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INLEIDING 

 

Het BELEIDSPLAN 2014 t/m 2018- met een jaar verlengd t/m 2019-  is formeel aan herijking 
toe. De bijzondere omstandigheden waarin onze kerkelijke gemeente verkeert, maken een 
herziening niet eenvoudig. Op 1 juli 2018 is ds. R.G.M. van der Kaap-Busscher de predikant 
van onze gemeente geworden. Het is haar eerste ervaring in dit ambt en alle beschikbare tijd 
wordt ingezet om haar worteling in Gasselte te bespoedigen. De herziening van het 
beleidsplan 2014 t/m 2018 wordt , op voorstel van de kerkenraad (05.09.2018), uitgesteld 
met een jaar en op de gemeenteavond van 21.11.2018 is dat goedgekeurd. In zijn 
vergadering van 09.01.2019 heeft de kerkenraad een werkgroep ingesteld bestaande uit 
Gerrit Berkhoff, ds. Rosée van der Kaap, Jan Tolsma en Bram van der Wal. Deze groep is een 
paar keer bijeen geweest en heeft een begin gemaakt met de opstelling van het 
BELEIDSPLAN 2020-2025. De werkzaamheden van de werkgroep zijn gericht op 
aanpassingen van het verouderde document. Dat de ambities van de nieuwe predikant 
daarin sterk zullen doorklinken, moge duidelijk zijn. Haar plotselinge overlijden heeft een 
abrupt einde gemaakt aan deze intenties. 
De werkgroep heeft zijn activiteiten beperkt, na de gemeente geraadpleegd te hebben op de 
gemeenteavond van 13.11.2019, tot een sobere herziening en aanpassing van het vorige 
document.  
 
 
 
 
 
 

1. UITGANGSPUNT voor het beleidsplan is Galaten 5 vers 25: 

 “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen 
  die de Geest ons wijst” 
 

Met dit uitgangspunt ziet de Protestantse Gemeente te Gasselte het als missie in de 
komende vijf jaar verder te werken aan een open, gastvrije geloofsgemeenschap. Een 
geloofsgemeenschap welke is geworteld in de lange geschiedenis van een Drentse 
“zandgemeente” waar niet in de eerste plaats de geloofsrichting of de geloofsinhoud 
bepalend is, maar de manier waarop je er mee omgaat. Een “zandgemeente” kent een vorm 
van vrijzinnigheid die niet gedragen wordt door een bepaalde vrijzinnige overtuiging, maar 
eerder door de oude Saksische kenmerken van traditie en gemeenschap en een algemeen 
geloof in het goddelijk Opperwezen. 
In Gasselte is onder meer door de komst van personen die elders hun wortels hebben en/of 
hun geloofsopvoeding (-ontwikkeling) hebben genoten, een geloofsgemeenschap ontstaan 
waarin ieder ruimte krijgt voor eigen invulling en beleving van zijn of haar geloof. De eenheid 
in deze diversiteit komt tot uitdrukking in het centraal stellen van de boodschap van Jezus 
Christus: …heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo zullen jullie elkaar liefhebben ( Joh. 
13: 34 en 35). 
Op deze wijze  “gemeente zijn” proberen we gestalte te geven in de eredienst, pastoraat, 
diaconaat, toerusting en vorming en aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen zoals 
bijvoorbeeld jeugd en ouderen. De kerk wil een kerk voor het dorp zijn, een dorpskerk  
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Deze wijze van “gemeente zijn” geeft ruimte voor het deelnemen van iedereen aan het 
Heilig Avondmaal, het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en het 
opnemen van mensen uit andere gemeenten of kerkgenootschappen die zich aangetrokken 
voelen tot wat er gebeurt in en rond het Witte Kerkje. 
Op deze wijze “gemeente zijn” maakt aandacht en zorg voor alle dorpsgenoten mogelijk. 
Deze wijze van “gemeente zijn” wordt bevorderd door de rustgevende eenvoud van het 
Witte Kerkje. 
 
