JAARVERSLAG OUDERLINGEN VAN DE KLOOSTERKERKGEMEENTE 2019
INLEIDING.
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderlingen over het jaar 2019.
Het geeft een overzicht van de activiteiten van de ouderlingen die in onze kerkelijke
gemeenschap in het jaar 2019 ontplooid zijn. Het betreft het werk zoals zich dat jaar
na jaar aandient, en de ondernomen nieuwe initiatieven.
ONZE KERKELIJKE GEMEENSCHAP
Je ziet de Kloosterkerk in Ten Boer niet gauw over het hoofd.
Van verre is de monumentale kerk uit de 13e eeuw, op een wierde gebouwd, te zien.
Al eeuwen lang kerkt hier een protestantse gemeente, onze Kloosterkerkgemeente.
Helaas schrijven we jaar na jaar op dat de gemeente in ledental afneemt. Om dit tij te
keren worden diverse initiatieven ontplooid, maar we beschouwen de terugloop in
hoofdzaak als een realiteit van de tijd waarin we leven.
We stellen vooral vast, dat veel mensen de kerk niet meer nodig hebben in hun leven,
maar dat het niets of niet veel met geloven te maken heeft. Dat gaat ook zonder kerk.
Onze kerkelijke gemeenschap bestond op 31 december van het verslagjaar uit 390
leden.
Dit is weer minder als vorig jaar en vooral het gevolg van overlijden van leden; er
melden zich incidenteel nieuwe leden aan bij onze kerk.
BEZINNINGSDAG
Op 18 mei werd er een bezinningsdag voor de kerkenraad gehouden.
Dit keer bij de kerk van Woltersum.
Kerkelijk werker mevrouw Jolanda Tuma, is gevraagd om een inleiding te houden met
als thema: 'Kerk binnenste buiten'.
Mevrouw Tuma is behalve kerkelijk werker ook 'Dorpskerken ambassadeur Nrd
Groningen'. Dit houdt in dat zij o.a. kerkenraden adviseert en aanspoort om de kerken
een meer centrale rol in de dorpen te laten vervullen en andere partijen erbij te
betrekken, zoals dorpsverenigingen enz.
Allemaal met het doel de kerk een bredere functie te laten spelen in het
dorpsgebeuren en de toekomst van onze kerkelijke gemeenschap te bevorderen.
Na afloop vierden we gezamenlijk het avondmaal.
Voor we naar huis gingen vroeg de voorzitter van de kerkenraad het woord en deelde
de kerkenraad mede dat onze dominee Elisabeth Posthumus Meijes een beroep heeft
ontvangen van de kerk van Driebergen – Rijsenburg.
Het heeft er in geresulteerd dat zij het beroep aanvaard heeft en in september
afscheid heeft genomen als dominee van de Kloosterkerkgemeente, en van de
gemeente met een afscheidsfeest, georganiseerd door gemeenteleden, in de tuin van
de pastorie.
DE VIERINGEN
Er vindt iedere zondag een eredienst plaats, waarvan de 2e zondag van de maand in
Woltersum.
De viering in de kerk van Woltersum komt voort uit een fusie, jaren geleden van de
Kloosterkerkgemeente Ten Boer - St Annen, met de gemeente van Woltersum.
De kerkdiensten hebben een liturgisch karakter, waarin de verkondiging, muziek en
zang en de ontmoeting met elkaar een centrale plaats innemen.

De ouderlingen zijn bij toerbeurt 'ouderling van dienst' en verzorgen het welkom en de
mededelingen en zorgen er voor dat aan 'alles' gedacht wordt.
In 2019 is besloten een aandachtsboek op de gedachtenistafel te leggen, waarin
gemeenteleden kunnen vragen voor hen of iemand of iets anders te bidden in de
dienst.
Met gefuseerde gemeenten om ons heen, vormen we een cluster. In de
zomermaanden en verder nog enkele keren per jaar worden er gemeenschappelijke
diensten gehouden.
Om de kerk meer zichtbaar te maken in het dorp is er een manifestatie georganiseerd
om en in de kerk in het kader van 'kerkennacht', met als thema: 'Is dit ook kerk'.
In het dagprogramma was er een markt op het kerkterrein, konden spellen gespeeld
worden, was er een zeepbaan waarop kinderen naar beneden roetsten, er speelde een
muziekgroep van de Bed-Bad-Brood opvang uit Groningen.
Na afloop werd buiten een warme maaltijd verzorgd, waar ruim 60 mensen aan
deelnamen.
Wat opviel was dat een groot aantal niet kerkleden van de partij was.
's Avonds was er een Taizédienst in de kerk en sprak de Commissaris van de koning
de heer René Paas de 'preek van de leek' uit, waar als rode draad doorheen liep, de
problemen in onze regio door de aardgaswinning en de bevingen die dat tot gevolg
heeft.
