
 

Beleidsplan PKN Wanneperveen/Belt-Schutsloot   
  
Wie zijn wij?  
Ontstaan; De Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot omvat twee dorpen 
in de kop van Overijssel. De gemeente is per 1 januari 2008 ontstaan uit de samenvoeging 
van de Hervormde Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot en de Gereformeerde 
wijkgemeente Belt-Schutsloot, als onderdeel van de Gereformeerde Kerk Zwartsluis. 
 
Uitgangspunten van beleid  
Dit beleidsplan moet ons als gemeente de komende 3 tot 5 jaren richting geven.   
Beleid vormen betekent: keuzes maken, accenten leggen en durven concentreren. 
Daarom concentreren wij ons op de volgende hoofdlijnen:  
  
Hoofdlijn 1: Het fundament; de Bijbel als uitgangspunt  
Dé basis van ons kerk-zijn is de Bijbel, wij aanvaarden de Bijbel als het betrouwbare en 
gezaghebbende Woord van God. Wij vinden het een Bijbelse opdracht voor alle gelovigen 
om met liefde naar elkaar om te zien. Het grote gebod is immers het gebod om God lief te 
hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het pastoraat omvat alle vreugden en 
zorgen. Als één lid lijdt, lijden allen. Als één lid vreugde beleeft, delen allen daarin. De 
pastorale zorg is daarom niet alleen een taak van enkele personen, die als 
ambtsdragers leiding geven. Integendeel, iedereen die tot de gemeente behoort, is deel 
van het geheel en draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen.  
  
Aanvullingen op de basis gedachte:  
Wij willen één gemeente zijn, die in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift wil luisteren 
en handelen vanuit het Woord van God. Door middel van het bezoeken van de zondagse 
erediensten, de bijbelstudie en gespreksgroepen verdiepen wij ons in Gods Woord en 
hopen zo te groeien in ons persoonlijke geloofsleven. Onze betrokkenheid is voel- en 
zichtbaar. Daardoor getuigen wij actief van ons christen-zijn.   
  
Wij zijn geen gesloten kerk, maar een kerk met ruimte voor mensen met verschillende 
opvattingen, zoals gebruikelijk binnen de PKN en uitgewerkt in de kerkorde. Dit betekent 
dat we elkaar de ruimte geven, respect hebben voor elkaar en zoeken naar bindende 
elementen. We willen daarbij niet over regeltjes vallen, maar praktische invulling geven 
aan verschillende wensen. Wij verlangen er naar om een gemeente te zijn waar:  
• zoveel mogelijk wordt gestreefd naar unanieme besluitvorming    
• we bij stemmingen rekening houden met de minderheid  
• we respect hebben voor afwijkende meningen  
• mensen zich thuis voelen  
• autochtonen als ook nieuw-ingekomen, zowel jong als oud, zowel meelevende als  
            andere dorpsgenoten welkom zijn  

Kortom; we verlangen er naar om een gemeente te zijn waar iedereen zich 
thuis voelt. Daarbij verwachten wij van een ieder dat er rekening gehouden wordt met de 
ander en tegelijk ruimte is voor vernieuwing van beleid.  
Wij willen een toekomstbestendige gemeente zijn met behoud van waarden en goede 
traditie, zonder deze tot doel te verheffen. Ook in de 21e eeuw moeten mensen zich tot 
de kerk en haar boodschap aangetrokken kunnen en willen voelen. Daarom staan we open 
voor ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan onze doelstelling ‘een toekomstige 



 

gemeente zijn’. Dat betekent dat we luisteren naar de geluiden om ons heen van jong tot 
oud en we kritisch de ontwikkelingen volgen, zowel in de kerk als in onze samenleving. 
We willen getuigen, door middel van woord en daad. Ons getuigen is zichtbaar in de 
liturgie, tijdens de sacramenten, catechese en alle andere activiteiten. We staan open voor 
andere vormen die speciale groepen aanspreken, zoals de jeugd, de ouderen, de 
alleenstaanden, allochtonen etc. Hierbij dient de verkondiging van het evangelie van 
Jezus Christus in de taal van onze tijd altijd centraal te blijven staan.  
  
Hoofdlijn 2: Levende stenen (1 Petrus 2:5)  
Lid zijn van een kerkelijke gemeente is anno 2021 geen vanzelfsprekendheid meer. Ook 
wij ervaren terugloop in het aantal actief betrokken leden. Toch is ons doel een goed 
functionerende gemeente te zijn en te blijven. Hiervoor verwachten wij van onze 
gemeenteleden dat ze betrokken en enthousiast meewerken. Waardoor we niet alleen in 
staat zijn ‘de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten’ 
maar ook over voldoende vrijwilligers te beschikken voor allerlei andere taken. Dit zien 
wij als een teken van vitaliteit. Het enthousiasmeren van en of actief betrekken van onze 
gemeente is niet alleen een taak van de kerkenraad. Wel is het de taak van de kerkenraad 
deze vorm van vitaliteit te activeren/monitoren en afhankelijk van de actuele situatie 
hierop te anticiperen.  
  
Hoofdlijn 3: De Heer is mijn Herder (Psalm 23)  
Wij worden gedragen door Jezus, de Goede Herder. Als gemeente is het ons uitgangspunt 
om een predikant, als herder, in ons midden te hebben. Van onze predikant verwachten 
wij leiderschap, die spiegelend en confronterend mag zijn. Waarbij zijn/haar stok ons 
vertroost en moed geeft. Het Latijnse woord voor herder is ‘pastor’. Het omzien 
naar de mens binnen de kerkelijke gemeenschap wordt pastoraat genoemd. Pastorale 
verzorging van gemeenteleden is onder anderen toevertrouwd aan predikanten, 
ouderlingen en diakenen. Maar alle gemeenteleden hebben een pastorale taak. We 
kunnen dus zeggen dat we als christenen allemaal een herderlijke taak hebben.  
  
Hoofdlijn 4: Gods gebouw bent u ( 1 Korintiërs 3: 9c)   
Voor onze gemeente betekent dit dat wij gemeenteleden belangrijker vinden dan stenen. 
Anno 2021 beschikt onze  gemeente over twee kerkgebouwen. Wij vinden het mooi dat 
ieder dorp een eigen kerkgebouw heeft met een eigen identiteit, functionaliteit en 
bouwkundige vitaliteit. De huisvesting is ruim in relatie tot het aantal bezoekers. Op basis 
van de huidige trends en toekomstige ontwikkelingen is het de vraag of wij over 5 jaar 
nog twee gebouwen nodig hebben. Wij realiseren ons echter terdege dat er veel 
emotionele waarde kleeft aan onze ‘gebedshuizen’. Daarom adviseren wij onze gemeente 
binnen 4 jaar een strategische keuze ten aanzien van de huisvesting te maken.  
 
 

  
 
 
 

 
 
 