 

 
2. PASTORAAT 

 
In de voorliggende beleidsperiode zal het pastoraat opnieuw grote aandacht vragen.  
Decennialang is de gemeente opgedeeld in wijken waarin een ambtsdrager of pastoraal 
medewerker fungeert als aanspreekpunt. Als taken werden in eerdere beleidsplannen 
genoemd: 

 het bezoeken van nieuw ingekomenen van wie de gegevens binnenkomen via de 
ledenadministrateur of andere bronnen, 

 het bezoeken van zieken, 

 pastorale zorg verlenen waar dat gevraagd wordt, 

 het bezoeken van verjaardagen van 80-jarigen en ouder, 

 op bezoek gaan bij huwelijksjubilea van 50 jaar en meer, 

 groothuisbezoeken, waartoe de kerkenraad het initiatief neemt, organiseren. 
(Als niet-omschreven taak kan daaraan toegevoegd worden: het rondbrengen van het 
kerkblad - 5x per jaar.) 
Om de twee maanden komt deze groep medewerkers samen met de predikant bijeen voor 
het Pastoraal Overleg. Tijdens deze bijeenkomsten worden toerustingsactiviteiten gedaan 
en enige ervaringen uitgewisseld. 
De predikant heeft de pastorale zorg in algemene zin voor alle leden van de gemeente. 
Daarnaast verzorgt hij, wanneer andere mensen uit de dorpsgemeenschap dat te kennen 
geven, pastorale ondersteuning.  
Ook het bezoeken van jarigen bij het bereiken van de leeftijd van 90, 95, 100 jaar en 
daarboven behoort tot zijn taken. 
 
Een Werkgroep Pastoraat heeft zich beziggehouden met een goede inventarisatie van 
knelpunten en daarna met het opstellen van een visie op het pastoraat. Bij dit laatste 
rekening houdend met de wens om pastorale aandacht en – zorg te kunnen geven aan alle 
inwoners van de dorpsgemeenschap, maar ook afgestemd op de menskracht die daarvoor 
beschikbaar is. 
Het stimuleren tot deelname aan activiteiten in het kader van “vorming en toerusting” dient 
mede aandacht te krijgen van deze werkgroep. 
 
Als gevolg van de plannen die de Werkgroep Pastoraat heeft ontwikkeld, zijn in oktober 
2014 de Uitgangspunten pastoraal beleid gepubliceerd. 
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3. VORMING EN TOERUSTING 
 

Vorming en toerusting, vaak als een geheel genoemd, is het streven naar vergroting en 
verbreding van kennis en inzicht betreffende geloof en spiritualiteit en het opsporen van 
verbanden tussen geloofsverhalen en de wereld binnen en buiten de kerk. 
Vormen waarin deze gestalte worden gegeven: gespreksgroep, zondagsschool, 
schoolcatechese en pastoraal overleg. Van jeugdwerk is in onze gemeente geen sprake. 
Op dit moment fungeert het zondagsschoolwerk door het enthousiasme van twee leidsters 
en moeders van enkele deelnemers. De bijeenkomsten vinden 1x per twee weken plaats en 
er nemen circa 10 kinderen aan deel. Door een maandelijks gesprek met de predikant wordt 
de leiding enigszins begeleid bij haar activiteiten. De zondagsschool fungeert op dit moment 
financieel onafhankelijk. Zij krijgt op basis van een werkbegroting de beschikking over een 
budget vanuit de algemene middelen van de kerk. 
Over het pastoraal overleg is in het hoofdstuk Pastoraat al het e.e.a. beschreven. De 
bezetting, organisatie/coördinatie en toerusting van deze groep dient onder de loep 
genomen te worden. Voor cursuswerk aan deze groepen of voor individuele “bijscholing” 
aan vrijwilligers uit deze groep kan een beroep gedaan worden op bijdragen uit het 
Kuiperfonds (in beheer bij het College van Kerkrentmeesters). 
Tot en met 2009 is er met grote regelmaat vanuit de PG te Gasselte godsdienstige vorming 
(schoolcatechese) verzorgd. Door (tijdelijke) uitval van de docente, verandering in de 
(landelijke) organisatorische opzet en het wegvallen van de functie “jeugddiaken” is het 
contact met de plaatselijke openbare basisschool verloren en is er geen invloed meer 
uitgeoefend op het aanbieden van de mogelijkheid tot volgen van godsdienstige vorming. De 
contacten met obs De Dobbe zijn weer gestart. 
De gespreksgroep, in aanwezigheid van de predikant, heeft een goede herstart beleefd en er 
is vraag naar. 
Voor de eredienst is er in het algemeen grote waardering. Een vrij constante groep 
gemeenteleden komt wekelijks op zondagmorgen naar de kerk en deze wordt heel vaak 
aangevuld met een aantal “vaste” gasten en vakantiegangers. Tijdens de diensten worden 
soms een of meerdere kerkgangers betrokken bij onderdelen van de liturgie, een vorm die 
gewaardeerd wordt. 
Samenvattend mag geconcludeerd worden, dat het beleid voor ” vorming en toerusting” 
niet het sterkste punt is van de Protestantse Gemeente te Gasselte. 
 
