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Vaststelling  

 
Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 8 april 2015 en is vanaf 

deze datum geldig. Na vijf jaar wordt dit beleidsplan geactualiseerd, herzien 

en opnieuw vastgesteld. Indien noodzakelijk kan ook tussentijds een 

herziening plaatsvinden. 

 

 

Willemsoord, 8 april 2015 
 

 

$$$$$$$$$$, R. Logchies (preses) 

 

 

$$$$$$$$$$, H. Bos (scriba) 
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Voorwoord 
  
Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, 
de gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat 
voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen. Tevens vraagt de nieuwe 
Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland van iedere plaatselijke gemeente 
een beleidsplan. 
 
De kerkenraad heeft een commissie benoemd die een voorstel en opzet heeft 
gemaakt voor het nieuwe beleidsplan. Dit nieuwe beleidsplan volgt het oude plan op 
dat vigerend was 2013.  
De opzet van de commissie is besproken en bediscussieerd in de kerkenraad en 
gecommuniceerd met de gemeente. Daarna is het door de kerkenraad vastgesteld 
voor een periode van vijf jaar. 
 
In dit plan vindt u verder een korte beschrijving van de gemeente, van de organisatie 
van de gemeente, de activiteiten en de specifieke activiteiten van de verschillende 
ambten. Telkens worden de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven. De 
gewenste situatie vraagt uiteraard om actie. Jaarlijks zullen de verschillende ambten, 
maar ook de kerkenraad, bekijken of we op koers liggen voor de gewenste situatie 
 
'Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder' zegt het boek Spreuken. Door dit 

beleidsplan hebben we geprobeerd richting te geven voor de weg waarop we willen 

lopen. We blijven in beweging en zijn bewogen door onze grote Inspirator. 

 

Willemsoord, maart 2015 

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente 

Willemsoord-Peperga/Blesdijke, 

 

Henry Bos, ouderling-scriba 

Roelie Herijgers, ouderling-kerkrentmeester 

Henrike Bos, diaken 
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1 Korte beschrijving van de gemeente 

1.1 Onze dorpen 

Willemsoord 

Willemsoord is gelegen in de kop van Overijssel en heeft circa 850 inwoners. De 

buurtschappen Ronde Blesse en De Pol behoren ook tot Willemsoord en samen 

hebben ze circa 1.000 inwoners. 

De geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid geeft Willemsoord een 

opvallend historische status. Een geschiedenis die niet heel ver teruggaat in onze 

jaartelling maar even boeiend als uniek genoemd mag worden, overgoten met een 

koninklijk sausje. Willemsoord dateert van 1820. In dat jaar werd in opdracht van de 

Maatschappij begonnen met de aanleg van wegen en de bouw van de eerste 100 

huizen. Met daarnaast de grote gebouwen zoals de woning voor de onderdirecteur, de 

spinzaal met washok, een woning voor de adjunct-directeur fabriekswezen en de 

school met onderwijzerswoning. De benodigde grond was daarvoor gekocht van 

onder meer Het Heideveld Steenwijkerwold.  

Het eerste kerkgebouw dat in de drie vrije koloniën werd gesticht was bestemd voor 
de joodse kolonisten. Die gezinnen werden in het noordoostelijke deel van de kolonie 
Willemsoord (op De Pol) gehuisvest en dat gebied kreeg in de volksmond de naam 
Jodenhoek. Er werd later (1837) ook een Israëlitisch bijschooltje gebouwd samen met 
een kleine synagoge. In 1860 woonden er nog 24 joodse gezinnen in de kolonie 
Willemsoord. De Nederlands Hervormde kerk aan de Steenwijkerweg in Willemsoord 
werd in januari 1855 ingewijd. 

Na de tweede wereldoorlog, zo eind vijftiger, begin zestiger jaren, kreeg Willemsoord 

een ander gezicht. Tussen Paasloregel en de beek De Reune werd een nieuw 

woonwijkje gebouwd, later gevolgd door de nieuwe woningen in het zuidwesten van 

het dorp. De basisschool moest uitbreiden omdat zij te klein werd om de aanwas van 

leerlingen te kunnen verwerken. Multifunctioneel centrum ’et Koloniehuus’ kwam 

mede dankzij veel vrijwilligerswerk tot stand. 

 

Peperga 

Peperga (Stellingwerfs: Peperge, Fries: Pepergea) is een klein dorp gelegen in de 

zuidoosthoek van Friesland in de gemeente Weststellingwerf. Kenmerkend zijn 

vrijstaande woningen, boerderijen, landerijen, enkele bedrijven en een kerk. Een 

dorpskern ontbreekt. Peperga heeft 90 inwoners en 35 woningen/boerderijen waarvan 

de meeste staan aan de Pepergaweg. Andere straten zijn: Bovenweg, Buitenweg, 

Domeinenweg, Engelsesteeg, Heideweg en Overburen. 

Hoewel men het in eerste instantie zou denken, is de naam niet afkomstig van de 
specerij "peper", om de simpele reden dat men op geen enkele manier een link heeft 
weten te leggen met dit kruid. Peper blijkt in het verleden een volkse benaming voor 
'mattenbies' te zijn geweest, iets dat vroeger een grote betekenis had vanwege het 
veelvuldig gebruik voor bind- en vlechtwerk om stoelen te matten of het vlechten van 
tassen en manden. Dit gewas groeide langs de rivieren, waaronder De Linde, die 
langs Peperga stroomt. 

De bekendste inwoner die Peperga ooit heeft gehad, is Pieter Stuyvesant, ook wel 
bekend als Pieter Poot vanwege zijn houten been. Hij was de stichter van het huidige 
New York en de Bovenwindse Eilanden. Vlak na het viaduct van de snelweg is een 
monument van deze historische figuur te vinden, een zwerfkei waarop het model van 
het schip is gemonteerd waarmee hij Amerika bereikte. Iets verder staat een 
Nederlands Hervormde Kerk uit 1517. Volgens velen één van de mooiste torens in 
Friesland uit die tijd. Door een brand in 1808 is het kerkgebouw achter de toren in 
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1810 herbouwd. De kerk is een aantal jaar geleden in particuliere handen 
gekomen en doet daardoor geen dienst meer. Het gebouw en het reeds niet meer 
aanwezige orgel (is vervangen door een moderner exemplaar) zijn in 1969 tot 
rijksmonument verklaard. Schuin tegenover de kerk stond rond 1600 de pastorie waar 
Pieter Stuyvesant is geboren en een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. In de 
kerk is hij gedoopt door zijn vader die daar destijds predikant was. 
 
