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1. Algemeen  
 

a. Inleiding  

 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Olst voor de periode 2020-2024. Met dit 
document geeft de kerkenraad de weg aan die zij de komende jaren in wil slaan. Dit doet zij niet 

alleen, maar vertrouwend op God. 
 
In dit plan vindt u een korte beschrijving van de gemeente en de wijze waarop deze georganiseerd 
is, de koers die we als gemeente willen varen en de activiteiten die ondersteunend hieraan zijn.   

Het beleidsplan heeft als thema “Kerk zijn we Samen’. Dit brengt tot uitdrukking dat we als 
gemeente samen deze kerk dragen, samen in ons geloof, in onze activiteiten en met elkaar 

meelevend.  

b. Identiteit en beleid van de kerk  

 
De Protestantse gemeente te Olst is een dorpsgemeente, die zich qua geloofsbeleving in het 
midden van de kerk bevindt. Zij telt momenteel (eind 2020) ca. 560 leden.  
 
Onze protestantse gemeente heeft een rijke geschiedenis en bestaat in haar huidige vorm al ruim 

10 jaar, sinds het samengaan van de Nederlands Hervormde gemeente te Olst en de 
Gereformeerde Kerk van Olst in 2008. 
 
Binnen de protestantse gemeente te Olst zijn we betrokken in geloof en ook bij elkaar. We willen 
een warme gemeenschap zijn, met een kerk middenin het dorp. We zijn er voor elkaar, zowel 
binnen als buiten de kerk, dichtbij en ver weg. We zijn er scherp op wat ons onderscheidt als 

Christenen en gaan graag in open sfeer met elkaar in gesprek over persoonlijk geloof. Geloof is 

positief, iedereen is een mens van God. We proberen altijd het goede te doen en voelen ons daarbij 
gesteund door ons geloof.  
 

c. Kerk zijn in een veranderende omgeving  

In het beleidsplan van de dienstenorganisatie van de PKN Nederland voor 2017-2020 staat het 
volgende over het toekomstbeeld:  
‘De kerk leeft bij en voor veel mensen. Er is vreugde dat we juist in deze tijd terug mogen naar de 

kern van het evangelie, en met elkaar en anderen mogen delen waar Gods liefde voor mensen 
klopt. Dit missionair kerk-zijn geeft inspiratie en nieuw elan. We mogen hoopvol in de wereld 
staan, omdat er ook nieuwe openingen zijn. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we de 
vanzelfsprekendheid voorbij zijn. De draagkracht van veel gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt minder. Minder leden, minder vrijwilligers, minder kerkgangers, minder geld. Het leidt tot 

kerksluitingen en het vervallen van predikantsplaatsen. Tegelijk blijkt deze krimp juist ook de 

kracht te geven om de bakens te verzetten en terug te keren naar de 'basics' van het kerk-zijn’.  
  
De synode geeft haar visie in de Kerk 2025 weer in drie kernwoorden:  
• Transparantie: Wees helder over wie je bent en wat je doet en waarom.  
• Ruimte: Creëer ruimte om de dingen te kunnen doen waar het in de gemeente echt om gaat. 
• Eenvoud: houd het simpel, gooi ballast overboord.  
  

De synode stimuleert ons als gemeente om ons te concentreren op wat inhoudelijk de kern is van 
geloof en gemeente-zijn (back to basics). Daarbij benoemt het rapport Kerk 2025 in het bijzonder 
de volgende thema's:  
• Rond geloof: geloofsoverdracht, authentiek getuigen, open staan voor niet-kerkleden. 
• Rond de geloofsgemeenschap: recht doen aan pluriformiteit, ruimte geven voor nieuwe 
vormen van kerk-zijn, ballast van regelgeving wegnemen.  
• Rond de diaconale / maatschappelijke presentie: het opstellen van een realistische agenda, 

zowel nationaal (armoede, zorg, marginalisering) als internationaal (migratie, geweld en klimaat). 
  
Als Protestantse Gemeente te Olst sluiten we ons aan bij de adviezen gegeven door de synode. De 
terugloop in ledental, inkomsten en vrijwilligers dwingen ons om terug te gaan tot de kern. We 
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willen ons rijke gemeente leven zoveel mogelijk continueren in de huidige vorm. Daarnaast is het 

ons streven om steeds meer activiteiten gezamenlijk op te pakken binnen Klein Salland.  
 
 

d.  Samenwerkingsverband Klein Salland  

Sinds 2014 bestaat er een samenwerkingsverband binnen “Klein Salland’, dat is gevormd vanuit de 
Protestantse gemeenten te Olst, Wijhe, Wesepe en Raalte. Dit samenwerkingsverband is gestart 
om te onderzoeken of en in welke vorm nadere samenwerking mogelijk is. In de zomer van 2019 is 

de eerste fase van samenwerking afgerond. Vervolgens is met elkaar gedeeld dat we in het 
Samenwerkingsverband toe zijn aan vervolg stappen. Hiervoor gaan we een tweede fase in. Er is 
een actieplan opgesteld voor de periode 2019 tot en met 20211, waarin een aantal doelstellingen 
zijn geformuleerd. Dit actieplan is in alle kerkenraden goedgekeurd.  
 