 
 

 
 

4. COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

De diaconie heeft tot kerntaak de zorg voor mensen die hulp nodig hebben. Bewogen zijn 
met en bijstand verlenen aan mensen die lijden onder armoede, onrecht, achterstelling en 
ziekte, of omdat zij op de vlucht zijn.  De diaconale zorg omvat ook het signaleren van 
situaties in de samenleving, waardoor mensen in de knel komen.   



- 5 - 
 

Het directe werkgebied van de diaconie betreft de leden van de kerkelijke gemeente 
Gasselte  en de overige inwoners van het dorp Gasselte. Daarnaast is er aandacht voor het 
landelijke- en werelddiaconaat. 
De diaconie doet haar werk namens de kerkelijke gemeente Gasselte en streeft ernaar om 
binnen die gemeente andere mensen te motiveren om deel te nemen aan de taken en 
opdrachten die zij zich ten doel heeft gesteld.  
De doelen van de diaconie zijn: 

 Aandacht voor mensen die ziek zijn. Iedere dienst zijn er één of meerdere boeketten 
bloemen voor mensen die ziek zijn in Gasselte of behorend tot de kerkelijke 
gemeente Gasselte. De boeketten worden gebracht aan de zieken met een bezoekje 
door een pastoraal medewerker, diaken, of een gemeentelid. 

 Helpen van mensen in financiële nood. Door zeer uitlopende oorzaken kunnen 
mensen in financiële problemen raken, bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of 
ziekte. Dit kan tot gevolg hebben dat zij niet kunnen voorzien in basale behoeften als 
voeding, kleding en zorg. Voor bijstand kunnen zij een beroep doen op de diaconie. 
Hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld even samen optrekken en de weg vinden binnen 
de verschillende instanties of uit het verstrekken van een lening. Door 
privacywetgeving is het moeilijk om zelf in contact te treden met mensen in 
financiële nood en een helpende hand te reiken. Door schaamte kunnen mensen 
bovendien geneigd zijn hun armoede te verbergen. Om ervoor te zorgen dat bijstand 
terecht komt bij de mensen die dat nodig hebben, is de diaconie ervan afhankelijk 
dat mensen zelf hun vraag kenbaar maken of van mensen uit hun omgeving. De 
diaconie maakt de mogelijkheid tot ondersteuning van mensen in nood en de manier 
waarop contact kan worden opgenomen kenbaar in ieder kerkblad. 
Een andere vorm van ondersteuning van mensen met een gering inkomen is het 
verstrekken van kerstpakketten. De diaconie werkt hiertoe samen met de Stichting 
Arme Kant Aa en Hunze. De diaconie helpt met het inpakken van de kerstpakketten 
en deelt deze uit in Gasselte. Jaarlijks doen we een oproep aan de inwoners van 
Gasselte om levensmiddelen aan te leveren voor deze pakketten. Als mensen, die 
een kerstpakket ontvangen, kenbaar maken ook op een andere manier een helpende 
hand of luisterend oor nodig te hebben dan zal de diaconie hier aandacht aan 
besteden.   

