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1.Inleiding 

De werkgroep heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen om een gemeenteprofiel van de 

Protestantse Gemeente Borger op te stellen en van daaruit een profielschets voor een te beroepen 

predikant te maken. 

De werkgroep, bestaande uit Janny Woltjer, Jolanda Kuperus, Reint-Jan Vos, Nico Blok en Jan Top is 

samen met Tineke Klei, adviseur Kerkenwerk 5 keer bij elkaar geweest. Dit was op 2 juni, 27 juni, 29 

augustus, 13 september en 3 oktober 2018.  Aan het begin van de 1e bespreking was Peter Hoving, 

voorzitter van de kerkenraad, aanwezig en heeft de opdracht toegelicht. 

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van de volgende informatie: 

- Gemeentegids Borger-Odoorn 2018 

- Beleidsplan 2010 – 2021 van de Protestantse Gemeente Borger 

- Verslag gemeenteavond 5 juli 2017  

- Tabel leeftijdsopbouw gemeenteleden 

- Notitie juni 2018 beConnected (zoek verbinding) 

- Tabel vrijwillige bijdragen, nu en tot 2038 

- Kenmerken van veel voorkomende gemeentemodellen 

- Verslagen van de 5 besprekingen van de werkgroep 

- Informatie, inzichten en kennis van de werkgroepleden 

Op 18 oktober 2018 heeft de werkgroep dit document aangeboden aan het Moderamen 

 

2. Burgerlijke gemeente Borger-Odoorn  

2.1 Kerk in de samenleving 

De Protestantse Gemeente Borger met haar Goede Herderkerk en ontmoetingscentrum ‘t Anker maakt 

onderdeel uit van de samenleving in de gemeente Borger-Odoorn, waarin mensen leven, wonen, 

werken, recreëren en zorgen. Wij zijn een kerk midden in de samenleving. 

Vandaar eerst een korte beschrijving van het profiel van de burgerlijke gemeente Borger-Odoorn en in 

het bijzonder de plaats Borger en omgeving. 

2.2 Ligging  

Borger ligt in de plattelandsgemeente Borger-Odoorn met een oppervlakte van circa 25.000 ha.  De 

gemeente ligt in het oosten van de provincie Drenthe en grenst in het oosten aan de gemeenten 

Stadskanaal en Vlagtwedde in de provincie Groningen. De gemeenten Emmen en Coevorden liggen 

aan de zuidwestkant en gemeente Aa en Hunze aan de noordwestkant.  
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 Plattegrond Gemeente Borger-Odoorn 

 

2.3 Geografie 

De gemeente Borger-Odoorn bestaat historisch gezien uit twee gedeelten, die qua landschap van 

elkaar verschillen. Een gemeente met twee “gezichten”.  

In het westelijk deel (zandgedeelte) liggen op de natuurrijke Hondsrug 8 esdorpen, waarvan Borger er 

1 is. Het landschap en de dorpen zijn in de vroege middeleeuwen ontstaan en kenmerken zich door 

landbouwgrond, essen, bossen, heide en hunebedden. Daar liggen ook  5 jongere ontginningsdorpen.    

In het oostelijk deel (veengedeelte)  liggen, in het veel lager gelegen en jongere (circa 200 jaar oude)  

veenontginningsgebied  8 dorpen met lintbebouwing. Ze zijn ontstaan door ontwatering en 

veenafgraving. De inwoners kwamen daar vanuit verschillende delen van Nederland werken en wonen. 

Nu is het voor een overgroot deel landbouwgebied. Op de grens van Borger-Odoorn nabij 

Musselkanaal ligt de katholieke streek Zandberg. 

2.4 Inwoners 

De gemeente Borger-Odoorn telde in 2017 25.502 inwoners, waarvan 5.417 (21%) van 0-19-jarigen, 

14.362 (62%) in de leeftijd van 20-64 en 5.723 (23 %) van 65 jaar en ouder. Het aantal vrouwen en 

mannen is nagenoeg gelijk.  