De gemeente Olst participeert actief in het samenwerkingsverband, zowel in het Breed overleg als 

in de verschillende werkgroepen. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn het toewerken 
naar een gezamenlijk kerkblad, het gezamenlijk oppakken van de actie kerkbalans, het onderzoek 
naar mogelijkheden om een gezamenlijk kerkelijk bureau op te richten en het samen oppakken van 
Vorming en Toerusting activiteiten.  
 
Doel van deze samenwerking is om slimmer gebruik te maken van de kennis en kunde die er is 
binnen de gemeentes en een verlichting van de werkdruk voor vrijwilligers, door het gezamenlijk 

oppakken van activiteiten.  
 
Vanuit Olst zien we de meerwaarde hiertoe ook heel nadrukkelijk, onder andere gegeven het feit 
dat het aantal kerkenraadsleden en vrijwilligers terugloopt. De samenwerking binnen Klein Salland 
biedt voor de gemeente Olst de mogelijkheid om een breed spectrum aan activiteiten toch aan te 
blijven bieden, doordat ze in gezamenlijkheid georganiseerd worden.  
  

  

 

2. Pastoraat 
 
a. Inleiding  

 Pastoraat is in het licht van de Bijbelse boodschap omzien naar mensen als roeping voor heel de 
gemeente. Pastoraat ‘gebeurt’ waar mensen met elkaar een weg zoeken in geloofs- en 
levensvragen. Pastoraal omzien naar elkaar is een zaak van alle gemeenteleden en wordt 
vormgegeven in contacten onderling, in contact met niet-direct-zichtbare gemeenteleden en met 
ieder die in de (dorps-)samenleving op onze weg komt. Ieder pastoraal contact wordt gedragen 
door verbondenheid in geloof in Jezus Christus en in betrokkenheid op de samenleving. 

 In de gemeente zijn er ten aanzien van pastoraat verschillende verantwoordelijkheden. Aan de 
predikanten is kerkordelijk ‘herderlijke zorg’ voor de hele gemeente toevertrouwd. Ouderlingen zijn 
als ambtsdragers geroepen tot ‘herderlijke zorg’, al dan niet met een specifieke taak in het 
pastoraat. Predikanten en ouderlingen kunnen in hun werk bijgestaan worden door pastoraal 

bezoekers. Zowel in als buiten het ambt speelt geheimhouding van wat mondeling en schriftelijk 
wordt meegedeeld een belangrijke rol. 
 Wij willen een gastvrije en open gemeente zijn, die zich laat leiden door de verbondenheid in 

Jezus Christus. Vanuit deze gastvrijheid is iedereen van harte welkom in de erediensten. Ook 
vieren wij als gastvrije gemeente met elkaar als volwassenen en kinderen, en met allen die 
instemmen met de nodiging, het Heilig Avondmaal en worden door de Heilige Doop of een zegen 
nieuwe leden opgenomen in de gemeente. De gemeente staat ook open voor gemeenteleden die 
een relatie hebben met een partner van gelijke geaardheid en die een zegen willen vragen over 
hun verbintenis, en voor ouders die een zegen over hun kind willen vragen en het niet ten doop 
willen houden.   

 
 
 
 
 

 

 

 
1 De realisatie van dit plan zal langer doorlopen ivm opgelopen vertraging door de coronacrisis. 
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b. Voort te zetten activiteiten 

 Pastoraat vindt ongestructureerd plaats tussen gemeenteleden onderling en gestructureerd door 
de predikant en vrijwilligers. De gemeente is verdeeld in sectoren, waar contactpersonen aan 
gekoppeld zijn.   
 Zij zijn behulpzaam bij activiteiten van diaconie en beheer en zij zijn tevens van groot belang bij 
de signalering van vragen en noden in de wijk. Hun inzet draagt in belangrijke mate bij aan het 
goed functioneren van het pastoraat.  
 Voor de ouderen is er een bezoekersgroep vanuit de diaconie waarvan de leden met één of 

enkele ouderen geregeld contact hebben. Met mensen die een partner verloren hebben, wordt de 
eerste periode vanuit een daarvoor bedoelde bezoekersgroep contact onderhouden. Deze laatste 
groep wordt door de predikant begeleid. 
 Het werk van de predikant is voor een belangrijk deel gericht op het pastoraat. De pastorale 
taak van de predikant krijgt gestalte in de vorm van gesprekken op verzoek van gemeenteleden 
voor anderen of voor zichzelf, en op eigen initiatief. De nadruk ligt op situaties van rouw, ziekte en 

moeilijkheden, maar ook op blijde momenten in de levens van gemeenteleden. Daarnaast wordt er 

