Beleidsplan
A.D. 2012 – A.D. 2016
van de Hervormde Gemeente te Onderdendam

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan AD 2012 - AD 2016 van de Hervormde Gemeente van Onderdendam.
Het beleidsplan beschrijft de gemeente en het huidige beleid, en geeft aan waar met het oog op de toekomst nieuw
beleid wenselijk zou zijn.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geeft daarbij de kaders aan. Binnen die kaders maakt elke
gemeente op een aantal punten een keuze. Zo weet de Hervormde Gemeente te Onderdendam zich in het bijzonder ver bonden met de Gereformeerde belijdenisgeschriften, mogen belijdende leden en doopleden hun kind ten doop houden,
worden ambtsdragers uit de lidmaten gekozen, en wordt het huwelijk gezien als een verbintenis tussen een man en een
vrouw.
Voorop staat daarbij dat de Bijbel het richtsnoer is voor geloof en leven, waarbij de Gereformeerde belijdenisgeschriften als leidraad dienen bij de uitleg van de Schriften.
De kerkenraad hanteert het beleidsplan als een nuttig hulpmiddel bij het leiding geven aan de gemeente. Ook dient
het beleidsplan de voortgang van het beleid bij wisselingen in de bezetting van de kerkenraad.
De gemeente
De Hervormde Gemeente van Onderdendam bestaat sinds 1828 als samenvoeging van de Hervormde Gemeenten
Onderwierum en Menkeweer. Het kerkgebouw, uit 1840, staat onder Monumentenzorg.
Sinds 1955 vormt Hervormd Onderdendam samen met de Hervormde Gemeente Bedum een combinatie: de twee gemeenten delen een predikantsplaats, waarbij thans Bedum 75% en Onderdendam 25% van de kosten bijdraagt. Binnen
die combinatie is de Hervormde Gemeente van Onderdendam een zelfstandige gemeente, met een eigen kerkenraad,
kerkgebouw, kerkdiensten, en een eigen beleid. Op een aantal terreinen vindt er samenwerking plaats met de Hervormde Gemeente Bedum: er zijn enkele gezamenlijke kerkdiensten; jeugdwerk en toerusting zijn gezamenlijk; de gemeentedag op Hemelvaartsdag is gezamenlijk evenals het kerkblad.
De Hervormde Gemeente van Onderdendam staat in de reformatorische traditie. Uitgangspunt van en norm voor al
het kerkelijk handelen is de Heilige Schrift. Wij lezen de Bijbel in alles overeenkomstig het belijden van de oecumenische
belijdenisgeschriften (de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, de geloofsbelijde nis van Athanasius), en van de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse leerregels). Als Doop-, Avondmaals- en andere formulieren gebruiken wij de vanwege de Gereformeerde Bond hertaalde versie van de klassieke formulieren.
Centraal in het gemeenteleven staat de zondagse eredienst. Elke zondag is er om 19.00 uur dienst in de Hervormde
Kerk van Onderdendam. Doop, belijdenis en bevestiging van ambtsdragers vinden plaats in een middagdienst. Het Heilig
Avondmaal wordt in een morgendienst gevierd behalve op de Goede Vrijdag. Gezamenlijke diensten met de Hervormde
Gemeente Bedum zijn er op bid- en dankdag en Hemelvaartsdag (te Onderdendam), oud- en Nieuwjaar en de Goede
Vrijdag te Bedum. N.B. De Hervormde Gemeente Bedum belegt elke zondag diensten om 9.30 uur in de Walfriduskerk.
De Hervormde Gemeente van Onderdendam wordt door haar verbondenheid met de gereformeerde traditie, in belijden en in liturgie, tot de kring van de Gereformeerde Bond gerekend. Door deze identiteit vervult de gemeente ook een
functie in de regio. Een groot deel van de leden (en een aantal meelevenden) woont elders, globaal in het gebied vanaf
Groningen stad tot Uithuizen en van Winsum tot Loppersum.
Doel beleidsplan.
We hopen dat ook dit beleidsplan een functie zal vervullen in het werk van de kerkenraad en daarmee tot dienst zal
zijn aan de opbouw van de gemeente en daarmee tot de verheerlijking van Gods grote Naam. Soli Deo Gloria.

