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VOORWOORD
De vorige versie van het beleidsplan van de Hervormde gemeente dateerde
van 2014. Met het oog op de vereniging van de Hervormde gemeente
Glanerbrug en Gereformeerde kerk ‘De Rank’ was het nodig en wenselijk
dit plan nog eens goed onder de loep te nemen. De commissie Vereniging
Protestantse gemeenten Glanerbrug heeft zich daarom over het bestaande
beleidsplan van de Hervormde gemeente gebogen en dit aangepast naar
een gezamenlijk beleidsplan. Dit beleidsplan is na de samenvoeging van
beide gemeenten met lichte wijziging aangenomen als beleidsplan van de
Protestantse Gemeente te Glanerbrug

Geïnspireerd door het

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat een aantal speerpunten uit het
vorige plan inmiddels is gerealiseerd, maar er dienen zich ook weer nieuwe
uitdagingen aan. Wat blijft, is ons streven een open en gastvrije gemeente
te zijn die van betekenis is en blijft voor haar omgeving. Daarbij willen we
ons in de toekomst laten leiden door het beeld van ‘de brug’. Een brug legt
immers een verbinding tussen landen, gebieden en mensen, die anders van
elkaar gescheiden zouden zijn. Geïnspireerd door dit beeld willen wij een
gemeente zijn die verbondenheid uitstraalt.

ons verbonden heeft,

De commissie heeft het beleidsplan, dat betrekking heeft op de periode
2018-2022, aan beide kerkenraden voorgelegd. Nadat ook beide
gemeenten over de inhoud van het plan zijn gekend en gehoord, hebben de
kerkenraden met dit plan ingestemd. Na de fusie heeft de kerkenraad de
licht gewijzigde versie opnieuw bezien en vastgesteld op <datum>

beeld van de ‘brug’
willen wij een kerk zijn
die wil verbinden. Vanuit

het geloof dat God zich
in Jezus Christus met

willen wij samen
gemeente zijn. Een
gemeente van jong en
oud, een gemeente van

gelovigen en zoekers.
Verbonden met mensen
ver weg en dichtbij.
Verbonden met het
verleden, maar

We hopen dat de inhoud van dit beleidsplan ons de komende jaren mag
helpen om gestalte te geven aan onze roeping om gemeente van Christus
te zijn.

uitgedaagd door de
toekomst.

