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1 Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2017 ‐ 2021 van de Protestantse Gemeente Zoutkamp.
Aangezien het kunnen overleggen van een actueel beleidsplan tot een van de taken en
verantwoordelijkheden van de kerkenraad behoort, heeft deze het voorgaande beleidsplan herzien
en daar waar nodig aangepast en/of pragmatischer gemaakt.
Er heeft zich het afgelopen jaar voor onze kerk en ons dorp een bijzondere gebeurtenis voorgedaan.
Er is namelijk na een periode van 111 jaar een einde gekomen aan de school met de Bijbel.
Op 28 september 1906 werden de deuren geopend van de eens zo fel begeerde school.
Nu in 2017 zijn de Ichthusschool en de Soltecampe gefuseerd en gaan voortaan verder als SWS de
Zoutkamperril. Gelukkig blijft men wel godsdienst onderricht verzorgen op de nieuwe school.
Wij als kerk en kerkenraad zullen deze ontwikkelingen zeker blijven volgen, en daar waar nodig en
gewenst onze relevante steun blijven toezeggen en dus nauw betrokken blijven met de SWS de
Zoutkamperril.
Verder spreek ik de wens uit dat wij als gemeente van Zoutkamp sterk en verenigd blijven en ons
laten leiden en inspireren door de liefde en de kracht van onze drieenig God.
Namens de kerkenraad,
Andries Postma ‐ voorzitter
Pieter Hoekstra ‐ scriba

2. Wie zijn wij?
Een beleidsplan gaat over de kerk als organisatie. Je schrijft daarin op wat we allemaal doen, hoe dat
georganiseerd is en welke afspraken en regels voor die organisatie gelden. Het is goed om dit
allemaal helder te omschrijven maar belangrijker nog is om niet te vergeten dat de kerk meer is dan
een organisatie. Het lijkt me daarom goed om allereerst wat woorden aan dit “meer” te wijden.
Aan de wand van onze kerkzaal, naast de preekstoel, hangt een groot, houten kruis. Waar je ook in
de kerkzaal zit, je kunt dat kruis altijd zien. Achter het kruis brandt een licht en door dat licht krijgt de
kerkzaal vooral ’s avonds een bijzondere, heilige sfeer. Het licht brand altijd: iedereen die langs het
kerkgebouw loopt, kan het zien het branden.
Dat kruis met dat licht vertelt iets over wie wij zijn als gemeente. Wij zijn mensen die leven van het
licht van het kruis. Wij geloven dat Jezus Christus vergeving en genade voor ons verwierf toen hij
stierf aan het kruis. Wij geloven dat de machten van het donker zijn licht niet blijvend konden doven,
dat hij uit te dood is opgestaan.
Net als we allemaal op onze eigen plek in de kerkzaal zitten, verhouden we ons elk op onze eigen
wijze tot dat licht van het kruis. We geloven op verschillende manieren. Voor sommigen van ons is
geloof iets dat ze met de paplepel is ingegoten, een anker waar je niet zonder kunt. Voor sommigen
van ons is geloof een boeiende maar ook inwikkelde zoektocht. Voor sommigen is geloof een diep
besef dat je door God geliefd bent. Hoe verschillend we ook zijn, we weten en voelen ons met elkaar
verwant, we zijn zielsverwanten omdat we samen leven van dat licht van het kruis. En we weten en
voelen ons geroepen dat licht te laten branden omdat wijzelf en de wereld niet zonder kunnen.
Het werk dat in het beleidsplan beschreven wordt: pastoraat, diaconaat, beheer en jeugd draagt er
elk op zijn eigen wijze aan bij dat het licht branden blijft. Omdat we zielsverwanten zijn die leven van
het licht, is er pastorale zorg in de gemeente. Omdat de wereld het licht ook nodig heeft is er
diaconaal werk. Omdat de elektriciteitsrekening betaald moet worden zijn er kerkrentmeesters.
Omdat we er naar verlangen het licht door te geven aan volgende generaties is er jeugdwerk. Zo is al
het werk dat in dit plan beschreven wordt dienstbaar aan onze gemeente in Zoutkamp.