2. Eredienst
Prediking
Het hart van het gemeenteleven is de eredienst. Daarin neemt de prediking van het Woord de centrale plaats in. De
Bijbel, Gods eigen Woord, is daarvan bron en norm. In de prediking wordt het wezen en werk van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ontvouwd. Aan de gemeente worden in de prediking de twee wegen voorgehouden. De op roep tot bekering en geloof en de opbouw van het geloofsleven krijgen beide aandacht.
De prediking is in overeenstemming met het belijden van de kerk, in het bijzonder de gereformeerde belijdenisge schriften.
De prediking omvat zowel een grondige uitleg als een pastorale en praktische toepassing. Een heldere verkondiging,
in gewoon Nederlands, voor ieder gemeentelid te begrijpen, waarin ieder gemeentelid zich kan herkennen, is van groot
belang.

Liturgie
God wil Zelf in de samenkomst van de gemeente aanwezig zijn en tot ons spreken door middel van Zijn Woord.
Daarbij past een eerbiedige houding en een verzorgde liturgie.
In de diensten wordt de klassiek gereformeerde liturgie gevolgd.
Met regelmaat komt een zondag uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde waardoor de gemeente onderricht
wordt in de hoofdlijnen van het christelijk geloof.
Voor de Schriftlezing wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. De Statenvertaling en de
Vertaling van het NBG (1951) kunnen ook gebruikt worden. Wij zingen de psalmen (in de berijming 1773), met daarnaast 1 of 2 gezangen uit de gezangenbundel 1938 van de Nederlandse Hervormde Kerk.
De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn nageslacht, waarin na Pinksteren ook heidenen (niet-Joden) mogen delen, wordt aan de kinderen van de gemeente de Doop bediend. Zij worden niet opgedra gen. Zij die niet als kind gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het
geloof.
De betekenis van de doop en van de geloften wordt voorafgaand aan de bediening (aan de ouders) uitgelegd.
De Heilige Doop wordt bediend in het midden van de gemeente. Daarbij gebruiken wij het klassieke doopformulier,
vanwege de duidelijke uitleg die daarin wordt gegeven over de Bijbelse leer van de doop. Bij het dopen van kleine kinde ren worden de doopvragen gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. Na de dienst ontvangen de ouders de
Doopkaart en (bij een eerste kind) een kinderbijbel.
Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is door Christus zelf ingesteld om ons te laten delen in de gemeenschap met Zijn lichaam en
bloed. Daarom heeft de viering van het Heilig Avondmaal een belangrijke plaats in het leven van de gemeente.
Tot de Avondmaalstafel worden genodigd allen die in Christus geloven en dit kenbaar hebben gemaakt door belijdenis van hun geloof af te leggen. Kinderen worden niet aan de tafel genodigd. Aan hen wordt wel op catechisatie de rijke
betekenis van dit sacrament uitgelegd en vervolgens worden zij uitgenodigd en aangespoord om belijdenis van het ge loof te doen, en toegang te krijgen tot de viering van het Heilig Avondmaal.
Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het klassieke avondmaalsformulier, vanwege de duidelijke uitleg die daarin gegeven wordt van de Bijbelse leer over
het Avondmaal.
Op de zondag voorafgaand aan een Avondmaalszondag wordt de gemeente opgeroepen zich op de viering voor te
bereiden.
Zijn er voor een gemeentelid belemmeringen om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, dan neemt
deze hierover contact op met de predikant.
De kerkenraad biedt gemeenteleden de gelegenheid om het Avondmaal aan huis te vieren, bijvoorbeeld bij (langduri ge of zeer ernstige) ziekte. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de predikant.
Bijzondere diensten
Naast de zondagse diensten, worden er ook diensten gehouden bij bijzondere gebeurtenissen in het gemeenteleven,
zoals bij een huwelijk of een uitvaart (op verzoek van gemeenteleden) of bij bijzondere gelegenheden. Deze diensten
vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Huwelijksdiensten
Alleen het huwelijk tussen man en vrouw wordt bevestigd en ingezegend. Andere levensverbintenissen of verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen op grond van Gods Woord niet worden bevestigd en ingezegend.
Voorafgaande aan een huwelijksdienst spreekt de predikant of de ouderling met het bruidspaar over wat Gods
Woord over het huwelijk zegt en wat bruid en bruidegom elkaar beloven bij een kerkelijke huwelijksbevestiging.
In de dienst wordt het huwelijksformulier gelezen waarin de Bijbelse leer over het huwelijk wordt uitgelegd. De ou derling van dienst overhandigt het bruidspaar namens de kerkenraad de trouwbijbel.
Uitvaartdiensten.
Op verzoek van de familie kan er in de kerk een dienst gehouden worden voorafgaande aan de uitvaart. Dit is een
volwaardige kerkdienst waar bij de invulling rekening gehouden met de traditie en gebruiken van de gemeente.
Jeugddiensten
De kerkenraad streeft ernaar tweemaal per jaar een jeugddienst te beleggen. In die dienst kan gezongen worden uit
andere bundels dan de Psalmberijming van 1773 en de Hervormde Bundel 1938. In overleg met de jeugd wordt een the ma gekozen dat hen na aan het hart ligt.
Rond de eredienst