Blesdijke 
Blesdijke (Stellingwerfs: Blesdieke) is een dorp in de gemeente Weststellingwerf, 
provincie Friesland. Het ligt ten zuiden van Wolvega, dicht bij de provinciegrens, aan 
de weg tussen De Blesse en Oldemarkt, en telde op 1 januari 2008 487 inwoners. Het 
inwoneraantal ligt door grenswijzigingen veel lager dan vroeger. De Blesse is nu een 
apart dorp, maar was eerder onderdeel van Blesdijke. Over het algemeen wordt 
Stellingwerfs gesproken. 

In 1361 voert de bisschop Jan van Arkel twee maal een strafexpeditie uit in de 
Stellingwerven, wanneer de boeren de opgelegde schattingen niet wensen te betalen. 
Bij de tweede tocht wordt Blesdijke verbrand. In de Nijkspolder boven Blesdijke was in 
de Tweede Wereldoorlog een kamp voor Joodse dwangarbeiders. 

In 1328 stond er al een kerk, die in 1836 ingestort zou zijn. De kerk van nu is in 1843 
gebouwd. Op de gevelsteen in de kerk staat: "In 1843 is deze kerk herbouwd onder 
directie van de kerkvoogden Albert Sents Lenstra, Tiemen Meines de Boer, Gerrit 
Wanders Terwisscha. Waakt en bidt." De kerk is begin deze eeuw overgedaan aan 
een stichting en de kerk wordt gebruikt als multifunctioneel dorpshuis. Vier maal per 
jaar is er nog een kerkdienst in deze kerk.   

 

De Blesse 

De Blesse is een dorp in de gemeente Weststellingwerf, provincie Friesland, ten 
zuidoosten van Wolvega, tussen Steenwijk en Wolvega, aan de snelweg A32 en telt 
anno 2008 meer dan 800 inwoners. 

Van ooit een klein dorpje, ontstaan uit Blesdijke, is De Blesse de afgelopen 60 jaar 
uitgegroeid tot één van de grotere dorpen in Weststellingwerf. De groei heeft ze te 
danken aan de ligging aan de ooit zo belangrijke Rijksstraatweg van Zwolle-
Leeuwarden. Het eerste huis dat er werd gebouwd moet een herberg zijn geweest die 
reizigers onderdak bood. In de richting van Leeuwarden moest men alleen nog het 
riviertje De Linde passeren, wat in de 17e eeuw alleen mogelijk was door middel van 
een veerpont. Pas in 1668 kwam er een brug, nadat de schans van de Lindelinie door 
Munterse soldaten was vernield. 

De naam zou het dorp te danken kunnen hebben aan het riviertje 'Bles', afkomstig van 
de familie 'Van de Bles', die in de 15e eeuw op een boerderij 'De Oude Bles' nabij De 
Eese woonden. Ook zijn er onderzoekers die de naam 'Bles' in verband brengen met 
de betekenis van 'plas'. 

'Bles' stroomde vanuit het 'Noordwoldigerveen', achter Vinkega en Steggerda langs, 
via de rand van De Eese naar 'Knienebargen'. Het laatste gedeelte liep parallel aan de 
Rijksstraatweg, om uiteindelijk uit te mondden in de Linde. Een gedeelte van het oude 
stroompje werd ooit uitgegraven, en kreeg bekendheid onder de naam Blesservaart.  

In De Blesse is een lokaal van de Vereniging van Hervormde Evangelisatie. Hier 
wordt wekelijks een eredienst gehouden. Deze vereniging behoort bij de PKN, maar 
heeft een apart bestuur en eigen verantwoordelijkheid. De leden behoren wel tot onze 
gemeente. 
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1.2 Het kerkgebouw 

De bouw van twee kerken in Willemsoord en Wilhelminaoord alsmede een pastorie in 

dat laatste koloniedorp werd in december 1850 aanbesteed voor totaal 16.200 gulden. 

In de loop van de daarop volgende zomer werden de gebouwen door de aannemer 

opgeleverd. De pastorie voldeed aan het bestek maar het binnenwerk van de kerken 

liet veel te wensen over. Toen de aannemer weigerde een en ander te herstellen, 

werd hij “in rechten aangesproken”. Het geschil sleepte zich enkele jaren voort. 

Uiteindelijk duurde het tot eind 1854 voordat de kerk klaar was en “men draalde niet 

ze in bezit te nemen”, aldus de notulen uit dat jaar. De kerk werd veertien dagen later, 

op de eerste zondag van 1855, ingewijd. 

De kerk was te klein voor alle belangstellenden. “Er waren zoveel hoorders dat velen 

zonder tot hun gewenschte doel te komen huiswaarts moesten keren”, schrijft 

ds. J. Cannegieter in de notulen. Deze predikant uit Frederiksoord leidde de 

bijzondere dienst en preekte uit Jesaja 2, de verzen 2-4. Als slotlied werd Halleluja, 

eeuwig dank en ere, gezang 257, gezongen. 

In 1898 werd de kerk uitgebreid door het bouwen van een catechisatielokaal. Een 

gedenksteen in de muur herinnert aan die gebeurtenis. Overigens kwamen de kosten 

van de bouw geheel voor rekening van de toenmalige predikant ds. A. Troelstra. Hij 

kreeg echter wel enige financiële steun, onder meer van koningin Emma die een gift 

van 100 gulden bijdroeg aan de uitbreiding. 

 

Niet voor niets is in Willemsoord een straat naar hem vernoemd. Ds. H.H. Schipper, 

die op 18 augustus 1901 door het plaatselijke kiescollege werd beroepen. Deze 

predikant kwam over uit Woudenberg en zou ruim dertig jaar aan Willemsoord 

verbonden blijven. Een bijzonder lange periode en de wat oudere generatie praat nog 

steeds over deze bijzondere persoonlijkheid. Een stevige snor sierde zijn markante 

kop in samenhang met een wilde haardos. 

