Classis Winsum
Cluster Ten Boer
Projectplan Clusterpredikant 2015-2018 (25%)
1. Inleiding
Het Cluster Ten Boer in de Classis Winsum heeft een goede samenwerking ontwikkeld. Het staat voor
het punt om deze samenwerking nog meer te verankeren in de gemeenten.
2. Vraagstelling en achtergrond
Het is de bedoeling om in 2018 deze verankering af te ronden. De gemeenten zijn dan in staat met de
dan aanwezige professionele krachten zelf samenwerkend verder te gaan. De professionele krachten
worden dan ook in de samenwerking ‘ondergebracht’.
Voor het zover is moet een clusterpredikant de nodige theologisch-inhoudelijke aansturing en
ondersteuning van de gemeenten verzorgen.
3. Aanleiding voor de start van het project
De directe aanleiding was het ontstaan van een predikantsvacature in de HG Kloosterkerk te Ten
Boer-Woltersum-Sint Annen. De vraag werd gesteld: zorgt Ten Boer nog zelf voor een predikant of
moet deze vraag in clusterverband beantwoord worden? De wil om dit in Clusterverband te doen was
aanwezig, maar de mogelijkheid om dit nu al wel te doen was nog net iets te vroeg. Daarvoor zou het
nog gewoner moeten worden om dit soort vragen in de samenwerking onder te brengen.
4. Doelstelling
De praktische samenwerking van gemeenten op verschillende terreinen heeft een inhoudelijke
verdieping gekregen.
5. Op te leveren resultaat/resultaten
De Classicale Vergadering heeft een proces van samenwerkende gemeenten gestart vanuit de
overweging dat de toekomst van de kerk in het noorden van Groningen niet te voorspellen is, niet te
bedenken is, maar dat deze alleen al werkende kan worden verkend, waarbij rekening moet worden
gehouden met krimp in aantallen gemeenteleden, activiteiten en financiën, maar ook met de toekomst
van Evangelie en Kerk in dit gedeelte van Nederland. Dit proces verdient een
inhoudelijke/theologische doorlichting. Deze doorlichting willen wij eind 2018 gereed hebben voor het
cluster Ten Boer.
6. Afbakening
De Clusterpredikant vervangt niet de aanwezige predikant en kerkelijke werkers. Zij doen gewoon hun
werk dat zij ook nu al doen. De clusterpredikant helpt hen zich voor te bereiden op hun rol in het
cluster na 2018.
7. Programma van eisen
Er ligt in 2018 klaar: een inhoudelijk verantwoord beleidsplan voor het cluster Ten Boer, waarbij de
ontwikkeling van de verschillende gemeenten en hun interne samenwerking in het licht van de
toekomst van de kerk in Noord-Groningen theologisch gewaardeerd wordt. Waaraan ook is
meegewerkt door alle betrokken gemeenten en veel gemeenteleden.
8. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project
Aanwezigheid van een predikant met predikantenervaring gedurende drie jaar. Medewerking van de
betrokken gemeenten. Inbedding in het classicale proces van Regionalisering en Revitalisering.
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10. Fasering en planning van tussenresultaten
November 2015
December 2015
November 2016
December 2016
November 2017
December 2017
Augustus 2018

Plan van aanpak voor drie jaar
Jaarplan 2016
Evaluatie 2016
Jaarplan 2017
Evaluatie 2017
Jaarplan 2018
Evaluatie 2015-2018

11. Projectbeheersing
Het samenwerkingsoverleg wordt gevormd door de presides en de scriba’s van de vijf gemeenten, of
hun vervangers. Dit overleg vormt de begeleidingsgroep, die wordt ondersteund door de gemeenteadviseur en kritisch begeleid door de Classicale Commissie Regionalisering en Revitalisering. De taak
van dit samenwerkingsoverleg is in verband met de clusterpredikant: zorgen dat de praktische
ontwikkeling van de praktische samenwerking theologisch-inhoudelijk wordt begeleid.