Autodienst
Voor hen die door leeftijd en/of lichamelijke conditie niet zelf de kerk kunnen bereiken, is er een autodienst. De con tactpersoon hiervan wordt in ieder kerkblad vermeld.
Cassettedienst

Mensen die verhinderd zijn om de kerkdienst bij te wonen of een dienst nogmaals willen beluisteren, kunne gebruik
maken van een cd-opname van de dienst.
Internet
Op de website van de gemeente (www.hervormdonderdendam.nl) wordt een geluidsbestand van de kerkdienst beschikbaar gesteld voor ieder, die de dienst achteraf wil beluisteren.

3. Kerkenraad
Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij roept, regeert en bewaart Zijn kerk. Hij geeft daarvoor aan alle gemeen teleden gaven waarmee zij Hem en elkaar mogen dienen. Daarnaast roept Hij sommige gemeenteleden tot een speciale
dienst: de ambtsdragers. Zij worden geroepen om Hem te vertegenwoordigen en om de gemeente "toe te rusten tot
dienstbetoon" (Ef. 4:12). Zoals Christus drie ambten had (profeet, koning en priester), zo hebben wij in de kerk ook drie
ambten: predikant, ouderling en diaken. De ambtsdragers vormen samen de kerkenraad.
Werkwijze

Taken van de ambtsdragers
Aan de predikant is in het bijzonder opgedragen: de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten,
de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis van het geloof, de be vestiging van ambtsdragers en de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk. Daarnaast, samen met de ou derlingen, het opzicht over de gemeente, de herderlijke zorg, werk onder hen die van het evangelie vervreemd zijn en
de catechese en geestelijke vorming van de jeugd.
Aan de ouderlingen is in het bijzonder opgedragen: het samenbrengen van de gemeente, de zorg dat alles in de ge meente met orde gebeurt, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het goede
gebruik van de sacramenten, de ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten, de verzorging van de stoffelijke be langen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, door daartoe in het bijzonder aangewezen ouderling-kerk rentmeesters, en verder, samen met de predikant, het opzicht over de gemeente, de herderlijke zorg, werk onder hen
die van het evangelie vervreemd zijn en de catechese en geestelijke vorming van de jeugd.
Aan de diakenen is opgedragen: de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld. In het bijzonder: bijstand
aan hen die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, maatschappelijke proble men of in stoffe1ijke nood verkeren. Daarnaast: voorlichting van de gemeente m.b.t. de sociale noden, ambtelijke verte genwoordiging bij de kerkdiensten, het dienen aan de Avondmaalstafel, de leiding over het inzamelen van de gaven en
het beheer van de diaconale gelden en goederen.
Samenstelling kerkenraad
Naast de predikant telt de kerkenraad twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen.
Verkiezing ambtsdragers
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen uit de belijdende
leden van de kerk. De manier waarop verkiezingen plaats vinden, staat beschreven in de plaatselijke regelingen.
Werkwijze kerkenraad
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Vaste agendapunten zijn: het pastoraat, diaconale zaken, kerkrentmees terlijke zaken. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn: jeugdwerk, winterwerk, jaarverslag van de predikant, begrotingen, jaarrekeningen. Daarnaast wordt er regelmatig tijd gereserveerd om vanuit de Heilige Schrift het beleid van de kerkenraad, in grote lijnen en in deelonderwerpen, te doordenken en te overwegen.
Meerdere vergaderingen
De kerkenraad vaardigt twee ambtsdragers af naar de vergadering van de Classis Winsum (volgens rooster).
Beleidsvoornemens
De kerkenraad wil de komende tijd zoveel mogelijk het onderlinge contact in de gemeente stimuleren. Doordat veel
kerkgangers verspreid wonen over een groot gebied, zijn er niet veel momenten waarop men elkaar buiten de zondag
ontmoet. Om als gemeente ook echt een gemeenschap te vormen, is onderling contact van groot belang. Als kerkenraad
bieden wij dan ook, naast de zondagse eredienst, in de week mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te
spreken over het geloof. Te denken valt aan het organiseren van en het stimuleren van deelname aan allerlei samenkomsten, zoals: gemeenteavonden, gemeentedagen, tienerclub, gesprekskring 18+, Bijbelkringen, en groothuisbezoeken. Tevens zal op gezette tijden de gelegenheid geboden worden elkaar rondom de zondagse eredienst te ontmoeten.