Dominee Ariaan Baan

3. Geschiedenis van het dorp en de kerk
Zoutkamp is ontstaan als schans, aan de monding van het Reitdiep, de vaarweg van de stad
Groningen. De schans is aangelegd in de Tachtigjarige Oorlog, toen de Spanjaarden de controle
wilden houden over het vaarverkeer van en naar de stad.
In later tijd ontwikkelde Zoutkamp zich als vissersdorp. Maar omdat de vestiging van de schans had
plaats gevonden binnen de grenzen van het kerspel Vierhuizen, kreeg Zoutkamp geen groot
grondgebied. Er stonden geen grote boerderijen en zodoende had Zoutkamp bijna geen agrarische
bevolking.
Wel ontwikkelde zich er een middenstand en kwamen er verschillende soorten dienstverlening. De
veerboot naar Schiermonnikoog vertrok vanuit Zoutkamp. In de twintigste eeuw ontstond er enige
industrie. Met de inpoldering van de Lauwerzee en het vestigen van een haven op Lauwersoog in
1969 braken er voor Zoutkamp andere tijden aan. Op het heden richt het dorp zich vooral ook op het
toerisme.
Zoutkamp heeft vanaf het begin een Protestantse kerk gehad. Aanvankelijk kerkten de Zoutkampers
in Vierhuizen. Bij winterdag liepen ze over de kruin van de dijk van Zoutkamp naar Vierhuizen en
anders via het Kerkpad welke door de weilanden loopt. Pas in de tijd van de afscheiding nam ds.
A.P.A. du Cloux van Vierhuizen het initiatief tot het bouwen van een kerk in Zoutkamp. Het
kerkgebouw kwam in 1835 gereed. Sindsdien had het dorp een Hervormde gemeente met een eigen
kerkvoogdij en samen met Vierhuizen één kerkenraad.
In 1840 werd de Afgescheiden gemeente van Houwerzijl‐Zoutkamp gesticht. Zoutkamp had een
sober gebouwtje aan de Dorpsstraat, eerst getekend als 41a, later nr. 27. In 1882 werd er in
Zoutkamp een nieuwe kerk aan de Dorpsstraat gebouwd en 1890 werden Houwerzijl en Zoutkamp
elk een zelfstandige gemeente. Bij de landelijke hereniging van Afscheiding en Doleantie in 1892
heette de gemeente: de Gereformeerde Kerk van Zoutkamp. In 1967 werd het nieuwe kerkgebouw
aan de H.J. Siccamastraat in gebruik genomen en de oude afgebroken.
Per 1 januari 2006 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente gefuseerd tot de
Protestantse gemeente te Zoutkamp. De Hervormde gemeente was orthodox met een confessionele
inslag, maar had ook een brede rand. De Gereformeerde Kerk had eveneens een confessioneel
karakter. Naast de heroriëntatie in de Protestantse Kerk in Nederland vinden de bestaande tradities
een voortzetting in de huidige Protestantse gemeente.

4. Beleidsplan Pastoraat
Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant, de ouderlingen en de contactpersonen. De
gemeente is opgedeeld in vier wijken. Voor elke wijk is een ouderling en een aantal contactpersonen.
Pastorale zorg strekt zich uit tot heel de gemeente. Iedereen kan immers behoefte hebben aan een
luistrend oor of een opbouwend gesprek. Feitelijk geven de meeste gemeenteleden aan dat ze geen
behoefte hebben aan een periodiek pastoraal bezoek. Als er wat bij hen is en er daardoor wel
behoefte is aan een gesprek, geven ze dat zelf wel aan.
Daardoor omvat het eigenlijke werk van ouderlingen en contactpersonen het bezoek van mensen die
ziek zijn, mensen die getroffen worden door het overlijden van een dierbare, mensen die door
ouderdom aan huis gebonden zijn. Verder zijn ouderlingen en contactpersonen in principe aanwezig
bij begrafenissen van mensen uit hun wijk. Daarnaast worden nieuw‐ingekomen bezocht.
De predikant doet ook bezoekwerk. Net als ouderlingen en contactpersonen bezoekt hij zieken,
rouwenden en ouderen in de gemeente. Verder bezoekt hij ook allellei andere mensen die op een of
andere manier op zijn pad komen. Tenslotte houdt de predikant via groepswerk, diensten,
vergaderingen, met veel gemeenteleden contact en ook die contacten hebben een pastorale kant.
De ouderlingen en contactpersonen overleggen regelmatig met elkaar over wat er in de wijk speelt.
De predikant houdt op zijn beurt weer regelmatig contact met de ouderlingen. Samen vormen
predikant, ouderlingen en contactpersonen de pastorale raad. Deze vergaderd twee per jaar.
Op dit moment zijn er twee ouderlingenplekken vacant. We handelen naar bevindingen.