Er hebben verschillende mensen in de kerk overnacht.
Deze cyclus is afgesloten met een jeugddienst op zondagmorgen.
We zien dit als een waardevolle manier om de kerk een grotere rol te laten spelen dan
alleen als godshuis.
DE OUDERLINGEN
De Kloosterkerkgemeente is verdeeld in 4 wijken en in drie wijken is één ouderling
actief, in de vierde wijk delen 2 ouderlingen het kerkelijk werk.
De ouderlingen komen bijeen in het ouderlingenberaad. Dit is in 2019 6 keer gebeurd.
Het beraad wordt ook bijgewoond door de dominee en de functionaris die belast is
met het predikantensecretariaat, en het crisispastoraat bij afwezigheid van de
dominee.
Het ouderlingenberaad heeft ook een belangrijke functie in het elkaar informeren van
actualiteiten. We bepalen wie de bloemen van de zondag krijgt. Dat zijn meestal
gemeenteleden, maar ook aan mensen die geen deel uitmaken van de kerkelijke
gemeenschap worden bloemen bezorgd.
PASTORAAT
In het pastoraat is een bezoekersgroep actief waarvan de leden meerdere keren per
jaar vooral oudere en zieke gemeenteleden bezoeken.
De bezoekersgroep brengt verslag uit van hun bezoekwerk aan de ouderlingen en zij
gaan indien gewenst zelf op bezoek, of schakelen de dominee in.
De ouderlingen roepen de bezoekersgroep één keer per jaar bijeen, om het
bezoekwerk te bespreken. De dominee neemt hieraan ook deel.
Een groot voordeel van deze structuur is dat de bemoeienis van de bezoekers met de
gemeenteleden niet is gebonden aan een zittingstermijn, wat er in de praktijk op neer
komt dat gemeenteleden door dezelfde mensen bezocht worden, veelal tot aan het
einde van het leven.

De ouderlingen vroegen zich af in welke mate zich eenzaamheid voor doet in onze
kerkelijke gemeente. Het is een thema dat alom actueel is, met versoberende
activiteiten in zorginstellingen en het streven om mensen langer zelfstandig te laten
wonen.
Om na te gaan of wij mensen 'missen' hebben we lid voor lid de ledenlijst van onze
kerk doorlopen en mensen bezocht die wellicht wel wat meer aandacht zouden kunnen
gebruiken.
Er is ons gebleken dat de mensen waarvan wij dachten dat we hen blij konden maken
met wat meer bezoek, zich veelal 'aan de rand van de kerk' bevonden en geen prijs
stelden op meer aandacht.
DE PREDIKANT
Ds Elisabeth Posthunus Meijes heeft onze gemeente 5 jaar gediend en na haar vertrek
in september 2019 naar Driebergen-Rijsenburg is onze gemeente vacant.
Vrijwel meteen is de procedure in gang gezet om tot het beroepen van een nieuwe
dominee te komen. Deze procedure is inmiddels voltooid en onze gemeente krijgt
toestemming om een dominee te beroepen met een dienstverband van 33%, met een
uitbreiding voor de komende 6 jaar naar 60%.
Een commissie uit de kerkenraad heeft een profielschets geschreven en ds Jan Wilts is
bereid gevonden het consulentschap op zich te nemen.
Aan de eerder genoemde mevrouw Tuma is gevraagd of zij tijdens de vacante periode
het crisispastoraat binnen onze gemeente op zich wil nemen. Zij heeft hierin
bewilligd.
Eind 2019 is een beroepingscommissie samengesteld, die binnenkort haar taak zal
aanvangen.
MAANDVIERINGEN VERZORGINGSHUIS
Tijdens de maandvieringen in verzorgingshuis 'Bloemhof' is altijd een afvaardiging van
de ouderlingen van de Kloosterkerkgemeente aanwezig.
De ouderlingen vragen één of twee bezoekers te assisteren bij het ophalen van en het
terugbrengen naar hun appartement van mensen die de dienst bijwonen.
In deze diensten gaan de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen bij
toerbeurt voor.
Het voorziet in een grote behoefte.
TEN SLOTTE
Het was weer een jaar van samen doen en samen de schouders er onder zetten.
Dat is weer goed zichtbaar geworden nu we vacant zijn.
We ervaren een grote verbondenheid met elkaar, bekommeren ons om hen die dat
nodig hebben, dichtbij en veraf, en vertrouwen er op dat dit ook het komende jaar
weer het geval zal zijn.
We hebben een jaar achter de rug, dat stemt tot blijdschap en dankbaarheid.
Ten Boer, 6 januari 2019.
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