 Hulp en ondersteuning bieden in brede zin. De diaconie wil praktische ondersteuning 
bieden aan mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze vluchteling zijn. Zo 
mogelijk zal zij  andere mensen in de gemeente benaderen om praktische hulp te 
geven.    

 Ondersteunen van goede doelen.  De diaconie ondersteunt financieel van harte 
projecten, initiatieven en organisaties die tot doel hebben mensen te helpen die het 
minder getroffen hebben. Ook ondersteunt zij projecten van Kerk in Actie. Jaarlijks 
wordt daartoe in samenwerking met de kerkrentmeesters een collecterooster 
opgesteld.  Voorbeelden van goede doelen die op jaarlijkse steun kunnen rekenen 
zijn Schone Poort, MAF en het Lilianefonds. 
We willen echter niet alleen financiële steun bieden maar ook direct betrokken zijn 
bij de goede doelen. We hebben daarom een viertal projecten gekozen waar we ons 
de komende jaren aan hebben verbonden.  Dit zijn: 
 a) op wereldniveau: Broeder Frank in Mijmensingh Bangladesh (meer in het   
bijzonder het schoolproject in samenwerking met de zondagsschool), 
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 b) op regionaal niveau: de Stichting Exodus  (hulp aan ex-gedetineerden)  
 c) op plaatselijk niveau: Stichting Arme Kant van Aa & Hunze (kerstpakketten) en 
 d) organiseren van koffie-ochtenden en een kerstbroodmaaltijden voor 
ouderen/alleenstaanden.  

 Samenwerken met andere gemeenten. De diaconie ziet zich gesteld voor een aantal 
complexe knelpunten (onder meer eenzaamheid en armoede). Het signaleren van 
knelpunten, de mensen bereiken en daadwerkelijk hulp bieden aan hen die dat nodig 
hebben is een uitdaging. Samenwerking en uitwisseling met omliggende gemeenten 
kan hierin mogelijkheden bieden. Het doel is de komende jaren de 
samenwerkingsmogelijkheden verder te onderzoeken en zo mogelijk uit te bouwen. 
De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning kan hiervoor concreet aanleiding en 
handvat zijn. 

 
De middelen die nodig zijn voor bijstand in welke vorm dan ook worden geput uit de 
opbrengsten van collecten tijdens kerkdiensten en giften. Ook organiseert de diaconie 
activiteiten en themadiensten om extra aandacht en financiële middelen te genereren voor 
bepaalde doelen. Een voorbeeld hiervan is de Broeder Frank Lentemarkt en de themadienst 
voor de Stichting Exodus. Giften die binnenkomen ten behoeve van een bepaald doel 
worden rechtstreeks overgemaakt naar dat doel. De diaconie beschikt over voldoende 
financiële middelen om hulp en ondersteuning te kunnen geven. Als er meer (collecte)geld 
en giften binnenkomen dan we uitgeven en doneren dan wordt dat alsnog aan het einde van 
het jaar aan goede doelen gegeven. Er hoeft niet meer geld aan het kapitaal te worden 
toegevoegd dan er nu is.  
Taken van de diakenen zijn: 

 Zorg voor de bediening van het Heilig Avondmaal 

 Collecteren en tellen van de opbrengsten van de collecten tijdens de diensten 

 Indien gewenst assisteren bij serveren van koffie en thee na afloop van de kerkdienst 

 Bloemenprotocol uitvoeren 

 Opstellen jaarlijks van het collecterooster 

 Vaststellen van donatiebedragen voor goede doelen 

 Beheer van het diaconaal archief 

 Publiceren in het contactblad Verbinding 

 Contacten onderhouden met binnenlandse en buitenlandse projecten 
 

De diaconie bestaat uit vier personen en krijgt vaste ondersteuning van een aantal mensen 
uit de gemeente: 

