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Onze gemeente. 
Ons kerk-zijn is geen doel op zichzelf. We zijn gemeente van Christus.  
Artikel 1 van de Kerkorde van de PKN gaat over de roeping van kerk en gemeente en stelt dan ook:  
- “Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het  
Woord te horen en te verkondigen”. 
- “De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en verlosser 
van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat”.  
 
We willen dus een gemeente zijn:  
1) met een open oog voor de wereld om ons heen 
2) waar mensen zich welkom weten en om willen zien naar elkaar  
3) waar men elkaar ruimte geeft en gunt  
(vgl. Filippenzen 2:1-11)  
 
Het is belangrijk om duidelijk te maken dat kerk-zijn veel meer is dan de zondagse eredienst. Het omzien 
naar elkaar en de wereld om ons heen is fundamenteel voor de gemeente van Christus. Daartoe is de 
gemeente geroepen. Ze komt samen rondom Gods Woord om die roep te horen en er in allerlei verbanden 
en op allerlei manieren gehoor aan te geven in diakonaat en pastoraat.  
 
De PKN-kerk krimpt al jaren en op het Groningse platteland geldt dat eens te meer. Het traditionele 
antwoord op de krimp was de fusie van gemeenten. Kleinere gemeenten gingen op in grotere, met als 
gevolg dat de kerk vaak helemaal verdween uit de kleinere dorpen. 
 
De classis Winsum is enige jaren geleden gestart met het stimuleren van clustervorming. Een cluster is een 
samenwerkingsverband van verschillende gemeenten. De gemeenten kijken op welke terreinen ze samen 
kunnen werken, met behoud van de kerkelijke aanwezigheid in ieder dorp. Zo wordt de plaatselijke 
gemeente ontlast en kunnen gemeenten elkaar stimuleren. 
 
Het samenwerkingsverband dat in de afgelopen jaren is ontstaan tussen onze gemeente en de PKN 
gemeente van Ten Post en de Gereformeerde gemeente van Stedum is daarbij uitgebreid met de 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer/Woltersum/St Annen en de Gereformeerde gemeente Ten Boer. 
Dat heeft anno 2016 geleid tot twee gezamenlijke diensten per maand met onze kerk en de kerken van Ten 
Post en Stedum (de 2e en 4e zondag van de maand). En gedurende de zomerperiode sluit daar de 
Kloosterkerkgemeente bij aan. 
Deze samenwerking zal naar verwachting verder worden uitgebreid. Hierbij zullen we terdege rekening 
moeten houden met de plaatselijke gevoelens voor de zondagse vieringen in eigen plaats. 
 
Een belangrijk middel in de samenwerking is verder het jaarprogramma Vorming en Toerusting. Daarbij 
worden rond een jaarthema diverse activiteiten georganiseerd door een commissie die bestaat uit 
gemeenteleden van alle gemeentes. 
In dit jaarprogramma zijn activiteiten opgenomen als de startweek, meditatieavonden, gesprekgroepen, 
filmavonden, wandelingen, etc. Deze activiteiten zijn een belangrijk middel om elkaar ook buiten de 
zondagse erediensten om beter te leren kennen. We streven naar het programma Vorming en Toerusting  
een vaste plaats te geven in het met elkaar kerk zijn. 
 
 



Om het proces van samenwerking verder te begeleiden, zonder de theologische en inhoudelijke verdieping 
uit het oog te verliezen, is er per 11-10-2015 voor een periode van drie jaar ds. R (René) Kok als  
clusterpredikant aan het cluster verbonden.  Onze prioriteit is om in de komende jaren met elkaar en in 
clusterverband verder te groeien in geloof en gestalte te geven aan ons kerk-zijn in Thesinge en 
Garmerwolde, maar ook in clusterverband. We zullen verder met elkaar in gesprek gaan over onze 
verwachtingen t.a.v. de kerk. De volgende vragen zullen daarbij in elk geval aan bod moeten komen:  
- Wat betekent het geloof voor ons en hoe gaan we om met verschillen in geloofsbeleving?  
- Hoe moeten we anno 2016 aan ons gemeente-zijn handen en voeten geven?  
- Wat kunnen we als kerk betekenen voor de plaatselijke dorpsgemeenschappen? 
- Hoe kunnen we de jeugd en de jongeren de ruimte geven opdat ze de kerk de moeite waard blijven 
vinden?  
- Hoe houden we de gemeenschapszin in stand?  
Deze vragen kunnen aan de orde komen op gemeente bijeenkomsten, huisbezoeken, bij activiteiten in het 
kader van Vorming en Toerusting, en bij bijeenkomsten van de werkgroep pastoraat. Maar natuurlijk ook 
op zondagmorgen na de eredienst.  
 
