomen beleid te kunnen realiseren. Daarbij streeft het er naar om de inkomsten te 

vergroten en de uitgaven te verlagen, zonder de beleidsuitgangspunten te verlaten. 

 

Het college heeft als belangrijkste taak de mogelijkheden te scheppen en uit te breiden voor 

het houden van kerkdiensten en de juiste functionering van het pastoraat. 

Het accent van het beleidsplan van de kerkrentmeesters ligt bij het financiële beheer en de 

geldwerving, waarbij tevens wordt aangegeven hoe het beleidsondersteunend apparaat goed 

kan worden beheerd, zowel in de ledenadministratie als in de overige kerkelijke administratie. 

Het college draagt de verantwoordelijkheid voor de behartiging van de financiële belangen 

van de Gemeente en streeft ernaar, in overleg met de andere colleges, deze taak uit te oefenen 

en de noodzakelijke beslissingen te nemen. 

Het college heeft in deze een eigen beslissingsbevoegdheid, als omschreven in Ordinantie 11 

van de Kerkorde. 

 

Het beleid van het college; 

De taken van het college kunnen als volgt omschreven worden: 

 Het bewust maken en houden van alle gemeenteleden en colleges met betrekking  

tot hun financiële verantwoordelijkheid door o.a. publicaties in Klokgeluiden en 

op de website en de betrokkenheid bij een eventueel in te stellen commissie 

‘geldwerving’. 

 Het zorgdragen voor een goede opzet en uitvoering van de actie Kerkbalans. 

 Het zorgdragen voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie aan de 

hand van een meerjarenplanning, gebaseerd op een algemene begroting. 

 De verantwoordelijkheid voor een goede leden- en financiële administratie. 

 Het opstellen van een jaarlijkse begroting en resultaten- / jaarrekening. 

 De voorwaarden scheppen voor het goed functioneren van het kerkelijk bureau. 

 Het uitvoeren van de uitbetalingen van traktementen, salarissen en vergoedingen. 

 Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met de besturen van de 

Goede Herder Kapel, Ons Huis, Stichting Vrienden van de Hengelose 

Remigiuskerk, en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hengelo. 

 Het onderhouden van contacten met de gemeentelijke-, provinciale- en          

        landelijke organen van het kerkrentmeesterlijke beheer.                    

 Het vertegenwoordigd zijn in de kerkenraad. 

 

Beleidsvoornemens kerkbeheer: 

 

1. Het streven naar een optimaal gebruik van het kerkgebouw ten dienste van de 

gemeente, waarbij het monumentale karakter van de kerk enerzijds en de 

functionaliteit anderzijds op elkaar afgestemd dienen te zijn. 

2.  Mede in verband hiermee de openstelling van de kerk voor bezoekers (met name 

in de zomer maanden) en ter beschikking stellen van de kerk aan derden 

(waaronder de Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk) voor 

bijeenkomsten van verschillende aard. 
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3. Restauratie en onderhoud van het orgel zal in gang gezet worden, in overleg met 

cantor/organist. 

4. Het interieur van de kerk, evenals het onderhoud binnen het gebouw vormen 

belangrijke aandachtspunten, onderhoud en interieur dienen op elkaar afgestemd 

te worden. 

 

8.01 Geldwerving 

 

Het werven van bijdragen en vooral de jaarlijkse terugkerende wervingsactiviteit van de actie 

Kerkbalans. Er dient steeds weer gezocht te worden naar mogelijkheden om 

vermogensteruggang en een eventueel begrotingstekort te voorkomen. 

In het kader van het financieel beheer is het van groot belang dat het college snel kan 

beschikken over betrouwbare en actuele informatie. Tevens is het noodzakelijk, dat er een 

dekkingsplan komt voor het onderhoud van de gebouwen. 

Daartoe zullen worden opgesteld; 

 - Begroting onderhoudskosten. 

 - Bijbehorend dekkingsplan. 

Inventarisatie van commissies en activiteiten waar aan het college financieel bijdraagt uit de 

kerkelijke financiële middelen. Dit om één en ander op verantwoorde wijze te kunnen blijven 

volgen en zo nodig daar waar gewenst in te grijpen. 

 

Beleidsvoornemens geldwerving: 

 

1. Gemeenteleden zullen gericht aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid 

om voldoende bij te dragen aan de kerkelijke gemeenschap in Hengelo Gld.  

NB. Het is geen beleid om niet financieel meelevende gemeenteleden uit te  

schrijven. 

2. De uitgaven van het college zullen nader geanalyseerd worden, waar mogelijk zal 

er op de uitgaven bezuinigd worden. Er zal in de toekomst onderzocht worden of 

2 FTE predikanten haalbaar blijft.  

Jaarlijks contact onderhouden met college van diakenen om uitgaven te 

analyseren. 

 

8.02 Onderhoud gebouwen 

 

Het beleid aangaande het gebouwenbestand vormt een belangrijk onderdeel van het 

beleidsplan van het college, waartoe een dekkingsplan betreffende onderhoud van de 

gebouwen, de verzekering en belastingen, evenals de exploitatielasten dient te worden 

opgesteld. 