5. Beleidsplan Diaconie
Inleiding
Met het opstellen van een beleidsplan van het College van Diaconie zal een beeld gevormd worden
van de taken en verplichtingen die de diaconie te vervullen heeft. Met het beleidsplan zal schriftelijk
het bovenstaande vastgelegd worden, waardoor het plan een instrument is geworden om de
gemeente en de ambtsdragers over het diaconaat in onze gemeente te informeren. Dit beleidsplan
zal onderdeel uitmaken van het gemeentelijke beleidsplan. Getracht is samen binnen de diaconie,
onder Gods toezicht, tot een visie te komen waaruit we de diaconie van de Protestantse Kerk te
Zoutkamp kunnen verantwoorden. Jezus is niet gekomen om Zich te laten dienen maar om te dienen.
Hij vraagt ons daarnaast na te denken over de vraag wie onze naaste is. Hieruit zien we "Omzien naar
elkaar" als de Bijbelse opdracht en daarmee het kenmerk van het diaconie.
Visie op diaconie
"Omzien naar elkaar" is de: Bijbelse opdracht die weals werkgroep diaconie proberen te vervullen.
Om de Bijbelse opdracht te vervullen is, vanuit de werkgroep diaconie, een visie voor ogen genomen
die de Bijbelse opdracht in de praktijk verwoord, namelijk: Dienen en te bedienen''
Vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, willen wij als leden
van Zijn kerk:
 Niet heersen, maar dienen;
 In woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben;
 Toereikend, barmhartig en gerechtig zijn aan de gemeente en diegene die onder druk leven,
zowel in onze eigen omgeving als elders in de wereld;
 Onder leiding van of door diakenen beantwoorden aan de roeping tot de dienst aan de
naaste.
Binnen de gemeente van Zoutkamp vormt de gemeente zelf de eerste verantwoordelijkheid tot het
vervullen van de taken die eenieder op zich moet nemen. Binnen de gemeente zal de werkgroep
diaconie vorm, gestalte en uiting hieraan geven door in de praktijk zich bezig te houden met de
kerntaken binnen de werkgroep. In de onderstaande hoofdstukken zal dit verwoord worden.
Diaconale taken
De diaconie is een roeping van de gehele kerkelijke gemeente binnen Zoutkamp. Een gemeente
vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld om ons been. De diakenen hebben een
leidi11tggevende taak om, samen met de gemeenteleden, de diaconale roeping gestalte te geven.
Vanuit de Bijbel worden we opgeroepen om elkaar te helpen. Dit is terug te vinden in onder anderen
de volgende bijbelstukken:
 Lucas 10:37: Aan het eind van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan zegt de Heere
Jezus: "Ga heen en doe gij desgelijks"
 Galaten 6 : 2: Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.
 Marcus 10: 45: Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden maar
om te dienen.
Uit deze woorden is af te leiden dat we als diakenen de taken te vervullen hebben, die zijn
geformuleerd in het onderstaande overzicht:
 Verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst, van het klaarzetten van
de tafel tot en met het doen rondgaan van brood en beker;
 Ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten;
 Bijdrage leveren aan de kerkenraadsvergadering;
 Inzamelen en besteden van de gaven;






Toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
Ondersteunen of verlenen van bijstand ter bevordering van maatschappelijk welzijn;
Beheren van financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.