Glanerbrug, juli 2018
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INLEIDING
Glanerbrug ontleent zijn naam aan een brug over de Glanerbeek. Al eeuwenlang
verbindt deze brug twee gebieden. Aan de ene kant van de brug, aan de
Nederlandse zijde, ligt Glanerbrug. Aan de andere kant van de brug, aan de
Duitse kant, ligt de stad Gronau. Maar een brug verbindt niet zozeer die twee
plaatsen, deze brug verbindt vooral ook mensen met elkaar. Zonder de brug
zouden we niet in staat zijn te ontdekken wat aan de overzijde is en zouden we
niet weten wie er aan de overzijde leven.
Als Protestantse gemeente te Glanerbrug zijn wij onlosmakelijk verbonden met de plaats waar wij kerk zijn: een
plaats die zijn bestaan ontleent aan die brug over het water. Het beeld van de brug willen we daarom ook leidend
laten zijn als het gaat om de manier waarop we kerk willen zijn: een gemeente die haar uitdaging ziet in het
leggen van verbindingen en het aangaan van relaties. Een gemeente die nieuwsgierig is naar wat er allemaal te
ontdekken valt. Wij mogen en willen bruggenbouwers zijn!
Dit beeld van de ‘bruggenbouwer’ mag dan ook terugkomen in de verschillende aspecten van ons gemeente-zijn.
Want in de kerk zijn we altijd uit op het leggen van verbindingen en het aangaan van relaties. Het uitgangspunt
daarvoor is dat we geloven in een God die uit is op een relatie met mensen. In Jezus Christus heeft Hij zich met
ons verbonden. En wij worden op onze beurt geroepen en uitgenodigd om die relatie met God te verdiepen en te
onderhouden. Zo worden wij gezonden tot elkaar en tot de wereld. Wij voelen ons verbonden met de mensen om
ons heen en de plaats waar wij gemeente van Christus mogen zijn. Terugkijkend beseffen we dat we als kerken
in het verleden misschien wel iets te veel op onze eigen eilandjes hebben geleefd en geloofd. Maar juist nu we
elkaar als twee (voormalige) gemeenten beter leren kennen, ervaren we hoe inspirerend het is om verbindingen
aan te gaan. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat we het over alles altijd met elkaar eens zijn, maar dat we
elkaar gegeven zijn en met elkaar onderweg zijn.
We spreken het verlangen uit dat dit beleidsplan eraan bij mag dragen dat we de komende jaren meer mogen en
kunnen investeren in verbindingen en relaties. We willen niet alleen naar binnen gericht zijn, maar juist ook
nieuwsgierig, hoopvol en gelovig in de wereld staan. Want er is op dat gebied nog veel te ontdekken!
Geïnspireerd door het beeld van de ‘brug’ hopen we een kerk te zijn die wil verbinden. Vanuit het geloof dat God
zich in Jezus Christus met ons verbonden heeft, willen wij samen gemeente zijn. Een gemeente van jong en oud,
een gemeente van gelovigen en zoekers. Verbonden met mensen ver weg en dichtbij. Verbonden met het
verleden, maar uitgedaagd door de toekomst!
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VISIE & MISSIE
MISSIE
De Protestantse Gemeente te Glanerbrug wil een plek zijn van verbondenheid. Uitgedaagd door het beeld van de
‘brug’ als teken van verbondenheid willen we ons in de toekomst bezinnen op de vraag op welke manier we als
gemeente de relatie met God, de relatie met elkaar en de relatie met de wereld verder kunnen vormgeven en
verdiepen.
VISIE
In onze visie op het kerk-zijn zijn drie elementen onverbrekelijk met elkaar verbonden: (1) onze relatie met God,
(2) onze relatie met elkaar en (3) onze relatie met de wereld.
God roept mensen bij elkaar en in Jezus Christus liet Hij zijn gezicht gezien. Wij mogen daarop reageren in
gebeden, in liederen, in woorden en daden. God heeft ons als mensen aan elkaar gegeven. Als gemeente en als
gemeenteleden maken we deel uit van het lichaam van Christus. We zijn ‘levende stenen’, die gebruikt worden
voor een ‘geestelijk’ huis (1 Petrus 2,5). Als gemeente kiezen we elkaar dan ook niet uit, maar we komen samen
in het besef dat het Christus is, die ons met elkaar verbindt.
De Protestantse Gemeente Glanerbrug streeft er naar een open en gastvrije gemeente te zijn, die van betekenis
is voor de omgeving. Vanuit deze gemeente is er een relatie met de omgeving, met de wereld waarin we leven.
We hebben een opdracht tot dienst aan de wereld in woord en in daad.
In alles wat we als gemeente doen, proberen we iedereen erbij te betrekken en te laten participeren. Het accent
van het gemeente-zijn mag dan ook liggen op het ‘ambt allergelovigen’. Daarbij is het dus ook van belang te
ontdekken wat ieders gaven zijn en deze in te zetten met als opdracht dat we leven als discipel van Jezus: elkaar
helpen de consequenties daarvan te aanvaarden en elkaar te inspireren om te leven volgens het Woord van God
op alle terreinen van het leven.
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PROFIEL & SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTE
De Protestantse Gemeente te Glanerbrug maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In het verleden
werden gemeenten binnen de Hervormde Kerk veelal aangeduid als behorend tot één van de vijf stromingen. (Te
weten: de Midden-Orthodoxie, de Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging, de Vereniging voor
Vrijzinnig Hervormden en het Evangelisch Werkverband.) Ook binnen de Gereformeerde kerken waren diverse
stromingen te herkennen. Het is tegenwoordig echter steeds minder gemakkelijk om gemeenten bij een bepaling
stroming in te delen. We kunnen wellicht stellen dat onze gemeente behoort tot de brede middenstroom van de
Protestantse Kerk in Nederland, maar daarbinnen kent onze gemeente een grote diversiteit en verscheidenheid.
Deze pluraliteit in geloofsopvattingen zien wij echter niet als een probleem, maar vooral als een uitdaging. Want
wanneer wij investeren in het leggen van verbindingen en contact zal blijken dat we, hoe verschillend we ook zijn
elkaar juist tot bron van inspiratie kunnen zijn.
De Protestantse Gemeente te Glanerbrug telt ongeveer vijfhonderd leden, waarvan er zeker tweehonderd
mensen actief bij het kerkenwerk betrokken zijn. De manier waarop men bij de gemeente betrokken is, is echter
heel verschillend. De kerkdiensten worden gemiddeld door zo’n zeventig à tachtig mensen bezocht.
Als gemeente hebben we, zoals veel kerken in Nederland, te maken met vergrijzing. Relatief veel gemeenteleden
hebben een leeftijd boven de zeventig jaar. Hoewel we binnen de gemeente zeker ook gezinnen met kinderen
zien, moeten we er rekening mee houden dat de gemeenteopbouw in de toekomst een sterke verandering zal
laten zien. Als gemeente moeten we daarop anticiperen door ons te bezinnen op de vraag op welke manier wij
ons met de toekomstige generaties kunnen verbinden.

FINANCIËLE INFORMATIE
Met het oog op de toekomst willen we in deze paragraaf aandacht schenken aan de financiële middelen die we
als gemeente tot onze beschikking hebben. Voor de periode, die van toepassing is op dit beleidsplan, hebben de
colleges van kerkrentmeesters een gezamenlijke meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren opgesteld voor
de Protestantse Gemeente te Glanerbrug. Hoewel we ons realiseren dat we te maken hebben met een begroting
die op dit moment niet sluitend is, zijn de financiën voor ons op dit moment geen punt van zorgen. Mede door de
verkoop van het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk en de pastorie van de Hervormde gemeente hebben we
voldoende reserves om het tekort de komende jaren op te vangen.
Wij zijn van mening dat het zinvol is de komende jaren enkele uitgaven te doen, die wij ook beschouwen als een
investering in de toekomst. Op 1 januari 2018 zijn wij formeel gefuseerd, maar er ligt nog heel wat werk voordat
wij werkelijk één gemeente zijn. Op organisatorisch gebied en op het gebied van pastoraat moet nog veel worden
uitgezocht en uitgewerkt. Tevens willen we aan de slag gaan met de vraag op welke manier wij als gemeente
meer in de wijk aanwezig kunnen zijn. We hopen zo dat de kosten die we komende jaren zullen maken een
positieve invloed op de opbrengsten van Kerkbalans en collecten zullen hebben.
Wij stellen vast dat wij door te fuseren en daarmee onze kerkdiensten en bijkomende activiteiten
gemeenschappelijk te houden, in elk geval minstens € 5.000, -- per jaar efficiënter zijn.
Omdat wij graag een wervende kerk willen zijn, kennen wij aan het pastoraat een heel belangrijke en grote rol toe.
Dat wordt vooral mogelijk gemaakt door onze vrijwillige financiële bijdragen. Investeren in de toekomst houdt voor
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ons in concrete zin vooral in dat wij de eerstkomende jaren de aanstelling van onze beide predikanten willen
continueren.
Inmiddels is de eerste gezamenlijke actie Kerkbalans gevoerd, en deze heeft een resultaat van 42000 euro
opgeleverd. Dit is per bijdragende gezinseenheid een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het is verheugend
om te zien dat de leden ook met hun financiële bijdragen hebben laten zien dat ze gemotiveerd zijn om onze
nieuwe gezamenlijke gemeente in stand te houden.

