Beleidsplan Doopsgezinde Gemeente Assen augustus 2015.

Algemeen:
Vergeleken met de meeste andere Doopsgezinde Gemeenten is die in Assen nog jong. Er zijn
gemeenten, vooral in Friesland en Groningen, van wie de geschiedenis terug gaat tot in de zestiende
eeuw, maar in Assen is de Doopsgezinde Gemeente gesticht in 1896. Het kerkgebouw, ook wel
Vermaning genoemd, dateert van 1909.
In Drenthe was toen alleen in Meppel een Doopsgezinde Gemeente. Na Assen hebben de
Doopsgezinden ook in Emmen en Roden gemeenten gevormd.
De naam Doopsgezind is afgeleid van de doop die alleen bij volwassenen plaats vindt, nadat men
tegenover predikant en kerkenraad van een gemeente heeft verklaard in God te geloven
overeenkomstig de Doopsgezinde opvattingen daarover.
Men wordt dan gedoopt op grond van zijn/haar persoonlijke belijdenis. "Dopen wie mondig is",
wordt ook wel gezegd. Vroeger werden door tegenstanders de doopsgezinden wel "wederdopers"
genoemd, omdat zij de kinderdoop niet erkenden. Tegenwoordig is dit bespreekbaar en afhankelijk
van de mening van de betrokkene daarover.
De meeste Doopsgezinde Gemeenten vond men vanouds in het noorden van ons land. Een Friese
pastoor Menno Simons, is in 1538 uit de Katholieke Kerk getreden en heeft de wederdopers tot
Doopsgezinden gevormd. Zij zijn nu wereldwijd aanwezig en heten dan in het Duits Mennonieten, in
het Engels Mennonites. In Friesland spreekt men meer van Menisten. De Doopsgezinde Gemeenten
in Nederland zijn allemaal bestuurlijk autonoom, maar hebben zich verenigd in een verbond,
genaamd: Algemene Doopsgezinde Sociëteit. (ADS)Alle Doopsgezinde Gemeenten bij elkaar worden
ook wel de Doopsgezinde Broederschap genoemd.
Kenmerken Doopsgezinde Gemeente Assen.
De gemeente is vooral de plek voor samenzijn en samen delen. De plek waar mensen zich thuis
voelen, die zorgt voor verbondenheid en waar we het Doperse gedachtengoed kunnen uitdragen
Onze gemeente heeft op dit moment 29 leden en ongeveer 10 ingeschreven belangstellenden. De
gemiddelde leeftijdsopbouw ligt rond de 80 jaar. De tweewekelijkse diensten worden goed zocht
met een gemiddelde van 20 aanwezigen. De leden en belangstellenden vormen een hechte groep
met zorg en aandacht voor elkaar.
Individueel pastoraat
De DG Assen heeft een predikant benoemd op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de
DG Groningen. Onze leidende gedachte hierbij is dat zonder vast aanspreekpunt, het Doopsgezind
eigene verloren gaat. De predikant heeft een bindende rol, het is de vertrouwenspersoon richting de
leden. De predikant doet de huisbezoeken, de gespreksgroepen, en leidt af en toe een kerkdienst.
De financiële ruimte biedt de mogelijkheid om een predikant te benoemen voor 8 uur per maand (1
dagdeel) *
De zusterkring.
De zusterkring telt 12 leden. Zij komen jaarlijks ongeveer negen keer bijeen. Ook nemen enkele
broeders soms deel aan de samenkomsten. Daarnaast wordt door enkele zusters deelgenomen aan
de studiedag van de L.F.D.Z.
De onderlinge verbondenheid is groot, hoewel de leeftijd begint te drukken hopen ze toch zo door te
kunnen gaan.

