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Beleidsplan Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. 
 

1. Profiel van de gemeente 
De Protestantse gemeente Musselkanaal e.o. (PGMeo) is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen de 
Nederlands Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Musselkanaal.  
 
1.1 Opbouw van de gemeente 
De PGMeo is een gemeente bestaande uit 576 personen, verdeeld in 361 pastorale eenheden. Er 
bestaat nog enige diversiteit in leeftijd, maar het is wel duidelijk dat de gemeente vergrijst. Ruim 70% 
van de gemeente is 45 jaar of ouder en 30% is boven de 70.  
 
Van het totaal aantal leden is de leeftijdsopbouw als volgt:  

 

 
 
1.2 Identiteit en visie 
De PGMeo heeft bij de fusie zowel een identiteit als een visie opgesteld. Zij zijn bedoeld als 
uitgangspunt van het beleid. Met de identiteit geven we aan wie we ten diepste willen zijn als 
gemeente, de visie geeft aan wat ons drijft en waarnaar wij op weg zijn. 
 
Identiteit: 
De PGMeo is een gemeente die voluit een plaatselijke Protestantse Gemeente wil zijn, die belijdt dat 
God trouw is aan ons en dat wij willen groeien in trouw aan Hem. Daarnaast willen we in 
dankbaarheid en verplichting aan Jezus Christus, op Bijbelse gronden gemeente zijn voor elkaar en 
voor de mensen om ons heen. Dit doen wij door samen te vieren, te leren, te zorgen, te dienen en te 
getuigen. 
 
Visie: 
Een open en zorgzame gemeente die zich vierend en lerend schaart rondom het Woord, om van 
daaruit geïnspireerd en met inzet van ieders gaven in woord en daad, het evangelie van Christus 
onderling en in de wereld uit te dragen. 
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1.3 Typering van de gemeente 
Onze gemeente is een actieve gemeente waarin vrijwilligers veel werk verzetten. Op dit moment zijn 
er een aantal vaste activiteiten die door een groep gemeenteleden trouw wordt bezocht.  
We gaan de komende periode aan de slag met het thema ‘Samen aan tafel met de vrucht van de 
Geest’. We hopen dit thema volledig te kunnen integreren in het gehele gemeenteleven, dus zowel 
in de Eredienst als in activiteiten voor zowel jong als oud. Hierover leest u later meer. 
 
Tevens zijn wij op dit moment een gemeente die zoekende is naar hoe wij verder moeten de 
komende jaren. Wij zien dat het aantal vrijwilligers daalt en we hebben te maken met vacatures voor 
ambtsdragers. Anderzijds zien we dat er vanuit de gemeente vraag blijft naar activiteiten en is er een 
roep om samenzijn en meer saamhorigheid. We zoeken naar een oplossing om deze 
tegenstrijdigheden op te lossen. Hoe kunnen we met elkaar weer een levende gemeente worden, 
waarin we samen onze gemeente willen opbouwen? 
 
Wij zijn een gemeente die waarde hecht aan de betrokkenheid van jeugd bij de kerk. Er is een actieve 
groep jongeren die we graag willen vasthouden en waar we verder in willen investeren. Anderzijds 
zien we dat ruim twee derde van de gemeenteleden ouder is dan 45 jaar. We zijn zoekende naar een 
manier om de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden.  
 
De PGMeo is een licht behoudende gemeente. Het in stand houden van de gemeente is een doel op 
zich. Met name de jongere leden vragen om andere muziek dan psalmen, gezangen en andere 
liederen uit het liedboek. Om daaraan tegemoet te komen bestaat de eredienst uit een mix van 
liederen uit het liedboek en opwekkingsliederen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van moderne 
technieken, zoals een beamer en Youtube. Ook zijn er een combo en een cantorij die (op verzoek) 
hun medewerking verlenen aan met name bijzondere diensten zoals thema-, kinder-, doop-, en 
startdiensten. 
 
1.4 Omgeving en context 
De PGMeo heeft verschillende contacten binnen de burgerlijke gemeente en met de andere kerken 
in deze gemeente. Er wordt getracht activiteiten te organiseren die bedoeld zijn om invulling te 
geven aan onze getuigenis in de wereld. Dit gebeurt door middel van een aantal activiteiten vanuit 
de eigen gemeente, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse open dag en door betrokkenheid bij activiteiten 
van het Samen-kerk overleg in de dorpen Musselkanaal en Mussel. 
 