In de begroting van onze inkomsten in de eerstkomende jaren zijn wij met ‘bijdragen levend geld’ (totale begroting
bestaande uit VVB en collecten ruim €54.000,--) voorzichtig geweest en wij zullen verder geen grote
investeringen plannen in de komende jaren. De beide gemeenten werken al met veel vrijwilligers. Het tekort ligt in
het stramien van de afgelopen jaren en komt voornamelijk omdat wij net als veel andere Protestantse kerken een
vergrijzende gemeenschap zijn met een geleidelijk afnemend ledenaantal.
Wij verwachten dat de vrijwillige bijdragen in 2018 nog gekenmerkt worden door het wennen en inspelen op de
nieuwe situatie van gefuseerde gemeente. In 2019 zullen de bijdragen in combinatie met het ledenbestand een
redelijk betrouwbare indicatie gaan geven voor de bijdragen in de daaropvolgende jaren.
Wij hebben de eerste vier jaren hoge kosten begroot door niet te korten op het pastoraat. Daarbij willen we
opmerken dat dit geen extra (of nieuwe) kostenpost is. Het is een bewuste keuze om de situatie, zoals we die
kenden vanuit de periode dat er nog twee gemeenten naast elkaar bestonden, voort te zetten.
De begrote tekorten lopen op van ongeveer €20.000,-- in 2018 tot €26.650,-- in 2021. Voor 2022 (het vijfde jaar
sinds de fusie van de gemeenten) brengen we die terug naar ruim €11.000,-- door dan terug te gaan naar 0,5 fte
voor één predikant. Dit zal dan rechtspositioneel gezien ook geen probleem zijn.
Bovendien zullen wij na elk jaar de begroting grondig evalueren en indien noodzakelijk geacht bijsturen.
De komende jaren zullen wij met ons eigen vrijwilligerskader proberen een grotere pastorale rol te vervullen.
Bovendien hebben wij al samenwerking met de Protestantse buurgemeente uit Losser met regelmatig overleg en
gezamenlijke activiteiten op het gebied van bezinning en inspiratie.
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen wij met deze gemeentes mogelijkheden onderzoeken
om gezamenlijk een of meerdere pastorale werkers aan te stellen.
Tot slot realiseren wij ons dat wij met onze organisaties uit het verleden al jarenlang gewend zijn aan het omgaan
met een situatie van teruglopende inkomsten. Dit heeft geleid tot grote vrijwilligersinzet en beperking van kostbare
uitgaven en investeringen.
Dit geeft ons het vertrouwen dat wij ook in de toekomst om kunnen gaan met mogelijke financiële tegenvallers en
de maatregelen kunnen nemen die dan nodig zijn.

1. BRUGGEN BOUWEN: DE RELATIE MET GOD
De eerste ‘brug’ waar we in dit beleidsplan aandacht aan willen schenken en wat misschien wel de meest
fundamentele en essentiële brug is, is de relatie met God. Het is immers deze verbinding waaraan wij als
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gemeente ons bestaansrecht ontlenen. Zoals ook verwoord in onze visie, geloven wij dat God zich met mensen
wil verbinden en Hij ons zijn liefde heeft getoond in zijn Zoon Jezus Christus.

1.1. VIEREN EN VERBINDEN
Van oudsher komen gemeenten samen om dat geloof te vieren en om Gods Naam te prijzen. Wij mogen luisteren
naar Gods Woord en daar antwoord op geven. Wij komen samen rondom het Woord als allemaal verschillende
mensen. Dat doet ons te meer beseffen dat het Christus is die ons samenbindt. Vanuit dat geloof worden wij op
onze beurt de wereld ingezonden.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat de kerkdienst laagdrempelig is en dat er begrijpelijke taal gesproken
wordt. We streven ernaar mensen op verschillende manieren bij de viering te betrekken. Zo hebben verschillende
gemeenteleden een taak in de kerkdienst (lectoren, hulpcollectanten, beeld & geluid, kindernevendienst,
muzikanten etc.). Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst, zodat zij de gelegenheid
hebben op hun eigen manier met de verhalen uit de Bijbel aan de slag te gaan. Daarnaast is er voor de jongeren,
die naar de Middelbare School gaan, een keer per maand Jeugdnevendienst.
Als gemeente willen we in de kerkdiensten ook stil staan bij de bijzondere momenten in de levens van mensen:
we mogen kinderen dopen, we hebben een kerkdienst aan het begin van het schooljaar, we schenken aandacht
aan de overstap van de jongeren naar de Middelbare School, we hebben een viering in de oogsttijd en we
gedenken aan het einde van het kerkelijk jaar de overledenen. Door aan te sluiten bij wat er bij de mensen leeft,
willen we als gemeente de verbinding met de levens van mensen zoeken.
Aandachtspunten:
-