Dominee Schipper verplaatste zich nog al eens per motorfiets door het dorp en dat 

leverde hem de bijnaam “Vliegend Evangelie” op. De zijden van de pandjesjas wijd 

achter zijn rug fladderend en met een motorbril die zijn gezicht beschermde tegen 

“duivelse” snelheden. In de tuin achter de pastorie liet Schipper een koe grazen en hij 

molk het dier ook zelf. Samen met de opbrengst van fruit en groente (dat aan de 

groenteveiling in Steenwijk werd geleverd) waren wat extra inkomsten boven zijn 

schamele loon. Vandaar dat een legaat van 5.000 gulden, dat de Maatschappij in het 

voorjaar van 1909 ontving, uitstekend van pas kwam. De schenker had namelijk 

bepaald dat de hervormde gemeente van Willemsoord uit de renteopbrengst ervan 

jaarlijks 100 gulden zou krijgen “tot verbetering van het predikantstraktement”. In 1926 

is het kerkorgel ingewijd.  

 

Een nieuw kerkorgel werd aangeschaft in 1949. Ds. Riemens, predikant van 1940 tot 

1954, wilde ook het kerkgebouw moderniseren. In een brief aan de gemeenteleden 

schreef hij in 1950 onder meer: “De kalk valt naar beneden, om over de toren maar 

niet te praten. De gordijnen zijn vuile lappen. Er is geen ruimte voor doop, Heilig 

Avondmaal, huwelijksinzegening en er is geen Avondmaalslinnen, geen vast 

doopvont. We noemen alleen een paar van de ergste dingenK” 

In juni 1950 kwam een royale gift van de bijna 100-jarige mevrouw J. A. Sickenga uit 

Wolvega voor de predikant als een geschenk uit de hemel vallen. De 10.000 gulden, 

vrij van schenkingsbelasting, kon besteed worden aan de restauratie. Uiteindelijk werd 

de beukenhouten preekstoel achter uit de kerk gehaald, het doophek verwijderd, de 

dwarsbankjes met deurtjes grotendeels gesloopt en een nieuwe preekstoel met 

liturgisch centrum gecreëerd. Lang niet iedereen was even gelukkig met deze 

'renovatie', maar de meerderheid van kerkenraad en gemeente lieten het toch 
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passeren. Dat gold wat later ook voor het verwijderen van de hoge rug van de 

overgebleven kerkbanken. 

 

En de decennia geleden vanuit Weststellingwerf al voorzichtig aangekaarte fusie met 

de buurgemeente Peperga/Blesdijke kwam er alsnog. Een halve eeuw geleden werd 

er al enkele keren over gesproken. Toen ketste het af, maar rond de recente eeuwwis-

seling was de samenvoeging een feit. Voor beide gemeenten een uitstekende 

oplossing en veel meer dan een kerkelijk verstandshuwelijk. 

 

In de winter van 2006 werd de kerk opnieuw gerestaureerd. Er kwam een oude 

preekstoel uit een gesloopte kerk uit Zeeland op de plaats van de 'moderne preek-

stoel' van de jaren '50 van de vorige eeuw.  De oude plavuizen vloer werd in ere 

hersteld en de stoffering en het schilderwerk werden grondig aangepakt.  

 

1.3 De kerkelijke gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

De kern van ons gemeente-zijn is ons geloof in de God van Israël en van Jezus 
Christus. Als Protestantse Gemeente willen we een gemeente zijn die dit geloof 
uitdraagt. Dat betekent een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. 
Iedereen die op zoek is naar spiritualiteit en die op een of andere manier wil meedoen 
aan onze activiteiten, is welkom ongeacht kerkelijke achtergrond.  
 
Wij willen zoekende mensen een spiritueel ‘thuis’ bieden, voor kortere of langere tijd. 
Een plaats waar mensen met hun vragen kunnen komen, hun geloof beleven of tot 
rust kunnen komen. 
 
We maken een spirituele trektocht met het geloof als basis. We willen een plaats 
bieden waar mensen inspiratie opdoen om God te leren kennen.  
Wij willen dat onze kerk een plaats is waar religie, cultuur en maatschappij 
bij elkaar komen.  
 
Een open kerk leent zich niet voor alles. Ook niet als die alleen verhuurd wordt en wij 
als kerkelijke gemeenschap verder niets met de activiteit van doen hebben. Er moet 
respect zijn voor het gebouw als kerk en de religieuze achtergrond die daarmee 
gepaard gaat. 
Om een ‘open kerk’ te realiseren zijn veel mensen nodig. Mensen worden uitgenodigd 
om hun talenten in te zetten. Gelukkig zijn velen reeds actief op allerlei manieren. Zo 
vormen we een gemeenschap waardoor we deel van elkaars levensverhaal worden. 
 

Medio 2001 zijn de toenmalige hervormde gemeente Peperga/Blesdijke en de 

hervormde gemeente Willemsoord de weg gezamenlijk verder gegaan. Samen zijn we 

in goed overleg gekomen tot één gemeente, waar we respect hebben voor elkaars 

achtergrond en een gemeenschappelijke toekomst hebben bepaald. 

 

In Willemsoord is iedere zondagmorgen dienst. De diensten beginnen meestal om 

9.30 uur. In Blesdijke wordt vier maal per jaar een avond- of ochtenddienst gehouden. 

De kerk van Blesdijke wordt beheerd door een stichting van dorpbelang Blesdijke. 

Ook wordt vier maal per jaar een jeugddienst gehouden. Daarnaast worden er 

bijzondere diensten gevierd. Naast natuurlijk de hoogtijdagen zijn dit de start- en 

bloemenzondag, zondagsschooldienst, schoenendoosdienst, bid- en dankdag, 

waaraan de bijzondere diensten commissie in een aantal gevallen haar medewerking 

verleent. 

 

Het aantal kerkgangers is ca. 40 personen in een 'gewone' zondagse eredienst. In 

bijlage 1 is een samenstelling van onze gemeente weergegeven. 
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2 Wat is ons profiel en onze missie  

2.1 Profiel 

De Protestantse Kerk in Nederland is vanouds een presbyteriaal-synodale kerk, met 
een sterk accent op de woordverkondiging op basis van de belijdenisgeschriften. De 
laatste decennia hebben de kerken die in de Protestantse Kerk gefuseerd zijn een 
veranderingsproces doorgemaakt: er is een sterke nadruk op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de gemeenteleden, verschillen in geloofsopvattingen worden steeds meer 
zichtbaar. In hoofdlijnen kennen we twee organisatievormen van gemeenten: de 
geografische en de mentale. En we kennen gemeenten in allerlei soorten en maten. 
De PKN  onderscheidt zes profielen. 
 

1. Het oecumenisch-apostolaire of diaconale profiel. Vooral zichtbaar in 
steden. De kerk is er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, 
gerechtigheid en vrede. Kernwoorden in dit model zijn: openheid, vrijheid, 
dienstbaarheid en solidariteit. 

