Uitgangspunten voor beleid Nieuwe Kerkgemeente
Hoe zijn we ontstaan?
De Nieuwe Kerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Gemeente Middelburg
(PGM), waarvan ook de wijkgemeenten van de Koorkerk en de Ontmoeting deel
uitmaken. De Nieuwe Kerkgemeente (NKG) is als wijkgemeente per 1 januari 2017
ontstaan door het samenvoegen van een vijftal wijkgemeenten (Hoeksteen,
Hofpleinkerk, Morgenster, Nieuwe Kerk en Oostkerk). De PGM behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) (zie toelichting 1).
Wie zijn we?
De nieuw gevormde wijkgemeente NKG verwoordt haar visie en missie als volgt:
De Nieuwe Kerkgemeente is een protestantse geloofsgemeenschap, die bijeenkomt
rond de Bijbel, het Woord van God. Bepalend voor ons gemeente-zijn is Jezus, die
voor ons de Christus is.
Als geloofsgemeenschap staan we in een lange traditie van mensen, die met elkaar
hun geloof vormgeven in vieren, leren en omzien naar elkaar.
Hoewel verschillend in geloofsbeleving zoeken we met elkaar verbinding met God:
Vader, Zoon en Heilige Geest (zie toelichting 2). We ontmoeten elkaar voor de uitleg
van en de verkondiging uit de Bijbel, die richtinggevend is voor ons leven. In die kring
houden we de lofzang gaande en vieren we met elkaar het Paasgeheim bij de tekenen
van Brood en Wijn (zie toelichting 3).
De gemeente is er niet alleen voor zichzelf. Wij willen gastvrij zijn, open staan voor (de
mensen in) de stad waarin wij leven en de wereld om ons heen. Wij willen met elkaar
de weg van Jezus Christus volgen en elkaar onderling opbouwen in het perspectief van
het Koninkrijk van God (zie toelichting 4).
Gemeenteleden nodigen wij uit om naar vermogen en ieder op zijn/haar manier bij te
dragen aan die opbouw door bereidheid tot gesprek, daadwerkelijke inzet, meevieren,
meedenken of gebed. Het beeld van het Lichaam van Christus inspireert ons, want
daarin zijn diversiteit en samenhang belangrijk.
Hierbij volgt enige toelichting op de weergegeven basis van de NKG.
1. De Nieuwe Kerkgemeente staat in een lange traditie als onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland, verbonden met de kerk van alle tijden en
plaatsen. Deze traditie verbindt ons ook met het bijbelse Israël en de synagoge.
2. Binnen de NKG is er ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en opvattingen
over kerkzijn en theologie. Die vrijheid, die de individuele leden van de
gemeente ervaren, en de bijdragen in het gesprek, die daaruit voortvloeien, zijn
een verrijking van het gemeenteleven.
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3. Het Paasgeheim, Leven, Dood en Opstanding van Jezus Christus, is de kern
van het Evangelie. Hij is de weg van liefde en gerechtigheid gegaan. Die weg
leidt naar recht en vrede voor allen en alles.
4. Wij willen navolgers van Christus zijn op zijn weg naar het Koninkrijk van God,
Gods wereld van gerechtigheid en vrede.
Hoe ziet onze organisatie er uit en hoe komen besluiten tot stand?
De Nieuwe Kerkgemeente heeft gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen, zoals
verwoord in de kerkorde (ordinantie 4, artikel 10). De Nieuwe Kerkgemeente heeft
hierin een vertaling gemaakt naar de situatie in Middelburg (zie bijlage). Deze structuur
is voor een (groot) deel van de gemeenteleden nieuw en wordt daarom in dit document
beknopt beschreven.
Kort samengevat gaat het hierom:
• De grote kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan. In kleine kerkenraad en
moderamen worden beleidsvoorstellen besproken en gereed gemaakt voor
besluitvorming.
• De taakgroepen hebben veel vrijheid in hun handelen wanneer zij dit doen
binnen de beleidskaders die de kerkenraad heeft vastgesteld.
• De taakgroepen werken daar waar wenselijk en nodig samen met andere
taakgroepen.
• De taakgroepen hebben de ruimte activiteiten te ontplooien, mits zij gericht zijn
op samenwerking; oog hebben voor het geheel.
• Het staat een taakgroep vrij om (eventueel in samenspraak met andere
taakgroepen) (beleids-)voorstellen te doen aan het moderamen. Het
moderamen bepaalt of en hoe deze voorgelegd worden aan de kerkenraad.
• Kerkenraad, moderamen en taakgroepen kunnen voor een beperkte tijd
commissies en werkgroepen instellen met een specifieke opdracht.
Bij twijfel: bespreken met de kleine kerkenraad.
Schematisch zien de verhoudingen tussen kerkenraad, taakgroepen en predikanten er
als volgt uit.