Diaconale activiteiten
Diaconale activiteiten binnen de gemeente van Zoutkamp kunnen eenmalig van aard zijn, denk
daarbij aan een gift voor een goed doel of meedoen aan een actie van "Kerk in Actie", het onder de
aandacht brengen van collectedoelen door middel van folders en berichten in het kerkblad.
Naast eenmalige activiteiten zijn er ook jaarlijks terugkerende activiteiten waarbinnen de werkgroep
van diaconie verantwoordelijk is. Deze activiteiten zijn:
 Het onderhouden van contacten met "De arme kant van de Marne";
 Het inzamelen van goederen ten behoeve van de voedselactie Dorcas;
 Het geven van een kleine attentie aan ouderen 75+ met de kerstdagen;
 Het verzorgen van een thema‐avond na dankstond;
 Het verzamelen van kaarten en postzegels voor de zending;
 Het innen van de vrijwillige bijdrage voor de zending I verspreiden Elizabethbode.
Samenstelling werkgroep diaconie
Het college van diaconie bestaat uit vier personen, waaronder een voorzitter en een penningmeester.
De ambtsdragers zijn verkozen door de gemeente en vervuld zijn ambt voor een periode van 4 jaar.
De werkgroep diaconie vergadert minimaal eens per 2 maand. Tijdens de vergadering worden
relevante onderwerpen met betrekking tot de diaconie besproken en acties die ondernomen moeten
worden, worden vastgelegd. Ook worden de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen bijgewoond
door de diakenen.
Visie op de Toekomst
Met de toekomst voor ogen probeert de werkgroep diaconie de volgende aspecten, doelstelling en
acties na te streven:
 De goede doelen zoveel mogelijk dichtbij zoeken
Betrekken gemeente bij de mogelijke goede doelen, giften

6. Beleidsplan Kerkrentmeesters
De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke
aangelegenheden van niet‐diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van
het college van kerkrentmeesters tezamen.
Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente met eigen taken
en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van
de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer.
Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er
behalve kerkrentmeesters ook ouderling‐kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de
kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten
samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke
gemeente. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit acht leden. Hiervan zijn twee ouderling‐
kerkrentmeester. Het voorzitterschap van het college wordt uitgevoerd door een ouderling
kerkrentmeester.
Doel
Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan
de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de
gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.
Ruimten en gebouwen
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de
eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de
goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, verenigingsgebouw, terreinen en tuin, evenals
van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.
Predikant
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van het traktement (salaris) van de
predikant.
Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente
draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er personen die collectegelden tellen en
afstorten bij de bank, er zijn vrijwilligers die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse
klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door
vrijwilligers uitgevoerd. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom het reilen en
zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig. Het
college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.
Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er
is ook heel veel geld nodig. Zo moeten de gebouwen worden onderhouden en de predikant dient te
worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo
niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo wordt elk jaar de actie “Kerkbalans” gehouden
onder de gemeenteleden. Verder werkt het college van kerkrentmeesters mee aan de
totstandkoming van het beleidsplan en wordt de begroting en de jaarrekening van de gemeente door
het college gemaakt.

7. Beleidsplan Jeugdwerk
Als basis voor het beleidsplan zijn gebruikt de visie van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en
de ervaringen van de afgelopen jaren.