 Drie gemeenteleden helpen bij toerbeurt met collecteren tijdens de kerkdiensten en 

daarna met het tellen van de opbrengsten 

 Eén gemeentelid heeft de taak op zich genomen om de financiële administratie  van 

de diaconie te regelen. Zijn taken zijn: 

o Collectegeld natellen en afstorten op de bank 

o Toezicht houden op de bankrekeningen 

o Beheer van diaconale gelden (onder meer ontvangen en overmaken van 

giften) 
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o Zorgen voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, jaarrekening en laten 

verzorgen van het accountantsrapport. 

 
 
 

5. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

De taak van het College is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van niet-diaconale 
aard van de gemeente. Deze omvat: 

1. Het beheer van de financiële middelen op een dusdanige wijze dat de gemeente in 
staat is te voldoen aan al haar financiële verplichtingen waaronder die welke zij 
heeft jegens predikantsplaats, de aangestelde werkkrachten en de Protestantse 
Kerk in Nederland in haar geheel. 

2. Het beheer van alle goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares 
of bezitster is. 

3. Het beheer over de kerkenraadsarchieven en bijhouden van: 
a.  de zogenaamde DTB-registers (doop-, trouw- en begraafboeken) en 
b.  de ledenadministratie. 

4. Het onderhouden van regelmatig contact met de Stichting Vrienden van het Witte 
Kerkje. 

 
Ten behoeve van bovengenoemde taken voert het College een administratie en onderhoudt 
het contacten met overheid, diverse stichtingen op cultuurhistorisch gebied en kerkelijke 
instanties. 
 

 Ad. 1.- het beheren van de financiële middelen. 
Aan de hand van een meerjarenbegroting wordt jaarlijks in december de begroting voor 
het komende boekjaar ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd. Na afsluiting van 
een boekjaar wordt - uiterlijk in de maand mei - de jaarrekening ter vaststelling in de 
kerkenraad behandeld. Het college volgt bij het opstellen van de begroting, het 
administreren van inkomsten en uitgaven, alsmede het opmaken van de jaarrekening het 
op 12 november 2013 vastgestelde – door de kerkenraad bekrachtigde – financieel 
beleid; laatstelijk gewijzigd op 17 november 2015. 
 
Tot en met 2018 werd ingeteerd op het vermogen van de kerk. De in oktober 2017 door 
het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Groningen-Drenthe 
afgegeven Solvabiliteitsverklaring - noodzakelijk voor de toestemming om een nieuwe 
predikant te beroepen- staat ons in beginsel toe om in de periode medio 2018 tot en met 
medio 2022 nog wat verder op het vermogen af te schrijven, maar wijst op de noodzaak 
om daarna eventueel het aantal arbeidsuren van de predikant te moeten verminderen. 
Als gevolg van deze ‘stok achter de deur’ is onverminderde aandacht nodig voor andere 
bronnen ter vermeerdering van de inkomsten. 
Het college stelt zich dan ook ten doel in deze periode activiteiten te ontwikkelen die 
moeten leiden tot inkomstenvermeerdering. 
Dit zal gebeuren door, naar voorbeeld van de landelijke actie Kerkbalans, te streven naar 
verbreden en verdiepen. Verdiepen door hen die al bijdragen, te bewegen meer te 
geven. Verbreden door leden en vrienden die (nog) niet bijdragen, te stimuleren dit wel 
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te doen. Het stimuleren van personen tot het doen van schenkingen en giften, al of niet 
uit nalatenschap, zal bevorderd worden. 
Om een zo adequaat mogelijk vermogensbeheer te bewerkstelligen heeft het college het 
beleggingsbeleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. 
Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het programma FRIS (Financieel 
Rapportage en Informatie Systeem) dat wordt beheerd door het Bureau Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. Dit programma biedt ook de mogelijkheid bij de 
bijdrageadministratie gebruik te maken van het landelijk ledenregistratiesysteem LRP. 
 