Organisatorisch is de gemeente ingedeeld in vier gebieden met elk een hoofdkern met omliggende 

dorpen. Borger is de hoofdkern met de omliggende dorpen Buinen, Drouwen, Bronneger, Ees, 

Eesergroen, Eeserveen, Ellertshaar en Westdorp met ruim 7.000 inwoners. Dit zijn tevens de dorpen, 

waar de meeste leden van de Protestantse Gemeente Borger wonen.  Ongeveer 20 % is Protestants.  

De verwachting is dat in 2025 ruim 33 % van de bevolking uit 65-plussers bestaat en het aantal 

jongeren afneemt.  

2.5 Toerisme  

Borger en omgeving is een toeristisch gebied met vakantieparken, hotels, pensions, 

horecagelegenheden, groepsaccomodaties  en campings. Het Hunebedcentrum met het grootste 



6 
 

hunebed staat in Borger. Ongeveer 25 % van de werkgelegenheid heeft een relatie tot de toeristische 

sector. 

2.6 Bedrijven en dienstverlening 

De plaats Borger kent een levendig winkelbestand, waar alle dagelijkse boodschappen gedaan kunnen 

worden (supermarkten, opticiens, bloemenwinkels, meubel- en kledingzaken, e.d.). Verder zijn er 

bedrijven (garages, metaal-, bouw- en landbouwbedrijven, e.d.) en dienstverlenende instanties 

(notariaat, bank, makelaardij, e.d.)  

2.7 Onderwijs, sport en cultuur 

Op onderwijsgebied heeft Borger een school voor Christelijk- en Openbaar Basisonderwijs, alsmede 

Montessorionderwijs.  Deze onderwijsvormen zijn ondergebracht in het multifunctioneel gebouw Het 

Hunzehuys, waar ook het dorpshuis, jeugdhonk, peuterspeelzaal en bibliotheek zijn ondergebracht. 

Ook staat er in Borger een school voor Voortgezet Onderwijs. 

Op sociaal cultureel- en sportgebied is het nodige te doen in Borger. Er zijn voorzieningen en 

activiteiten, waaronder sporthal, sportvelden, tennisbaan, overdekt zwembad, dorpshuis en veel 

culturele activiteitengroepen. Zie hiervoor gemeentegids 2018.  

In het centrum van Borger staat de dorpskerk met een toren uit circa 1100 (een monument). Dit 

gebouw functioneert niet meer als kerk, maar is nu cultuurcentrum. De klok in de toren wordt elke 

zaterdagmiddag en zondagmorgen door vrijwilligers geluid. 

2.8 Gezondheid, zorg en wonen 

Borger heeft drie huisartspraktijken, twee tandartspraktijken, een apotheek en binnenkort een 

gezondheidscentrum. Op zorggebied zijn door de gemeente drie Sociale Teams opgezet, waarvan er 

één (De Hondsrug) in Borger is gehuisvest. De Diaconie werkt samen met het Sociale Team. In Borger 

staat het zorgcentrum voor ouderen De Borgerhof en verpleegcentrum De Herik. De kerk verzorgt 

kerkdiensten in de Borgerhof. Verder zijn er meerdere seniorenappartementen, waaronder Eshof, 

Noaberhof en Molenborg. 

2.9 Infrastructuur 

Borger heeft een goede weg- en busverbinding met Groningen, Stadskanaal, Emmen, Westerbork en 

Assen.  

2.10 Politiek 

De gemeenteraad telt 21 zetels met 6 partijen. Gemeentebelangen (8 zetels), Leefbaar Borger-Odoorn, 

(2 zetels), VVD (3 zetels), PvdA (3 zetels), CDA (2 zetels), CU (1 zetel), Groen Links (1 zetel) en D 66 

(1 zetel). Het College van B en W bestaat uit wethouders van Gemeentebelangen (2), VVD (1) en D66 

(1) en een burgemeester (CDA). 