omgezien naar mensen zonder dat daar een bijzondere aanleiding voor is. 
 De ouderlingen werken naar draagkracht. Uitgangspunt is niet wat er gedaan ‘moet’ worden, 
maar wat er gedaan ‘kan’ worden. Zo wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden, die per 
persoon en per tijdsperiode verschillen.  
 De ouderlingen zijn niet gekoppeld aan een vaste sector, maar zij werken ‘op aanvraag’ en op 
aangeven door anderen. Er is naast de diaconale bezoekersgroep, een bezoekersgroep met 

pastoraal bezoekers, die gericht is op de verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente. De 
bezoekersgroep wordt ondersteund en toegerust met onderlinge gesprekken met predikant en 
ouderlingen.  Het bezoekwerk is nog steeds een manier om verbondenheid en betrokkenheid te 
bewerkstelligen en in stand te houden. Het werk van de ouderlingen heeft ongetwijfeld invloed op 
de gevoelens van betrokkenheid van de leden. 
 Naast het bezoekwerk vindt pastoraat op andere manieren plaats: 

- Elke zondag zijn er vanuit de kerkdienst één of meerdere bloemengroeten, die niet 

noodzakelijkerwijze alleen voor gemeenteleden bestemd zijn. 
- Er is elke maandagmorgen een oecumenische gelegenheid om koffie te drinken in de 

Bastiaan in het Inloopcentrum, regelmatig ook na de kerkdienst op zondagmorgen en één 
keer in de maand op woensdagmorgen (koffie-in). 

- Vanuit de bezoekersgroep worden er op kleine schaal huiskamergesprekken georganiseerd 
- Elk jaar zijn er één of twee informatiemomenten, waarin ontmoeting en het delen van 

informatie centraal staan.  
- Nieuwe leden worden bezocht door een contactpersoon voor nieuw ingekomenen. 
- Maandelijks wordt er in de Bastiaan een gezamenlijke maaltijd gehouden onder het motto 

 "Samen-aan-tafel". 
- In de gespreksgroepen die er voor verschillende leeftijdsgroepen zijn, is er ruimte om 

elkaar  te ontmoeten en betrokken te zijn bij elkaars leven. 
- In Coronatijd zijn er telefonische belgroepen gevormd en is er hulp aangeboden aan 

eenzamen en zwakkeren in onze gemeente.  
 
 Het werven van nieuwe ouderlingen moet een belangrijk aandachtspunt blijven. Hoewel 

pastoraat natuurlijk meer is dan het contact tussen ambtsdragers en gemeenteleden, draagt het in 
belangrijke mate bij aan het omzien naar elkaar en het gevoel van leden dat ze gezien en gehoord 
worden. Om ouderlingen te werven gaan we uit van een persoonlijke benadering.   
 De pastoraal bezoekers richten zich op het bezoekwerk. Zij zien óm naar mensen, op 

verzoek en op eigen initiatief, en geven zo vorm aan de verbondenheid van gemeenteleden met 
elkaar. Zij zijn niet bevestigd in een ambt, maar leggen in een kerkdienst de belofte van 
geheimhouding af. Zij maken geen deel uit van de kerkenraad en wonen dus geen 
kerkenraadsvergaderingen bij. Zij komen wel naar de vergaderingen van het Pastoraal Beraad. Het 
geloof en het geloofsgesprek zijn belangrijk: het kan tijdens bezoeken aan de orde komen en het is 
goed om van elkaar te weten hoe medewerkers in het geloof ‘staan’.  Het pastoraat krijgt op deze 

manier meer nadruk, de drempel om anderen te gaan bezoeken wordt kleiner en de ouderlingen 
worden hierdoor ontlast.  
  De predikant richt zich primair op de ouderen, zij vormen een permanente doelgroep.  
 We willen en moeten als predikant, ouderlingen en bezoekers blijven proberen om nieuwe 
wegen te vinden om elkaar als gemeenteleden op te zoeken en anderen uitnodigen gemeentelid te 

worden, en elkaar daar ook de ruimte voor te geven. 
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3. Eredienst en liturgie 
 
a. Inleiding 
 De gemeente komt samen in erediensten. In deze erediensten vormen Woord en Sacrament de 
kern: daarin zoeken wij God en willen wij elkaar ontmoeten. Door middel van muziek, zang, gebed, 
verkondiging en geldelijke inzameling wordt geprobeerd om aan deze kern een passende vorm te 

geven. Zo worden gemeenteleden in hun persoonlijke geloof opgebouwd, om daarvan binnen en 
buiten de kerk in woord en daad iets uit te dragen en iets te betekenen voor elkaar en voor 
anderen. 
 