Citaat Ds. Jansen (uit: Wissel 8‐2010): “Waarom? Omdat we van onze jongeren houden en
hen belangrijk vinden. Omdat we erop hopen dat ze ook gevoel ontwikkelen voor de
betekenis van geloof in hun leven. Omdat we een opdracht hebben om wat waardevol is
niet voor jezelf te houden. Omdat we een belofte hebben afgelegd bij de doop van onze
kinderen. Omdat we als gemeente niet willen vastroesten en kunnen leren van de jeugd
door hun onbevangenheid. Omdat we er aan willen bijdragen dat onze jongeren uitgroeien
tot prachtige mensen. Omdat we geloven dat God met hen wil gaan en vonken van zijn
licht ook in hen wil laten oplichten”.
1. Jeugdraad
De Jeugdraad is het overkoepelend orgaan van het jeugdwerk en zorgt voor de coördinatie en
samenhang binnen het totale jeugdwerk. De jeugdraad vormt de schakel tussen de diverse
jeugdactiviteiten en de kerkenraad.
Samenstelling:

De Jeugdraad bestaat uit een jeugdouderling, aangevuld met gemeenteleden, die
binnen de gemeente een jeugd gerelateerde functie hebben. Tevens heeft de
predikant zitting in de Jeugdraad.

Verantwoording: De jeugdraad verricht haar werk in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in
gebondenheid aan de belijdenisgeschriften namens en in verantwoordelijkheid
aan de kerkenraad van de PKN gemeente te Zoutkamp.
Taak Jeugdraad:

De Jeugdraad van de PKN gemeente in Zoutkamp heeft tot taak om jeugdbeleid te
ontwikkelen. Vanuit dit beleid wordt het Jeugdwerk binnen de gemeente
gestimuleerd en gecoördineerd. Daarnaast ontwikkelt de Jeugdraad nieuwe
ideeën.

Doelgroep:

Jeugd van 4 tot en met ca. 23 jaar.

2. Visie Jeugdraad (waar gaan wij voor):
In onze gemeente willen we de jeugd bekend maken met de opdracht om God boven alles lief te
hebben en de naaste als jezelf. Door middel van allerlei activiteiten met en door de jeugd willen we
stimuleren dat zij in dat geloof uit kunnen groeien tot volwassen christenen.
3. Missie Jeugdraad (waar staan wij voor):
De Jeugdraad draagt bij aan een enthousiast geloofsklimaat binnen de PKN gemeente Zoutkamp.
Kernwoorden hierbij zijn: Respect, vriendschap, enthousiasme, echtheid en integriteit.
De Jeugdraad heeft een actieve houding in de uitvoering van het jeugdwerk. Hierbij is zij inspirerend.
De Jeugdraad heeft oprechte aandacht voor de jeugd. Voor hun noden maar ook voor hun wensen.
De Jeugdraad heeft een open houding met betrekking tot de jeugd.