-

-

Vanuit onze visie van ‘bruggenbouwers’ kunnen we nog veel meer doen om de verbinding te zoeken met
mensen die op zoek zijn naar andere vormen en manieren om de ontmoeting met God gestalte te geven.
Aan de ene kant denken we hier aan nieuwe en bijzondere vormen van vieren, zo zijn we enkele jaren
geleden begonnen met een Top2000-kerkdienst, maar wellicht zijn er ook andere manieren waarop
mensen hun spiritualiteit willen verdiepen?
Een ander punt van aandacht zou kunnen zijn dat we ons daarnaast ook meer verdiepen in onze eigen
tradities en gebruiken. Waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen en wat is daar de waarde
van?
Wanneer we zoeken naar nieuwe en andere vormen van vieren vraagt dat wellicht ook om een andere
indeling van de kerkzaal. De afgelopen jaren hebben we daar al een aantal keer mee geëxperimenteerd
en de reacties zijn overwegend positief. Met name de kringopstelling, waarin men niet zozeer op de
voorganger, maar ook meer op elkaar gericht is, sprak mensen aan.

2. BRUGGEN BOUWEN: DE RELATIE MET ELKAAR
Hiervoor stelden we dat de relatie tussen God en mensen de dragende brug vormt van ons gemeente-zijn.
Onlosmakelijk hiermee verbonden is echter ook de verbinding tussen mensen. Beantwoorden aan Gods roeping
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betekent immers ook dat wij tot elkaar geroepen worden. Op allerlei manieren geven we binnen de gemeente,
maar ook daarbuiten, al vorm aan die roeping om mensen te ontmoeten en ons met elkaar te verbinden. Daarbij
kunnen we denken aan het moment van ontmoeting met koffie of thee na de kerkdienst, de jaarlijkse
rommelmarkt, de activiteit van het startweekend en het gezamenlijke ontbijt op paasmorgen. In deze paragraaf
willen we enkele aspecten van ons gemeenteleven belichten en vragen we ons daarbij steeds af op welke wijze
wij die verbindingen kunnen verdiepen en verstevigen.

2.1 PASTORAAT
In het pastoraat gaat het om het omzien naar elkaar. Het ‘omzien naar elkaar’ is als het ware het antwoord op het
gegeven dat God naar ons heeft omgezien. In de Kerkorde lezen we: ‘De gemeente volbrengt haar pastorale taak
in herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop
en liefde’. (Artikel X). Het pastoraat is dus niet alleen een taak van de predikanten, ouderlingen of leden van de
bezoekersgroep, maar het is de opdracht van de hele gemeente. We kunnen constateren dat onze gemeente een
groep gemeenteleden kent, die sterk op elkaar betrokken is en wel en wee met elkaar deelt.
Maar als het gaat om de pastorale zorg kent een gemeente ook mensen die daarin extra verantwoordelijkheden
mogen dragen, zoals ouderlingen en pastorale bezoekers. Een vernieuwde organisatie van het bezoekwerk is in
2018 opgezet en we hopen hier de komende jaren verder mee aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we een
aantal uitgangspunten:
-

-

In het pastoraat gaan we naar mensen toe. Zoals God naar mensen toekwam, zo vragen wij aan mensen
of ze ons willen ontvangen voor een bezoek.
Pastoraat kan op vele manieren en we zoeken naar wegen om mensen in te schakelen op een manier die
bij hen past.
Bij pastoraat ligt het accent op luisteren. De ander bepaalt de agenda. We willen er zijn voor de mensen
in ons dorp, in onze wijk. Dat betekent dat pastoraat zich niet slechts beperkt tot onze gemeente. We
proberen er te zijn voor iedereen, die een beroep op ons doet.
Bij pastoraat gaat het ook om het hebben van antennes: als gemeente proberen we signalen op te
vangen van wat er leeft. We proberen die signalen door te geven en er wat mee te doen.

Omdat we in dit beleidsplan de wens verwoorden te zoeken naar verbindingen en het aangaan van relaties
hopen we in de toekomst meer gemeenteleden bij de het pastorale werk in de gemeente te betrekken. Het is
daarbij belangrijk te investeren in de toerusting van mensen, die dit werk willen gaan doen, opdat zijn zich
daarin ook gesteund weten. Met de uitbreiding van de predikantsformatie tot 70% (50% en 20% voor een
periode van vier jaar) hopen we te kunnen investeren in de het pastorale werk.
Aandachtspunten:
-

-

Als gemeente zijn wij de voortzetting van twee gemeenten die voorheen zelfstandig waren. Voor de
komende periode is het belangrijk dat we nadenken over de vraag op welke manier wij elkaar beter
kunnen leren kennen.
Het pastoraat is een taak van de hele gemeente, maar binnen de gemeente zijn mensen die daarin extra
verantwoordelijkheden dragen. Het is van belang dat deze mensen goede toerusting ontvangen om hun
taak goed te kunnen uitvoeren en zij zich in hun taak ook door de kerkenraad gedragen mogen weten.