Uitgangspunt voor wat betreft het beheer van de gebouwen is dat de Remigiuskerk een 

dusdanige centrale functie heeft binnen zowel het dorp Hengelo Gld. als de Protestantse 

Gemeente Hengelo Gld., dat voorop staat dat deze kerk voor de gemeente behouden dient te 

blijven. 

 

8.03 Multifunctioneel kerkgebouw 

 

Nu de restauratie gereed is, kunnen we de kerk multifunctioneel gebruiken d.m.v. verhuur aan 

derden. De voorwaarden voor verhuur zijn bekend bij het college van kerkrentmeesters.  
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Beleidsvoornemens verhuur: 

 

 1. Het door-ontwikkelen van een beleid rondom de verhuur van het kerkgebouw.  

 2. Jaarlijkse evaluatie van huurvoorwaarden en tarieven. 

3. Jaarlijkse evaluatie met kosters over praktische uitvoering. 
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Hoofdstuk 9: Communicatie 
 

Het belang van efficiënte, aantrekkelijke en heldere informatieverstrekking neemt in deze 

tijd toe. Internet is gemeengoed geworden; mensen willen snel iets kunnen opzoeken, 

informatie moet kort en duidelijk zijn. Tevens spelen vormgeving en imago een belangrijke 

rol. In al deze ontwikkelingen kan en wil ook onze kerkelijke gemeente niet achterblijven. 

We weten ons daarbij geïnspireerd door de roeping van Jezus om ‘alle volken tot Zijn 

discipelen te maken’ en door de gave van Pinksteren, de heilige Geest die mensen met 

elkaar verbindt, binnen en buiten de muren van de kerk. Grenzeloze communicatie begint 

hier en nu.   

 

9.01 Het gesprek en informatie binnen de gemeente 

 

De kerkenraad streeft ernaar, ook wanneer geen directe formele (toe)stemming van de 

gemeente vereist is, om besluitvorming en beleid transparant te laten plaatsvinden, 

Kerkenraadsvergaderingen zijn in principe open voor belangstellenden. Begrotingen en 

jaarrekeningen van diverse geledingen zijn ter inzage beschikbaar en worden gepubliceerd in 

het kerkblad Klokgeluiden.  

Minstens twee maal per jaar organiseert de kerkenraad een gemeenteavond; indien nodig 

worden de leden van de gemeente uitgenodigd voor een extra gemeenteavond waarop 

informatie, ontmoeting en gesprek, en eventuele stemming plaats vindt. Het uitnodigen van 

een gastspreker ‘van buiten’ behoort tot de mogelijkheden.  

De kerkenraad zorgt voor voldoende momenten van ontmoeting. Na de kerkdiensten is 

er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. 

Diverse werkgroepen en vrijwilligers worden van tijd tot tijd samengebracht om ervaringen 

uit te wisselen en een ‘dank-je-wel’ van de kerkenraad te ontvangen.  

 

9.02 Kerkblad Klokgeluiden 

 

Het kerkblad Klokgeluiden wordt door een eigen redactie samengesteld en verschijnt 

maandelijks. Deze redactie bestaat uit enkele gemeenteleden, ambtsdragers en één predikant. 

Doelstelling is zoveel mogelijk relevante informatie in het blad op te nemen, afgewisseld door 

woorden ter bezinning. De verspreiding van Klokgeluiden wordt ook door gemeenteleden 

uitgevoerd. Voor de abonneekosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Streven is, om 

zoveel mogelijk leden van de gemeente met dit blad te bereiken. Tevens wordt Klokgeluiden 

op een aantal openbare plaatsen in Hengelo Gld. ter inzage gelegd. 

  

9.03 Website Protestantse Gemeente 

 

De website www.protestantsegemeentehengelogld.nl beoogt een bron van informatie te zijn 

omtrent alle activiteiten in en vanuit de gemeente. Naast een agenda voor de komende weken, 

zijn er ook foto’s van recente activiteiten en kerkdiensten beschikbaar. De website is het 

‘visitekaartje van de Protestantse Gemeente’. Er wordt bij de presentatie rekening gehouden 

met het feit, dat wij de (potentiële) bezoekers van de site (nog) niet kennen en andersom. 

Vanwege de beschikbaarheid op het wereldwijde net wordt zorgvuldig en zeer terughoudend 

omgegaan met het gebruik van namen en persoonlijke gegevens.  

Vanuit de gemeente kunnen diverse groepen en personen, die hiervoor zijn aangewezen, 

informatie aanleveren. Alle gegevens komen binnen bij de webmaster. De webmaster wordt 

bijgestaan door het moderamen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van 

de site. 
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Beleidsvoornemen website: 

 

1. Formuleren van privacyreglement. 

 

9.04 Overige media 

 

De kerkenraad neemt, samen met de diverse werkgroepen, een actieve houding in ten opzichte 

van locale en regionale media als het gaat om berichtgeving van activiteiten en 

belangwekkende kerkelijke zaken.  

De activiteiten: avonden van Inspiratie & Ontmoeting, gespreks- en leerhuisavonden, 

bijzondere kerkdiensten, speciale (diaconale) acties en alle relevante komende zaken worden 

middels een persbericht gemeld. Doorgaans stelt de organiserende  werkgroep of predikant de 

tekst van een bericht op.  

Feestelijke diensten en gebeurtenissen van belangwekkende aard worden verslagen in beeld 

en geluid.  