4. Jeugdwerk:
De manier waarop het jeugdwerk binnen de PKN gemeente Zoutkamp zal worden uitgevoerd is in
overeenstemming met het gestelde in artikel 6 van de Kerkorde.
Artikel 6. Werk met en ten behoeve van de jonge gemeenteleden
1. De gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen luisteren en voert een op hun
situatie afgestemd beleid.
2. In dit beleid is de deelname van jongeren in de eredienst opgenomen en hebben missionaire,
diaconale en pastorale activiteiten van en voor jongeren een plaats.
3. De gemeente geeft in dit beleid uitdrukking aan haar medeverantwoordelijkheid voor de
vorming en toerusting van de jeugd.
4. Het werk met en ten behoeve van de jeugd in de gemeente krijgt gestalte zowel in het eigen
kerkelijk jeugdwerk als in het werk van jeugdorganisaties waarmee de gemeente contacten
onderhoudt.
5. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd
wordt verricht, berust bij de kerkenraad.
Het jeugdwerk binnen onze gemeente is gebaseerd op de vier pijlers: Ontmoeten, leren, vieren en
dienen. Deze vier pijlers funderen alle activiteiten van de kinderen en jongeren in onze gemeente.
Het is niet voor niets dat deze vier aspecten werkwoorden zijn. Het gaat om de dynamiek die het
jeugdwerk draagt.
Ontmoeten
De kerk is de ontmoetingsplaats bij uitstek. Allereerst als plaats om God te ontmoeten. En bovendien
als ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen en voor jongeren onderling. Een ontmoeting met
God kan echter plaatsvinden op allerlei plaatsen en op allerlei manieren. In de kerk staat de
eredienst centraal; die is daar in eerste instantie op gericht. Voor kinderen en jongeren spelen de
jeugddiensten daarbij een bijzondere rol. Andere vormen van ontmoeting met God zijn het
pastoraat, momenten van meditatie en persoonlijk gebed (begeleid door de kerk), het groepswerk
(bijvoorbeeld clubs) en tijdens catechese. Ontmoeting met elkaar is ‐ zeker in het jeugdwerk ‐ een
uiterst belangrijke factor. Om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor geloofsactiviteiten, is
het groepsgevoel erg belangrijk.
Het 'je gekend weten' binnen de gemeente is essentieel, net als het opbouwen van een
vertrouwensband met leeftijdsgenoten. Om vragen over geloof en zingeving met elkaar te kunnen
delen, is het belangrijk om elkaar te kennen. Ontmoeten is hierbij vanzelfsprekend onmisbaar. Dit
maakt de activiteiten die voor de jongeren georganiseerd worden die niet direct een expliciet
kerkelijk karakter hebben, dus toch erg belangrijk. Juist de informele ontmoetingsmomenten tijdens
activiteiten creëren een band tussen de jongeren, die het geloofsgesprek mogelijk maakt.
Leren
Wij zijn als kerk ‐ naast de ouders en de school ‐ verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van de
kinderen en jongeren uit onze gemeente. Dit betekent dat wij hen vertrouwd willen en moeten
maken met de verhalen uit de Bijbel, met de liturgische vormen van de eredienst, met het diaconale
beroep dat het evangelie op ons doet en met de geloofsvragen die uit onze traditie voortkomen.
Enerzijds gaat het hier om kennisoverdracht (catechese).
Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren kennis opdoen over de traditie waarvan zij deel
uitmaken. Zo beloven wij als ouders bij de doop van onze kinderen dat wij hen zullen leren 'de eigen
doop te verstaan'. Maar ook de kerk speelt hierin een rol.

Anderzijds gaat het bij 'verstaan' om meer dan kennis verwerven. Wij willen de kinderen en jongeren
ook leren om hun eigen geloofsvragen te formuleren, om zich te verhouden tot de traditie, om met
elkaar en anderen in gesprek te gaan en om hun geloof te verdiepen tot meer dan alleen het
denkproces‐ niveau. Met andere woorden, we willen hen letterlijk en figuurlijk 'aan het Woord Iaten
komen'.
Vieren
De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van
gemeente zijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament. De lofzang
gaande houden begint bij het enthousiasmeren van de kinderen en jongeren. Daarom is er voor de
basisschoolkinderen kindernevendienst. Tevens wordt er iedere zondag een kind van dienst met
specifieke taken aangesteld. De Jeugdraad realiseert zich, dat niet iedere kerkdienst kinderen en
jongeren evenzeer aanspreekt. Daarom koesteren we de verscheidenheid in onze gemeente, die
uiting krijgt in de verschillende diensten die worden gevierd. Speciale diensten georganiseerd voor
en door kinderen en de Startzondag zijn voor jongeren vaak aantrekkelijker dan de 'gewone'
diensten. Ieder jaar wordt er in samenwerking met de basisscholen in Zoutkamp een 'kerk‐school‐
gezinsdienst' georganiseerd.
Dienen
Leven vanuit het Woord betekent omzien naar elkaar. Gericht zijn op God kan niet zonder gericht te
zijn op elkaar. Het evangelie doet een diaconaal beroep op ons. Binnen de kerk ontmoeten we
mensen voor wie we de ogen niet mogen sluiten. Mensen‐ dichtbij en ver weg‐ die ons aanspreken
op onze verantwoordelijkheden. De jeugdraad wil kinderen en jongeren bewust maken van de
verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij
leven. Dat wil zij gaan doen door het structureel ondersteunen van projecten. Het inzamelen van
geld voor projecten (bijvoorbeeld Sirkelslag) is op zich weer een mogelijkheid van leren en
ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de gemeente. Een van de specifieke
taken die het Kind van dienst heeft is het uitvoeren van een collecte.