b. Erediensten 
 De gemeente is veelzijdig in haar mogelijkheden en haar geloofsbelevingen. Daarmee wordt 
rekening gehouden in de soorten van erediensten. Er worden, naast de zondagse diensten ook 

andere diensten gehouden, namelijk: oecumenische diensten, diensten in Klein Salland verband, 
jongerendiensten, avondgebedsdiensten en Taizé-vieringen. Ook is het mogelijk vieringen te 

houden op andere plaatsen dan in het kerkgebouw, zoals bijvoorbeeld de Oecumenische 
startzondag in de feesttent tijdens de kermis of een buitendienst in de openlucht. Bij diensten in 
Klein Salland verband kan het gaan om kanselruil, een gezamenlijke dienst in een van de 
gemeenten in de vorm van een kerkendag of een gezamenlijke dienst in de zomermaanden, 

waarbij een van de andere kerken dicht gaat.  
 Naast deze diensten is het mogelijk om in aparte diensten te vragen om een zegen over een 
relatie en om bij een overlijden iemands leven te gedenken in een samenkomst van Woord en 
Gebed. 
 Voor de Schriftlezingen in de erediensten wordt standaard gebruik gemaakt van de Nieuwe 
Bijbel Vertaling. Omdat in andere vertalingen andere accenten gelegd worden, kunnen ook andere 
vertalingen gebruikt worden. Er wordt gezongen uit het Liedboek 2013, maar ook liederen uit 

andere liedbundels zijn mogelijk en welkom.  
 De predikant en organist dragen samen de verantwoordelijkheid voor de muzikale gang van 
zaken tijdens de erediensten. Eén keer per maand verleent de cantorij haar medewerking aan de 
dienst. Die medewerking is bedoeld om de gemeente in haar samenzang te ondersteunen en 

nieuwe liederen te introduceren.   
 Gestreefd wordt naar meer muzikale diversiteit in de diensten. Muziek en zang door 
gemeenteleden en door mensen van elders wordt zeer op prijs gesteld door kerkgangers en trekt 

ook mensen aan die normaal gesproken niet of nauwelijks naar de diensten komen. Ook de 
kinderen kunnen in de diensten een muzikale bijdrage leveren. 
 Ook is het mogelijk dat de diaken de voorbeden doet, omdat juist daarin diaconale doelen aan 
de orde komen. Dit doen we bij de viering van het Heilig Avondmaal.  
Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van viering waarbij gemeenteleden meer actief kunnen 
bijdragen aan de eredienst. 

 In diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend, het Heilig Avondmaal wordt gevierd, 
bevestiging van ambtsdragers plaatsvindt of openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd, gaat 
zoveel mogelijk de eigen predikant voor. Het Heilig Avondmaal wordt op de eerste of tweede 
zondag van de oneven maanden en op Witte Donderdag gevierd. De Heilige Doop wordt bediend op 
een zondag, die gekozen wordt in overleg met de doopouders. 

 Er is in onze gemeente een beamerteam. We streven ernaar dat dit iedere zondag kan worden 
ingezet ter ondersteuning van de diensten.   

 Sinds Mei 2020 kan de kerkdienst online gevolgd worden via Kerkdienst gemist. Met dank aan 
een gift heeft onze gemeente een nieuwe camera installatie hiervoor aan kunnen schaffen. De 
meerwaarde hiervan is de afgelopen Coronaperiode enorm gebleken toen we in onze kerk helaas al 
2 keer voor een langer periode in 2020 en 2021 geen bezoekers konden ontvangen.  
 
c. Kinderen en jongeren in erediensten 
 Het is belangrijk dat kinderen en jongeren ruimte krijgen voor hun geloofsopvoeding en 

geloofsbeleving. Zij moeten zich thuis weten en voelen in de (neven)dienst. De gemeente moet er 
daarom voor zorgen dat  zij zich welkom weten. 
 Voor kinderen die naar de basisschool gaan is er tijdens de diensten nevendienst (KND). Door 
een gebrek aan vrijwilligers is het helaas niet mogelijk om elke week KND aan te bieden. Op dit 
moment blijven de kinderen daarom eens in de 5 weken in de kerkdienst. De kinderen steken in de 
dienst een eigen paaskaars aan, die mee gaat naar de ruimte van de nevendienst. Voordat de 

kinderen naar hun eigen ruimte gaan kan er een gesprek plaatsvinden tussen de voorganger en de 
kinderen. Jaarlijks wordt aan het einde van het schooljaar door de oudste groep in een eredienst 
afscheid van de nevendienst genomen.  
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 Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er in de kerk een nevendienst-project, waarbij 

een thema zichtbaar en hoorbaar gemaakt wordt aan de overige kerkgangers. In de 
Veertigdagentijd vraagt ook de werkgroep ZWO aandacht voor haar activiteiten.  
 Gestreefd wordt het contact met  het onderwijs (waarbij de protestants-christelijke en rooms-
katholieke scholen binnen de mijn plein stichting gaan fuseren) in Olst te onderhouden. Minstens 
één keer per jaar wordt met de school een kinderdienst voorbereid en in de kerk gehouden. 
 
d. Liturgisch Bloemschikken 

 Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd verzorgt de werkgroep ‘Liturgisch Bloemschikken’ 
een schikking die aansluit bij de thema’s van de betreffende zondagen. Deze schikking wordt vóór 
in de kerk opgesteld en toegelicht door de werkgroep. Van de schikking wordt een foto 
geprojecteerd zodat de kerkgangers achterin de kerk die ook kunnen zien. 
 
e. Plekken van herinnering 

 Er is in het kerkgebouw een ‘plek van herinnering’ voor wie gestorven zijn. Daar liggen de 

boeken met gestorvenen en ook een boek met de namen van de dopelingen.  
 