2. Het klassiek-gereformeerde profiel. Centraal staat de woordverkondiging. 
Het Woord laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij 
daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus. Er is veel aandacht 
voor het pastoraat. Ook de heiliging van het leven is belangrijk: de geboden 
als leefregel. 

3. Het evangelische profiel. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en 
wedergeboorte. Uitgangspunt voor het dagelijks leven is de persoonlijke 
relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus. Er is veel aandacht voor 
bijbelstudie en ontmoeting in zogenaamde groeigroepen. De nadruk ligt op 
het ‘ambt van alle gelovigen’. 

4. Het conciliaire profiel. De kerk is een zoekgemeenschap. Deze staat een 
open en plurale leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie 
en dialoog. Geloven als zoektocht. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, 
zoals ook de bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende 
geloofsgetuigenissen. 

5. Het liturgisch profiel. De viering staat in dit model centraal. De werkwoorden 
vieren-leren-dienen-delen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in 
deze volgorde. Er is veel aandacht voor de functie van het kerkgebouw. 

6. Het profiel ‘Kerk met een aanbod’. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor 
(kern)leden, maar ook voor buitenstaanders. De behoeften van mensen 
worden serieus genomen en in verband gebracht met het evangelie, onder 
meer door aandacht voor het kerkelijk jaar. Dat betekent begeleiding bij 
overgangs- en crisissituaties, aandacht voor het zoeken naar zingeving en 
overdragen van normen en waarden. 

 
De gemeente Willemsoord wordt gekarakteriseerd door zowel conciliaire als het litur-
gisch profiel. Onze gemeente is een veelkleurige gemeente waar ruimte is voor vele 
denkrichtingen en meningen. Ieder mens is uniek en geloven is een persoonlijke zoek-
tocht met Gods Woord als bron. De kerkdienst is voor ons belangrijk. Samen vieren, 
beleven én bewogen zijn met hen, die dichtbij of veraf onze hulp nodig hebben. 

2.2 Missie 

De Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke, maakt deel uit van de 
wereldwijde christelijke kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Zij is een geroepen 
gemeenschap in Jezus Christus om in de verwachting van de komst van Gods 
Koninkrijk te leven. 
Zij laat zich steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit 
heden en verleden, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. 
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De christelijke gemeenschap is een open huis waar mensen worden 
uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht 
afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur. 
We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen, leerbijeenkomsten en 
zorg, Jezus Christus zichtbaar wordt als de levende. 
 
Wij verstaan het daarom als onze roeping om: 

• een gemeente te zijn die open is, gastvrij en naar buiten gericht; 

• een gemeente te zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen 
participeren; 

• een missionaire en diaconale gemeente te zijn die met woord en daad getuigt 
van het evangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid. 

 
Wij geven uitvoering aan onze missie: 
 
Als gastvrije kerk: 

• Openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en 
geloofsbelevingen binnen de christelijke traditie. 

• Goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid. 

• Pastoraat is een opdracht van de hele gemeente. 
 
Door het vieren: 

• Samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de 
sacramenten. 

• Zorg voor liturgie en verscheidenheid. 

• Ruime plaats voor iedereen van jong tot oud. 
 
Door het leren: 

• Leren wat Gods Woord ons te zeggen heeft. 

• Leren is een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente. 

• Leren gebeurt in: diensten, (groot)huisbezoeken, provider en 
gespreksgroepen. 

 
Door het dienen: 

• Zorg voor en omzien naar elkaar, binnen onze gemeente maar ook 
daarbuiten. 

• Steun verlenen waar nood is, wereldwijd, maar ook dichtbij. 

 

 



 

 

 

 

 1 maart 2015   Beleidsplan 2015-2019  
 beleidsplan 2015-2019.doc Protestantse gemeente  Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

   

 

 blad 13 van 32 

  

 

3 Beschrijving organisatie van de gemeente 

De protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke maakt deel uit van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Op het moment van schrijven is de gemeente nog 
een protestantse gemeente in wording. Verwacht wordt dat dit proces begin 2009 
wordt afgerond. 

3.1 Bestuurlijk 

De kerkenraad heeft, onder andere, tot taak de zorg voor de dienst van Woord en sa-
cramenten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld. Ze 
wordt geacht de gemeenschap van de kerk en haar omgeving te bevorderen. Zij heeft 
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. 
Om dit te kunnen doen bestaat de kerkenraad uit een predikant, ouderlingen en 
diakenen. 
De ouderlingen zijn onderverdeeld in wijkouderlingen en ouderlingen die lid zijn van 
het College van Kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er diakenen. 
De kerkenraad bestaat uit twaalf ambtsdragers en een predikant. De ambtsdragers 
zijn onderverdeeld in vier ouderlingen, vier diakenen en vier ouderling-kerkrentmeesters. 
De voorzitter en scriba van de kerkenraad worden gekozen uit de ambtsdragers van 
de kerkenraad. 
Uit de ambtsdragers wordt een moderamen gevormd. Deze bestaat minimaal uit de 
voorzitter, scriba en assessor, zodanig dat alle ambten zijn vertegenwoordigd. De 
verantwoordelijkheden en taken van de ambtsdragers worden verder op in dit plan 
beschreven. 
De kerkenraad komt meestal elf maal per jaar bijeen. Van de vergaderingen wordt een 
schriftelijk verslag gemaakt.  

3.2 Betaalde medewerkers 

Functie Aangestuurd door/contact Taak 

Predikant Kerkenraad Predikant 

Koster Kerkrentmeesters Kerkgebouw geschikt maken en 
houden voor erediensten en andere 
activiteiten; gastvrouw 

Organist Kerkrentmeesters Muzikale begeleiding erediensten en 
een bijdrage leveren aan de liturgie 

Administrateur Kerkrentmeesters Financiële administratie 

3.3 De gemeente in wijder verband 

De Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke is georganiseerd in 
grotere verbanden binnen de PKN in de classis Kampen. We maken deel uit van de 
Raad van Kerken van Steenwijk e.o.  