12. Concretisering van de werkzaamheden van de clusterpredikant
Het coördineren van concrete activiteiten in verschillende gemeenten ten dienste van de
samenwerking: bijv. training pastoraat van ouderlingen en bezoekmedewerkers; diaconaal project
rondom armoede, signaleren van armoede en samenwerking met de burgerlijke gemeente stimuleren
en begeleiden, jeugdwerk, kindernevendienst.
o begeleiding van gezamenlijke activiteiten op het terrein van Vorming en Toerusting en de
verzorging van een deel ervan, bijvoorbeeld training van en cursus voor allen die op bezoek
gaan in de gemeenten
o voorgaan in een beperkt aantal bijzondere en gezamenlijke erediensten, die heel duidelijk ten
dienste van de groeiende samenwerking worden gehouden
o (stimuleren van) nieuwe gezamenlijke activiteiten: leerhuis ‘theologie’ voor kerkenraadsleden
en gemeenteleden
o motiveren van gemeenten tot gezamenlijke contacten en activiteiten
o peilen van mogelijkheden tot samenwerking in de verschillende gemeenten, door wijkavonden
in de verschillende gemeenten
o (mede-)ontwikkelen van een visie op de gemeente-van-later in het-noorden-van-Groningen
aansluitend op en gebruik makend van de theologische notities van de werkgemeenschap
van predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Winsum.
13. Clusterpredikant en gemeenteadviseur
De gemeenteadviseur zorgt voor de infrastructuur van de samenwerking. Hij is samenroeper van het
samenwerkingsoverleg, hij nodigt anderen in de gemeenten uit voor onderlinge bezinning, hij draagt
zorgt voor de praktische invulling van de samenwerking. De clusterpredikant neemt de gehele
theologisch noodzakelijke bijdrage op in zijn pakket. Samen bepalen ze hoe hun werkzaamheden het
beste op elkaar kunnen worden afgestemd. Het is mogelijk dat de clusterpredikant taken overneemt
van de gemeente-adviseur.

14. Concrete doelstellingen, beoogde effecten en uit te voeren activiteiten
 Einddoelstelling: 2018
Een plan van aanpak voor de samenwerking na 2018, inclusief een bestuursvorm voor de
samenwerking. Dit plan van aanpak is praktisch van aard en theologisch verantwoord.
Beoogd effect: de samenwerking van de vijf gemeenten is praktisch en theologisch stevig verankerd.
De basis is gelegd voor de jaren na 2018. De vijf gemeenten hebben hun eigen predikanten en
kerkelijk werkers ingeschakeld in de samenwerking en hun een theologische taak gegeven.


Tussendoelstelling november 2016:
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Bruikbaarheid testen van de theologische notities van de werkgemeenschap van predikanten en
kerkelijk werkers in de Classis Winsum en ze toepasbaar maken voor het Cluster Ten Boer.
Beoogd effect: De praktische samenwerking van de gemeenten in het Cluster Ten Boer heeft een
theologische stimulans gekregen.


Activiteiten in 2016:
 Leerhuis theologie voor kerkenraadsleden
 Gesprekken met de vijf kerkenraden over de theologische notities
 Peilingen in gemeenteavonden van de theologische kleur van de vijf gemeenten en de
betekenis daarvan voor de samenwerking
 Bezinningsdag van vijf kerkenraden over theologische verdieping van de praktische
samenwerking
 Startweekend 2015 voorbereid
 Tussenevaluatie project Clusterpredikant in het samenwerkingsoverleg en in de Classicale
Vergadering.




Tussendoelstelling november 2017:

De pluraliteit en pluriformiteit van de vijf gemeenten theologisch in kaart gebracht en besproken op
hun merites
Beoogd effect: leren om samen te geloven en te werken als gemeenten en gemeenteleden met
respect voor alle gevarieerdheid tussen de gemeenten en binnen de gemeenten


Activiteiten:
 Leerhuis theologie voor gemeenteleden
 Zeer gevarieerde bijeenkomsten voor gemeenteleden uit alle vijf gemeenten. Bijvoorbeeld
over: wat betekent het om met alle gevarieerdheid lid te zijn van één Kerk?
 Gesprekken arrangeren van leden uit de leeftijdsgroep 25-50 jarigen. Hun inzet voor de kerk
in de toekomst stimuleren.
 De toekomst van het geografische gebied van de cluster Ten Boer verkennen en met
deskundigen in kaart brengen
 Het beleid van de vijf gemeenten met elkaar bespreken en aanpassen ter wille van de
samenwerking
 Tussenevaluatie project Clusterpredikant in het samenwerkingsoverleg en in de Classicale
Vergadering.



Tussendoelstelling 2017-2018:

De ontwikkeling van het gebied, de kerkelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van gemeenteleden op
elkaar afstemmen, theologisch verantwoord
Beoogd effect: de basis gelegd van de samenwerking van de zes gemeenten in de komende jaren,
zowel praktisch als theologisch-inhoudelijk.


Activiteiten:
 Gesprekken arrangeren tussen mensen uit de samenleving en de kerk over: hoe ziet het er
hier uit in de komende jaren?
 Leerhuis theologie voor algemene inschrijving (d.w.z. ook mensen van buiten de kerk)
 Evaluatie van het project Clusterpredikant binnen het cluster Ten Boer, met in begrip van een
plan van aanpak voor de samenwerking in de komende jaren, met grote aandacht voor de
theologische verantwoording van het gemeente-zijn in Noord-Groningen in de komende
decennia
 Theologische vruchten van het cluster Ten Boer gebruiksklaar maken voor de andere clusters
in de classis Winsum
 Plan van aanpak voor de samenwerking na 2018 opstellen
 Eindevaluatie project Clusterpredikant in het samenwerkingsoverleg en in de Classicale
Vergadering
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