 

4. Diaconaat 

 
a. Inleiding 
De diaconie van de Protestantse Gemeente Olst houdt zich bezig met de zorg voor anderen: 
mensen die in de knel zijn gekomen, die door ziekte of andere zorgen ondersteuning nodig hebben.  
In kernwoorden wordt dit samengevat als de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.  

 
b. Sociaal werk 
Er wordt samengewerkt met organen van de burgerlijke gemeente die op dit vlak werkzaam zijn. 
De diaconie heeft een diaken of een afgevaardigde in de stuurgroep van het Noaberhuus van de 
burgerlijke gemeente om op die manier in te kunnen spelen op vragen die vanuit de WMO-

wetgeving naar de kerk toekomen.  
De samenwerking met de RK-geloofgemeenschap m.b.t. de open koffieochtend op 
maandagmorgen in De Bastiaan, het protestantse kerkelijk gebouw aan het Kerkplein, is uitgebreid 

met het Noaberhuus. De 'kerken' staan open voor iedereen uit het dorp om voor koffie of thee en 
een vrijblijvend gesprek binnen te lopen. De tijd heeft geleerd dan er een 'vaste' klantenkring is 
ontstaan waar 'nieuwelingen'  gemakkelijk bij aan kunnen sluiten.  
Er is een bezoekersgroep die, desgewenst, gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezoeken. 
Gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen een verjaardagskaart. Jaarlijks wordt een 
ontmoetingsmiddag georganiseerd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarnaast wordt bij 
gemeenteleden boven de 75 jaar een kerstattentie bezorgd.  Ouderen die dat wensen kunnen thuis 

opgehaald worden voor het bijwonen van een kerkdienst. 

 
c. Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
Binnen de diaconie geeft de werkgroep ZWO uitvoering aan de onderwerpen in dit werkgebied. Via 

het landelijke orgaan van Kerk in Actie zijn wij in staat een samenhangend beleid te voeren en 
enkele vaste projecten als speerpunten een plek te geven in onze gemeente.  
 

d. Heilig Avondmaal 
Minimaal 6 x per jaar vieren wij in een kerkdienst het Heilig Avondmaal.  Daarnaast wordt in 
Woonzorgcentrum Het Averbergen tijdens de kerkdiensten een aantal keren per jaar het Heilig 
Avondmaal gevierd.   
 
e. Collecten 
Voor de reguliere collecten in de kerkdiensten wordt er gecollecteerd om het plaatselijke werk van 

de diaconie mogelijk te maken. De uitgangscollecten worden altijd apart toegelicht in de Kerkwijzer 
en tijdens de dienst om de kerkgangers meer bij het doel van de collecte te betrekken. 
De voorjaarscollecte wordt, in overleg met de ZWO bestemd voor een buitenlands doel, de 
najaarscollecte is afwisselend voor het College van Kerkrentmeesters en de diaconie.  
 

f. Investeringen 
De diaconie heeft een deel van haar vermogen belegd bij Oikocredit. Het hieruit voortkomend 

dividend wordt bij Oikocredit herbelegd. Verder is de Diaconie bezig verantwoord te bankieren.  
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g. Jeugdwerk 
Gestreefd wordt naar de bevestiging van een jeugddiaken  en een jeugdouderling om samen te 
zoeken naar mogelijkheden om de jeugd, in regionaal verband, te betrekken bij het gezamenlijk 
beleven van het geloof met de gemeente en met leeftijdsgenoten en bij projecten in binnen- en 
buitenland (bijv. Present, Let’s Go) 

 
h. Regionale samenwerking  
De diaconie heeft minimaal 4x per jaar overleg met vertegenwoordigers van de overige Klein-

Sallandse Gemeenten. Het uiteindelijke streefdoel is dat de 4 diaconieën samengevoegd worden.  
 

5. Financiën 

a. Inleiding 

Zoals elke organisatie heeft ook de Protestantse Gemeente te Olst te maken met het zoeken van 
een balans tussen baten en lasten. Grofweg kan worden gezegd dat de baten bestaan uit: de 
vrijwillige bijdragen van de leden (Kerkbalans), bijdragen Solidariteitskas, de inkomsten uit de 

verhuur van kerkelijke gebouwen, giften en collecten. Wat betreft de lasten moet vooral worden 
gedacht aan: kosten in relatie tot de kerkelijke gebouwen (onderhoud, gas, licht etc.), pastoraat, 
erediensten en kosten voor beheer en administratie. Zie voor details de begroting voor 2020 en de 
meerjarenbegroting 2020-2024.  

b. Financiële huishouding op hoofdlijnen 

Het is de gemeente de afgelopen jaren gelukt om tekorten om te buigen in een positief resultaat 

dankzij een robuust financieel beheer op de kosten.  
 