2.2 JEUGD- EN JONGERENWERK
Een groep, die binnen onze gemeente bijzondere aandacht verdient, zijn de kinderen en jongeren. Juist nu de
kerk in de Nederlandse samenleving een andere positie krijgt en toch meer een plaats heeft in de marge, willen
we investeren in het contact met de jongeren en hun ouders.

8

Het is belangrijk dat we ons als gemeente altijd weer blijven beseffen dat geloven niet slechts een individuele
aangelegenheid is. Geloven kun je niet alleen en God geeft ons de gemeente om samen het geloof te beleven.
Binnen die gemeente mag dus ook plaats en ruimte zijn voor de kinderen. We willen hen serieus nemen en als
volwaardig lid van de gemeente beschouwen.
Als gemeente hebben we op verschillende gebieden bijzondere aandacht voor de kinderen en hun ouders:
-

-

-

Rondom de kerkdienst: Iedere zondag is er kindernevendienst en een keer per maand jeugdnevendienst
(12-18 jaar). In de kindernevendienst worden de verhalen verteld op een manier, die voor de kinderen
begrijpelijk en aansprekend is. Ook wordt er met elkaar nagedacht over de verbinding tussen het geloof
en het dagelijks leven. In de jeugdnevendienst bouwen we hierop verder. Hier denken de jongeren na
over de relatie tussen het geloof en maatschappelijke vraagstukken.
In de catechese gaat het om een kennismaking met en de verdieping van allerlei aspecten van het geloof
en de kerk. Het gaat aan de ene kant om het opdoen van kennis, maar met name in de oudere groepen
leren jongeren ook hun eigen mening te vormen en zoeken we juist aansluiting bij hun eigen vragen.
De jeugdraad heeft als doel om jongeren met elkaar en met het geloof in contact te brengen. De
jeugdraad zorgt ervoor dat de jongeren binnen onze gemeente ook een eigen plaats mogen hebben. Een
deel van de activiteiten biedt hen ontspanning en ruimte voor contact met elkaar (Een avondje schaatsen,
de pubquiz), het andere deel van de activiteiten nodigt uit om op een ontspannen manier met het geloof
bezig te zijn. (Bijvoorbeeld Sirkelslag Kids en Young)

Aandachtspunten:
-

-

Zoals we al aangaven, hebben we als gemeente te maken met vergrijzing. Hoewel er zeker kinderen en
jongeren in de gemeente zijn, wisselen de aantallen sterk. Daarom is het belangrijk dat de jongeren
binnen onze gemeente ook in contact komen met jongeren uit andere gemeenten.
We merken dat ouders van jonge gezinnen vragen hebben over de manier waarop zij hun kinderen met
het geloof kunnen opvoeden. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat zij met andere ouders in
contact komen en hoe kunnen we hen helpen bij de geloofsopvoeding?

2.3 LERENDE GEMEENTE – BEZINNING & INSPIRATIE
In het verleden was het gebruikelijk om catechese te volgen tot aan het moment waarop belijdenis werd gedaan.
En op het moment dat er belijdenis gedaan was, was men als het ware uitgeleerd. De vraag is echter of we als
gelovige ooit uitgeleerd zijn. Is het geloof niet iets wat altijd in beweging is? Bij het leren gaat het bovendien niet
alleen om kennisoverdracht, maar ook het vormen van een eigen mening en het verdiepen van de eigen
spiritualiteit. Daarvoor hebben we anderen ook nodig: mensen die elkaar inspireren, bevragen en uitdagen!
Daarom zijn we 2016 als gemeenten betrokken geraakt bij het Programma van Vorming en Toerusting, dat al een
aantal jaren door de Protestantse Gemeente Losser werd georganiseerd. Dit programma kende twee sporen. Aan
de ene kant was er het zogenaamde ‘Buitenprogramma’, waarin met name activiteiten gehouden worden op het
gebied van culturele en maatschappelijke thema’s. Aan de andere kant kent dit programma ook een
‘binnenprogramma’ waarin het voornamelijk gaat om de ontmoeting en het geloofsgesprek met elkaar. Inmiddels
is de titel van dit programma gewijzigd in ‘Programma van Bezinning en Inspiratie, omdat deze aanduiding beter
aangeeft waar het om gaat.
I In 2017 is vanuit de Protestantse Gemeente Losser de wens uitgesproken dat de betrokkenheid en
verbondenheid wat minder vrijblijvend vastgelegd zou mogen worden en is het verzoek gekomen of wij als
gemeente ook financieel aan dit programma willen bijdragen. Wij hopen als Protestantse Gemeente Glanerbrug in
de toekomst op deze manier zowel de relatie met de Protestantse Gemeente Losser te verdiepen als meer
mensen bij het Programma van Bezinning en Inspiratie te betrekken.
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Aandachtspunten:
-

We merken dat niet altijd gemakkelijk is om mensen naast de zondagse eredienst te betrekken bij
toerustingsactiviteiten van de gemeente. Hoe kunnen we mensen enthousiasmeren ook op een andere
manier met het geloof bezig te zijn en elkaar op een andere manier te ontmoeten en te inspireren? En
natuurlijk is hiermee ook de vraag verbonden: ‘Op welke manier kunnen wij ontdekken welke activiteiten
mensen zal aanspreken?’
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3. BRUGGEN BOUWEN: DE RELATIE MET DE WERELD
De dragende brug van ons kerk-zijn is de relatie tussen God en mensen. Dat betekent ook dat wij ons als
gemeente uitgedaagd weten om op allerlei terreinen een verbindende factor te kunnen zijn. In de vorige paragraaf
hebben we stil gestaan naar de verbindingen die wij zoeken binnen de gemeente. In deze paragraaf willen we
echter verder kijken dan de grenzen van onze gemeente.