Het moderamen neemt in bijzondere situaties contact op met één of meerdere redacties van 

plaatselijke en regionale media om hen in de mogelijkheid te stellen zelf redactioneel verslag 

te doen. 

Geregeld verstuurt de scriba van de Protestantse Gemeente gegevens naar de media omtrent  

(komende) kerkdiensten, met aanvangstijden en namen van voorgangers. 

In samenwerking met de RK parochie en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap wordt gezorgd 

voor publicatie van een kerkdienstenrooster en een uitnodiging ‘Open kerk’ op campings en 

VVV in Hengelo Gld. en omgeving.  

De media waarmee de meeste contacten bestaan, zijn: Weekblad Contact, Radio Ideaal, 

Dagblad de Stentor en Dagblad De Gelderlander.  

 

Beleidsvoornemen overige media:  

 

1. Voortdurend letten op de informatieve kwaliteit en het wervend gehalte van 

teksten en foto’s in allerlei berichtgeving.  

2.  Bezinning op de bereikbaarheid en gebruik van social media, zoals twitter, hyves 

en facebook. 

 

9.05  Calamiteiten, rampen en bijzondere gebeurtenissen 

 

Speciale aandacht verdient de communicatie rond ingrijpende en onverwachte gebeurtenissen 

in kerk of burgerlijke gemeente. De kerkenraad dient alert te zijn wanneer in Hengelo Gld. of 

omgeving zich bijzonderheden zouden voordoen, waarbij de gemeente van pastorale of 

diaconale (hulpverlenende en/of zingevende) betekenis zou kunnen zijn.  

Bij ingrijpende gebeurtenissen of rampen komt het moderamen onverwijld bijeen voor 

spoedberaad. Het moderamen wijst één woordvoerder namens de Protestantse Gemeente aan. 

Indien een predikant door media wordt benaderd, wordt hierover zo mogelijk overlegd met 

het moderamen. Indien nodig roept het moderamen de kerkenraad bijeen.  

Het moderamen beslist over de wenselijkheid van een zelf te geven persconferentie.  

 

9.06  Wegwijs 

 

Iedere pastorale eenheid ontvangt aan het begin van het seizoen ‘Wegwijs’. Dit wil een 

naslagwerkje, een adressenboekje en telefoongidsje zijn voor de gemeenteleden. Hierdoor kan 
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een ieder vinden: Wie, Wat, Waar en Wanneer. Ook wordt dit boekje aangeboden aan ‘nieuw-

ingekomenen’. 

De scriba bewaakt de inhoud van het boekje en zorgt ervoor, dat ieder college en werkgroep 

in onze gemeente wordt aangeschreven voor een jaarlijkse bijdrage, zodat de inhoud up-to-

date blijft. 

 

9.07 Kerkfotografie 

 

Binnen onze gemeente is afgesproken, dat het maken van foto’s in kerkdiensten in principe is 

voorbehouden aan een vaste poule van fotografen, aangewezen door de kerkenraad. 

De fotograaf legt de activiteiten die in de kerk plaatsvinden en die een direct verband hebben 

met het doel van de dienst vast m.b.v. digitale fotografie. Te denken valt aan doopdiensten, 

overstapdiensten, themadiensten, kerk- en schooldiensten en oecumenische diensten. 

Een fotograaf heeft tot taak de belangrijke momenten in beeld te brengen. Hierbij moet de 

fotograaf, waar mogelijk, onopvallend opereren. Daarbij speelt een goede voorbereiding een 

grote rol. De kerkfotograaf moet weten wat er te gebeuren staat en moet zich technische goed 

hebben voorbereid. De fotograaf is niet de regisseur en de dienst moet gewoon goed door 

kunnen gaan. Het is de fotograaf toegestaan om zich vrij te bewegen tijdens de dienst, zodat 

de activiteiten goed in beeld gebracht kunnen worden. Deze regels zijn in een protocol 

vastgelegd. 

 

Privacy  

 

Het is belangrijk dat ouders of andere medewerkers aan de dienst op de hoogte gebracht 

worden van het feit dat er foto’s gemaakt worden die  later aangeboden worden aan bijv. de 

doopouders, maar dat er ook een paar op de website komen. De bezoekers van de dienst 

spelen geen individuele rol en moeten dan ook als totaliteit gezien worden en op die manier 

ook in beeld worden gebracht. 
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Hoofdstuk 10 a: Stichting Commissie Oost Europa Hengelo 
 

De stichting Commissie Oost Europa Hengelo (Gld.) is een juridisch zelfstandige stichting.  

De stichting heeft ten doel: ‘hulpverlening aan voormalige Oostbloklanden en voorts al hetgeen 

met één en ander rechtstreeks of zijdelings te maken heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin van het  woord.’ 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van acties, die tot doel 

hebben het bijeenbrengen van geld en/of goederen en daarnaast het overbrengen van kennis. 

Alhoewel veel leden van het bestuur van de stichting voortkomen uit de leden van de kerk, heeft 

de stichting haar eigen beleid en is er een prettig contact met de kerkenraad. Naast een jaarlijkse 

gift van de diaconie aan de stichting, zijn er  geen financiële banden. 

