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Moge het geloof waarin we staan 
Hoorbaar worden in ons spreken. 

 
Moge de hoop die leeft in ons hart 

Zichtbaar worden op onze gezichten. 
 

Moge de liefde die ons bezielt 
Tastbaar worden in ons handelen. 

 
(Uit: Kees Pannekoek, het gesprek bij de bron) 

 
Definitieve versie na de fusie per 1 juli 2016 

(op basis van het tweede concept 4 januari 2013) 

  



Inleiding 

 
De Protestantse Gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek is 
fysiek aanwezig in alle vier dorpen die in de naam voorkomen. In deze 
dorpen wordt geprobeerd gemeente te zijn in vieren, omzien naar elkaar, 
de geloofsdialoog en het bieden van religieuze en spirituele verdieping aan 
een ieder die hier open voor staat. 
De combinatie van voorgaande elementen zouden behouden moeten 
blijven omdat deze sinds eeuwen één onlosmakelijke ketting vormen. Het 
verdwijnen van één van de schakels van deze ketting zal het unieke van de 
aanwezigheid van de Protestantse kerk in de vier dorpen aantasten zo niet 
doen verdwijnen. 
De gemeente heeft de missionaire taak om kerkdiensten te houden 
waarin een zingevend en liturgisch niveau is. Hierbij een houvast en 
rustpunt gevend in het leven.  
De pastorale zorg binnen de dorpen - omzien naar elkaar -, het 
geloofsgesprek en zingeving vanuit religie en spiritualiteit zijn hier 
onlosmakelijk mee verbonden. 
 
 

Identiteit en missie 
 
Als gemeente van Christus wordt in de vier dorpen een plek geboden om 
op adem te komen en zich te verbinden met God, om stil te worden en het 
evangelie te horen.  
De gemeente wil een open en laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn 
waar iedereen op zijn of haar eigen manier het geloof kan beleven.  
Ieder mag zich welkom voelen, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele 
voorkeur.  
De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en 
weet zich geworteld in de confessionele en midden-orthodoxe stroming 
waarbij banden worden onderhouden met de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook de dialoog met 
andere stromingen en denominaties als ook de oecumene in de breedste 
zin worden van groot belang geacht. 

 

  



Doelgroep 
 
De kerk is er voor iedereen en God is voor ons allen. Wie men ook is, waar 
men ook vandaan komt, tot welke geloofsgemeenschap men ook behoort 
of tot geen enkele. 
De gemeente wil een brede doelgroep bedienen en daarbij zowel de 
mensen binnen de kerk (van Schildwolde, Overschild, Hellum en 
Noordbroek) als ook buiten de kerk inspireren en houvast geven. Iedereen 
die dit wil moet binnen de gemeente op zoek kunnen naar een eigen 
spirituele identiteit. 
 
 

Gemeente zijn 
 

De gemeente wil houvast bieden op de manier zoals dit al decennia 
gebeurt. Dat gebeurt vooral in de eredienst waar iedereen van harte 
welkom is, waar voor iedereen plek is en waar de uitleg van de 
Bijbelverhalen een belangrijke rol speelt. Het verhaal van God, verbonden 
met het levensverhaal van mensen vandaag wordt als kern gezien. Dat 
gebeurt ook in het alledaagse omzien naar elkaar, oog en oor hebben voor 
elkaars vreugde en verdriet. 
De zondagse kerkdienst is het kloppend hart van de gemeente. Volgens 
een rooster vindt er afwisselend een kerkdienst plaats in één van de vier 
gebouwen die de gemeente rijk is. In alle vier dorpen wordt een 
kerstnachtdienst gehouden. De gedachtenis van de overledenen vindt in 
drie kerken plaats: Schildwolde (ook voor Overschild), Hellum en 
Noordbroek. 
Kringen dienen om met elkaar het gesprek aan te gaan over actuele 
thema’s, die opkomen vanuit het alledaagse leven van mensen en om met 
elkaar te spreken over en lezen in de bijbel. Ook daar waar mensen bij 
elkaar komen om uit te wisselen en met elkaar te delen wat hen 
bezighoudt wordt beschouwd als kerk-zijn. Iedereen wordt hier van harte 
voor uitgenodigd, deel uitmakend van de kerkelijke gemeente of niet. 
Voor predikant en kerkenraadsleden is het belangrijk de samenhang in de 
gemeente en het zicht op de omgeving helder te houden: in omzien naar 
elkaar en een open oor en oog voor de gebeurtenissen in de dorpen. 



Het besef is er niet alleen op deze wereld zijn, maar dat het de opdracht is 
uitnodigend te zijn naar de mensen in de omgeving: missionair gemeente 
zijn in de vier dorpen.  
Bovendien voelt de gemeente zich verbonden met mensen wereldwijd en 
wordt dat zichtbaar gemaakt in projecten van de diakonie, die de 
gemeente bepaalt bij de nood van de wereld, dichtbij en ver weg.  
De gemeente wil een open en gastvrije kerk van Christus zijn waar plaats is 
voor iedereen. Dat betekent zo nu en dan diensten met een wat ander 
karakter en plek voor de kinderen en een open viering van het Heilig 
Avondmaal: iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen.  
De gemeente wil graag een plek zijn waar wordt gesproken met elkaar 
over geloof en leven, over hoe de verbondenheid met God in het 
alledaagse leven ervaren wordt en hoe geleerd kan worden van elkaar.  
Er wordt naar gestreefd als één gemeente met elkaar verbonden te zijn, in 
alle verscheidenheid.  
Van belang is om bekend te zijn in Schildwolde, Overschild, Hellum en 
Noordbroek: present en bekend. 
Binnen de gemeente zijn weinig kinderen en jongeren. De wel aanwezige 
kinderen en jongeren zijn belangrijk en de gemeente wil deze groep graag 
aanspreken en mee laten doen. Hun stem en inbreng zijn van groot 
belang. 
 
