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Beleidsplan Protestantse Gemeente Wijhe 2020 - 2024 
 

 
INLEIDING 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Wijhe. De input voor dit beleidsplan is gekomen uit 
- de kleidag in Den Nul voor de kerkenraad 
- de kerkenraad, die via de verschillende geledingen met de achterban/taakgroepen contact heeft gehad 
- de klankbordgroep van 25-55 jarigen 
- de bijeenkomst van de taakgroep kerk & jeugd en de jeugdwerkers. 
 
Uit de gesprekken bleek dat we: 
- een open, laagdrempelige, verbindende en inspirerende ‘kerk’ in en voor het dorp willen zijn 
- waarderen wat we hebben, maar ook open staan voor veranderingen en vernieuwingen 
- Klein Salland Breed actief zijn en meedenken om ‘het vuur van het geloof’ brandende te houden 
- werken vanuit de gedachte “al gaande werken en kijken wat op ons pad komt” 
- het belangrijk vinden dat gemeenteleden op verschillende manieren participeren, om zo de betrokkenheid 

bij de gemeente levend te houden 
- ervaren dat het landelijk, en dus ook plaatselijk, minder wordt met het werven van vrijwilligers, maar dat 

mensen best iets op projectbasis willen doen. 
In dit beleidsplan geven we de richting aan waarin we ons de komende jaren willen voortbewegen. 

 
GEMEENTEOPBOUW 
De protestantse gemeente Wijhe kent bij de jaarrekening van 2018, 1267 leden. De leden van onze gemeente 
komen uit de voormalige gemeente Wijhe, nu onderdeel van de gemeente Olst-Wijhe. Dit gebied bestaat uit het 
dorp Wijhe met haar kernen Herxen, Elshof en de Boerhaar, het aantal inwoners bedraagt ongeveer 8000. 
De gemeente is veelzijdig en dynamisch, waarin we vanuit het evangelie oog hebben voor elkaar, leren van 
elkaar en de ander de ruimte geven. Vandaar ook een gemeente waar twee mensen van hetzelfde geslacht een 
zegen kunnen vragen over hun relatie en waar kinderen deelnemen aan het Avondmaal. 

 
VISIE 
We zoeken als een open, laagdrempelige en inspirerende gemeente van Christus verbinding met God, elkaar en 
de wereld, waarbij we de intentie hebben een verbinding te leggen tussen het geloof en het dagelijkse leven. 

 
KERKENRAAD 
=> inspireert, verbindt en geeft richting 
De kerkenraad vormt het bestuur en is het hoogst besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente Wijhe. 
Aandachtpunten: 

• bevorderen van een goede communicatie vanuit de kerkenraad naar de gemeente; 

• inventariseren waar mensen ‘iets’ voor de kerk willen doen. 

 
PASTORALE RAAD 
=> vergroot de bewustwording van ons geloof en het omzien naar elkaar 
Vanuit ons geloof hebben we aandacht voor en zien we om naar elkaar en de ander. Door elkaar hierbij 
voortdurend te betrekken worden we ons meer bewust van het samen gemeente zijn en verduidelijken we de 
rol en plaats van de kerk in de samenleving. 
Aandachtspunten: 

• door de inzet van coördinerende ouderlingen, contactpersonen en buurtwerkers ontstaat meer een vorm 
van onderling pastoraat; naast het reguliere pastoraat door predikant, kerkelijk werker en ouderling; 

• bovenstaande blijven stimuleren en bewaken, vooral tijdens de jaarlijkse buurt(werkers)bijeenkomsten; 

• aandacht houden voor de ontwikkelingen op pastoraal gebied Klein Salland Breed en dit ook bevorderen 

door gezamenlijke bijeenkomsten.  
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COLLEGE VAN DIAKENEN 
=> neemt initiatieven voor maatschappelijk welzijn 
Gerechtigheid en barmhartigheid zijn de drijfveren van het College van Diakenen. Zij verleent vanuit vertrouwen 
en wederzijds respect bijstand aan onze medemens dichtbij en veraf. Ze signaleert knelsituaties in de 
samenleving en neemt hierop actie. 
Aandachtspunten: 

• evenwicht houden tussen de nood in het dorp, de regio, maar ook elders in de wereld; 

• de samenwerking Klein Salland Breed bevorderen, onder andere door middel van gezamenlijke acties; 