Samen-kerk 
Samen-kerk is de gemeenschap van christelijke kerken in Mussel en Musselkanaal. Vanuit de 
christelijke inspiratie willen we als gezamenlijke kerken groeien in eenheid, onderlinge liefde en 
dienstbetoon. We vieren en leren samen en dragen gezamenlijk het evangelie uit naar onze 
omgeving. Tijdens vergaderingen worden zowel kerkelijke als maatschappelijke vraagstukken 
besproken en worden activiteiten ontplooit in dienst van haar doelstelling. Tevens wordt daartoe 
contact onderhouden met de burgerlijke overheid en diverse maatschappelijke organisaties. 
 
Burgerlijke gemeente 
Er zijn verschillende contacten met de gemeente Stadskanaal, onder andere in het kader van de 
Integrale Dorpsevaluatie Musselkanaal. Momenteel is bijvoorbeeld de Integrale Gebiedsontwikkeling 
Musselkanaal volop in de belangstelling. Daarin zijn vier pijlers, te weten: wonen, economie, sociaal 
en collectieve ruimte. Met name in de pijler sociaal zouden de kerken in Musselkanaal waaronder de 
PGMeo een rol kunnen spelen. Ook in andere zaken zoals armoedebeleid kunnen wij via de Diaconie, 
met de gemeentelijke instanties, een rol spelen. 
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Samenwerkende kerken gemeente Stadskanaal 
In het kader van de hulp aan (de vluchtelingen uit) Ukraïne hebben de kerken uit de burgerlijke 
gemeente Stadskanaal intensief samengewerkt en elkaar beter leren kennen. 
Hieruit is de behoefte ontstaan deze samenwerking voort te zetten, zowel op diaconaal gebied als 
pastoraal. Deze samenwerking (waarin dus alle geloofsgemeenschappen in de gemeente Stadskanaal 
kunnen participeren) is nog in ontwikkeling, maar we hopen hiervan vele vruchten te plukken. 
 
 

2. De PGMeo over 4 jaar 
In de afgelopen jaren, de periode 2019-2022 waar ook het vorige beleidsplan over ging, is er best het 
een en ander veranderd in de gemeente. Als we kort terugblikken zijn we van 2 naar 1 predikant 
gegaan, hebben we als kerkenraad een heel verandertraject doorgemaakt waarbij we van wijkgericht 
pastoraat naar doelgroepenpastoraat gegaan zijn en hebben we de vergaderstructuur van de 
kerkenraad hierop aangepast. Tevens is er afscheid genomen van een kerkgebouw in Mussel. Daar 
komt nog eens bij dat deze veranderingen bijna allemaal zijn doorgevoerd in de bijzondere periode 
van de Coronapandemie.  
 
De periodes van lock-down waren ook voor onze gemeente moeilijk. Elkaar niet zien en geen 
diensten mogen houden in de kerk hebben letterlijk gezorgd voor verwijdering. Maar, het heeft ook 
gezorgd voor nieuwe ontwikkelingen en een andere manier van verbonden zijn. We hebben de 
techniek goed op orde en kunnen diensten streamen van hoge kwaliteit. Ook vrijwilligers en 
ambtsdragers zijn gegroeid in het zoeken naar nieuwe wegen en het anders inrichten van het 
pastoraat hielp daar in sommige gevallen bij. Uiteraard hopen we dat we, met Gods wil, in de 
komende vier jaar niet nog eens deze verwijdering hoeven meemaken.  
 
Met dit nieuwe beleidsplan willen we als gemeente op papier zetten waar we de komende jaren 
onze focus willen neerleggen. Het feit blijft overeind dat we een gemeente zijn die er over vier jaar in 
de eerste plaats gewoon nog wil zijn. Gelukkig zijn leden nog gemotiveerd om zowel financieel als in 
tijd bij te dragen aan het behoud van de kerk, maar we zien wel dat de kerk niet meer die plaats 
inneemt, die zij vroeger innam. Kerk komt niet meer vóór gezin of werk, maar staat op de tweede, of 
een lagere plaats in prioriteit. We zijn als gemeente niet sterk evangeliserend, maar we kijken wel 
meer en meer naar onze rol in de maatschappij. Vanuit Diaconie kunnen we de ontwikkelingen 
rondom schuldhulpmaatje noemen, maar ook Pastoraal gezien ontwikkelen we als het gaat om het 
gesprek met asielzoekers die onze diensten bezoeken.  
 