Gespreksgroepen
Ochtend gespreksgroep
Ds. G. Hoekema is bereid gevonden de ochtend gespreksgroep te leiden. Voor de zomervakantie
zullen de data en tijdstippen worden vastgelegd en na de zomervakantie wordt de gespreksgroep
weer opgestart.
Avond gespreksgroep
Ds. J. Kikkert leidt de avond gespreksgroep. In de toekomst zijn er misschien mogelijkheden om
enkele keren aan te sluiten bij groepen uit de regio of naar lezingen te gaan.
Bijzondere diensten (rouw en trouw)
Voor bijzondere diensten zijn een aantal predikanten/pastoraal werkers beschikbaar. Een aantal
leden hebben richting de kerkenraad aangegeven in het verleden afspraken te hebben gemaakt met
een predikant m.b.t tot hun uitvaart. Deze worden natuurlijk gerespecteerd. De andere leden kunnen
wanneer nodig contact opnemen met de kerkenraad en hun voorkeur uitspreken voor een predikant.
De kerkenraad kijkt dan naar de beschikbaarheid en zal contact leggen met betreffende
predikant/pastoraal werker(ster).
Wanneer er geen sprake is van een bepaalde voorkeur, heeft de kerkenraad een lijst met
predikanten die voor de bijzondere diensten beschikbaar zijn. Zij zullen dan contact opnemen met
een predikant/pastoraal werker die op dat moment beschikbaar is de bijzondere dienst te leiden.
Voor de tarieven van de bijzondere diensten volgen we het advies/richtlijnen van de ADS. Deze zijn
€ 420,00. Dit omvat o.a. een voorgesprek, de uitvaartdienst en een nagesprek. Voor gemeenteleden
is het kerkgebouw zo nodig beschikbaar. De kosten van organist bedragen € 50,‐.
De gemeente verzorgt geen catering. Dient er een cateraar te worden ingeschakeld dan geschiedt
e.e.a. op verzoek en op kosten van de opdrachtgever (lees: het gemeentelid). Eén en ander geldt ook
voor huwelijksdiensten. Indien de voorgaande kosten voor het gemeentelid onoverkomelijk blijken te
zijn, zoekt de kerkenraad daarvoor een oplossing. Met deze instelling beogen we de betrokkenheid
van de gemeente gestalte te geven.
Vaak blijken kosten van bijv. een uitvaart verzekerd via een afgesloten uitvaartverzekering.
Wijkhoofden
De wijkhoofden zijn er voor het bezorgen van de Menist, Adventskalenders en andere uitgaande
post. De wijkhoofden zijn nog wel contactpersoon richting de kerkenraad in urgente gevallen.

De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit drie leden; de voorzitter(penningmeester), de secretaris en de coördinator
pastoraal werk en opstellen predikantenrooster. Daarnaast heeft de gemeenten nog een
boekhoudster. Ook vertegenwoordigt één kerkenraadslid de gemeente in de GDS en de BV. De
kerkenraad heeft twee vacatures.

Contactgroepjes
We hebben contactgroepjes van vier á vijf personen die de onderlinge contacten onderhouden en
eventueel noodzakelijke informatie doorgeven aan de kerkenraad. De onderlinge contacten kunnen
bestaan uit bezoekjes, even een telefoontje, kaartje etc. de onderlinge verbondenheid staat voorop.
Indeling van de contactgroepjes:

Werkgroepen Doopsgezinde gemeente Assen.
Binnen een vastgesteld kader zijn de diverse taken en werkzaamheden verdeeld. Dit is een werkbare
manier om alle taken van de Doopsgezinde gemeente Assen te spreiden over diverse leden en
belangstellenden. Iedere groep heeft een contactpersoon die enkele keren per jaar, of wanneer
nodig, overleg heeft met de kerkenraad.

Toekomstbeeld.
Om de gemeente in stand te kunnen houden is het voor ons belangrijk dat mensen zich willen blijven
inzetten voor de kerk, met zijn allen zijn we verantwoordelijk. Om het behapbaar te houden moeten
we niet teveel hooi op de vork nemen en activiteiten kleinschalig houden.
Aandachtspunt voor de toekomst is de kleiner worden gemeente, de beschikbaarheid van het aantal
kerkenraadsleden en de financiële draagkracht.
We bereiden ons voor op de toekomst door verbinding te zoeken met gemeenten in de GDS regio.
Dit kan inhoudelijk zijn en praktisch. Door in kleine stapjes samen op te trekken richting te toekomst
gaat dit langzamerhand vertrouwder voelen.
Daarbij denken we bijv. aan een gezamenlijk gemeenteblad. Eén keer per jaar heeft de kerkenraad
een gezamenlijke vergadering met de DG Westerkwartier, de DG Groningen, de DG Eenrum en de DG
Groningen. Enkele gezamenlijke activiteiten zijn de broederschapsdag, de buitendag, de 40‐
dagenkalender en de gezamenlijke kerstkaart. De Doopsgezinde gemeente Assen heeft de intentie zo
lang mogelijk zelfstandig te blijven.

De kerkenraad

*bijlage: Overeenkomst van samenwerking pastorale zorg 2015