2.11 Kerken    

  In de gemeente Borger-Odoorn staan meerdere kerken. In Borger staan twee kerkgebouwen: 

De Dorpskerk, die geen kerkelijke functie meer heeft en de Goede Herderkerk van de Protestantse 
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Gemeente Borger. Het dorp kent verder een Vrije Baptistengemeente die samenkomt in het 

Esdalcollege.  

Naast Borger zijn er Protestantse Gemeenten in Nieuw-Buinen, Valthe/Valthermond en 2e Exloërmond.  

In het veengedeelte zijn 3 Baptistengemeenten, een Nieuw Apostolische kerk, stichting Vrije 

Evangelisatie en de Rooms Katholieke Kerk. De Vrijzinnige Kerk in Odoorn is samengegaan met de 

Protestantse wijkgemeente van de Grote Kerk in Emmen.  

 

3. Protestantse Gemeente Borger 

3.1 Kerkelijke organisatie  

Een korte beschrijving van de kerkelijk organisatie. Voor uitgebreide informatie zie beleidsplan en 

website. De Protestantse Gemeente Borger maakt onderdeel uit van deze Protestantse Kerk in 

Nederland en valt onder de classis Groningen/Drenthe. 

Er zijn 8 secties met aandachtsvelden en taken. Naast het aantal sectieleden zijn veel gemeenteleden 

actief betrokken bij de uitvoering deze kerkelijke activiteiten. 

3.1.1  Kerkenraad (30 leden) 

Aandachtsvelden: besluitvormend orgaan, coördinatie en vaststelling beleid, moderamen, 

scribaat, notulist, predikant, pastoraal werker, gemeenteavond, vertrouwenspersonen, 

toegevoegd secretaresse met specifieke taken, samenwerking met andere kerken.  

3.1.2 Sectie Pastoraat  (12 ouderlingen) 

Aandachtsvelden: omzien naar elkaar, bezoekwerk in de 5 wijken, wijkteams (ouderlingen, 

pastoraal medewerkers en diakenen), wijkavonden, verspreiding Samenspraak, bezinning en 

coaching in pastoraat, gastfunctie kerkdiensten, meeleefbord, diensten in verzorgingshuis de 

Borgerhof. 

3.1.3   Sectie Diaconaat (9 diakenen)  

Aandachtsvelden: dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, collectes, 

avondmaalsvieringen, ZWO, Kerk in Actie, voedselbank, Inlia, Amnesty International, 

Vluchtelingenwerk, Sociaal Team, My Home, ouderen- en jeugddiaconaat, Kerst vieren we 

samen, kerstpakketten en -attenties, samen eten. 

3.1.4  Sectie Apostolaat (6 personen)         

Aandachtsvelden: evangelisatie, verspreiding Elisabethbode, Ned. Bijbelgenootschap 

(boekentafel), welkomdiensten. 

3.1.5 Sectie Liturgie (7 personen)  

Aandachtsvelden:  gewone en bijzondere vieringen, preekrooster, kerkmuziek, Protestants 

Kerkkoor, overleg met koren en organisten, dooprol, gedenkhoek, kaarsen in de kerk, 

liturgisch bloemschikken, digitale- en gedrukte liturgie, liturgisch bewustzijn van 

gemeenteleden stimuleren, koffiedrinken na de viering. 
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3.1.6      Sectie Jeugd  (5 personen)   

Aandachtsvelden: kinderoppas, kindernevendienst, kinderkerk, jeugdkerk, kerk op schoot-

diensten, GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs), clubwerk / catechese, jeugdruimte De 

Kelder, Kerk-, School- en Gezinsdienst, kliederdienst. 

3.1.7      Sectie Vorming en Toerusting (5 personen)   

Aandachtsvelden: lezingen, cursussen, gespreksbijeenkomsten, films, Pancakeday, Feest van 

de Geest, bijbels culinair. (Zie programmaboekje) 

3.1.8      Sectie Beheer (6 personen) 

Aandachtsvelden: financieel beheer, VVB, boekhouding, kerkelijke bureau, beheer en 

onderhoud gebouwen kerk en ‘t Anker, archief, beheerder, koster, vrijwilligerswerk voor ‘t 

Anker (tuinploeg, bardienst), repro, beamergroep, Samenspraak, website, orgel en piano.  