3.1 DIACONAAT: DIENEN EN DELEN
Wezenlijk voor het christelijk geloof en het christelijk spreken en handelen is de liefde. Dat omvat naar het woord
van Jezus: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. (Mt. 22,37-40).
Het woord ‘diaconie’ is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’ dat letterlijk ‘dienstbetoon’ betekent. Vanaf het
allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de
mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg,
geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder
mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.
Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat Hij ‘gekomen was om te dienen’. Zijn boodschap had
de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren,
wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.
De diakenen dragen dan ook zorg voor de viering van de Maaltijd van de Heer en dit is dan ook het moment
waarop de dienstbaarheid en de verbondenheid in alle volheid tot uiting komt.
Het is zeker niet alleen de opdracht van de diakenen om gestalte te geven aan de oproep tot dienstbaarheid, het
is een zaak van de hele gemeente. De diakenen hebben wel de bijzondere verantwoordelijkheid erop toe te zien
dat wij als gemeente deze opdracht serieus nemen. De diaconie is zo als het ware ook een antenne voor de
gemeente en wil zo ook op zoek zijn naar plaatsen en situaties waar hulp geboden kan worden.
Op dit moment kennen we als gemeente op diaconaal gebied verschillende activiteiten: de wekelijkse
bloemengroet, het schenken van levensmiddelen en speelgoed aan de Voedselbank, het uitdelen van fruitbakjes
aan de ouderen, het 50+ kerstfeest. Tevens worden er afdrachten gedaan aan verschillende hulporganisaties,
zowel ver weg als dichtbij. Bij iedere avondmaalsviering is de collecte voor een bijzonder diaconaal doel en bij
rampen wordt aan de diaconale collecte ook een specifieke bestemming toegekend.
In het seizoen 2016-2017 heeft de diaconie samen met jongeren aandacht gevraagd voor het werk onder
straatkinderen. Deze samenwerking had tot gevolg dat de hele gemeente bij dit project betrokken is geraakt. Het
zou mooi zijn als we in de toekomst met verschillende groepen een bijzonder project bij de gemeente onder de
aandacht zouden kunnen brengen.

Aandachtspunten
- Op welke manier kunnen we de gemeenteleden nog meer betrekken bij de diaconale opdracht die wij als
gemeente hebben?
- Het blijkt nog niet gemakkelijk om in onze directe omgeving wegen te vinden om mensen hulp te bieden.
Het is wel bekend dat in onze nabije omgeving veel mensen zijn die hulpbehoevend zijn, maar het vraagt
nog verdere doordenking op welke manier wij een brug kunnen slaan naar deze mensen. Daarbij is het
waarschijnlijk ook belangrijk een brug te slaan naar (gemeentelijke) welzijnsorganisaties.
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3.2 OECUMENE EN SAMENWERKING
‘Oecumene’ is afgeleid van het Griekse woord ‘oikoumene’ en met deze term wordt het verlangen te groeien naar
religieuze eenheid aangeduid. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar een wereldwijde
religieuze eenheid van de christelijke kerken. In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, de
samenwerking en het onderlinge begrip tussen diverse religieuze groepen en denominaties.
Als gemeente van Christus staan wij niet op onszelf, maar maken we deel uit van het wereldwijde lichaam van
Christus. Wij beseffen de noodzaak om in spreken en handelen vorm en inhoud te geven aan de gemeenschap
van kerken. Met name de tekst uit het gebed van Jezus in het evangelie volgens Johannes mag hierin leidend
zijn: Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn
zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt
gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Joh. 17, 21.22)

Op dit moment zoeken wij op verschillende terreinen de verbinding met andere kerken:
-

-

-

-

De werkgroep ‘Kerken Glanerbrug’. Deze werkgroep bestaat uit de Geloofsgemeenschap Glanerbrug van
de Parochie ‘Maria Vlucht’, het Syrisch-Orthodox Klooster en de Protestantse Gemeente Glanerbrug.
Door deze werkgroep willen we elkaar beter leren kennen en zo ook meer begrip voor elkaar krijgen.
Maar daarnaast organiseert de werkgroep ook twee keer per jaar een oecumenische viering.
Als gemeente zijn we lid van de oecumenische Kerkentuin ‘Oase’. Een vereniging die als doel heeft de
samenwerking tussen Nederlandse en Duitse grensbewoners te bevorderen en in een open dialoog
bewoners aan weerszijden van de grens de gelegenheid wil bieden elkaar te ontmoeten, beter te leren
kennen, en te waarderen. E.e.a. komt tot uiting door op het Oase ontmoetingsterrein aan de Dinkel een
breed scala van spirituele, culturele, sociale, milieu gelieerde, recreatieve en actuele gebeurtenissen in
gezamenlijke openheid aan de orde te stellen en daar activiteiten en evenementen op af te stemmen.
Sinds juni 2013 organiseren we met kerken uit Losser, Glane, Overdinkel en Glanerbrug de
‘Kerkennacht’. Een landelijk evenement waarmee kerken zich openstellen voor mensen. In 2017 is
besloten om, in plaats van het openstellen van de kerken, de kerken te sluiten en samen een viering te
houden.
Tenslotte werken we binnen het ‘Programma van Bezinning en Inspiratie’ samen met onze
buurgemeente, de Protestantse Gemeente Losser. De samenwerking binnen het activiteitenprogramma
doet ons beseffen dat we op deze manier elkaar goed kunnen aanvullen. Als kleine gemeenten moeten
we niet alles zelf willen doen. Tegelijkertijd bereiken we op deze manier voor de activiteiten ook een
breder publiek. Door op dit terrein samen te werken zijn er nieuwe activiteiten mogelijk en zijn we in de
gelegenheid nieuwe contacten te leggen.

