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JAARVERSLAG OUDERLINGEN KLOOSTERKERKGEMEENTE 2017. 

 
ALGEMEEN: 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de ouderlingen van de 
Kloosterkerkgemeente. Dit verslag beslaat het kalenderjaar 2017.  

U kunt door lezing van het verslag kennis nemen van de activiteiten die 
door de ouderlingen ontplooid zijn. 

  
We wensen u veel leesplezier. 

 
STRUCTUUR: 

 
De Kloosterkerk gemeente is een samenvoeging van de kerken van Ten 

Boer, Woltersum en St. Annen. 
Onder leiding van cluster predikant ds René Kok voeren verschillende, in 

leden aantal terug lopende kerken in de regio, gesprekken om tot 
clustervorming te komen. De PKN kerken van Stedum, Ten Post, 

Garmerwolde/Thesinge zijn het verst gevorderd in de samenwerking, onze 

Kloosterkerkgemeente is betrokken bij de samenwerking, maar staat nog 
op iets meer afstand. Met de kerken uit de diverse plaatsen, vormt de 

Kloosterkerkgemeente het cluster. De Gereformeerde kerk PKN heeft te 
kennen gegeven wel op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen 

in het cluster, maar niet toe te zullen treden tot de samenwerking. 
In 2017 hebben de ouderlingen met ds Kok gesproken om tot afstemming 

te komen van de manier van werken van de ouderlingen in de 
verschillende cluster gemeenten. Er werden niet zo veel verschillen 

geconstateerd. Ds Kok stelt vast dat ouderen en zieken vaak niet vergeten 
worden en vroeg aandacht voor vooral de ‘middengroep’ in de kerk. 

 
In 2017 heeft onze dominee voorgesteld om een ‘bezinningsdag’ te 

organiseren. Met de dominee bespreken 2 ouderlingen de toekomst van 
onze kerk. Onze gemeenschap loopt in ledental terug en vergrijst. Er is 

nauwelijks jeugd en ook de middengroep is matig vertegenwoordigd in 

ons midden. 
We gaan na of verdere deelname aan / opgaan in het cluster een optie is 

en wat voor consequenties dit in de praktijk zal hebben. 
Dit overleg zal worden afgesloten met een ‘bezinningsdag’, waarop in 

eerste instantie de leden van de kerkenraad tot besluitvorming moeten 
komen wat de verdere richting/toekomst van onze kerk zal zijn, en 

vervolgens bespreking met de gemeente plaats zal vinden. 
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PASTORAAT: 

 
Het ouderlingenberaad kwam in 2017 5 keer bijeen, aanvankelijk 

bijgewoond door een pastoraal werkster. Zij is door de kerkenraad 

aangesteld om van dienst te zijn tijdens de ziekte periode van onze 
dominee. 

Onze dominee heeft tot onze vreugde haar werk in het laatste kwartaal 
van 2017 volledig kunnen hervatten en woont ook de vergaderingen van 

het ouderlingenberaad weer bij. 
Omdat het steeds moeilijker wordt mensen te vinden die ouderling willen 

worden en we ook nu met een onderbezetting ons werk doen, is er eerder 
voor een andere structuur gekozen. In onze gemeenschap was het wel 

mogelijk mensen te vinden die bezoekwerk op zich wilden nemen. 
Het werk van de ouderlingen wordt in belangrijke mate ontlast door het 

werk dat deze bezoekers doen. De bezoekers doen bezoekwerk bij vooral 
oudere kerkleden. Iedere bezoeker heeft een paar adressen onder 

haar/zijn hoede en bezoekt de mensen enkele keren per jaar. Na afloop 
van de bezoeken wordt er een verslagje naar de wijkouderling gezonden, 

zodat die op de hoogte blijft en waar nodig zelf actie onderneemt of de 

dominee kan inschakelen. 
Deze opzet functioneert goed. In 2017 zijn de bezoekers bij elkaar 

geroepen en bespraken we wat men zoal tegen komt en of de bezoeken 
tot wederzijdse tevredenheid verlopen. 

Met de bezoekers is afgesproken dat zo’n bijeenkomst jaarlijks zal plaats 
vinden. 

 
Ter ondersteuning van de dominee functioneert een crisis/predikanten 

secretariaat. De functionaris plant en regelt de bezoeken van de dominee 
aan gemeenteleden. 

Zij heeft te kennen gegeven graag beter op de hoogte te zijn van de 
pastorale punten die spelen en zou het pastorale deel van het 

ouderlingenberaad willen bijwonen. De kerkenraad heeft hierin bewilligd 
en zij zal tijdens een dienst de belofte te zullen zwijgen over wat haar ter 

ore komt, afleggen. 