3.1.9 Predikant en Pastor 

Het ambt van predikant (maar ook van ouderling en diaken) is er van Christuswege om de 
gemeente bij het heil en bij haar roeping in de wereld te bepalen (zie Kerkorde V-1). De 
predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de 
verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht en het onderricht 
en de toerusting’ (zie kerkorde V-3). 
Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn daardoor geen “functionarissen van de kerk” 
en ook niet als werknemer in dienst van de kerkenraad. De predikant en de pastoraal werker 
zijn betaalde krachten in de kerk. 
 
> Er is één vacature voor een fulltime predikant in de Protestantse Gemeente Borger  
 
> Naast de predikant is een pastor (kerkelijk werker 0,5 Fte) met preekconsent werkzaam in 

de Protestantse Gemeente Borger. Tijdelijk is dit 0,9 Fte i.v.m. vacature en beConnected. 

De Protestantse Gemeente Borger maakt deel uit van de werkgemeenschap van predikanten 

en kerkelijk werkers. 

 

3.2 Kerkelijke gebouwen 

 

3.2.1 Kerkzaal 

De voormalige Dorpskerk werd gebouwd in circa 1200 als parochiekerk en het eerste kerkgebouw van 

de Gereformeerde Kerk werd in circa 1841 gebouwd.  Op 1 januari 2007 fuseerden de Hervormde 

Gemeente Borger en de Gereformeerde Kerk Borger, waarna de Goede Herderkerk en ‘t Anker (na 

verbouw en uitbreiding) het Kerkelijk centrum werd van de Protestantse Gemeente Borger. 
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De kerkzaal wordt niet alleen gebruikt bij kerkdiensten, maar door koren, voor concerten en (niet-

kerkelijke) vergaderingen. De kerkzaal is tevens een multifunctionele ruimte.  

3.2.2 Inrichting 

Er staan 325 stoelen in de kerkzaal. Een orgel en een piano voor de 

begeleiding van de gemeentezang. In de kerkzaal zijn in 9 ramen, 

waarin de 7 “Ik ben…” woorden van Jezus op een kunstzinnige 

manier zijn uitgebeeld. In de drie ramen boven het liturgisch centrum 

wordt het “Ik ben de Goede Herder” verbeeld.  

Op het liturgisch centrum staat de liturgische tafel en ligt het 

liturgisch kleed, dat in kleur en symbolen wisselt naar gelang de 

periode in het kerkelijk jaar. Op de tafel staan de avondmaalsbekers en -schaal, de leeskatheder met 

de Bijbel en de Bijbelkaars. Achter de liturgische tafel staat een gebogen wand met een open kruis, 

symboliserend dat de liefde van God ons omarmt. De Paaskaars, de lessenaar (preekgestoelte) en het 

doopvont staan op het liturgisch centrum. In het midden van de kerkzaal hangt de kroonluchter met 70 

lampjes, symboliserend het volmaakte Licht van God.  

 

Aan de wand is de gedenkhoek aangebracht. Het is een drieluik met 1) de dooprol, 2) de verschillende 

levensfasen en 3) de nagedachtenis van overleden gemeenteleden.  

3.2.3 Vergader- en ontmoetingsruimtes 

‘t Anker met de vergader- en ontmoetingsruimtes is direct verbonden met het kerkgebouw. ‘t Anker 

beschikt over  6 vergaderzalen en een bar met koffieruimte. Ook is er de jeugdkelder. In ‘t Anker vinden 

zowel kerkelijke- als niet kerkelijke activiteiten plaats en heeft daarmee een multifunctionele functie 

voor het dorp. De kerk heeft geen pastorie.  

3.3 Gemeenteleden  

3.3.1 Aantallen 

De gemeenteleden wonen in Borger en de omliggende dorpen. Er zijn ook gemeenteleden die elders 

wonen, maar wel bij onze kerk zijn ingeschreven. 