4. Pastoraat
De predikant en de ouderlingen (het consistorie) dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de
gemeente. Daarnaast zijn alle gemeenteleden, in het ambt aller gelovigen, geroepen om naar elkaar om te zien en om
gemeenschap te beoefenen. Het ambtelijke pastoraat bestaat uit het reguliere huisbezoek en specifieke vormen van pas toraat.
Werkwijze

Huisbezoek
Predikant en ouderlingen bezoeken met regelmaat de gemeenteleden thuis. Door dit bezoek aan huis is er gelegen heid voor ontmoeting en meeleven in de persoonlijke en de gezinsomstandigheden. Kenmerkend voor huisbezoek is dat
het daarbij gaat om de toespitsing op het leven met God. Met elkaar wordt gezocht naar de wijze waarop het Woord van
God doorwerking vindt in ieders persoonlijke situatie.
Specifieke vormen van pastoraat
Bij een aantal gelegenheden vinden speciale vormen van pastoraat plaats.
• Bezoek nieuw ingekomenen. Nieuwe inwoners met een kerkelijke achtergrond ontvangen zo snel mogelijk bezoek
van predikant of ouderling. Hierbij wordt de nieuwe inwoner hartelijk uitgenodigd tot en enigszins wegwijs gemaakt in
de kerkelijke gemeente (een recent kerkblad wordt hierbij afgegeven).
• Doopbezoek. Voorafgaand aan de bediening van de Heilige doop. Dit wordt gedaan door predikant en ouderling (de
ouderling die dan tevens bij de Doopbediening ouderling van dienst is) (Zie 2.3).
• Huwelijksgesprek. Voorafgaand aan een huwelijk, door de predikant (zie 2.5),
• Huwelijksjubilea. Echtparen die een huwelijksjubileum vieren worden (voor zover dat bekend is) op of rond hun ju bileum door de predikant bezocht.
• Ziekenpastoraat. Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant be zocht.
• Ouderenpastoraat. Ouderen worden op of rond hun verjaardag door de predikant bezocht.
• Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood) behoort tot de taak van de predikant. In voorkomende ge vallen kan worden doorverwezen naar professionele hulp.
Beleidsvoornemens
De kerkenraad streeft naar meer regelmaat in het huisbezoek.
Alle leden van de gemeente worden ieder jaar uitgenodigd voor een van de groothuisbezoeken.
De kerkenraad stimuleert het onderlinge pastoraat in de gemeente.

5. Diaconaat
Diaconaat vindt haar oorsprong in het dienstbetoon van de Here Jezus. In navolging van Hem zijn ook Zijn volgelin gen geroepen tot dienst aan de naaste, vooral de naaste in nood.
De diakenen gaan de gemeente voor in de bewustmaking van en het uitvoeren van de diaconale opdracht om vanuit
Gods Woord er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden, waarbij niet alleen de diakenen, maar de gehele gemeente is geroepen tot de dienst der barmhartigheid, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
De diakenen beheren ook de missionaire gelden.
Werkwijze
De diakenen bereiden de vieringen van het Heilig Avondmaal voor en dienen aan de tafel. In de kerkdiensten collec teren zij voor een diaconaal doel, dat vooraf in het kerkblad wordt vermeld en in de dienst afgekondigd.
In overeenstemming met de richtlijnen van de PKN, stelt het college van diakenen jaarlijks een jaarrekening en een
begroting op. Deze worden ter beoordeling en vaststelling voorgelegd aan de kerkenraad, en voor de gemeente ter inza ge neergelegd en op een gemeenteavond toegelicht. Daarna legt de kerkenraad de begrotingen en de jaarrekeningen
voor aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
Diaconale ondersteuning vindt plaats op drie niveaus:
- Plaatselijk: attenties voor zieken en ouderen, kerstfeest voor ouderen, instandhouding van het verenigingsgebouw,
jeugdwerk, evangelisatiewerk.
- Landelijk: H.G.J.B., I.Z.B., G.Z.B., St. 'Christenen voor Israel', Woord & Daad, St. 'De Hoop" St. 'De Herberg'.
- Wereldwijd: Werelddiaconaat, vier of vijf projecten van de G.Z.B.
Beleidsvoornemens
Het financiële beleid van de diaconie is erop gericht het vermogen zo constant mogelijk te houden.
De diaconie participeert samen met onze zustergemeente Bedum in de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
in de gemeente Bedum, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op dit gebied.
Vorming en toerusting. Mogelijk zal gebruik gemaakt worden van het aanbod van het Protestants Dienstencentrum
Groningen/Drenthe. Of van een diaconale cursus van de Theologische Vorming Gemeenteleden.