Aandachtspunten:
-

De trend in onze samenleving is dat kerken en christelijke gemeenschappen in de toekomst niet zullen
groeien. Ook de cijfers van onze gemeente maken zichtbaar dat we te maken hebben met vergrijzing en
een afnemend ledenaantal. Dit betekent dat we erover na moeten denken op welke manier wij in de
toekomst gemeente willen en kunnen zijn. De samenwerking en het contact met andere kerken en
Protestantse buurgemeenten vinden we daarom erg belangrijk. Graag willen we investeren in het
ontmoeten van mede-gelovigen en in het samen opzetten van activiteiten om zo als kerk in de
samenleving aanwezig te zijn en te blijven. Juist het ervaren van de verbondenheid met elkaar in het
geloof, is inspirerend en bemoedigend!
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3.3 MISSIONAIR WERK: LATEN HOREN EN ZIEN WAT JE BEZIELT
De boodschap van het evangelie, het goede nieuws van Gods liefde die uitgaat naar alle mensen, willen we niet
alleen voor onszelf houden. We ervaren het als onze roeping de boodschap van het evangelie te delen met
anderen, door middel van getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn.
We willen ons in de komende tijd bezinnen op uitbouw van onze activiteiten om de ontmoeting met onze
plaatsgenoten te faciliteren.
Op dit moment is er al een aantal, goed lopende, activiteiten op dit gebied: het oecumenisch 50+ kerstfeest, de
Top2000dienst, de Kerkennacht en de koffie-inloop op de woensdagmorgen.
Aandachtpunten:
-

Het missionair werk, het delen van het evangelie met anderen, mag iets zijn dat in de toekomst meer
onze aandacht mag hebben. Er gebeurt op dit gebied zeker al het een en ander, maar vraagt nog wel om
meer doordenking en verdieping.
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BIJLAGE 1: GESCHIEDENIS
Om het heden te kunnen begrijpen, is het belangrijk ook kennis te nemen van het verleden. Daartoe geven wij in
deze bijlage een beknopt overzicht van ruim honderd jaar Protestants kerkelijk leven in Glanerbrug.