De protestantse gemeente Borger telt 1377 leden. Hieronder een tabel uitgesplitst in drie 

leeftijdsgroepen. (ter vergelijking de aantallen en percentages van de gemeente Borger-Odoorn) 

Kerk 2018   geen 
doop/bel 

 doop  belijd.  Burg. gem 2017  

leeftijd Aantal      %  %  %  % leeftijd aantal     % 

0-19    197   14,3    57   20,1 140   27,8    0     0,0 0-19    5.224   20,6 

20-64     557   39,4   88   31,1 236   47,1 233   39,3 20-64 14.179   55,9  

65-eo    623   45,3 138   48,8 126   25,1 359   60,7 65 jaar eo   5.948    23,5 

totaal 1.377 100,0 283 100,0 502 100,0 592 100,0 Totaal  25.351 100,0 

  

Er zijn 826 adressen. Er wonen gemiddeld 1,7 gemeenteleden op één adres. 
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3.3.2 Betrokkenheid en kerkbezoek 

Betrokken zijn kent vele gradaties en is afhankelijk van persoonlijke belangstelling, situatie en leeftijd. 

Daarbij kunnen we kijken naar kerkbezoek, meedoen aan kerkelijke activiteiten en vrijwilligerswerk. We 

zien dat er onder de gemeenteleden een grote groep is die enthousiast en actief betrokken is door het 

inzetten van eigen talenten en mogelijkheden.  Er is geen volledig inzicht in de mate van  

betrokkenheid van de gemeenteleden bij het kerkenwerk.  

Met het project beConnected wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op de binding van gemeenteleden 

met de kerk. De eerste reacties in de groep van 30 tot 60 jaar geven een gevarieerd beeld.  

Werkpunten zijn: 

• Het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die gemeenteleden bezighouden 

• Het opzetten van een duidelijk herkenbaar pastoraal team in de wijk voor steun bij 
levensvragen 

• Het ondersteunen van gemeenteleden in hun wijze van geloven in woord en daad 

• Bekendheid geven (PR) aan activiteiten en de missionaire taak van kerk-zijn in het dorp 

• De persoonlijke betekenis van de kerk voor gemeenteleden geeft een zeer gevarieerd beeld 
met individuele wensen 

De kerkdiensten (vieringen) op zondagochtend worden naar schatting door 150 tot 250 kerkgangers 

bezocht. Op hoogtijdagen zijn dat er meer. Bij vespervieringen zijn er ongeveer 25 personen aanwezig. 

Bij de welkomdiensten zijn vaak alle stoelen bezet. Er is een groep gemeenteleden die vanwege leeftijd 

de kerkdiensten niet meer kan bezoeken. Het is mogelijk om de diensten via  kerkradio en internet e te 

beluisteren en/of de Borgerhofdiensten te bezoeken. 

3.3.3 Gasten 

Borger en omgeving kent veel recreatiemogelijkheden. Dit is te zien aan het aantal vakantiegangers dat 

de kerkdiensten bezoekt. De aantallen zijn niet bekend.  

We willen een open gemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom voelt. 

3.3.4 Vrijwillige bijdrage  

Naar verwachting zal de kerkelijke vrijwillige bijdrage de komende 20 jaar teruglopen van € 160.000,00 

in 2018 naar € 80.000,00 in 2038. Dit als gevolg van het teruglopend aantal gemeenteleden in de 

komende jaren.  

3.4 Geloofsgemeenschap 

 

 

 

 

3.4.1 Missie en visie 

De Protestantse Gemeente Borger is een geloofsgemeenschap met een aloude Bijbelse Boodschap in 

een veranderende samenleving. Zij laat zich leiden door het Woord van God, (Vader, Zoon en Heilige 
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Geest), zoals verwoord in de Bijbel en de Protestants Christelijke traditie van geloof, hoop en liefde. 

Een belangrijkste leefregel is “De Here je God liefhebben en je naaste als jezelf”.    