Één van de onderdelen van de stichting COEH is de JWR (Jongeren Werkroep Roemenië). Deze 

werkgroep onderhoud contacten met Roemeense jongeren en organiseert jaarlijks een reis naar 

Roemenië om er projecten te realiseren. Juridisch valt de JWR onder de stichting COEH, ze 

heeft nauw contact met de Protestantse gemeente. 

De komende jaren zullen zowel de COEH als de JWR proberen zoveel mogelijk de contacten te 

onderhouden, lopende projecten  te continueren en zo nodig nieuwe projecten op te zetten. Indien 

nodig en van toepassing zal de stichting COEH graag een beroep doen op de kerk en deze op de 

hoogte houden van de gang van zaken.  

 

10b : Stichting Ons Huis   

 

De Protestantse Stichting Kerkelijk Ontmoetingscentrum ‘Ons Huis’ heeft primair tot doel, 

het gebouw ter beschikking te stellen ten behoeve van kerkelijke activiteiten en het 

verenigingsleven. 

Daarnaast zalen ter beschikking te stellen en/of te verhuren voor andere doeleinden, zulks ter 

beoordeling van het bestuur en op door het bestuur vast te stellen voorwaarden en prijzen. 

De Stichting is zelfstandig, maar sterk gelieerd aan de Protestantse Gemeente. 

Het bestuur bestaat uit 7 leden, allen door de kerkenraad te benoemen. Daarvan dienen 4 

leden uit de kerkenraad te komen, waarbij minstens 1 kerkrentmeester en 1 diaken moet zijn. 

Van de 3 resterende leden dienen er minimaal 2 lidmaat te zijn.  

In afwijking van de officiële tenaamstelling, zal extern de naam ‘Ontmoetingscentrum Ons 

Huis’ worden gecommuniceerd. 

Na de laatste verbouwing en herinrichting beschikt Ons Huis nu over een verscheidenheid aan 

zaalruimten, een moderne keuken en een lounge. 

Aan Ons Huis is een aula verbonden met de mogelijkheid van een 24-uurs opbaring. 

 

Beleidsvoornemens Stichting Ons Huis: 

 

1. Het bestuur streeft er naar, het gebouw in optimale staat te brengen en te houden, 

met een dekkende exploitatie, zodat Ons Huis ook in de  toekomst op een gezonde 

financiële basis kan voortbestaan en op die wijze een positieve bijdrage kan 

leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in ons mooie dorp Hengelo. 

2. Het bestuur zal, voor zover mogelijk, samen met het beheerderechtpaar allerlei 

activiteiten in Ons Huis stimuleren en gasten correct, vriendelijk en gastvrij 

ontvangen. Zij streeft er daarbij naar, altijd een verantwoorde en uitstekende 

prijs/kwaliteit verhouding aan te kunnen bieden. 

Ook wil zij op deze wijze, het verenigingsleven in Hengelo stimuleren en een 

gastvrije en betaalbare huisvesting bieden van een uitstekende kwaliteit. 
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Hoofdstuk 10c: Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk 

 

Missie, visie en activiteiten 
 

 De stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk is een onafhankelijke 

stichting met eigen statuten. Met de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. is 

uiteraard een nauwe verbondenheid. 

 De Stichting bestond al langer, maar heeft sinds 2009 een ANBI-status (Algemeen 

Nut Beogende Instelling). Vanaf 2009 stortte de stichting zich actief op het 

fondsenwerven voor de restauratie van het interieur van de kerk. In 2010 trad een 

nieuw bestuur aan, dat in 2009, 2010 en 2011 allerlei activiteiten organiseerde om 

het budget voor de restauratie rond te krijgen. 

 Uitgangspunt van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk: de Remigiuskerk 

heeft niet alleen een religieuze en spirituele functie, maar is ook een belangrijk 

historisch monument, waaraan veel Hengeloërs zeer gehecht zijn. Daarom 

proberen de Vrienden bij al hun activiteiten zoveel mogelijk Hengeloërs en oud-

Hengeloërs aan te spreken. Een aantal prominente (oud-)Hengeloërs fungeert op 

verzoek als ambassadeur. 

 Alle activiteiten van de Vrienden hebben als doel de Remigiuskerk tot een levend 

en bindend middelpunt van het kerkelijk en maatschappelijk leven te maken. Op 

het programma staan: lezingen, concerten, tentoonstellingen, concerten, markten 

en culturele bijeenkomsten. Bij activiteiten in de kerk sluit de stichting zich aan 

bij de richtlijnen van de Kerkenraad. 

 Met ingang van 2012 organiseert de Stichting eenmaal per jaar een Vriendendag, 

met speciale activiteiten voor alle Vrienden/belangstellenden/ambassadeurs. 

 De Vrienden nodigen iedereen uit om donateur te worden. Het streven is om 

zoveel mogelijk vaste donateurs aan de stichting te binden, maar ook eenmalige 

giftgevers zijn van harte welkom. Er is geen vast donatiebedrag; iedereen die de 

Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk eenmalig of regelmatig 

steunt, wordt beschouwd als Vriend/donateur. Er worden regelmatig oproepen 

gedaan om mensen te inspireren om (nogmaals) te doneren, soms voor een 

speciaal doel. 
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Hoofdstuk 11: Samenvatting beleidsvoornemens 

 
Hoofdstuk 2: Vieren - liturgie in en rond de kerk  

 

Beleidsvoornemens Liturgische Werkgroep: 

 

1. Invoeren van het nieuwe Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. 

2. Herzien van de brochure ‘Als de dood in ons midden komt’.  

3. Inrichting en gebruik van het stiltecentrum in de Remigiuskerk (gestart najaar 

2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Beleidsvoornemens cantorij: 

 

1. Samen steeds opnieuw trachten te ervaren dat, naast het gesproken woord ook in 

het gezongen woord met de vele tradities, diverse mogelijkheden zijn de 

ontmoeting met God en elkaar te ervaren. 