Jaar (Actueel/Begroot) Resultaat 

A2014 -/- k€ 17 

A2015 -/- k€ 14 

A2016 -/- k€ 14 

A2017 k€ 3 

A2018 k€ 6 

B2019 -/- k€4 

 
De overgang van het tekort in 2016 en daarvoor naar de positieve resultaten in 2017 en 2018 zijn 

te danken aan een kostenbesparing op pastoraat door detachering van dominee Damstra aan de 
protestantse gemeente te Wesepe voor 40%. 
Bij ongewijzigd beleid loopt volgens de meerjarenbegroting het tekort gestaag op van -/-k€10 in 
2020 naar -/-k€36 in 2024. Daarmee zullen we nog meer gaan interen op ons vermogen, wat naar 
de toekomst toe onzekerheid met zich meebrengt. 
Cruciaal in de financiële huishouding van onze gemeente zijn de inkomsten via Kerkbalans. Uit 

onderstaande tabel blijkt dat de totale bijdrage de afgelopen jaren redelijk constant geweest is. Dat 

is op zich positief, maar de trend in het aantal bijdragers alsmede het geefgedrag is zorgelijk naar 
de toekomst. 
 

 
 

c. Missie en Visie 

Het College van Kerkrentmeesters heeft als missie 
Missie2 

“Het scheppen/vervullen van financiële en technische randvoorwaarden om als actieve kerkelijke 
gemeente nu en in de toekomst op een veilige en verantwoorde manier te functioneren”. 

 
2 Overgenomen van gemeente in Doesburg 

2014 2015 2016 2017 2018

Bijdragers 487 482 466 444 438

Verschil bijdragers tov vorig jaar -5 -16 -22 -6

Totale bijdrage 79.195€   77.456€   79.421€   77.811€   78.012€   

Verschil totaal tov vorig jaar -1.739€    1.964€     -1.610€    202€         

Bijdragers van nul Euro 59 42 42 49 42

Bijdragers van nul Euro tov bijdragers 12% 9% 9% 11% 10%
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De bijbehorende visie luidt: 

Visie 
“De kerk is ons veel waard, omdat wij een ongedeelde, open, gastvrije en vierende 
geloofsgemeenschap willen zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke 
inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie. Om dit alles mogelijk te 
maken is (veel) geld nodig. Het college zal zich inzetten op het bestrijden van kosten, het opstellen 
van meerjarenbegroting en onderhoudsplannen, het genereren van zoveel mogelijk inkomsten uit 
vrijwillige bijdragen en meer verhuur van de kerkelijke gebouwen”. 

 

d. Inkomsten van leden 

 

Ledenaantal 
 

 
 
Het ledenaantal daalt sinds 2010 gestaag. Het is de verwachting dat deze trend zich de komende 
jaren zal voortzetten. In bovenstaande grafiek is de prognose van het ledenaantal voor de jaren 
2020-2024 bepaald op basis van extrapolatie van deze trend (weergegeven in lichtere kleuren). 
Een afnemend ledenaantal heeft een nadelig effect op de inkomsten. 
 

Bijdragen van leden 
Uit de trendanalyse 2014-2018 (bron: Analyse geefgedrag 2018) blijkt dat met name leden onder 
de 50 jaar steeds minder bijdragen, maar dat er ook steeds minder bijdragers zijn in deze 
leeftijdscategorie. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De bijdrage in de leeftijdscategorie van 50 tot 
75 jaar is redelijk constant. In de leeftijdscategorie van 75+ brengen per saldo steeds minder 

bijdragers een min of meer gelijk totaalbedrag op, maar dat zal gezien de hoge leeftijd van deze 
groep in de komende jaren afnemen. 
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De gemiddelde bijdragen in de categorie tot 50 jaar is dalende. In de categorie van 50-75 redelijk 
constant en in de categorie vanaf 75 jaar stijgende. Per saldo stijgt het gemiddelde.  

 
Hoofdpunten van beleid 
Actief inzetten van doelgroepenbeleid, in het bijzonder de leeftijdsgroepen 35 tot 55 jaar. Werken 
aan een kerk die meer naar buiten is gericht en in staat is aantrekkelijk te zijn als 
ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners. Maar ook en vooral een plek waar het inspirerend is om 

met elkaar te zijn, God te ontmoeten, kennis te maken met het christelijk geloof en samen te 
vieren. Laten zien dat we een gemeente zijn, waar mensen met God leven en plezier uitstralen. Dat 
het een verrijking in je leven is daar bij te zijn. 
 

e. Pastoraat 

Tot en met 2016 bezette onze predikant een volledige formatieplaats. Gelet op het ledenaantal en 

de inkomsten vanuit Kerkbalans zou 0,6 formatieplaats passend zijn. Dit is geëffectueerd door onze 
predikant voor 0,4 formatieplaats te detacheren naar de protestantse gemeente te Wesepe vanaf 1 
maart 2017 tot en met 28 februari 2021. Vanaf 1 maart 2021 is er een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Wesepe. Dit heeft erin geresulteerd dat in 
de gemeente Olst de predikantsplaats is teruggebracht naar 0,6 fte en de gemeente Wesepe een 
beroep is aangegaan voor 0,4 fte. De afspraken over de samenwerking met de predikant zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.  