De Protestantse Gemeente Borger is een pluriforme en betrokken geloofsgemeenschap, waarbij 

verschillende meningen worden gewaardeerd, gerespecteerd en gezien worden als een verrijking van 

de gehele Protestantse Gemeente. Omzien naar elkaar en naar medemensen buiten de muren van de 

kerk, dichtbij en veraf.   (Zie ook beleidsplan) 

 

3.4.2 Oecumenisch Protestantse Gemeente 

De Protestantse Gemeente Borger herkent zich in het Oecumenische Protestants model van kerk-
zijn en voelt zich hiermee verbonden.  
De gemeente staat zichtbaar in de traditie van de Protestante Kerk in Nederland (of haar 
voorgangers).  
Zij  oriënteert zich in de theologie, het beleid en de organisatie op de PKN.  
Centraal staan de verkondiging en de sacramenten (doop en avondmaal).       

 

Wij geloven ………  Ik geloof ……… 

Het Oecumenisch Protestants model wordt, vanwege stromingen uit het verleden en hedendaagse 

opvattingen, verschillend geïnterpreteerd en beleefd. Gemeenteleden kunnen binnen dit model één of 

meerdere aspecten benadrukken, accenten leggen en deze op een bepaalde manier ervaren.  Maar 

ook alle aspecten belangrijk vinden!  Geloven en geloofsbeleving van gemeenteleden is ook een 

persoonlijke zaak.            

Het kan gaan over de vieringen (kerkdiensten) en het kerkelijk gemeenteleven in en buiten het 

kerkelijk centrum, thuis in het persoonlijk leven of in de samenleving. 

3.4.3  Vieringen 

Wij kennen gewone- en bijzondere vieringen in het kerkelijk jaar van de eerste Adventszondag tot 

Eeuwigheidszondag. Elke zondagmorgen is er een viering in de kerkzaal.  

3.4.3.1 Gewone vieringen 

Voor de gewone viering bestaat een “standaard” liturgie, waarin de kernpunten van de vieringen een 

plek hebben. Deze zijn:   

voorbereiding, welkom, stilte, aanvangslied, bemoediging, groet, drempelgebed, Kyrie, Gloria. Dienst van het 

Woord: bijbelkaars, aandacht voor kinderen, schriftlezingen, uitleg en verkondiging, meditatief orgelspel. Dienst 

van het antwoord: lied of psalm, gebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader) collecte, [*Dienst van de Tafel: 

nodiging, tafelgebed, vredegroet, delen brood en wijn. Dankgebed], slotlied, uitzending en zegen.   * 6 x per jaar 

3.4.3.2 Bijzondere vieringen 

Voor bijzondere vieringen wordt de “standaard” liturgie aangepast en verrijkt met extra elementen die 

betrekking hebben op die dienst. Deze zijn:  

adventsvieringen, kerstzangavond, kerstmorgenviering, oud- en nieuwjaarsvieringen, bidstondviering, vieringen in 

de 40 dagentijd met Palmpasen, vieringen in de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 

Paasmorgen), vieringen met Pinksteren en Hemelvaart, vieringen met bevestiging van ambtsdragers, 

startzondag, dankstondviering en viering op Eeuwigheidszondag.   
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En er zijn vieringen (diensten) met een speciaal accent of thema, zoals: 

doop, trouw, rouw, avondmaal. KSG, jeugd, ZWO, Israël, kerk op schoot.  Zowel in reguliere als bijzondere 

diensten verlenen Protestants Kerkkoor of andere koren/muziekgroepen regelmatig hun medewerking.  De zes 

welkomdiensten op zondagavond hebben een meer missionair evangelisch karakter met koor en predikant van 

buiten.  

Toelichting:                                       

- trouw:  Inzegeningen van levensverbintenis tussen man en vrouw, maar ook anders dan tussen man en vrouw,  

kunnen plaatvinden in de kerk                                                             

- rouw:   Bekeken wordt, op welke wijze in de toekomst omgegaan wordt met de  taak van predikant en pastor ten 

aanzien van  de uitvaartdiensten in kerkzaal, aula of crematorium.                              