Grote Kerkenraad
alle ambtsdragers, predikanten

Kleine Kerkenraad
voorzitter, scriba, predikanten, assessor,
1 ambtsdager per taakgroep

Moderamen
voorzitter, scriba, diaken, predikant,
kerkrentmeester, assessor

Taakgroepen
ambtsdragers, predikanten, gemeenteleden
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Binnen deze structuur nemen de predikanten een bijzondere plaats in. Het huidige
werkteam is ontstaan door de samenvoeging van de wijken. Het is de bedoeling van de
kerkenraad dat zij zich tot team gaan ontwikkelen vanuit ieders kracht en kwaliteit.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke aanspreekbaarheid
verdelen de beroepskrachten de werkzaamheden, voeren deze in overleg uit en
evalueren regelmatig. Zij nemen plaats in taakgroepen van de Nieuwe Kerkgemeente
en ondersteunen daarin de leden met hun kwaliteit en kracht. De rol van predikanten in
het inhoudelijk gesprek over de toekomst wordt bepaald door de volgende begrippen:
ruimte maken voor nieuwe initiatieven, de moed hebben om het verouderde los te
laten, theologisch en inhoudelijk een bijdrage leveren met de intentie om bij te dragen
aan de kerk van morgen. Zij nemen zoveel mogelijk gemeenteleden mee in de
beweging naar het vormen van die ene Nieuwe Kerkgemeente en hebben daarbij oog
en hart voor mensen, die daar moeite mee hebben. Belangrijke werkwoorden voor de
predikanten zijn: aanspreekbaar zijn en bespreekbaar maken.
Hoe ziet het eruit in de Nieuwe Kerkgemeente?
Ieder beleeft zijn/haar relatie met God, met zichzelf, met de naaste en met de
schepping op eigen wijze. En deze wijze verandert in de loop van ieders leven. Welke
vorm je daaraan geeft en hoe je daarover nadenkt is voor iedereen uniek en krijgt vorm
in interactie met de verhalen in de Bijbel en de uitleg daarbij, de moderne literatuur
daarover en via gesprekken en belevenissen met de medemensen van nu en met wat
het leven je brengt. In de Nieuwe Kerkgemeente willen we elkaar vinden als kinderen
van eenzelfde Vader, hoe verschillend we ook zijn. Staande in een lange geschiedenis
van mensen die vóór ons kwamen, inclusief het bijbelse Israël, dat ons hierin voorging.
We hebben als voorbeeld Jezus, die de weg van leven ging. We worden geïnspireerd
door dezelfde Geest. We leven in afwachting van de dag dat God in allen is en allen in
God zijn. De kerk is een plek van ontmoeting, uitwisseling, ondersteuning, compassie,
oefening, bemoediging, ontwikkeling. Een plek van inspiratie en waar de hoop levend
wordt gehouden. De kerk is een plek waar een evenwicht wordt gezocht tussen de
omgang met God, ‘gemeenschap’ met elkaar en dienst aan mens en samenleving. We
willen een groep mensen zijn, die Gods liefde uitdraagt in de wereld.
Wat doen de taakgroepen?
In het volgende werken we per taakgroep het beleid uit. Deze uitwerking vormt de
basis voor de jaarprogramma’s van de taakgroepen. Deze jaarprogramma’s worden
aan de kerkenraad aangeboden in het tweede kwartaal van elk kalenderjaar. Een
jaarprogramma omvat een terugblik op de lopende activiteiten, de voorgenomen
activiteiten voor het nieuwe seizoen en een raming van de daarvoor benodigde
middelen (tijd van gemeenteleden (zowel professionele als vrijwillige), gebouwen, geld,
etc.). De verzamelde jaarprogramma’s vormen zodoende ook de basis onder de
begroting van de NKG.