DE HERVORMDE GEMEENTE GLANERBRUG
Al in 1893 werd door de (Hervormde) Vereniging voor Evangelisatie aan de Gronausestraat een noodkerkje
gebouwd op een stuk heide dat beschikbaar was gesteld door Hermannus Lutje Schipholt. Het kerkje had
honderd zitplaatsen en was zo klein, dat de predikant vanaf de preekstoel iemand die hoestte, zijn glas kon
aanreiken. De gemeente groeide onder de leiding van godsdienstleraren voorspoedig en kon (moest) een grotere
behuizing bouwen. Glanerbrug was geen rijk dorp, maar dankzij giften kan men in 1906 het kerkgebouw aan de
Gronausestraat in gebruik nemen. Als de gemeente zelfstandig wordt, kan als eerste vaste predikant ds. J.C.
Helders worden beroepen. Hij was in 1905 al als hulpprediker aangesteld.
Glanerbrug kende altijd een bloeiend verenigingsleven, waarbij muziekvereniging Wilhelmina een bijzondere
plaats innam. Voor de predikanten, zo schreef Ds. de Groot later, betekende zo'n bloeiend verenigingsleven wel
een grote verzwaring van hun taak. Dit omdat zij meestal voorzitter of erevoorzitter waren en ambtshalve geacht
werden de feestvergadering te leiden en de bazaars te bezoeken. Vanzelfsprekend naast het normale werk.
De leden van de gemeente waren uit allerlei streken van het land afkomstig en zo kende de gemeente ook een
grote diversiteit in geloofsrichtingen. Dit leidde ertoe dat er nogal eens heftige conflicten waren tussen deze
richtingen in de kerk. Het leidde helaas ook tot geloofsafval. In 1956 verzuchtte Ds. Geerling: ‘Vele arbeiders, zelf
streng kerkelijk, hebben in hun nieuwe woonplaats voor hun gezin niet meer die vaste band met de kerk kunnen
smeden, die er thuis bestond. Wie zal de kerk vrijpleiten van schuld? Gevraagd mag worden of de gemeente altijd
die mogelijkheden gebruikt heeft die haar geschonken werden in een zo groeiend en zich ontwikkelend dorp’.
De periode na de oorlog is een tijd van veranderingen. Het dorp wordt niet verder uitgebreid en jonge gezinnen
trekken weg. Dit verandert in de negentiger jaren als Glanerbrug uitgebreid wordt met nieuwbouwprojecten. Zo
ontstaan er nieuwe wijken als Voskamp, Oikos, het Schild, Beekveld en de (vinexwijk) Eschmarke.
Hoewel de gemeente te maken krijgt met een langzaam dalend aantal leden, is er nog steeds een actieve,
betrokken groep mensen bereid zich in te zetten voor kerk. Op allerlei terreinen kan men betrokken zijn bij het
kerkenwerk. Ook de verschillende verbouwingen - zoals de aanpassing van een gedeelte van de kerk tot een
keuken en toiletruimte - werden in eigen beheer uitgevoerd. In dit kader is het nog vermeldenswaardig dat in 2010
en 2011 ook de toren en de glas-in-lood ramen zijn gerestaureerd.
Tot 2014 bestaan beide Protestantse kerken in Glanerbrug naast elkaar. Het daaropvolgende jaar worden er
echter voorzichtige stappen gezet om als gemeenten wat nader te elkaar te komen. En als in februari 2017 de
vraag wordt voorgelegd of het mogelijk zou zijn te verkennen of men in de toekomst samen met de
Gereformeerde kerk op zou willen trekken, kan de kerkenraad daar, na de gemeente gehoord te hebben, een
positief antwoord op geven.
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GEREFORMEERDE KERK GLANERBRUG
De Gereformeerde kerk wordt iets later dan de Hervormde gemeente opgericht, namelijk op 7 juni 1907. De
eerste kerkdiensten werden gehouden in een schuurtje aan de Zwarteweg in Glanerbrug en de gemeente kent op
dat moment 64 belijdende leden. Ds. F. Bruinsma is de eerste predikant die door de gemeente kan worden
beroepen. Een jaar later, in 1908, kan het kerkgebouw aan de Schipholtstraat in gebruik genomen worden. Het
gebouw telt 227 zitplaatsen, maar blijkt al snel te klein. Daarom besluit men in 1930 om het gebouw met zes
meter te verlengen en aan de achterzijde een consistorie en vergaderruimte in te richten. Dertig jaar later wordt er
aan de achterzijde ook nog een aantal zalen gerealiseerd. Op het hoogtepunt van het gemeentezijn kende de
Gereformeerde kerk in Glanerbrug zo’n zeshonderd leden met een bloeiend gemeenteleven.
Vanwege de woningnood in Glanerbrug in de jaren ‘60 en ‘70 trekken veel jonge mensen en gezinnen naar
Enschede en zakt het ledenaantal naar een gemiddelde van vierhonderd leden. In 1980 vindt nog er een grote
renovatie van de kerk plaats, waarbij het werk voornamelijk door gemeenteleden wordt uitgevoerd.
Hoewel in de jaren daarop een geleidelijke krimp binnen de Gereformeerde kerk voelbaar wordt, blijft men
proberen de activiteiten in stand te houden. Zo faciliteert de kerk de vrouwen- en mannengespreksgroepen en het
jeugdwerk. Tevens worden de inloopochtenden voor alleenstaanden en ouderen voor alle gezindten in het leven
geroepen. Deze wordt gerund door een grote groep vrijwilligers; gastvrouwen en gastheren.
In 2015 wordt een eerste aanzet gegeven om over te gaan tot de verkoop van het kerkgebouw. Op deze manier
hoopt men meer financiële ruimte te realiseren en het pastoraat in stand te houden met ondersteuning van een
predikant. (Het motto is: ‘pastoraat voor stenen’). Een jaar later, in november 2016, wordt met Muziekvereniging
Wilhelmina een koopovereenkomst afgesloten en wordt zij eigenaar van het kerkgebouw aan de Schipholtstraat.
In deze periode wordt er ook onderzocht bij welke buurgemeente de gemeente zich zou willen en kunnen
aansluiten. Als in februari de gemeenteleden van de Gereformeerde kerk gehoord worden over de mogelijkheid
aansluiting te zoeken bij de Hervormde gemeente te Glanerbrug, wordt unaniem ingestemd met het voorstel om
eind 2017 te komen te een fusie waardoor er één Protestantse gemeente in Glanerbrug zal ontstaan.
Op zondag 11 juni 2017 vond de laatste kerkdienst plaats van de Gereformeerde kerk te Glanerbrug. Het
betekent niet het einde van het kerkelijk leven in Glanerbrug, maar het is tegelijkertijd wel de afsluiting van een
belangrijk stukje kerkelijke geschiedenis.
OP WEG NAAR EEN PROTESTANTSE GEMEENTE IN GLANERBRUG
Zondag 18 juni 2017 is de eerste zondag waarop de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde gemeente samen kerken in het kerkgebouw aan de Gronausestraat. We kunnen dan nog niet vieren
dat we officieel één gemeente zijn, want het formele gedeelte is nog niet afgerond. Maar we staan deze zondag
stil bij iets dat voor ons misschien nog wel veel belangrijker en mooier is: deze zondag vieren we namelijk dat er
iets gebeurd is, dat we dichter bij elkaar gekomen zijn, hoe pril en hoe kwetsbaar het misschien ook nog lijkt. We
vieren dat we voortaan met elkaar op weg zullen gaan. Vol vertrouwen mogen we met elkaar de toekomst
tegemoet gaan.
Er wordt in het najaar van 2017 door de commissie Vereniging Protestantse gemeenten Glanerbrug veel werk
verricht om alle stukken voor de vereniging te verzamelen en in te dienen. En zo kan op oudejaarsdag, 31
december 2017, in het bijzijn van de notaris de Akte van Vereniging getekend worden. We gaan het nieuwe jaar
in als Protestantse Gemeente Glanerbrug.
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