Kerkgebouw in Thesinge 
Omdat het op termijn financieel niet meer vol te houden is het kerkgebouw in Thesinge te onderhouden is 
het gebouw, dat inmiddels een monumentale status heeft, in 2015 aangemeld bij de Stichting Groninger 
Kerken. De stichting zal onderzoeken of zij het gebouw in haar beheer wil en kan opnemen. 
 
Werkgroepmodel  
In ordinantie 4 van de kerkorde worden kaders gegeven voor het arbeidsveld (art. 7) en de werkwijze (art. 
8) van de kerkenraad. In het werkgroepmodel zijn er werkgroepen actief in de gemeente. Per werkgroep 
zijn er in de regel één of twee ambtdragers lid die de verbinding vormen met de kerkenraad. De 
verantwoordelijkheid voor taken in de gemeente wordt hierdoor meer verdeeld binnen de gemeente en er 
kan volstaan worden met minder ambtsdragers. De kerkenraad zorgt voor de coördinatie en het uitzetten 
van grote lijnen en is minder bezig met uitvoerende taken. In de gemeente zijn de volgende werkgroepen 
actief: 
a. Pastorale werkgroep  
Deze werkgroep bestaat uit één of meerdere ouderlingen en bezoekmensen. Momenteel zijn er geen 
ouderlingen met bijzondere opdracht actief, maar de kerkenraad houdt de mogelijkheid open om deze te 
beroepen.  
b. College van kerkrentmeesters  
Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze 
gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. En rapporteert per kwartaal aan de 
kerkenraad.  
c. Werkgroep liturgie  
De liturgiecommissie verzorgt 2 á 3 keer per jaar een bijzondere dienst in onze gemeente.  
d. Werkgroep publiciteit  
De werkgroep publiciteit zorgt dat tweemaandelijks het kerkblad “Onderweg” wordt opgesteld, 
gepubliceerd en verspreid (op papier en digitaal). Daarnaast zorgt de werkgroep dat het onderdeel kerk op 
thesinge.com website actueel blijft.  
e. Werkgroep toekomst  
Neemt deel aan het clusteroverleg en zorgt voor terugkoppeling aan de gemeente. 
 
De werkgroepen, hun taken en werkwijze zullen de komende jaren in de clustersamenwerking (verder) 
worden besproken om te bepalen of en hoe in clusterverband samenwerking en ontdubbeling tot stand 
kan worden gebracht. 
  
 
 



Verkiezing ambtsdragers  
De artikelen in de ordinantie spreken voor zich. Op dit moment zien we geen aanleiding om onze 
regelingen w.b. verkiezing ambtsdragers te wijzigen.  
De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in  het vierde kwartaal. De gemeente krijgt de mogelijkheid 
om namen van gemeenteleden voor te dragen. Voorgedragen gemeenteleden zullen dringend worden 
verzocht serieus te overwegen een functie van ambtsdrager te aanvaarden.   
 
Beleid diaconie  
De diaconie heeft een lopende rekening, aandelen Oikocredit en een spaarrekening. Het saldo op de 
lopende rekening loopt de laatste jaren terug door minder diaconale collectes i.v.m. een toenemend aantal 
clusterdiensten, Kerk in Actie collectes, PKN-collectes, en ondersteuning van diverse plaatselijke en 
regionale acties. Het saldo is vooreerst nog toereikend om dit beleid voort te zetten en indien nodig 
noodhulp te bieden. 
 
De clustersamenwerking zal ook op diaconaal vlak moeten leiden tot meer samenwerking en een betere 
afstemming van de activiteiten. 
 
 