3.4 Communicatie 

De communicatie binnen de Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke 
en naar buiten toe vindt plaats door middel van het Hervormd Zondagsblad (versprei-
dingsgebied oude ring Vollenhove), ons blad 'De Regenboog' en persberichten in 
plaatselijke en regionale media. De Regenboog heeft een redactie van twee personen 
en verschijnt zes keer per jaar. Het blad wordt verspreid onder alle leden en 
belangstellenden. De wekelijkse diensten en dienstdoende predikanten worden 
vermeld in lokale en regionale media. 
Iedere zomer wordt er met de kerken in de wijde omgeving een reactiekrant gemaakt 
die verspreid wordt op verblijfsrecreatielocaties. 
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4 Het gemeente-zijn 

4.1 Huidige situatie 

Wij zijn een gemeente die zich baseert op het evangelie van Jezus Christus, waar 
begrip is voor verschillende opvattingen en waar naar deze opvattingen geluisterd 
wordt. 
Er is in principe iedere zondag om 9.30 uur een kerkdienst. Bij iedere dienst ontvangt 
een kerkenraadslid de bezoekers aan de deur. De kerkdiensten worden op een 
cassetterecorder opgenomen. Deze wordt door een vrijwilliger bij bejaarden en zieken 
gebracht. Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om 
elkaar te begroeten bij een kopje koffie of thee. 

 

4.2 Gewenste situatie 

Wij willen een open, gastvrije kerk zijn. Wij proberen een gemeente te zijn waar 
iedereen zich thuis voelt. Niemand mag zich buitengesloten voelen. 
Wij willen geen onnodige drempels opwerpen met regels en voorschriften. Als 
gemeente proberen we er ook te zijn voor mensen die niet actief meeleven, maar op 
bepaalde momenten toch een beroep op ons doen, zoals bij overlijden, maar ook bij 
doop en huwelijk. 
 
We willen een actieve gemeente zijn, die, geïnspireerd door het Woord, handelt en 
deel uitmaakt van de wereld waarin wij leven. Wij proberen als gemeente te laten zien 
wat ons beweegt en wat wij doen. 
We willen er zijn voor mensen in nood, door middel van een luisterend oor en een 
helpende hand. 
 
We willen goede informatie verstrekken, zowel naar binnen als naar buiten, zodat men 
weet wat er in de gemeente gebeurt. 

 

4.3 Verbeter/aandachtspunten 

• Meer aandacht voor mensen die voor het eerst in onze kerk zijn of mensen 
die zich nog onwennig voelen door ze bijvoorbeeld aan te spreken, ze uit te 
nodigen of ze te betrekken bij activiteiten. 

• Zoeken naar vormen van betrokkenheid voor mensen die geen kerkdiensten 
bezoeken. 

• De informatievoorziening naar gemeenteleden en mensen erbuiten op peil 
houden zodat men op de hoogte is en blijft van de activiteiten van de 
gemeente. 
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5 De erediensten 

5.1 Huidige situatie 

De erediensten kennen min of meer een vaste liturgische opzet. We volgen meestal 
het Oecumenisch Leesrooster. Soms is er een thematische prekenserie. In de 
erediensten wordt ook aandacht besteed aan het gebeuren in de wereld in de 
gebeden en in de prediking. Voor bijzondere diensten wordt een aparte liturgie 
samengesteld en wordt er een orde van dienst gedrukt. Dit geeft mede de 
mogelijkheid om liederen uit verschillende bronnen te gebruiken. 
 
De gemeenteleden worden, naast het meezingen van de liederen, betrokken bij 
bijzondere erediensten door de bemoediging en groet in wisselspraak met de 
voorganger uit te spreken. Het Kyrië-gebed wordt soms door de gemeente 
beantwoord met het zingen van een lied. Het 'Onze Vader' wordt ter afsluiting van de 
voorbeden gezamenlijk uitgesproken. Regelmatig verleent het jongerenkoor ‘True 
Spirit’ of andere groep medewerking aan de dienst. 
 
Voor de kinderen is er zondagsschool tijdens de dienst. Tijdens feestdagen en in de 
vakanties is er geen zondagsschool maar kindernevendienst. Er zijn vijf kinderen op 
de zondagsschool. Wekelijks komen hiervan tussen de drie en vijf kinderen in 
wisselende samenstelling. Voor kinderen tot vier jaar is er tijdens de kerkdienst 
kinderopvang. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er vier keer per jaar een jeugddienst. De 
jongeren vanaf 18 jaar participeren niet of nauwelijks in de erediensten. 
De gemeente maakt gebruik van de diensten van vier organisten, die bij toerbeurt de 
muzikale begeleiding van de erediensten verzorgen. 

 

5.2 Gewenste situatie 

• De huidige situatie is basis voor de toekomst. 

• Participatie van gemeenteleden in de eredienst zal met mate toegepast 
worden. 



 

 

 

 

 1 maart 2015   Beleidsplan 2015-2019  
 beleidsplan 2015-2019.doc Protestantse gemeente  Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

   

 

 blad 18 van 32 

  

 

 

 



 

 

 

 

 1 maart 2015   Beleidsplan 2015-2019  
 beleidsplan 2015-2019.doc Protestantse gemeente  Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

   

 

 blad 19 van 32 

  

 

6 Pastoraat 

6.1 Gemeentepastoraat 

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Artikel V, lid 3 staat dat de 
ouderlingen in het bijzonder geroepen zijn tot: 
 

• De zorg voor de gemeente als gemeenschap. 
Dit is heel breed; wij denken onder meer aan alert inspelen op signalen uit de 
gemeente; speciale verantwoordelijkheid om naar de gemeenteleden om te 
zien en het omzien naar elkaar binnen de gemeente te bevorderen; het 
(samen met de predikant) uitdenken en voorbereiden van allerlei activiteiten, 
waaronder groothuisbezoek; Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor 
de bediening van Woord en sacramenten. Regelmatige evaluatie binnen het 
pastoraat van de gang van zaken tijdens de wekelijkse en bijzondere 
kerkdiensten. 

 

• De herderlijke zorg en het opzicht. 
Voor het bezoek kunnen er verschillende aanleidingen zijn. Bij ‘opzicht’ 
denken wij aan het bewaken van een respectvolle houding ten opzichte van 
elkaar en van ieders geloofsbeleving. 

 

• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en 
missionaire roeping.  
Hieronder verstaan wij het bedenken en initiëren van activiteiten, waaronder 
gespreksgroepen e.d. Bij de missionaire roeping denken wij aan activiteiten 
‘naar buiten toe’: bevorderen van de toegankelijkheid / openheid van de kerk.  

 

6.1.1 Huidige situatie 

In het pastoraat hebben zitting: 

• predikant 

• ouderlingen 
 
Bij het pastoraat is er ondersteuning van de Protestantse Gemeente Dienst (PGD). De 
mensen van de PGD helpen het pastoraat met bezoekwerk 
. 
Bij bezoekwerk van het pastoraat en PGD onderscheiden we verschillende 
categorieën: 

• Nieuw-ingekomenen: De nieuw-ingekomenen worden bezocht door de 
wijkouderling of predikant en krijgen informatie over onze gemeente en 'De 
Regenboog'.  