2. Het opbouwen en uitbreiden van de liturgische onderdelen in de diverse orden van 

dienst (Avondmaal, Doop, Gebeden), dit in samenhang met de bundel Orden van 

Dienst/Liederen. 

3. Het zingen van de cantorij en de gemeente tot een optimaal niveau te brengen en 

daartoe voorwaarden aan te geven, welke het meest geëigend en haalbaar zijn. 

Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit in woord en toon. 

4. Samen met voorgangers, gemeente (en parochie) een verdere liturgische 

vaardigheid te ontwikkelen, die geëigend is voor Hengelo; enerzijds de traditie 

niet vergetend en anderzijds het vernieuwende zinvol toe te passen. 

5. De saamhorigheid in de cantorij te bevorderen, met openheid en ruimte voor 

elkaar en belangstellenden, zodat ook op langere termijn een gezonde basis 

aanwezig blijft. Om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen, dient er 

blijvende aandacht te worden besteed aan aanwas van leden en evenwichtige 

verdeling tussen de afzonderlijke stemmen. 

 

Beleidsvoornemens bijzondere diensten:  

 

1. Het uitbreiden van het aantal oecumenische diensten. 

2. Een goede verhouding zoeken tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ diensten, met 

daarbij de aantekening dat ook iedere gewone dienst een bijzondere dienst is en 

andersom.  

 

Hoofdstuk 3: Pastoraat 

  

Beleidsvoornemens Structuur en wijkindeling: 

 

1. Meer contact tussen en met de contactpersonen. Dit, om hen beter toe te rusten 

en te  motiveren. Door middel van de contactpersonen kan er meer zicht op en 

contact met gemeenteleden zijn. 

2. Te denken is aan een speciale avond per jaar voor ‘dank je wel’, informatie en/of   

uitwisseling van ervaringen. Tevens het zoeken naar aanvullende andere 

momenten van contact tussen contactpersoon en wijkgenoten dan alleen 

‘financiële’ post. In 2012 zal een begin gemaakt worden met georganiseerde 

ontmoetingen per sectie.   
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3. De indeling en structuur van wijken en secties wijzigen. Minder ouderlingen en 

meer pastoraal bezoekers: dat aantal uitbreiden tot 18 à 20.    

In 2012 overgang naar meer sectie gebonden structuur voor pastoraal bezoekers. 

 

Beleidsvoornemens individueel pastoraat:  

 

1. Versterking van het rouw pastoraat. Daartoe het opzetten van één of meerdere 

gesprekskringen voor rouwenden onder leiding van de predikant(en). Dit  

voornemen uit 2007 is medio 2011 nog niet gerealiseerd. Onderzocht wordt, of in 

2012 gestart kan worden met een groep. Mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt 

van de laagdrempelige ruimte in Kerkstraat 15, het diaconaal centrum van onze 

gemeente.  

2. Voortzetten van het huidige beleid ten aanzien van nieuwe gemeenteleden. Een 

attente en vriendelijke verwelkoming, vergezeld van goede informatie is van groot 

belang.  

 

Beleidsvoornemens Pastoraat onder oudere gemeenteleden:  

 

1. Het beklemtonen van de samenwerking tussen ouderen bezoekers en ouderlingen 

en pastoraal bezoekers. Geregeld overleg tussen coördinatoren van de ouderen 

bezoekers groep en de ouderlingen. 

2. Aanwezigheid van ouderlingen bij de jaarlijkse middag met ouderenbezoekers. 

3. Blijven investeren in goede contacten met leidinggevenden van woon- en 

zorgcentra De Bleijke en Maria Postel.  

4. Alert zijn op signalen van eenzaamheid onder ouderen. Zo nodig verwijzen naar 

andere professionele en/of vrijwilligersorganisaties in onze omgeving. Zoals: De 

Zonnebloem, Hulpdienst Hengelo - Keijenborg, de ouderenadviseur van Stichting 

Welzijn Bronckhorst e.a.  

 

Beleidsvoornemen Jeugd en Jongerenpastoraat: 

 

1. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers delen signalen van en over kinderen 

en jongeren met de jeugdouderlingen en vice versa. 

 

Beleidsvoornemen pastoraal gemeente zijn: 

 

1.  Ouderlingen toerusten om hun beleidsmatige taak goed en met vreugde te kunnen 

doen. Eventueel taken verdelen, meer specialisaties afhankelijk van ieders talenten 

en mogelijkheden.  

2.  Ouderlingen en pastoraal bezoekers toerusten voor het geloofsgesprek en andere 

aspecten van bezoekwerk. Gelegenheid hiervoor tijdens maandelijks pastoraal 

beraad, jaarlijks overleg met alle pastoraal bezoekers en verwijzing naar regionale 

cursussen.  