 

Omgeving 
 

In Schildwolde zijn ook de Protestantse gemeente in wording Slochteren-
Schildwolde en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk aanwezig. Met de 
Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde wordt samengewerkt in 
clusterverband waarin ook de Hervormde gemeente Kolham participeert. 
De kerk in Schildwolde wordt alleen gebruikt voor kerkelijke activiteiten. 
In Overschild is de gemeente de enige geloofsgemeenschap die fysiek 
aanwezig is. In de kerk van Overschild worden alleen kerkdiensten 
gehouden. Het kerkgebouw is eigendom van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. 
 
 
  



Ook in Hellum en Noordbroek is de gemeente de enige 
geloofsgemeenschap die fysiek aanwezig is.  In beide dorpen is het 
kerkgebouw een soort van publiek gebouw: daar gebeurt van alles en het 
dorp is als geheel zeer betrokken. Eenzelfde betrokkenheid vanuit het 
dorp geldt in Schildwolde voor de Juffertoren. 
 
 

Hoe komt de gemeente vanuit wie zij is tot wie zij wil zijn 
 
Het is belangrijk tot verdere samenwerking te komen met kerken in de 
omgeving om voldoende bestuurskracht te houden en de zondagse 
eredienst en het pastoraat in alle dorpen door te kunnen laten gaan. Voor 
de toekomst wordt (verregaande) samenwerking of zelfs een fusie met 
omliggende gemeenten niet geschuwd en zelfs noodzakelijk geacht.   
Hierbij mag ieder zich verbonden weten in Christus en daarin wat bij 
elkaar versterkt kan worden. Het is belangrijk dat een ieder zichzelf kan 
zijn binnen toekomstige samenwerkingsverbanden en de kerk, zo lang als 
mogelijk is, fysiek in de verschillende dorpen aanwezig kan zijn. 
 
De eigenheid van de vier kernen binnen de gemeente wordt zo goed als 
mogelijk gehandhaafd. Hierbij valt te denken aan de verschillende 
liturgische vormen die worden gebruikt, de vrijzinnigheid die in Hellum en 
Noordbroek aanwezig is, het confessionele kader dat in Schildwolde 
bestaat, de culturele activiteiten in Hellum en Noordbroek, de senioren-
bijeenkomsten (bijvoorbeeld met de kerst) en de rommelmarkt in 
Schildwolde.  
Er wordt gestreefd naar een divers aanbod in erediensten: de liturgie en 
jarenlange tradities van de vier kernen binnen de gemeente verrijken 
elkaar en kunnen goed naast elkaar bestaan. In de bijlage van dit 
beleidsplan staan de gebruikte orde van diensten. 
Hiernaast staat de gemeente open voor vernieuwing zonder daarbij de 
eeuwenoude kerkelijke tradities en vormen volledig achter zich te laten. In 
te zetten vernieuwing vindt plaats naast de traditionele manier van kerk 
zijn en komt niet in de plaats van. Hierdoor kunnen nieuwe groepen aan 
worden gesproken die op zoek zijn naar zingeving, spiritualiteit en religie 
los van de gebaande paden en daarnaast de bestaande groepen hun plek 
houden. 



De intentie is te werken aan verbondenheid met elkaar van de 
gemeenteleden van de vier kernen. 
Wat betreft kinderen en jongeren is er de intentie om hier actief nieuw 
beleid voor te maken waarin de huidige activiteiten worden meegenomen 
en in betrokken. Ontwikkeling van dit beleid en de uitwerking hiervan 
vindt bij voorkeur plaats in samenwerking met gemeenten in de omgeving. 
 
Pastoraat gebeurt vanzelf onder gemeenteleden in Schildwolde, 
Overschild en Hellum, door het pastorale team in Noordbroek en in het 
bijzonder door de predikant. Het pastoraat zal vraaggericht zijn zonder 
daarbij het omzien naar elkaar naar de achtergrond te laten verdwijnen. 
Iedereen in Schildwolde, Overschild, Hellum en Noordbroek (kerkelijk of 
niet) moet aanspraak kunnen maken op pastorale ondersteuning. 

De diaconie richt zich jaarlijks op een aantal projecten die ze in het 
bijzonder onder de aandacht wil brengen om tot meer bewustwording te 
komen en hogere collecteopbrengsten. 
 

 

Werkplan 

1. Samenhang en eigenheid nader verkennen: hoe willen we kerk zijn 
in de vier dorpen en hoe willen we daarnaast samen gemeente 
zijn; 

2. Het concept ‘kerk voor iedereen’ (uit de alinea Doelgroep) verder 
uitwerken. Uitgangspunt: wel ‘kerk voor iedereen’ maar daarbij 
niet grijs en kleurloos zijn en met alle winden meewaaien; 

3. Preekrooster: hoe willen we via de kerkdiensten present zijn in de 
vier dorpen; 

4. Pastoraat; 
5. Gespreksgroepen; 
6. Activiteiten voor kinderen en jongeren; 
7. Missionair kerk-zijn: vieringen op andere momenten en daarnaast 

totaal nieuwe manieren van kerk zijn (bieden van zingeving); 
8. Samenwerking en samengaan met gemeenten in de omgeving.  