 
 

TAKEN: 
 

De ouderlingen treden bij toerbeurt op als ouderling van dienst. 
Ze verzorgen de opening van de vieringen en verzamelen de punten die 

aan het einde van de dienst aan de gemeente worden meegedeeld. De 
ouderlingen bepalen in samenspraak met allen, aan wie de bloemen van 

de zondag bezorgd worden. 
De bezoekers verzorgen het bezoekwerk van de ouderen, de ouderlingen 

bezoeken andere leden van onze gemeente. 
Er zijn ouderlingen aanwezig bij rouw- en trouwdiensten. Bij de 

aankondiging dat een gemeentelid is overleden leest de ouderling een in 
memoriam voor. 
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De nadruk van het werk van de ouderlingen is meer komen te liggen op 
de voortgang van het kerkenwerk, de organisatie er van, en het leveren 

van een bijdrage aan het zich welbevinden van onze kerkleden. 

Wij reageren alert op signalen die ons rechtstreeks of via de bezoekers 
bereiken. 

 
DIENSTEN: 

 
We kerkten het gehele jaar in de Kloosterkerk in Ten Boer en in de kerk 

van Woltersum. Dit zou niet zo bijzonder zijn, ware het niet dat in 2017 
verschillende datums zijn geprikt om de herstelwerkzaamheden aan de 

kerk als gevolg van aardbevingschade te starten. Het kerkgebouw zal 
hierdoor minimaal 4 maanden buiten gebruik zijn. Uiteindelijk is het werk 

begin januari 2018 begonnen. 
 

In de zomer, tijdens de vakantieperiode, vinden er clusterdiensten plaats. 
De diensten worden beurtelings gehouden in de kerken die deel uitmaken 

van het cluster en de ‘eigen’ predikanten leiden diensten in verschillende 

clusterkerken. 
Twee keer in de maand drinken we na afloop van de dienst koffie met 

elkaar. Eén keer in Woltersum, waar we elke 2e zondag van de maand ter 
kerke gaan, en  één keer in Ten Boer waar de overige diensten plaats 

vinden.  
De ouderlingen leggen de nadruk op het maken van kontact met mensen 

die we niet zo vaak of haast niet meer in de kerk zien en met mensen die  
nieuw zijn in ons midden. Deze informele ontmoetingen bevorderen de 

samenhang en de gemeenschapszin tussen de gemeenteleden.  
 

De startdienst (begin van een nieuw seizoen jeugdwerk) vierden we in 
2017 met de Gereformeerde kerk PKN. Dominees van beide kerken gingen 

v ó ó r in de dienst en na afloop was er een programma waarin de 
ontmoeting tussen de 2 PKN kerken centraal stond. 

 

Het vooruitzicht dat de kerk lange tijd buiten gebruik zal zijn, heeft 
invloed gehad op het plannen maken voor de komende tijd. Zo is het 

waarschijnlijk dat de vesperdiensten in 2018, waarin gemeenteleden en 
ook ouderlingen voorgaan, geen doorgang zullen vinden. 

 
 

 
 

 
 

 
JEUGD: 

 
In onze kerk zijn er nog maar een paar kinderen in de basisschool leeftijd. 
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Dit is reden voor de leiding van de kinderneven dienst om hun activiteiten 

te versoberen. Wel blijft het zo dat bij diensten waarbij meer 
(gast)kinderen aanwezig zijn, alsnog nevendienst gehouden wordt. 

De precieze uitvoering zal nog nader uitgewerkt worden. 

 
Onze kerk neemt deel aan het jeugdwerk in cluster verband. In het kader 

van ‘sjops’ wordt met de jeugd uit de clusterkerken jeugdclub gehouden. 
 

De dominee heeft een aantal mensen uit het cluster uitgenodigd om deel 
te nemen aan een gespreksgroep, die als mogelijke uitkomst; het doen 

van belijdenis, heeft. E é n van de ouderlingen zal deelnemen aan de 
gespreksgroep. 

 
 

MAANDVIERINGEN BLOEMHOF 
 

De maandvieringen in zorgcentrum Bloemhof worden druk bezocht door 
de bewoners van het zorgcentrum, de aanleun woningen en ouderen 

elders uit de gemeente. In deze vieringen wordt bij toerbeurt de dienst 

geleid door de voorgangers uit de kerken van de gemeente Ten Boer en 
de Katholieke kerk uit Bedum. 

De ouderlingen zijn bij toerbeurt aanwezig om hand- en spandiensten te 
verlenen en de mensen uit hun appartement op te halen en na afloop van 

de dienst, terug te brengen. 
 

TEN SLOTTE: 
 

De Kloosterkerkgemeente is fijne gemeenschap van mensen met oog en 
hart voor elkaar.  

We vieren met elkaar en rouwen met elkaar en we ervaren de 
verbondenheid met elkaar als van grote waarde. 

 
 
Marina Keekstra-Schoolderman 

Wijkouderling Kloosterkerkgemeente 

Januari 2018 
 
 