• Ouderen: voor deze categorie is bezoek op maat georganiseerd. Predikant, 
ouderlingen en PGD bepalen afhankelijk van vraag en noodzaak het bezoek.   

• Bij ernstige ziekte en bij overlijden is er begeleiding door de predikant en 
ouderlingen. 

• Wanneer er speciale gelegenheden zijn, zoals een geboorte, jubileum, 
examen, of bij een minder ernstige ziekte: proberen de predikant, ouderlingen 
en HGD daarvan op de hoogte te raken. De HGD zal er namens de kerk 
d.m.v. een bloemetje of een presentje of bezoekje aandacht aan schenken.  

• De mensen van de PGD brengen ook een verjaardagsbloemetje bij mensen 
van 80 jaar en ouder. 
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De kerkenraad ziet het niet als taak van de dominee en/of de ouderlingen om 
alle ingeschreven leden (geboorteleden, doopleden en lidmaten) met een zekere 
regelmaat te bezoeken. Het wordt, zeker door de jongere generatie, ook niet van de 
kerk verwacht. Tegenwoordig zijn mensen mondig genoeg om zelf contact te zoeken 
voor een pastoraal gesprek. Daarnaast zijn er verschillende andere kanalen, bijvoor-
beeld ouderenbezoek, wijkcontactpersonen, of de informele betrokkenheid van 
gemeenteleden onderling, die signalen kunnen doorgeven over de behoefte aan 
speciale pastorale zorg door het pastoraat of PGD. 
 
Het pastoraat heeft als taak voor ieder seizoen (september t/m Pasen) ideeën te 
verzamelen voor de toerusting. Deze kunnen, na bespreking hiervan in de 
kerkenraad, worden georganiseerd. Uiteraard kunnen er ook tussentijds activiteiten op 
het gebied van vorming en toerusting worden georganiseerd.  
 
Als er bijzondere diensten zijn leidt de dienstdoende ouderling de bijzondere 
dienstencommissie en komt samen met de predikant tot de invulling van deze dienst.  
 
 

6.1.2 Gewenste situatie 

• De administratie van leden moet kloppen; te vaak zijn er onjuistheden (SMRA-
systeem). Voortdurend moet dit onder de aandacht zijn van de ouderlingen, 
predikant en administrateur. 

• Hoe komen we in contact met de ingeschreven leden? Hoe komen we 
erachter wat mensen willen (en kunnen)? Er is geen standaard aanpak. 
Vinger aan de pols houden is belangrijk. 

• PGD goed blijven inzetten in het gemeentewerk. 

• Onderzoeken aan welke vormen van ontmoeting (gespreksgroepen, 
winterwerkactiviteiten) er behoefte is en hieraan gevolg geven. 

 

6.2 Jeugd- en jongerenwerk 

De doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk is het bezig zijn met zingeving vanuit 
een kerkelijk perspectief. Hierbij is ook veel ruimte naar en voor andere 
maatschappelijke, sociale elementen. Praten en overdragen van waarden is daarbij 
belangrijk. Als aanspreekpunt is daarvoor de jeugdouderling. Deze wordt ondersteund 
door een aantal gemeenteleden. 
 

6.2.1  De geledingen van het jeugd- en jongerenwerk 

• oppas, 0-4 jaar 
Gezien de leeftijd van de doelgroep is oppassen de eerste doelstelling. Aan 
de oudste kinderen kan de leiding eenvoudige Bijbelverhalen vertellen.  
 

• zondagsschool, 4-12 jaar 
Op kinderen afgestemde verhalen en projecten behandelen en waar mogelijk 
samenwerking met de kerkdiensten zoeken. 

 

• kindernevendienst, 4-12 jaar 
De doelstelling is tijdens vakantie en hoogtijdagen zorgen voor een overdracht 
van een begrijpelijk bijbelverhaal, afgestemd op de leeftijdscategorie. 
 

• jeugddiensten, 12-25 jaar 
De doelstelling van de jeugddiensten is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de jongeren. Aan de jongeren wordt vooral ruimte 
geboden voor hun verhaal, vragen en ideeën. 
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• provider, 12-16 jaar 
Provider is keuzecatechese in samenwerking met de kerken in Steenwijk en 
Steenwijkerwold en een methode waarbij een aantal kortlopende thema's aan 
de orde komen. De thema's op verschillende momenten gepland en op 
verschillende locaties gepland, zodat iedereen kan komen.  
 

6.2.2 Huidige situatie 

Zowel de oppas als de zondagsschool/kindernevendienst is er iedere zondag. De 
jeugddiensten worden verdeeld over het jaar gehouden en voorbereid door de 
jeugddienstcommissie in samenspraak met de jongeren  
 

6.2.3 Gewenste situatie 

• Voor alle geledingen geldt dat de ruimten qua inrichting en gebruik geschikt 
moeten zijn voor jongeren. 

• De jeugd moet onze belangstelling blijven houden en voluit deel uitmaken van 
de gemeente.  
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7 Diaconie 

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Artikel V, lid 3 staat dat de 
diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot: 

• de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven, 

• de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 

• de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 

• en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente van diaconale aard. 

 

7.1 Huidige situatie 

Avondmaal 
Vindt vier keer per jaar plaats, waarbij twee diakenen de predikant behulpzaam zijn. 
 
Collectes 
Van de twee collectes, die tijdens de kerkdienst worden gehouden, is de eerste steeds 
bestemd voor de diaconie. De kerkenraad stelt jaarlijks het deurcollecterooster vast. 
Een deel daarvan wordt door “KerkInActie”, de landelijke diaconie van de protestantse 
kerk, aanbevolen aan de plaatselijke diaconieën. Deze aanbeveling wordt meestal 
overgenomen. Voor het overige mag de diaconie zelf bepalen aan welke doelen de 
collecteopbrengsten worden besteed. We hebben een aantal vaste, deels regionale, 
collectebestemmingen, bijvoorbeeld, het streekverband en het Roosevelthuis. 
Gemeenteleden, die zelf een suggestie willen doen voor een diaconale collectebe-
stemming, worden van harte daartoe uitgenodigd. Door veel stichtingen en instanties 
wordt om geldelijke steun gevraagd. De hoogte van de bijdragen is afhankelijk van het 
belang dat de diaconie aan de aanvragers toekent. 
 