 Ad. 2. Het beheer en onderhoud van de roerende en onroerende goederen. 
In de voorafgaande beleidsperiode is in 2014 het groot-onderhoud aan het kerkgebouw 
in het kader van een tienjaren-(achterstallig) onderhoudsplan, dat gesubsidieerd werd 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afgerond. Het gebouw verkeert daardoor 
in goede staat. Desondanks maakt het college dankbaar gebruik van een nieuwe 
Rijksregeling waardoor in de periode 2018-2023 een instandhoudings-subsidie wordt 
verstrekt. Zowel aan het interieur als exterieur zal in de periode de benodigde aandacht 
worden besteed. 
De pastorie heeft in 2008 een grote onderhoudsbeurt ondergaan die vooral met het 
exterieur te maken had. De predikantswisseling gaf de mogelijkheid om in 2018 het 
interieur aan te passen aan eigentijdse eisen. Er zijn veel energiebesparende 
werkzaamheden (isolatie) en enige herindelings-verbouwingen en moderniseringen 
uitgevoerd.  
Aan het pand wordt blijvend het noodzakelijke onderhoudswerk uitgevoerd. Datzelfde 
geldt voor de aan de pastorie grenzende Leerkamer (vergaderruimten met 
keukenfaciliteiten)  
Het college beheert een onderhoudsfonds en rekent in voorkomende gevallen een 
beroep te kunnen doen op bijdragen van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, of 
andere fondsen. 
De kosten voor het reguliere onderhoud aan het Scheuer-orgel worden - voor zover zij 
niet vallen onder het eerder genoemde instandhoudingssubsidie - gedragen door een 
fonds dat in beheer is bij de Commissie Orgelfonds. Deze commissie maakt deel uit van 
de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Minstens één lid van de commissie wordt 
benoemd door het College. 
De zorg voor het Historisch Kerkhof inclusief het daarop aangemerkte strooiveld met 
gedenkteken (evenals kerk, orgel en pastorie een Rijksmonument) heeft het College 
overgedragen aan de commissie Historisch kerkhof Gasselte. Ook deze commissie maakt 
deel uit van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Een lid van de commissie wordt 
aangewezen door het College. 
De Protestantse Gemeente te Gasselte is eigenaar van landerijen welke worden 
verpacht. De hoogte van de pacht voor deze landerijen en de pachtersbijdrage in de 
waterschapslasten dienen – voor zover toegestaan – jaarlijks te worden vastgesteld. 
Zowel bij beëindiging als bij nieuwe pachtovereenkomsten moeten akten worden 
opgesteld welke ter goedkeuring (indien noodzakelijk) aan de pachtkamer worden 
voorgelegd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de pachter 
De hertenkamp tussen Lutkenend en de pastorie is in gebruik gegeven bij de gemeente 
Aa en Hunze. Deze is ook verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Een lokale 
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vereniging verzorgt de dieren (voeding en diergezondheid). Als eigenares van de grond 
komen de verschuldigde waterschaps- en WOZ-lasten voor rekening van de kerk. 
 

 Ad. 3. – Het beheren van de archieven van de Gemeente. 
In de achterliggende jaren heeft dit taakveld nog steeds onvoldoende aandacht kunnen 
krijgen. Gelukkig is er nu een gemeentelid bereid gevonden de taak van 
“archiefbeheerder” op zich te nemen en verwacht mag worden dat hij er in slaagt 
conform de landelijke richtlijnen een adequaat beheer op te zetten van de documenten, 
die nu op verschillende plaatsen bewaard worden en in een (groot) aantal gevallen niet 
geregistreerd zijn. 
 

 Ad. 3a. – Het bijhouden van de DTB-registers.                                                                    
Het College is verantwoordelijk voor het bijhouden van de doop-, lidmaten- en 
trouwboeken en dient deze te vergelijken met de boeken van de predikant (duplo 
administratie). Ook deze taak heeft in het recente verleden onvoldoende aandacht 
kunnen krijgen, maar staat in de komende periode hoog op de prioriteitenlijst. 
 