- avondmaal:  Iedereen, ook kinderen en gasten,  kunnen deelnemen aan de avondmaalsvieringen. 

3.4.3.3 Accenten leggen bij vieringen 

Gemeenteleden hebben verschillende belevingen, ervaringen en verwachtingen met betrekking tot de 

vieringen. 

We noemen drie accenten 

a. Gemeenteleden die een traditionele liturgie belangrijk vinden. Oog hebben voor vernieuwing, maar 

niet te veel veranderingen in de liturgie en vieringen willen aanbrengen. Oude gebruiken niet zomaar 

wegdoen. (Bijv. lezen wet en geloofsbelijdenis).    

b. Gemeenteleden die liturgische vernieuwingen en veranderingen belangrijk vinden. Deze dienen 

theologisch onderbouwd en goed voorbereid te worden. (Bijv. samen dienst invullen, hedendaagse 

nieuwe liederen zingen, taalgebruik)  

c. Gemeenteleden die de missionaire evangelische oriëntatie belangrijk vinden. Het accent ligt op het 

Evangelie en persoonlijke relatie met Jezus. (Bijv. opwekkingsliederen) 

Er zijn nog wel meer aspecten te benoemen en accenten te leggen. Dit heeft te maken met ieders 

persoonlijke geloofsbeleving. Het is goed om oog te hebben voor de verschillende aspecten.  Er zijn 

ook gemeenteleden die het verschil en de variëteit in vieringen mooi en verrijkend vinden. 

 

3.4.4 Gemeenteleven  

Elke viering eindigt met wegzending en zegen. Een ieder gaat weer naar zijn of haar eigen leefwereld. 

Naast de vieringen (meestal op zondag) is door de week het gemeenteleven. Daarin wordt door 

gemeenteleden – ieder op eigen manier – vorm en inhoud gegeven aan de missie van de Protestantse 

Gemeente Borger.  

Hieronder worden een paar aspecten genoemd. 

3.4.4.1 Pastoraat en diaconaat  

Een groep gemeenteleden wil er zijn voor anderen door helpend en luisterend om te zien naar elkaar.  

De uitdaging is, oog te hebben voor geloofs-, sociale -, zingevings-  en financiële vragen van mensen 

zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. Een pastorale en diaconale gemeente zijn.  
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Denk hierbij aan: bezoeken, aandacht voor vereenzaming en nieuw ingekomenen, Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, samenwerking met  burgerlijke gemeente (sociaal 

team), meeleefbord. 

3.4.4.2 Gesprek en ontmoeting 

Een groep gemeenteleden vindt de ontmoeting en het gesprek met elkaar aangaan belangrijk. De 

verscheidenheid in geloven en leven wordt nadrukkelijk gezien als iets positiefs. De dialoog bevordert 

de geloofsverdieping en de gemeenschapszin. Zoeken naar levensbestemming. 

Denk hierbij aan: vorming en toerusting, bijbelgroepen, meditatie, boekbespreking, gesprek na de 

vieringen, catechese, zusterkringen 

Een groep jongeren is actief betrokken bij het jeugdwerk tijdens vieringen en bij doordeweekse 

activiteiten.  

3.4.4.3 Andere aspecten 

Naast pastoraat, diaconaat, gesprek en ontmoeting zijn er nog meer aspecten te benoemen, zoals 

gezellige bijeenkomsten, samen zingen, klusjes doen, vrijwilligerswerk. 

 

3.4.5 Eigentijds kerk-zijn 

Met verschillende opvattingen en geloofsbelevingen willen we samen kerk-zijn in de samenleving. Dat 

doen we op een eigentijdse manier in een traditie van 2000 jaren Christendom.  

De predikant speelt hierbij veelal een leidende en/of begeleidende rol. 

 

3.5 Communicatie 

De Protestantse Gemeente Borger treedt open en transparant naar binnen en naar buiten voor zover 

de privacy en geheimhouding dit toelaten. Zij heeft hiervoor de volgende middelen: 

3.5.1  Samenspraak. Het maandelijks kerkmagazine in kleur. Een redactiegroep zorgt voor de 

samenstelling en de verspreiding gebeurt door vrijwilligers.  