6. Kerkrentmeesterschap
Uitgangspunt voor het beleid van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente is in de eerste plaats de instandhouding van de verkondiging van het Woord van God, in de hoop dat de Heilige Geest een woonstede zal hebben in onze
gemeente.

Het financiële beleid is erop gericht dat de gemeente in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen die zij
heeft aan de predikantsplaats, de koster, de organisten en de kerk in haar geheel. De werkzaamheden van de kerkvoog dij omvatten het beheer over alle goederen en gelden van de gemeente, alsook de werving van ‘levend geld'.
Werkwijze
Het College van Kerkrentmeesters beheert het Kerkgebouw, het Verenigingsgebouw, de landerijen van de kerk en
het vermogen van de kerk. Zij onderhoudt hiertoe contact met verschillende instanties en banken. Ook draagt zij zorg
voor de verhuur van kerkgebouw en verenigingsgebouw.
Conform de daarvoor gemaakte afspraken in het kader van de combinatie met de Hervormde Gemeente te Bedum,
draagt de Hervormde Gemeente van Onderdendam 1/4 deel van de kosten van de predikantsplaats. Hieronder is ook het
aandeel in de vergoeding van de ambtswoning begrepen.
Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks de Jaarrekening en de begroting op en presenteren die aan de ker kenraad. Deze worden in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad en op een gemeenteavond toegelicht. Daarna legt
de kerkenraad de begrotingen en de jaarrekeningen voor aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
De kerkvoogdij draagt zorg voor het bijhouden van de registers van gemeenteleden, alsmede de Doop-, Lidmatenen Trouwboeken.
Beleidsvoornemens
Voor haar inkomsten is de gemeente te veel afhankelijk van renteopbrengsten en pachten (48%). De inkomsten uit
levend geld (52%) zijn al jaren stabiel. Gemeenteleden zullen gestimuleerd worden meer bij te dragen.

7. Gemeenteopbouw
Centraal in de vorming en toerusting van de gemeente (gemeenteopbouw) staat de zondagse eredienst. Dit is de
plaats waar de gemeente in al haar geledingen samenkomt. Hier wordt het Woord van God verkondigd, wat de basis is
van alle vorming en toerusting.
Daarnaast zijn er ook in de week samenkomsten van gemeenteleden, in allerlei verschillende verbanden, die gericht
zijn op groei in het geloof en de opbouw van de gemeente.
Achtereenvolgens worden hier behandeld: de catechese, het jeugdwerk, de Bijbelkringen, de cursus Theologische
Vorming Gemeenteleden en de overige gemeenteactiviteiten.
Catechese
Op catechisatie worden de jongeren van de gemeente onderwezen over de inhoud van Gods Woord en van het chris telijk geloof. Dit onderwijs ligt in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is gericht op het doen van
openbare belijdenis van het geloof.
De catechese wordt gegeven door de predikant, van september tot Pasen.
Er zijn een drietal leeftijdsgroepen, met voor elke groep passend catechesemateriaal. De jongste groep (12-14 jaar)
wordt vertrouwd gemaakt met de Bijbel. De oudere groepen (15-17 jaar en 18plus) worden ingeleid in Geloof, Gebod en
Gebed (het Apostolicum, de Tien Geboden, het Onze Vader). Hierin speelt de Heidelberger Catechismus ook een rol.
De belijdeniscatechese is bedoeld voor wie zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof. In
één jaar komen de belangrijkste onderwerpen van het geloof aan de orde. Deze kring is ook bedoeld voor anderen die
zich willen verdiepen in het christelijk geloof.
Jeugdwerk