 Ad. 3b. - Het bijhouden van het ledenregister. 
De ledenregistratie was in de afgelopen beleidsperiode een groot punt van aandacht. Er 
bestaat nu een goed functionerende registratie van leden en vrienden van onze 
gemeente. Deze is verbonden met het landelijke registratiesysteem en wordt door de 
predikant gebruikt bij haar pastorale activiteiten en kan ingezet worden bij de financiële 
administratie. Over de eventuele registratie van de zogenoemde ‘geboorteleden’ van de 
voormalige Hervormde Gemeente wordt nog een besluit genomen. 
 

 Ad. 4. - Stichting Vrienden van het Witte Kerkje 
Deze – al meerde keren genoemde – stichting is in 2006 opgericht met als doel het 
verlenen van materiële en immateriële steun aan de Protestantse Gemeente te Gasselte. 
De Stichting verleent subsidies voor behoud en onderhoud van het kerkgebouw met 
inventaris en pastorie De Weem. 
Daarnaast wordt een goede relatie tussen de Protestantse Gemeente en de verdere 
samenleving van het dorp Gasselte en de buurtschap Kostvlies bevorderd, onder meer 
door de uitgave en de huis-aan-huis-verspreiding van het contactblad Verbinding 
mogelijk te maken.  
In een convenant zijn de afspraken tussen de Stichting en het College geregeld. 
 
De vorming van een Taakgroep Beheer. 
Door gebrek aan menskracht bestaat het huidig College van Kerkrentmeesters slechts uit 
drie personen, te weten twee ouderling-kerkrentmeesters (het Kerkordelijk vereiste 
minimum) die de functies van voorzitter en secretaris vervullen en een kerkrentmeester 
in de functie van penningmeester. Zij houden zich naast de algemeen bestuurlijke taken 
zelf ook bezig met werkzaamheden in de uitvoerende sfeer. Daarnaast zijn er voor een 
aantal (deel)taken vrijwilligers die dat zelfstandig uitvoeren of daarin ‘het voortouw’ 
nemen. In dit verband kunnen genoemd worden onderwerpen als onderhoud van kerk 
en pastorie, onderhoud terrein bij en rond de kerk, pachtzaken, ledenregistratie, 
aandacht voor privacy zaken, regelen van het gebruik van kerk en leerkamer (waaronder 
de verhuur), zorg voor het orgel en archiefbeheer. Het is niet noodzakelijk al deze 
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personen op te nemen in het college, maar ter bevordering van de onderlinge band en 
de betrokkenheid bij de algemene beleidslijnen van het college is overgegaan tot het 
oprichten van de taakgroep beheer waarin representanten van de verschillende taken 
één of twee keer per jaar samen met het college de stand van zaken doornemen. 
Daarnaast blijft het mogelijk dat deze personen ter behandeling van hun aandeel in het 
beheer worden uitgenodigd aan te schuiven bij de reguliere vergadering van het college, 
of daarvoor zelf de wens te kennen geven. 
Los van deze maatregel blijft de wens bestaan het college zo mogelijk met twee 
(ouderling-)kerkrentmeesters uit te breiden. 

 

 

6. ALS IK DE KERKTOREN VAN MIJN DORP ZIE, WEET IK: IK BEN THUIS 

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol 
die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag 
nog. De dorpskerk en ook onze Gasselter kerkgemeenschap, draagt bij aan het dorpsleven 
en is vindplaats van geloof, hoop en liefde. Om als kerkgemeenschap zichtbaar te blijven in 
het dorp, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. 
Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende 
ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren 
kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten. 

De dorpskerkenbeweging 

 Zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn 
 Wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en 

motiveren 
 Wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het 

gesprek over kwaliteit van leven in het dorp. 

De dorpskerkenbeweging is nadrukkelijk een beweging van, voor en door dorpskerken zelf. 
 