Het ‘opnemen’ van de kerkdienst 
De diaconie is verantwoordelijk voor het opnemen van de zondagse eredienst op een 
cassettebandje. Dit bandje wordt door vrijwilligers bij ouderen en/of zieken gebracht, 
die daar om verzoeken. 
De geluidsinstallatie in de kerk valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 
 
Ouderen- en ziekenzorg 
Wekelijks wordt een bloemengroet vanuit de kerk ter bemoediging gebracht bij een 
gemeentelid of een inwoner van onze dorpen. Daarnaast worden er met Pasen en 
Kerst (bloemen)groeten ter bemoediging bij zieken en ouderen in onze dorpen 
gebracht. 
 
PGD (Protestantse Gemeente Dienst) en vrijwilligers 
De benodigde financiële middelen voor het werk van de PGD komen voor rekening 
van de diaconie. Bij ouderen boven de 75 jaar wordt het tweemaandelijkse blad De 
Elisabethbode bezorgd door de PGD en vrijwilligers. 
 
Regiocontact 
De diaconieën in de regio komen drie keer per jaar bijeen voor onderlinge uitwisseling. 
In samenwerking wordt een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis te 
Doorn voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. 
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Boekhouding 
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collecten, giften, pacht en rente. Uiteraard 
houden wij onze inkomsten en uitgaven zorgvuldig bij, en leggen wij daarover 
verantwoording af aan de kerkenraad middels het overleggen van de jaarstukken. De 
financiële stukken liggen jaarlijks ter inzage voor de gemeente. Mocht u vragen 
hebben over de besteding van onze inkomsten, dan kunt u ons altijd daarover 
aanspreken. 
 

7.2 Gewenste situatie 

• Huidige beleid en uitvoering minimaal op peil houden. 

• Voldoende diakenen behouden. 

• Meer invulling geven aan het zendingswerk door het organiseren van 
minimaal 1 zendingszondag per jaar. 

• Bewustwording van en betrokkenheid bij zendingsprojecten vergroten. Dit kan 
door meer aandacht in De Regenboog 

• Ouderenwerk uitbreiden. Dit kan door bijvoorbeeld het organiseren van een 
gezamenlijke maaltijd. 
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8 College van Kerkrentmeesters 

Artikel V van de Kerkorde van de Protestanse Kerk in Nederland vermeldt naast de 

pastorale taak van de ouderlingen, de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente voor zover van niet-diaconale aard. Deze taak is 

uitgewerkt in Ordinantie 11, artikel 2 punt 7, waar staat dat het college van 

kerkrentmeesters tot taak heeft: 

a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de gemeente door:  

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de 

begroting en de jaarrekening van de gemeente; 

- het zorgdragen voor de geldwerving; 

- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de 

eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; 

en voorts: 

b. het beheren van de goederen van de gemeente; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, 

personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die 

krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-
diaconaal terrein; 

e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en 
ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in 
dienst van de gemeente werkzaam is; 

f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het 
belijdenisboek en -indien aanwezig – het trouwboek; 

g. het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. het beheren van de verzekeringspolissen. 

8.1 Huidige situatie 

Het college van kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters (cvk) kent verschillende functies, die onder de leden 

is verdeeld. Een kerkrentmeester is belast met het bijhouden van de ledengegevens. 

De administrerend ouderling-kerkrentmeester verzorgt het secretariaat en stuurt de 

administratie aan. Tevens is een college-lid verantwoordelijk voor de administratie en 

het beheer van de begraafplaatsen. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die beheer en 

onderhoud uitvoeren. 

 

Geldwerving 

De geldmiddelen worden verkregen uit vrijwillige bijdragen, collecten in kerkdiensten 

voor zowel het plaatselijke kerkenwerk als bijvoorbeeld het restauratiefonds en 

orgelfonds en bijdragen voor het solidariteitsfonds. In 2015 werd voor de actie 

Kerkbalans ruim. 23.200 euro toegezegd; dit was iets meer dan de toezeggingen die 

wij voor 2014 ontvingen. 

 

Financieel beheer 

De rekening van baten en lasten van de gemeente vertoont de laatste jaren een 

positief resultaat. Aan de batenkant vormen de inkomsten uit pacht, rentebaten samen 

met de onder geldwerving genoemde posten de belangrijkste inkomstenbronnen. Aan 

de lastenkant zijn vooral de personeelskosten (predikant, koster en organisten) 

alsmede de lasten van de gebouwen (kerk, lokaal en pastorie) aanzienlijke posten. De 

financiële positie mag gezond genoemd worden.  
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De administratie is in handen van een vrijwilliger uit de gemeente. De loonadmini-

stratie en de controle is uitbesteed aan het Kerkelijk Bureau Twente. Zij stellen tevens 

de jaarrekening op. De begroting wordt door het cvk opgesteld. Zowel jaarrekening als 

begroting worden door de kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd. Tevens worden zij 

tijdens een gemeenteavond behandeld en ter inzage gelegd. 

8.1.1 Beheer van onroerende zaken 

De kerk 

Regelmatig wordt de kerk door de Monumentenwacht gecontroleerd. Op basis van 
hun bevindingen en adviezen wordt door het cvk een plan van aanpak opgesteld. 
Onderhoud wordt waar mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Achter de kerk bevindt 
zich het in 1998 vernieuwde “lokaal”. Dit gebouw bestaat uit de consistorie, twee 
zalen, een keuken en een toiletgroep. Gezien de goede staat zal groot onderhoud 
voorlopig niet nodig zijn. 
De kerkgebouwen in Peperga en Blesdijke zijn na de fusie in 2001 afgestoten. De 
kerk in Peperga is verkocht aan een particulier die het gebouw exploiteert als 
concert/expositieruimte, tevens kan de kerk dienst doen als trouwlocatie. De kerk in 
Blesdijke is nu in handen van een stichting welke onderdeel is van het plaatselijk 
dorpsbelang. Zij hebben de kerk geschikt gemaakt voor meerdere functies.  
 
De pastorie 
De pastorie bevindt zich naast de kerk op het perceel bekend als Steenwijkerweg 159. 
Dit pand is beschikbaar voor de predikant en zijn/haar gezin. In 2011 heeft er groot 
onderhoud plaatsgevonden voordat de huidige predikant het pand betrok. Behoudens 
onverwachte zaken wordt er voorlopig geen onderhoud verwacht. 
 