 

f. Verhuur kerkelijke gebouwen 

Wat betreft de inkomsten in relatie tot de kerkelijke gebouwen zijn vooral de verhuur van de 
Dorpskerk en de Bastiaan te beïnvloeden. De Dorpskerk is een prachtig, goed onderhouden 
monumentaal gebouw met een schitterende akoestiek. De Bastiaan is een modern gebouw met 
ruime mogelijkheden tot zaalverhuur. 
 

Hoofdpunten van beleid 
- Meer publiciteit geven aan de mogelijkheid voor het huren van de kerkelijke gebouwen. In 

ieder geval via de website en de lokale media. 
- Uitbreiden van de huurmogelijkheden. Aantrekken van nieuwe huurders wordt altijd binnen 

CvK besproken. 

Leeftijds-

categorie 2014 2015 2016 2017 2018

< 50 jaar 20% 18% 17% 13% 11%

50-75 jaar 57% 56% 56% 57% 57%

>=75 jaar 23% 25% 27% 29% 32%

onbekend 0% 0% 0% 0% 1%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
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Gemiddelde bijdrage 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Gemiddelde van Totaal ontvangenKolomlabels

Rijlabels 2014 2015 2016 2017 2018

< 50 98€                 99€                 101€               85€                 78€                 

50 - 75 187€               187€               194€               196€               199€               

75 - 104 128€               134€               148€               157€               171€               

Eindtotaal 145€               148€               156€               158€               163€               
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g. Kinderkoor en jeugdwerker 

Er is momenteel onbalans tussen het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt en de gemoeide 
kosten. 

 
Hoofdpunten van beleid 
Onderzoeken of het continueren van het kinderkoor en de jeugdwerker rendabel is te maken. Het 
is onze intentie om dit zo lang als mogelijk te continueren. 
 
 
 

6. Vorming & toerusting 
 
a. Inleiding 
 Het ‘leren onderhouden’ is de basis voor de activiteiten van de gemeente op het vlak van 
vorming en toerusting. Het betekent telkens opnieuw de vertaling van de oude woorden toetsen 

aan de manier waarop ze hier en nu toepassing kunnen vinden. Het is een gelovig leven midden in 
de maatschappij en anderen de mogelijkheid bieden daarin te delen.  
 Vorming en Toerusting is daarom een activiteit die niet alleen binnen de gemeente plaats moet 
vinden, maar ook een uitstraling naar buiten moet hebben. Als de gemeente op deze wijze het 
christelijk geloof voor anderen duidelijk in praktijk brengt, werkt ze tevens aan de opdracht tot het 
leerling maken. In de praktijk betekent dit dat vorming en toerusting plaatsvindt in werk- en 
gespreksgroepen, die ook toegankelijk zijn voor mensen die geen deel uitmaken van onze 

gemeente. De laatste jaren is er steeds meer aansluiting gezocht bij de andere gemeentes in Klein 
Salland en worden activiteiten breder aangeboden binnen alle Klein Salland gemeentes ipv alleen in 
de eigen gemeente.  
 
b. Activiteiten  
 Tot het terrein van Vorming en Toerusting behoren: 

 

 
• Gesprekskringen en cursussen rond Bijbelse thema’s primair gericht op leden van de 

kerkelijke gemeenschap, indien gewenst gedifferentieerd naar verschillende 

leeftijdsgroepen, gericht op cognitieve en affectieve vorming in geloven. Voorbeelden: 

bijbelkring, bibliodrama en andere expressievormen, meditatie, etc. De programmering van 

het kringenwerk wordt gedaan in samenwerking en overleg met de andere gemeenten in 

Klein-Salland en de lokale RK-geloofsgemeenschappen. 

• Themabijeenkomsten op het snijvlak van geloof en maatschappij, kunst of cultuur, 

toegankelijk voor allen die daarvoor belangstelling hebben. Voor de programmering ervan 

wordt een ambtsdrager gezocht die daarin met andere gemeenteleden kan samenwerken. 

Over het programma wordt overlegd met de andere gemeenten in Klein-Salland en de 

lokale RK-geloofsgemeenschappen. 

• Publiciteit. Het bekendmaken van de bovengenoemde activiteiten, zowel binnen als buiten 

 de kerkelijke gemeenschap door middel van aankondigingen op de website, een  jaarlijkse 

activiteitenfolder en openbare aankondigingen op posters en in plaatselijke media en bij de 

mededelingen in de kerkdiensten. In overleg met de kerkenraad kan hiervoor ook het be-

stand aan e-mailadressen gebruikt worden. Voor de coördinatie ervan wordt een commissie 

publiciteit benoemd. De voornaamste media hiervoor zijn: de Kerkwijzer, de website van 

onze gemeente, de regionale kerkbladen en de lokale pers. Over diensten met een meer bij-

zonder karakter wordt telkens een persbericht verstuurd naar de regionale media.   