Taakgroep V&T
Taakgroep eredienst
Enzovoorts
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Bijlage (vetgedrukt zijn de belangrijkste zaken)
Uit de kerkorde
Ordinantie 4:
Artikel 10. De kerkenraad met werkgroepen
1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid
een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te
noemen de kleine kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen
werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking
van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter
vaststelling van het algemene beleid.
3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad,
de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens
deel uitmaken van een sectie-team of een taakgroep.
4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers
van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een
aantal andere leden van de gemeente.
5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de
gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt
zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.
6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het
beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de
gemeente.
7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en
anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt
aangegeven in een door de kerkenraad na overleg met de kleine
kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling met
dien verstande dat
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd: …
Vertaling naar Nieuwe Kerkgemeente
TAAKOMSCHRIJVINGEN TAAKGROEPEN ZOALS IN EERSTE WIJKKERKENRAAD
GEFORMULEERD (JANUARI 2017)
Samenstelling
De Kleine Kerkenraad benoemt de leden van de Taakgroep. De Taakgroep kan
daartoe voorstellen doen. De Taakgroep kiest uit haar midden een voorzitter en een
secretaris.
1. Afvaardiging naar kleine kerkenraad
De Taakgroep kiest uit haar midden een afgevaardigde naar de kleine
kerkenraad. Dit hoeft niet beslist de voorzitter te zijn. De Taakgroep is daarin
vrij.
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2. Inschakelen gemeenteleden
Het staat de Taakgroep vrij om waar nuttig en wenselijk een beroep te doen op
gemeenteleden/niet-leden van de Taakgroep voor bepaalde activiteiten.
3. Uitgangspunt werkzaamheden
De Taakgroepen werken vanuit de grondgedachte dat de
werkzaamheden/activiteiten passen binnen de gedachte dat we zoveel
mogelijk één PGM willen zijn. We werken dus over heel Middelburg heen en
vergeten in voorkomend geval de Koorkerkgemeenschap en de Ontmoeting
niet.
4. Bij hun activiteiten zoeken de Taakgroepen afstemming met de andere
Taakgroepen. Het moderamen van de Wijkkerkenraad organiseert al of niet op
verzoek van één of meer Taakgroepen op passende momenten een
gezamenlijke bijeenkomst van de Taakgroepen. Informatie-uitwisseling en
wederzijdse inspiratie staan daarbij centraal.
5. Beleidskaders
Voor de taakgroepen gelden de volgende beleidskaders, d.w.z. de
documenten die de kerkenraad heeft vastgesteld:
- Beleidsplan 2015
- Besluitvorming AK d.d. 28 november 2016
6. Beleidsvrijheid.
De Taakgroepen hebben binnen de gegeven kaders ruimte om met initiatieven,
werkwijzen, activiteiten e.d. te komen. Belangrijk is echter wel te beseffen dat
een Taakgroep niet in eigen afzondering werkt, maar onderdeel vormt van het
geheel. Van de Taakgroepen mag worden verwacht dat zij bij
voorstellen/initiatieven die het beleid van de wijkkerkenraad raken, instemming
van die kerkenraad vragen alvorens tot uitvoering over te gaan. Moeten zij dan
alles voorleggen? Nee, dat leidt tot verstarring. Taakgroepen weten meestal zelf het
beste wat goed is voor de ene NKG. Van de Taakgroep mag bestuurlijk gevoel worden
verwacht op dit punt.
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