2.1 Doelstelling en jaarthema 
De doelstelling van onze gemeente was en blijft voor de komende jaren: 
De PGMeo heeft als doel een bloeiende gemeente te zijn, waar gemeenteleden zich met God en 
elkaar verbonden voelen.  
 
Als jaarthema is gekozen voor ‘Samen aan tafel met de vrucht van de Geest’.  
Tijdens de kerkenraadsdag in 2022 hebben we met elkaar gesproken over de Vrucht van de Geest. 
Galaten 5:22 zegt: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." Deze negen onderdelen 
toepassen in ons dagelijks leven, oefenen in deze vaardigheden en met elkaar en onze kinderen 
spreken over hoe God door de Geest in ons werkt. We willen dit laten doorwerken in onze 
persoonlijke groei, maar ook in groeiende samenwerking, gemeenteleven en activiteiten.  
Daarnaast, samen aan tafel; want waar vinden mooie gesprekken vaak plaats? Waar vieren we de 
maaltijd van de Heer? Aan tafel. Samen, met elkaar. Door dit samen te voegen hopen we op goede 
maaltijden, met fijne gesprekken en vele activiteiten waar we van en met elkaar genieten en leren, 
en ons openstellen voor de wereld waarin wij leven. 
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2.2 Jaarplannen  
Al eerder is genoemd dat er veel activiteiten worden georganiseerd. Niet altijd zijn we onderling op 
de hoogte van wat een ander allemaal doet en ook zijn we allen op zoek naar vrijwilligers. 
Verschillende activiteiten hebben verschillende doelgroepen en mede door Corona, de nieuwe 
werkwijze en bijbehorend organigram gaat de organisatie van activiteiten nog niet geroutineerd. 
Daarom hebben we afgesproken te werken met jaarplannen.  
Elke werkgroep maakt zijn eigen plan en dit voegen we samen in een jaaroverzicht van activiteiten. 
Enerzijds voor overzicht, anderzijds om te zien waar gaten vallen in de planning of waar juist veel 
dingen tegelijk georganiseerd worden. Én zodat gemeenteleden en vrijwilligers vroegtijdig weten 
waar ze aan mee kunnen doen, of juist aan mee kunnen helpen. We vatten dit samen in een mooie 
boekje dat ook weer kan worden gedeeld met mensen die nieuw binnenkomen in onze gemeente. 
 
 

3. Financiën 
Onze protestantse gemeente heeft een stevig eigen vermogen. Dit  vermogen is met name 
opgebouwd uit de toegekende waarden aan de gebouwen met daarnaast een royaal spaartegoed. 
Dit is echter geen garantie voor de solvabiliteit. Deze word afgemeten aan de meerjarenbegroting 
van de gemeente en word desgevraagd toegekend door het centraal college behandeling 
beheerszaken van de PKN. 
 
De exploitatierekening laat ook na de afname van 1.7 predikantplaats naar 1 predikant en de sluiting 
van de kerk in Mussel helaas jaarlijks een negatief resultaat zien. Dit betekent dat de jaarlijkse 
uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Daarbij zij opgemerkt dat het uiteindelijke tekort altijd lager 
was dan de begroting de afgelopen 3 jaar heeft aangegeven. Ook voor het komende jaar is een 
negatief resultaat begroot. De tekorten worden aangezuiverd vanuit de spaartegoeden waardoor het 
eigen vermogen jaarlijks terugloopt. Bij ongewijzigd beleid zal de exploitatierekening een negatief 
resultaat blijven houden. 
 
3.1 Geldwerving 
Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden voor het financieel in stand kunnen houden van de 
kerkelijke gemeente. Ook wordt de rondgang voor de Solidariteitskas en de Dankbaarheidscollecte 
gehouden. Daarnaast zijn er inkomsten uit verhuur van zalen en uit acties die gehouden worden om 
de kerkelijke inkomsten te verhogen. De grootste bijdrager is de Actie Removos, echter dit is geen 
vaste waarde meer omdat Removos heeft aangegeven haar werkzaamheden te willen verplaatsen 
naar het buitenland. 
 
Onze gemeente mag zich nog altijd verheugen in spontane giften en donaties van 
(activiteiten)commissies zoals de flessenactie, spekdikkenactie, oude metalen, verjaardagsfonds, en 
de toneelcommissie. Deze donaties worden hoofdzakelijk gebruikt voor onvoorziene en dus niet 
begrootte uitgaven.  Over welke dit zijn word de gemeente regelmatig geïnformeerd. 
 