Overige onroerende zaken 
De gemeente bezit grond rond de drie eerdergenoemde kerkgebouwen. In 
Willemsoord ligt achter de kerk een perceel grond groot 2.14.70 ha. Dit perceel is 
uitgegeven in reguliere pacht voor 6 jaar. Voor en naast de kerk is, onder de bomen, 
ruimte waar geparkeerd kan worden. De bomen zijn zowel inlandse (zomereik) als 
Amerikaanse eiken. De laatste genoemde soort zorgt voor overlast en schade, met 
name door vallend dood hout. Er zal een plan van aanpak opgesteld worden om deze 
bomen te kappen en eventueel te vervangen. Naast de kerk wordt nog een stukje 
grond gebruikt als moestuin door enkele gemeenteleden; tevens bevindt zich hier de 
opslag voor gemaaid gras en gevallen blad. In Willemsoord is bij de kerk geen 
kerkhof. Deze bevindt zich elders in het dorp en is in eigendom van de plaatselijke 
begrafenisvereniging. In Peperga ligt rond de kerk het kerkhof. De eigenaar van de 
kerk heeft hierover recht van overpad. Achter de kerk ligt een klein perceel groot 
0.39.60 ha. Dit is bedoeld voor toekomstige uitbreiding van het kerkhof. Voorlopig zal 
dit echter nog niet aan de orde zijn en zolang is de grond daarom verpacht. In 
Blesdijke ligt rond de kerk eveneens het kerkhof. Voor de kerk ligt een “brink” welke 
wordt gebruikt als parkeergelegenheid. De stichting die de kerk in beheer heeft, heeft 
de parkeerplaats van bestrating voorzien en zal tevens zorgdragen voor verlichting. 
Achter de kerk bevindt zich een perceel groot 1.75.00 ha.; welke in erfpacht is 
uitgegeven. Naast dit perceel is een stuk boswal. Het onderhoud aan de kerkhoven 
wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers. 
 

8.1.2 Beheer van roerende zaken 

De gemeente bezit geen andere roerende zaken dan de inventaris van het 
kerkgebouw en het “lokaal”. 
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Beheer van het archief 
De archieven van de voormalige gemeente Willemsoord zijn opgeslagen in het 
gemeente-archief van de gemeente Steenwijkerland te Steenwijk. Het archief van de 
gemeente Peperga/Blesdijke alsmede het archief van de nieuwe gemeente 
Willemsoord-Peperga/Blesdijke ligt opgeslagen op de zolder van het “lokaal” achter de 
kerk. Het beheer van dit archief wordt verzorgd door de leden van het cvk. 
 

8.1.3 Personele zaken en administratie 

Personele zaken 
In de gemeente is een predikant voor structurele hulpdiensten werkzaam voor 33% 
van de werktijd. Aanvulling vindt plaats door gastpredikanten voor preekbeurten te 
vragen en door extra bezoekwerk door de ouderlingen.  
In Willemsoord is een koster aangesteld voor 0,11 fte. Bij diensten in Blesdijke doet de 
daar wonende gemeentelid dienst als koster op vrijwillige basis. De drie organisten, 
twee in Willemsoord en één in Blesdijke, krijgen per speelbeurt een vast bedrag 
betaald. De administrateur van het cvk krijgt iedere maand een vrijwilligersvergoeding. 
 
Leden- en financiële administratie 
De ledenadministratie wordt gevoerd door een ouderling-kerkrentmeester. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het systeem van de Protestantse kerk in Nederland, LRP. 
De doop- en trouwboeken worden, bij iedere gebeurtenis bijgewerkt en bewaard door 
de kerkrentmeesters. 

8.2 Gewenste situatie 

De volgende punten zullen in de toekomst extra aandacht krijgen van het cvk: 

• Kerkbalans kent al jaren een licht stijgende lijn. Deze lijn willen we graag 
vasthouden.  

• De kerkgang is goed te noemen. Hier geldt wel dat kerkbezoek onder ouderen 
hoger ligt dan onder jongeren. Betrokkenheid van jongeren moet gestimuleerd 
worden. 

• Voorlopig wordt geen groot onderhoud verwacht aan de gebouwen. We 
dienen alert te blijven op de toestand om toekomstige problemen zo snel 
mogelijk op te sporen en op voorhand hierop in te kunnen spelen bijv. voor 
subsidie-mogelijkheden. 

• Pastorie willen wij behouden voor de gemeente en toekomstige voorgangers. 

• In de toekomst willen we graag een predikant voor structurele hulpdiensten 
werkzaam voor 33% van de werktijd behouden en die woonachtig is in de 
pastorie. 

• De vrijwilligers, zowel voor de kerk als voor de kerkhoven, zijn voornamelijk 
ouderen. Om werkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen blijven voeren zal 
ook hier de betrokkenheid van jongeren vergroot moeten worden. 
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9 Tot slot 

De wereld verandert. Mensen veranderen. De rol en positie van de kerk verandert. 

Maar de boodschap van Gods Woord verandert niet. Als protestantse gemeente van 

Willemsoord-Peperga/Blesdijke willen we de boodschap van Gods liefde blijven 

uitdragen op een manier die past in de wereld van vandaag en bij de mensen in onze 

omgeving. 

Dat doen we niet als kerkenraad alleen, maar als voltallige gemeente onder de bezie-

ling van Gods Geest. Een ieder met de talenten die zij of hij daarvoor gekregen heeft. 

 

Soli Deo Gloria 
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Bijlage 1 Samenstelling gemeente (1 mrt 2015) 
 

 

 

Ingeschreven leden 

 

Sekse Aantal 

mannen 194 

vrouwen 172 

totaal 366 

 

 

 

Kerkelijke staat 

 

Soort lid Aantal 

doopleden 153 

belijdende leden 100 

Overige leden 113 

Totaal 366 

 

 

 

Leeftijdsopbouwgemeente 

 

Leeftijd Aantal Man Vrouw 

00-04 jaar 12 8 4 

05-12 jaar 23 13 10 

13-20 jaar 31 21 10 

21-30 jaar 30 20 10 

31-40 jaar 29 12 17 

41-50 jaar 71 35 36 

51-65 jaar 84 44 40 

66-80 jaar 66 34 32 

> 81 jaar 20 7 13 

Totaal 366 194 172 

 

 

Leeftijd Percentage 

00-20 jaar 18% 

20-40 jaar 16% 

40-65 jaar 42% 

> 65 jaar 24% 

 

 