• de ZWO meer integreren binnen de diaconie, mogelijk in samenwerking  binnen Klein Salland. 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
=> bevordert met de juiste inzet van middelen de kernactiviteiten van de gemeente 
Het College van Kerkrentmeesters is bij veel zaken van de gemeente betrokken. Het college benut op een 
verantwoordelijke manier geldmiddelen om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de gemeente. Het 
college draagt zorg voor de gebouwen, professionele krachten en optimaliseert de geldwerving, waarbij het 
college zich realiseert dat het ‘kerk in het dorp’ wil zijn. 
Aandachtspunten: 

• opstellen van een taakomschrijving voor de functies van kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters, 
waarbij de laatste zitting hebben in de kerkenraad; 

• de financiële samenwerking Klein Salland Breed verder uitwerken op de gebieden kerkbalans, kerkelijk 
bureau en beroepskrachten. 

 
KERK IN HET DORP 
=> zoeken naar verbinding met het dorp 
De kerk heeft betekenis voor ons als geloofsgemeenschap, maar het is ook belangrijk dat we de deuren van de 
kerk openzetten naar de gemeenschap in Wijhe: om samen te werken aan verschillende activiteiten, waarbij we 
aangeven waar we voor staan. 
Aandachtspunten: 

• kerkelijk centrum ’t Langhuus als plek van kerkelijke en maatschappelijke activiteiten; 

• de Nicolaaskerk openstellen voor bezichtiging of bezinning; 

• contacten onderhouden met Vrienden van de Kerk, Minima voor Minima, organisatie kerstmarkt, commissie 
4 en 5 mei viering, Noaberhuus, Voedselbank, Wiejese Diekdaegen, het rugzakproject en de cliëntenraad 
WMO; 

• indien nodig pastoraat verlenen aan dorpsgenoten die geen lid zijn van de PG Wijhe; bijvoorbeeld middels 
een “stil boeket”; 

• oog houden waar we verder kunnen aansluiten bij activiteiten in het dorp. 

 
PROTESTANTSE KERKEN KLEIN SALLAND 
=> samenwerken en verbinden 
Als Protestantse Gemeente Wijhe vormen wij samen met de protestantse gemeenten Olst, Raalte en Wesepe 
het samenwerkingsverband Klein Salland, met de intentie om actief naar vormen van samenwerking te zoeken. 
Dit doen wij omdat we het vuur van het geloof brandende willen houden in Salland. 
Aandachtspunten: 

• bevorderen en stimuleren van de samenwerking en verbinding binnen de vele terreinen binnen de 
Protestantse Gemeenten; 

• stimuleren van ‘gemeenschappelijk” denken in plaats van denken binnen de kaders van de eigen gemeente. 

 
TAAKGROEP ZENDING, WERELDDIACONAAT, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
=> draagt wereldwijd bij aan een betere toekomst 
De taakgroep geeft in samenwerking met de landelijke kerk steun aan partnerkerken elders in de wereld. 
Aandachtspunten: 

• onderzoeken of de taakgroep ZWO kan worden opgeheven en de werkzaamheden kunnen worden 
ondergebracht bij het College van Diakenen, mogelijk in samenwerking binnen Klein Salland. 
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TAAKGROEP MISSIONAIRE GEMEENTE 
=> ontwikkelt een missionaire visie op bestaande taken en prioriteiten 
De taakgroep reikt ideeën en suggesties aan over hoe we ‘kerk in het dorp’ kunnen zijn, zodat de drempel van 
de kerkelijke gemeente naar de samenleving zo laag mogelijk is en blijft. 
Aandachtspunten: 

• de commissie houdt de vinger aan de pols ten aanzien van laagdrempelig ‘kerk zijn in het dorp’. 

 
TAAKGROEP KERK & OUDEREN 
=> heeft oog voor de ouderen van onze gemeente 
De taakgroep organiseert activiteiten voor ouderen. 
Aandachtspunten: 

• goede afstemming van activiteiten in het Weijtendaal en kerkelijke activiteiten; 

• aandacht blijven vragen voor de maandelijkse vrijdagse vieringen in het Weijtendaal; 

• aandacht blijven vragen voor de kerst- en paasviering in ’t Langhuus, bij voorkeur in samenwerking met de 
cantorij. 