3.2 Personeel 
De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. heeft 2 kosters in dienst voor respectievelijk 7,2 en 4,8 
uur per week.  
 
3.3 Activiteiten 
Alle werkgroepen en commissies ontvangen het verzoek om jaarlijks hun deelbegroting aan te 
leveren bij het College van Kerkrentmeesters. Indien mogelijk worden de financiële verzoeken 
opgenomen in de grote begroting voor het komende jaar of opgenomen als reservering in het 
onderhoudsplan. 
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3.4 Energie 
Het College van Kerkrentmeesters wil enerzijds graag bijdragen aan een duurzame wereld en 
anderzijds zoekt zij naar rendament voor de spaargelden omdat de spaarrente nog steeds laag is. 
Hiertoe zijn op het dak van “De Binding”(voormalige Harmonie) zonnepanelen geplaatst. 

Vanwege de exorbitante energieprijzen zal verder nagedacht moeten worden over het 

reduceren van het energieverbruik. 

 

4. Communicatie en evaluatie 
Het beleidsplan wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de kerkenraad. Vervolgens wordt het 
vastgestelde beleidsplan voorgelegd aan de gemeente. Dit gebeurt door een aankondiging in het 
kerkblad waarna het beleidsplan twee weken ter inzage ligt bij de scriba. Tevens wordt het 
besproken op de gemeenteavond. Jaarlijks wordt het beleidsplan geëvalueerd in de kerkenraad. 
 
 

5. Werkplannen 
 
5.1 College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak het uitoefenen van het financiële beheer van de 
gemeente. Het College zal zich de komende vier jaar richten op het uitvoeren van het financieel 
beleidsplan en het op orde houden van de financiën. 
 
5.2 College van Diakenen 
Het College van Diakenen heeft als taak: helpen waar geen helper is; zowel financieel als sociaal 
ondersteunend. Naast individuele hulp zamelt de Diaconie gelden in voor projecten in binnen- en 
buitenland. Bovendien is het College verantwoordelijk voor het avondmaal en vooral voor de 
praktische kant van samen gemeente zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in het organiseren van ouderen 
vervoer, maar ook betrokkenheid bij voedselbank, Schuldhulpmaatje en de coördinatie van de 
wijkteams die oren en ogen zijn van de gemeente.  
 
5.3 Werkgroep pastoraat 
De kerntaak van de (doelgroep)ouderlingen is het pastorale opzicht over de gemeente. Dit betekent 
in de praktijk het onderhouden van (pastorale) contacten met de mensen in je doelgroep, die je 
vanuit je ambt zijn toevertrouwd. 
Werken met het thema de vrucht van de Geest is enerzijds uitdagend, maar het geeft ook zeker een 
heleboel mogelijkheden om het geloof en hoe dit tot uiting komt in ons dagelijks leven te verkennen 
en ermee te oefenen. Voor de jeugd en de gezinnen zijn er lessen, boekjes en voorbeelden en ook 
voor de ouderen in de gemeente kunnen deze verschillende onderdelen worden verweven 
gespreksgroepen, het leerhuis.. 
 
5.4 Werkgroep Vieringen 
De werkgroep Vieringen organiseert de speciale diensten en zorgt dat de reguliere diensten kunnen 
plaatsvinden, inclusief de diensten in de verzorgingstehuizen. 
De werkgroep is de afgelopen jaren aangevuld met een aantal enthousiaste vrijwilligers, dus er ligt 
een mooie basis om vanuit te werken. Wel zal het ambt van ouderling Vieringen vacant worden. Er 
ligt dus een taak voor de werkgroep om de nieuwe ouderling goed wegwijs te maken en te 
ondersteunen in zijn of haar taak. 
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5.5 Werkgroep Jeugd  
De werkgroep Jeugd zorgt voor het faciliteren van alle werkzaamheden/activiteiten met betrekking 
tot de gemeenteleden in de leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar. 
Doordat de werkgroep Jeugd een zeer kleine bezetting van 2 personen heeft, wil de ouderling Jeugd 
proberen om de betrokkenheid bij de doelgroep te verhogen door zowel jongeren als ouderen te 
benaderen om zitting te nemen in de werkgroep. In ieder geval zullen de Jeugdontmoetingen en de 
ontmoetingsbende volop gecontinueerd worden. 