Het is de kunst voor dorpskerken om de blik naar buiten te richten en te kijken welke 
ontwikkelingen daar gaande zijn. Hoe worden mensen in hun persoonlijk leven geraakt door 
sociaaleconomische processen die het plattelandsleven veranderen? Hoe ziet het religieuze 
dorpsleven eruit en kan de kerk daarin mogelijk een rol van betekenis spelen? Met welke 
(niet-)kerkelijke organisaties bestaan raakvlakken als het gaat om thema’s als zorg, 
duurzaamheid, nabuurschap, vieren en herdenken?  
Een belangrijke conclusie en tevens vraag uit het boek van Jacobine Gelderloos: Sporen van 
God in het dorp is: 
“Welke belangen en verlangens, maar ook zorgen hebben het dorp en de kerk 
gemeenschappelijk”. 
Door de blik naar buiten te richten kan ook ontdekt worden dat het religieuze dorpsleven 
breder is dan het kerkelijk leven. Het is de moeite waard om eens te kijken op welke plekken 
buiten het kerkgebouw een kerkgemeenschap zichtbaar aanwezig is: van dorpshuis en 
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school tot feesttent en verzorgingshuis. Dan blijken er tal van ‘alternatieve kerkplekken’ te 
zijn: momenten van gemeenschap, bezinning, ritueel en bemoediging.  
 
 
 
Wat doen wij al in het kader van de dorpskerkenbeweging: 
 

- We bezorgen het contactbladblad Verbinding huis aan huis 
- Per wijk is er een contactpersoon die probeert contact te hebben met, in principe, 

iedereen in zijn of haar wijk 
- Er wordt een verjaardagslijst bijgehouden van alle kerk- en niet-kerkleden van 65 jaar 

en ouder, om daar aandacht aan te besteden door de contactpersonen 
- Van 80+’ers uit het hele dorp wordt hun verjaardag vermeld in Verbinding 
- Het kerkgebouw wordt verhuurd voor trouwerijen, concerten e.d. 
- De kerk is in de zomer elke woensdagmiddag open 
- Eens in de veertien dagen is er koffiedrinken in de Leerkamer voor iedereen in het 

dorp 
- Er wordt zondagschool gehouden voor alle belangstellende kinderen 
- Bloemen uit de kerkdienst gaan naar zieken en bruidsparen uit het hele dorp 
- Veel vrijwilligers uit het hele dorp verrichten hand- en spandiensten, bijv. bij het 

bijhouden van de begraafplaats 
- Er is een gespreksgroep waar iedereen welkom is 
- Er is elk jaar een boekenmarkt 
- Als er een dorpsgenoot is overleden luiden we op verzoek de kerkklokken 

Op een gemeenteavond in november 2018, waar de dorpskerkenbeweging aan de orde 
kwam, is gediscussieerd over onze mogelijkheden als geloofsgemeenschap in het dorp. 
Uit deze discussie zijn nog meer ideeën en suggesties naar voren gekomen, zoals: 
Er zou meer contact kunnen komen met: 
Dorpsbelangen, OBS, Vrouwen van Nu, Jongeren (maar hoe?), Zondagsschool, 
Carnavalsvereniging, Stichting Vrienden van het Witte Kerkje 
Ook werden er diverse nieuwe activiteiten genoemd: 
Zangavond (samen oude liedjes zingen), exposities in de kerk, concerten, Sint-Maarten 
vanuit de kerk, lichtjes-/herderstocht (kerst), kerstmarkt, zaken voor jongeren 
gesprekskring, lezingen, meditatie, aandacht voor mantelzorgers, koffiemorgen uitbreiden, 
schrijfavond Amnesty International, gebouwen beschikbaar stellen, aandacht voor eenzame 
mensen, kerstmaaltijd 
 
Via de dorpskerkenambassadeur voor de noordelijke provincies en via de speciale 
nieuwsbrief van deze beweging, houden wij ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
de dorpskerkenbeweging. Verder hebben wij de mogelijkheid om onze ideeën en ideeën van 
andere kerken via de dorpskerkenbeweging met elkaar uit te wisselen. 
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