Tienerclub
Samen met onze zustergemeente Bedum hebben wij een tienerclub voor jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. Be geleiden bij hun geloofsontwikkeling, en ruimte bieden waar zij met leeftijdsgenoten kunnen samenzijn is de doelstelling.
Thema-avonden en recreatieve avonden wisselen elkaar daarbij af. Een groep gemeenteleden leidt deze club.
Gespreksgroep 18+
Voor jongeren vanaf 18 jaar is er een gespreksgroep. Hier wordt gesproken over inhoud en praktijk van het christelij ke geloof. Deze avonden zijn bedoeld voor zowel kerkelijk meelevende jongeren, als voor jongeren die op een wat grotere afstand tot het geloof staan, maar hierover wel in gesprek willen gaan. Deze avonden worden geleid door de predikant.
Bijbelkringen
Er zijn maandelijkse kringen voor Bijbelstudie, gebed en ontmoeting. Ieder seizoen wordt een Bijbelgedeelte of een
thema gekozen, in overleg met de deelnemers. Er is een Kring 25plus en een kring 50plus. De Bijbelkringen worden ge leid door de predikant.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
Voor gemeenteleden die zich wat meer in de theologie willen verdiepen, is er de driejarige cursus Theologische Vor ming Gemeenteleden (TVG), die uitgaat van de PKN en die op een aantal plaatsen in ons land gegeven wordt. In Groningen is er een cursus die uitgaat van een aantal gemeenten die zich met het Gereformeerde belijden verwant weten.
Gemeenteactiviteiten.

Gemeenteavond
Eén of twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond wordt vaak een spreker uitgeno digd. Naast een inhoudelijk deel, wordt er op deze avonden ook vanuit de kerkenraad verslag over zaken betreffende
het gemeenteleven.
Gemeentedag
Ieder jaar vindt er op Hemelvaartsdag een gemeentedag plaats, samen met onze zustergemeente in Bedum. Na de
gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde Kerk van Onderdendam is er koffiedrinken, een lunch en een activiteit, gericht
op jong en oud. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Meimarkt
Ieder jaar wordt in mei de meimarkt gehouden. Op het plein rond de kerk zijn er tal van activiteiten, zoals een rom melmarkt, kraampjes met allerlei producten, kinderspelen, vaardigheidsspelen, een poppenkast, en orgelconcerten in de
kerk. Op deze dag is er veel gelegenheid om zowel elkaar als ook bewoners uit het dorp te ontmoeten.
Kerkblad
Samen met Bedum hebben wij het ‘Kerkblad Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam’. In het kerkblad staat
steeds het rooster met de komende diensten, een meditatie, de rubriek 'pastoraat' over het wel en wee in de gemeente,
aankondigingen en verslagen van gemeenteactiviteiten, informatie vanuit de colleges van kerkrentmeesters en vanuit de
diaconie en verder nog allerhande artikelen en gedichten.

8. Zending en evangelisatie
Jezus Christus heeft Zijn gemeente de opdracht gegeven om in de wereld van Hem te getuigen. Zijn Naam is ons ge geven als de enige weg ten leven. Als gemeente willen wij ons hierbij door de Geest laten leiden.
Wij maken onderscheid tussen de verkondiging van Gods Woord wereldwijd (zending. 8.2) en in onze eigen omge ving (evangelisatie 8.3)
Zending
De kerkenraad acht het van groot belang dat de gemeente betrokken is bij het werk van zending. Daarom vragen wij
in de samenkomsten van de gemeente geregeld aandacht voor het werk van zending en bidden wij daarvoor. Wij bren gen het werk van zendingsorganisaties, zoals de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Woord en Daad, Stichting Christe nen voor Israël en World Servants, regelmatig onder de aandacht, onder meer op de gemeenteavond. Daarnaast zame len wij geld in voor het werk van deze organisaties.
Evangelisatie
Christus heeft tot zijn volgelingen gezegd: "Gij zijt het licht der wereld" (Mat. 5:14). Evangelisatie heeft in de eerste
plaats te maken met hoe wij als gemeenteleden ons geloof in ons leven vorm geven.
Daarnaast zoeken we ernaar hoe wij als gemeente kanaal kunnen zijn om het Evangelie van Gods liefde in Jezus
Christus in onze omgeving bekend te maken.
Samen met de Gereformeerde Kerk van Onderdendam, is er een evangelisatiecommissie die een aantal activiteiten
onderneemt, waaronder verspreiding van evangelisatie lectuur, presentie op het dorpsfeest (Scheepsjaogen) met een
boekenstand of anderszins, een kerstviering voor ouderen (samen met de Activiteitencommissie Onderdendam).

