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Beleidsplan 
 

Beleidsplan Protestante Gemeente te Midwolda 
De Protestantse gemeente te Midwolda is een gemeente die gevormd is uit de Gereformeerde Kerk te 
Midwolda en de Hervormde Gemeente te Midwolda. Na een tijd van elkaar zoeken en weer loslaten is in 
2015 besloten door beide gemeenten om tot een vereniging van beide gemeenten over te gaan. Er zijn 
vele gesprekken in de gemeenten en kerkenraden geweest die uiteindelijk hebben geleid tot het besluit 
tot vereniging. 
Er is gekeken naar een gezamenlijke visie waarin het belangrijk is dat het woord van God wordt 
verkondigd in de zondagse erediensten en in de ontmoetingen van gemeenteleden in pastoraat, 
diaconaat en toerusting. 
Wij zijn een gemeente waarin omzien naar elkaar belangrijk is. Omzien naar elkaar betekent voor ons 
aandacht hebben voor elkaar,  meeleven met elkaar,  troost bieden in moeilijke omstandigheden, elkaar 
dienen. Dat omzien naar elkaar wordt ook zichtbaar in omzien naar het kwetsbare in de gemeente, in de 
samenleving en in de wereldwijde gemeenschap van mensen. Gemeente-zijn is voor ons vanuit een 
Bijbelse grondhouding kijken naar mensen en elkaar aanvaarden en accepteren als mensen en kinderen 
van de ene God (die in Jezus Christus naar de wereld kwam en mensen verzoende met God en met 
elkaar). 

 
Wij willen vanuit dat uitgangspunt kijken naar de toekomst en doen wat onze opdracht is, om in de wereld 
het evangelie van Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken in woord en daad. 

 
Als Protestantse gemeente te Midwolda  willen wij ons in de komende jaren richten op:  

1. één gemeente te worden door  
a. onderlinge verbonden te versterken 
b. de fusie feestelijk te vieren 
c. een predikant aan te stellen die mensen kan verbinden 
d. een gespreksgroep te starten 

 
2. pastorale zorg door  

a. een predikant aan te stellen van voor 33% van de werktijd 
b. meer onderling pastoraat 
c. aandacht voor ouderen te hebben en mensen met weinig contacten 
d. andere vormen van ontmoeting (wandeling) op te zetten 

 
3. bakens te verzetten en activiteiten uit te bouwen die er al zijn door  

a. aandacht te hebben voor diaconaat in de regio/ diaconaal platform 
b. meewerken in een ‘regiogemeente’ – gezamenlijke zomerdiensten 
c. activiteit rond St Maarten 
d. kerk en schooldiensten 
e. andere vormen van vieren 

 