3.  Alle gemeenteleden bewust maken van hun eigen roeping en mogelijkheden om 

om te zien naar de ander - binnen en buiten de gemeente! Regelmatig concreet 

met elkaar hierover spreken. Bijvoorbeeld: stimuleren om melding te maken van 

een ziekenhuisopname van een naaste of zichzelf.  

4.  Gebruik maken van de pastorale kansen die zich voordoen rondom het 

‘Levensboek’ rond geboorte/ doop en overlijden/ rouw.  
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Hoofdstuk 4: Diaconaat  

 

Beleidsvoornemens Diaconie:   

 

1. Gemeenteleden waar mogelijk meer betrekken bij diaconale zaken. 

2. Jeugddiaconaat maximaal ondersteunen in samenwerking met de jeugddiaken. 

3. Plaatselijke organisaties die actief zijn aan de onderkant van de samenleving, bij 

hulporganisaties, in de thuiszorg, bij ouderen en vluchtelingen, waar nodig en  

mogelijk financieel ondersteunen. 

4. Beschikbaar zijn voor ondersteuning van met name ouderen bij het invullen van 

formulieren, belastingpapieren of de WMO. 

5. Maximale morele en financiële ondersteuning bieden aan de Kerkrentmeesters bij 

het in stand houden van onze Remigiuskerk, binnen de mogelijkheden die het 

RDC ons biedt. 

6. Maximale ondersteuning geven aan de internetsite van onze Protestantse 

Gemeente. 

7. Ondersteuning geven en medewerking te verlenen zodat ouderen, zieken en ieder 

ander die de kerkdiensten niet kan bezoeken de gelegenheid te bieden de 

kerkdiensten te beluisteren met de cassetterecorder of de kerktelefoon. 

8.  Het ontwikkelen van Kerkstraat 15 tot een volwaardig diaconaal centrum. 

 

Hoofdstuk 5: Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Beleidsvoornemens jeugdraad: 

 

1. In samenwerking met buurgemeenten denken over jongerendiensten.  

2. Het uitbouwen van de contacten met de burgerlijke gemeente, door b.v. deel te 

nemen aan activiteiten en samen deze te organiseren. 

3. Aandachtspunt om de kerstattenties voor ouderen. 

4. Streven naar een aanspreekpunt bij de RK jongeren voor uitbreiding van de 

contacten.  

5. Enquête ontwikkelen om te inventariseren wat er onder de jongeren leeft, en om 

doopouders te betrekken bij kerkenwerk. 

6. Jaarlijks worden de examenkandidaten ondersteund met een kaartje en een roos 

tijdens hun examenperiode. 

7. Aan het eind van het seizoen wordt er voor de jongeren een middag/avond  

georganiseerd ter afsluiting. Een gezinsdag organiseren aan het einde van het 

seizoen, niet meer ouderen en jongeren loskoppelen maar juist samenvoegen. Dit 

in samenwerking met de Katholieke Kerk. 

8. Voortzetting van de presentatie van de jeugdraad aan kerkenraad en 

gemeenteleden. 

9. Ouders meer betrekken bij de jeugdactiviteiten. 

10. De 20+ groep jongeren uitnodigen voor een gezellige middag met elkaar. Waarin 

gesproken kan worden hoe het nu gaat met iedereen en waar iedereen zich mee 

bezig houdt. 

 

Beleidsvoornemens Jeugd- en jongerenwerk:  

 

1. Opzetten eigen website voor jongeren, meer gebruik maken van social media. 
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2. Soosruimte/smederij maken tot een plek van ontmoeting voor veel jongeren in 

Hengelo (van binnen en buiten de kerk).  

3. Plusminus 20- groep : Waar in de komende tijd meer aandacht voor zal moeten 

komen is de groep rondom de 20 jaar. Zij gaan vaak elders wonen, studeren, 

werken. Raken binding met de (plaatselijke) kerk kwijt, maar hebben zeker wel 

behoefte om leeftijdgenoten te ontmoeten rondom levensvragen. Het zal goed zijn 

om juist deze groep in beeld te krijgen, contact te houden, en af en toe samen te 

komen, bijvoorbeeld rond een maaltijd. 

 

Hoofdstuk 6: Samen leren - Vorming, toerusting en catechese  

 

Beleidsvoornemens Inspiratie en Ontmoeting: 

  

1. Mensen van verschillende leeftijden aanspreken met het programma-aanbod.  

2. Bezoekers enthousiasmeren voor meerdere avonden en voor het meenemen van 

vrienden of bekenden.  

3. Het programma-aanbod mede laten bepalen door (concrete) vragen vanuit de 

geloofsgemeenschap(pen). 

4. Grotere betrokkenheid van de RK geloofsgemeenschap bij de organisatie van en 

deelname aan de avonden.  

5. Afstemming van data en aanbod met andere organiserende groepen uit parochie, 

gemeente en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap op het gebied van ondermeer 

sprekers en informatieve avonden of ochtenden.  

 

Beleidsvoornemens vorming en toerusting ambtsdragers en vrijwilligers: 

 

1. Regelmatige peiling van behoeften om te leren in relatie tot de taak of taken bij de 

ambtsdragers en vrijwilligers.  

2. Stimuleren van  het gebruik door ambtdragers en vrijwilligers van het cursus 

aanbod vanuit het Regionaal Diensten Centrum en/of externe aanbieders.  