 
TAAKGROEP KERK & JEUGD 
=> biedt jongeren een veilige plek met oriëntatie op de Bijbel, God, zichzelf en de ander 
Het jeugd- en jongerenwerk wordt door de taakgroep afgestemd met de clubs, eat and meet, de 
kindernevendienst, Kerk op Schoot, het jeugddiaconaat en de jeugdvertrouwenscommissie. Het gaat daarbij om 
samen vieren, leren, helpen, ontmoeten en doorgeven. 
Aandachtspunten: 

• het jeugdwerk is kwetsbaar. Kinderen, jongeren, maar ook hun ouders hebben vele (buitenkerkelijke) 
activiteiten en stellen daardoor andere prioriteiten. Het is noodzakelijk dat onder ogen te zien; 

• creatief blijven zoeken naar een gevarieerd aanbod van activiteiten voor onze jeugd/jongeren vanaf 0 tot 
ongeveer 18 jaar; 

• onderzoeken naar en stimuleren van mogelijkheden om Klein Salland Breed activiteiten te organiseren; 

• onder de aandacht brengen van Let’s Go, zowel binnen de rooms katholieke parochie, de omliggende 
dorpen, als Klein Salland Breed. 

 
TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING 
=> bevordert activiteiten van gemeenteleden met de Bijbel als leidraad 
Diverse activiteiten met een verscheidenheid aan vorm en inhoud, worden door deze taakgroep georganiseerd, 
waarbij wordt geprobeerd er te zijn voor de gemeente, het dorp, maar ook Klein Salland Breed. 
Aandachtspunten: 

• blijven zoeken naar diversiteit in activiteiten, met een goed evenwicht tussen activiteiten van de PG Wijhe, 
het dorp en Klein Salland Breed; 

• de totstandkoming bevorderen van een gezamenlijk programmaboekje Klein Salland Breed. 

 
TAAKGROEP LITURGIE EN EREDIENST 
=> biedt diversiteit in aantrekkelijke kerkdiensten voor iedereen, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen het 
geloof en het dagelijkse leven 
Uitgangspunt is het handhaven van de bestaande vieringen met daarin ruimte voor het verschillend omgaan 
met de Bijbel en de relatie met God. 
Aandachtspunten: 

• ‘Kerk in het dorp’ betekent dat gestreefd wordt naar diversiteit in de zondagse vieringen die open en 
laagdrempelig zijn; 

• de ene keer is er meer aandacht voor de kinderen of de jongeren, de andere keer voor het breder geheel 
van de kerkgemeenschap; 

• blijven zoeken naar samenwerking met de plaatselijke koren en de Harmonie; 

• bevorderen en stimuleren van de Klein Sallandse samenwerking en de oecumenische samenwerking. 
  



4 

TAAKGROEP COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 
=> verschaft inzicht in onze open, laagdrempelig, inspirerende en verbindende gemeente 
De taakgroep houdt leden en anderen op de hoogte, door middel van een grote verscheidenheid aan 
informatie- en communicatiemiddelen, zodat men zich verbonden voelt bij de gemeente en wat om ons heen 
gebeurt. 
Aandachtspunten: 

• een website die actueel, bij de tijd en gebruiksvriendelijk is en mensen uitnodigt om meer van de PG Wijhe 
te willen weten; 

• binnen Klein Salland Breed streven naar een gezamenlijk kerkblad, welke zowel voldoende 
gemeenschappelijke informatie als voldoende informatie voor de afzonderlijke gemeenten biedt. 

 
TAAKGROEP OECUMENE 
=> zoekt samenwerking met andere christelijke geloofsgenoten 
Het bevorderen van eenheid, onderling begrip en samenwerking met voornamelijk de plaatselijke rooms 
katholieke parochie worden nagestreefd door de taakgroep. 
Aandachtspunten: 

• blijven kijken waar in de toekomst nog meer in vieringen of andere activiteiten samengewerkt kan worden 
in oecumenisch verband. 

 
 
WIJHE, vastgesteld in de vergadering van ………… 
 
Wiebren ten Dam, voorzitter 
Johanna Boverhuis-Alberts scriba 
 
 
Als u vragen heeft of een toelichting wens t.a.v. dit beleidsplan kunt u contact opnemen met de scriba 
( scriba@pgwijhe.nl ) 

mailto:scriba@pgwijhe.nl