3.5.2  Website  Op de website www.pgborger staat informatie over de kerk en deze geeft mogelijkheid 

om vieringen rechtstreeks te beluisteren en liturgieën te downloaden. Webmasters zorgen voor het 

actueel houden van de site.  

3.5.3  Brochures en folders  Het gericht uitgeven van folders. Bijv. Vorming en Toerusting, Jeugdwerk, 

Welkomdiensten.  

3.5.4  Persberichten  Publicaties in de regionale pers. (Week in Week uit, Kanaalstreek). 

3.5.5  Mondeling Het mondeling geven van informatie (afkondigingen) en gesprekken voeren. 

 

4. Protestantse Gemeente Borger richting 2025 

http://www.pgborger/
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De kerkenraad heeft gevraagd om aan te geven hoe de Protestantse Gemeente Borger er richting 

2025 uit zal zien. Wij hebben dit gedaan aan de hand van de volgende items. 

4.1 Het aantal gemeenteleden  

Het aantal gemeenteleden zal de komende jaren teruglopen. Dit komt door ontkerkelijking, 

terugloop aantal inwoners, ontgroening (minder jongeren), vergrijzing en overlijden. 

Het aantal ouderen zal de komende jaren verder toenemen, terwijl het aantal jongeren (nu 

14,3 %) verder zal afnemen. Nu is 45 % van de gemeenteleden 65 jaar en ouder. De 

verwachting is dat de kerk weinig nieuwe leden zal inschrijven.   

 

Dit heeft gevolgen voor o.a. pastoraat en kerkbezoek. Het zal moeilijker worden om 

vrijwilligers te vinden die mee willen helpen in het kerkenwerk. We worden een kleinere 

kerkgemeenschap met minder leden.  

 

4.2 De betrokkenheid en de inzet van de gemeenteleden 

Meelevende gemeenteleden - die vaak ook vrijwilligerswerk doen - hechten veel waarde aan 

de gemeenschapszin. Het is goed om oog te hebben voor nieuwkomers, maar evenzeer voor 

gemeenteleden die een ander kerkelijk dak zoeken, omdat ze zich niet meer thuis voelen in 

onze Protestantse Gemeente. Het is goed om naar mogelijkheden te zoeken om 

betrokkenheid te vergroten en gebruik te maken van ieders talenten. 

 

4.3 Samen Kerk-zijn 

In gesprek gaan met gemeenteleden over de toekomst van de kerk, daar waar het gaat om 

vieringen (inhoud en vorm) en gemeenteleven (activiteiten). 

 

4.4 Kerk in het dorp 

De plek van de kerk in de samenleving van Borger e.o. Wat wil de kerk betekenen in het dorp 

en hoe geven we daar vorm aan?  De dorpsgemeenschap zal veranderen. 

 

4.5 Maatschappelijk ontwikkelingen 

Welke zijn van invloed op het samen kerk-zijn? Hierbij denken we aan platteland, meer 

ouderen, individualisering en sociale media. Het is een uitdaging van de kerk om in te spelen 

op deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we onze missie en visie vormgeven in een veranderende 

samenleving? 

 

4.6 Financiële bijdrage van gemeenteleden 

De leeftijdsopbouw gaat de komende jaren veranderen. Veel leden zijn 55 jaar of ouder. Deze 

categorie doet momenteel veel vrijwilligerswerk en geeft relatief een hoge vrijwillige bijdrage. 

Dit heeft gevolgen en vraagt om een visie op het financiële beleid voor de kerk.  

De Protestantse Gemeente Borger zal de komende decennia kleiner worden in aantal mensen, 

maar haar MISSIE, aangepast aan die situatie, blijven uitdragen in geloof, hoop en liefde! 

 

5. Profiel te beroepen predikant     
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Zie bijlage  

 

5 november 2018  