3. Regelmatig een inhoudelijk en/of bezinnend onderwerp bespreken in de 

kerkenraadsvergaderingen.  

 

Hoofdstuk 7: Oecumene en samenleving 

 

Beleidsvoornemens Open Kerk:  

 

1.   Het aantal middagen Open Kerk minimaal handhaven, zo mogelijk uitbreiden.  

2.   In samenspraak tussen Vrienden van de Remigius en kerkenraad en werkgroepen 

in de gemeente exposities (laten) inrichten op het gebied van kunst, cultuur, 

religie, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten.  

3.   Het Stiltecentrum goed beheren en bekendheid geven. 

     

Beleidsvoornemens ten aanzien van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:  

  

1.    Alert blijven op goede afstemming in de planning van activiteiten en kerkdiensten 

aan de Banninkstraat en in de Remigiuskerk; zo min mogelijk samen laten vallen 

om maximale gelegenheid te geven tot het bezoeken van diensten en activiteiten.  

2.    In het aanbod van bezinnende en culturele activiteiten elkaar naar inhoud en stijl 

aanvullen. 
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Hoofdstuk 8: Kerkbeheer 

 

Beleidsvoornemens kerkbeheer: 

 

1. Het streven naar een optimaal gebruik van het kerkgebouw ten dienste van de 

gemeente, waarbij het monumentale karakter van de kerk enerzijds en de 

functionaliteit anderzijds op elkaar afgestemd dienen te zijn. 

2.  Mede in verband hiermee de openstelling van de kerk voor bezoekers (met name 

in de zomer maanden) en ter beschikking stellen van de kerk aan derden 

(waaronder de Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk) voor 

bijeenkomsten van verschillende aard. 

3. Restauratie en onderhoud van het orgel zal in gang gezet worden, in overleg met 

cantor/organist. 

4. Het interieur van de kerk, evenals het onderhoud binnen het gebouw vormen 

belangrijke aandachtspunten, onderhoud en interieur dienen op elkaar afgestemd 

te worden. 

 

Beleidsvoornemens geldwerving: 

 

1. Gemeenteleden zullen gericht aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid 

om voldoende bij te dragen aan de kerkelijke gemeenschap in Hengelo Gld.  

NB. Het is geen beleid om niet financieel meelevende gemeenteleden uit te  

schrijven. 

2. De uitgaven van het college zullen nader geanalyseerd worden, waar mogelijk zal 

er op de uitgaven bezuinigd worden. Er zal in de toekomst onderzocht worden of 

2 FTE predikanten haalbaar blijft.  

Jaarlijks contact onderhouden met college van diakenen om uitgaven te 

analyseren. 

 

Beleidsvoornemens verhuur: 

 

 1. Het door-ontwikkelen van een beleid rondom de verhuur van het kerkgebouw.  

 2. Jaarlijkse evaluatie van huurvoorwaarden en tarieven. 

3. Jaarlijkse evaluatie met kosters over praktische uitvoering. 

 

Hoofdstuk 9: Communicatie 

 
Beleidsvoornemen website: 

 

1. Formuleren van privacyreglement. 

 

Beleidsvoornemen overige media:  

 

1. Voortdurend letten op de informatieve kwaliteit en het wervend gehalte van 

teksten en foto’s in allerlei berichtgeving.  

2.  Bezinning op de bereikbaarheid en gebruik van social media, zoals twitter, hyves 

en facebook. 
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Hoofdstuk 10b: Stichting Ons Huis   

 

Beleidsvoornemens Stichting Ons Huis: 

 

1. Het bestuur streeft er naar, het gebouw in optimale staat te brengen en te houden, 

met een dekkende exploitatie, zodat Ons Huis ook in de  toekomst op een gezonde 

financiële basis kan voortbestaan en op die wijze een positieve bijdrage kan 

leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in ons mooie dorp Hengelo. 

2. Het bestuur zal, voor zover mogelijk, samen met het beheerderechtpaar allerlei 

activiteiten in Ons Huis stimuleren en gasten correct, vriendelijk en gastvrij 

ontvangen. Zij streeft er daarbij naar, altijd een verantwoorde en uitstekende 

prijs/kwaliteit verhouding aan te kunnen bieden. 

Ook wil zij op deze wijze, het verenigingsleven in Hengelo stimuleren en een 

gastvrije en betaalbare huisvesting bieden van een uitstekende kwaliteit. 
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1.Demografische samenstelling gemeente. 

 
Gehele gemeente: 01-01-2013       
       
Pastorale eenheden 1.299      
       
Totaal aantal leden 2.423      
Belijdende leden 1.352 55,91%     
Doopleden    722 29,86%     
Geboorteleden    187      
       
Meegeregistreerden    153 14,23%     
Blijkgever       9      
       
       
       
       
Pastorale eenheden 1.299      
       
Leden 2.423      
man 1.227 50,63%     
vrouw 1.196 49,37%     
       
Leeftijd       
       
0-19   324 13,37%     
       
20-39   360 14,85%     
       
40-64 1.007 41,56%     
       
65- eo   732 30,21%     
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2. Ontwikkeling aantal leden van de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. 

    Aantal leden per 1 januari.  

 
  lidmaten doopleden geboorteleden totaal      
           
1989  2181 1065 535 3781      
1990  2140 1053 498 3691      
1991  2103 1016 453 3572      
1992  2093 1024 404 3521      
1993  2050 1011 395 3456      
1994  2012 997 379 3388      
1995  2022 982 370 3374      
1996  1976 978 353 3307      
1997  1958 962 339 3259      
1998  1928 954 333 3215      
1999  1877 957 317 3151      
2000  1828 945 310 3083      
2001  1791 949 300 3040      
2002  1752 948 288 2988      
2003  1706 928 283 2917      
2004  1661 887 249 2797      
2005  1646 887 252 2785      
2006  1595 854 245 2694      
2007  1559 841 230 2630      
2008  1494 797 216 2507      
2009  1461 784 210 2455      
2010  1434 759 205 2398      
2011  1364 727 189 2280      
2012  1352 722 188 2262      
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3. Gegevens over de laatste 11 jaar kerkbalans. 

 

 

Ontvangen Kerkbalans :                            bedrag: 

 

1996                                                 €   136.275,00 

1997                                                 €   137.971,00 

1998                                                 €   140.006,00         

1999                                                 €   135.518,00                

2000                                                 €   139.133,00     

2001                                                 €   146.043,00 

2002                                                 €   152.169,00  

2003                                                 €   158.235,00      

2004                                                 €   163.528,00 

2005                                                 €   157.777,00 

2006                                                 €   165.748,00 

2007                                                 €   170.861,00  

2008                                                 €   169.661,00 

2009                                                 €   167.463,00  

2010                                                 €   170.932,00 

2011                                                €   162.564,00 

 

 

 

 

 

 



                      4. Meerjaren prognose                        

 

              

MEERJAREN PROGNOSE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2010-2017           

              

Protestantse Gemeente Hengelo gld.             

              

 rekening * rekening begroting  begroting  begroting  begroting  begroting   begroting  

  2010 2011 2012   2013   2014   2015   2016   2017 

BATEN              

1.Inkomsten levend geld              

830  €       199.970,00   €      188.920,00   €     190.400,00    €  188.660,00    €    185.000,00    €      183.000,00    € 181.000,00    € 179.000,00  

              

2. Prijsgevoelige inkomsten              

800  €           3.055,00   €          6.634,00   €         8.305,00    €    10.855,00  2,25%  €        8.682,00  2%  €          8.855,00  2%  €     9.032,00  2%  €    9.210,00  

              

3.Prijsongevoelige inkomsten             

840-850  €           6.601,00   €        97.631,00   €         4.900,00    €      4.600,00  2,25%  €        5.122,00  2%  €          5.224,00  2%  €     5.328,00    €    5.435,00  

              

4.Rente              

810  €         13.754,00   €          7.152,00   €         6.800,00     €      7.000,00     €        6.200,00     €          5.900,00     €     5.600,00     €    5.400,00  

              

Totaal a  €       223.380,00   €      300.337,00   €     210.405,00     €  211.115,00     €    205.004,00     €      202.979,00     € 200.960,00     € 199.045,00  
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LASTEN              

1.Loonuitgaven              

  430-460  €       181.762,00   €      184.924,00   €     187.398,00    €  184.828,00  1,50%  €    192.111,00  2%  €      195.953,00  2,50%  € 200.851,00  2,50%  € 205.870,00  

              

2.Prijgevoelige uitgaven              

  401-403-404-405-413  €         66.280,00   €        62.705,00   €       49.544,00    €    52.652,00  2,25%  €      50.752,00  2%  €        51.767,00  2%  €   52.802,00  2%  €   53.850,00  

  414-419-440-450-470              

              

3.Prijsongevoelige uitgaven              

  402-416-422-580  €       372.944,00   €        10.461,00   €         9.990,00    €    10.088,00  2,25%  €      10.444,00  2%  €        10.653,00  2%  €   10.866,00  2%  €   11.083,00  

              

4.Rentelasten              

480  €                92,00   €             383,00   €            200,00     €         200,00     €           200,00     €             200,00     €        200,00     €       200,00  

              

Totaal b  €       621.078,00   €      258.473,00   €     247.132,00     €  247.768,00     €    253.507,00     €      258.573,00     € 264.719,00     € 271.003,00  

              

              

Saldo a-b  €      397.698,00-  €        41.864,00   €       36.727,00-   €    36.653,00-   €      48.503,00-   €        55.594,00-   €   63.759,00-   €   71.958,00- 

              

Toevoeging fonds/ voorz.  €          8.172,00-  €         8.508,00-  €         5.995,00-   €      5.795,00-         

              

Onttrekking fonds/ voorz.  €       370.232,00   €          6.938,00   €         4.625,00    €      3.725,00          

              

Saldo c  €       362.060,00   €         1.500,00-  €         1.370,00-   €      2.070,00-         

              

Resultaat a-b-/+c  €        35.638,00-  €        40.294,00   €       38.097,00-   €    38.723,00-         

              

              

Vermogen/reserves  €       358.766,00   €      399.060,00   €     490.963,00    €  452.240,00    €    403.737,00    €      348.143,00    € 284.384,00    € 212.426,00  

              

*2012 legaat ontvangen (€ 130.00,00 )             

*2010 jaar van restauratuie              

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZES  KANSRIJKE MODELLEN 
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