• Een tweejaarlijkse kerkenraadsdag rond een bepaald thema. 

• 'Open Kerk'. De Dorpskerk in Olst is in de zomermaanden op vrijdag- en zaterdagmiddag 

 open en er is dan een expositie, vrij voor alle belangstellenden om te bezoeken. Er is een 

beschrijving van een fietsroute gemaakt die langs de diverse kerken van Olst-Wijhe voert. 

Daarnaast is de kerk ook op de vrijdagmiddagen in de Adventsperiode en de 

Veertigdagentijd geopend.  

• Oecumene. Dit omvat de bestaande oecumenische activiteiten. In deze samenwerking met 

 de RK-geloofsgemeenschap is een ingrijpende verandering opgetreden door het opnemen 

van beide geloofsgemeenschappen van Olst en Boskamp in de H.Lebuinusparochie van De-

venter e.o. en de sluiting van de Theresia-kerk in Olst. Het gaat om vier oecumenische 
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diensten per jaar die nu afwisselend in Olst en Boskamp zullen worden gevierd. Het zijn de 

diensten in de Week van Gebed voor de Eenheid (januari), zondag Trinitatis (de zondag na 

Pinksteren), de startzondag in de tweede helft van september en in begin november de 

Willibrord-zondag. Ook de oecumenische avondgebeden in de Adventstijd en de 40-

dagentijd zullen blijven plaatsvinden. 

• Klein-Sallandse Kerkendag. Deze wordt éénmaal per twee jaar georganiseerd. 

 

7. Jeugdwerk 
 
Inleiding 
Een ouderling treedt op als coördinator van het jeugdwerk van de Protestantse gemeente, dat uit 
vijf onderdelen bestaat: 
a. Oppasdienst, voor de kinderen t/m 3 jaar  

b. Kindernevendienst, voor alle groepen van de basisschool (door geringe bezetting van zowel 
kinderen als leiding is dit ééns in de twee weken) 
c. Kidsclub, voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool, 1 maal per maand 
d. Basics, 10-14 jaar, 1 maal per twee weken. 
  
a. De kindernevendienst laat de kinderen op hun niveau kennis maken met een aantal 
bijbelverhalen met een op hun leeftijd gerichte verwerking. De kindernevendienst is een onderdeel 
van de zondagochtenddienst. De leiding hiervoor wordt gezocht onder de gemeenteleden (niet 
primair de ouders van de betrokken kinderen). Er is wekelijks contact met de (gast)predikant voor 

de inhoudelijke begeleiding. Ook is er vanaf mei 2021 elke maand een afstemming voor de 
muzikale bijdragen in de diensten, waaronder die van de kindernevendienst. Ouders die bij ons 
ingeschreven staan ontvangen een uitnodiging tegen de tijd dat een kind vier jaar wordt.  
Aan het eind van het seizoen is er een gezellige jaarafsluiting voor alle kinderen van de 
kindernevendienst. Deze activiteit vervangt het vroegere ‘afscheid van de kindernevendienst’ op 

het moment dat kinderen overgingen naar het voortgezet onderwijs. 
  
b. De uitnodigingen voor de kidsclub worden nu gedaan via de leerkrachten van de Prins Willem 
Alexanderschool (protestants christelijke signatuur), de St.Willibrordschool (Olst) en de 
St.Aloysiusschool (Boskamp) (beide RK-signatuur). Omdat er vanuit de Rooms-Katholieke kerk 
geen jeugdwerk meer gedaan wordt in Olst-Boskamp, is met de beide laatstgenoemde scholen 
afgesproken dat kinderen via school voor de Kidsclub uitgenodigd kunnen worden (vanaf schooljaar 
2021-2022 zijn de betreffende scholen gefuseerd tot 1 gezamenlijke school). Ook leerlingen van de 

andere scholen (Ter Stege, Klimboom en Holsthoek, openbare signatuur) zijn welkom bij de clubs, 
maar ze worden niet rechtstreeks via de schoolleiding uitgenodigd. Gestreefd wordt naar een of 
twee gezamenlijke activiteiten van de Kidsclub en de Basics gedurende het schooljaar.  
 
c. De Basics bestaat sinds 2018. De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar. 
Het is een combinatie tussen de catechese en de HFK-club. De werving gebeurt via persoonlijke 
benadering en via bovengenoemde scholen (ingeschreven gezinnen en vrienden en vriendinnen 

mogen mee) 
Naast het geloofsgesprek staat gezelligheid centraal. Het idee is dat gezelligheid en elkaar leren 
kennen de basis is voor jongeren om mee te willen doen, om erbij te willen zijn. In de praktijk is 
het een extra uitdaging om de 13 en 14 jarigen erbij te houden. Basics wordt gegeven door de 
ingehuurde jeugdwerker via Youth for Christ samen met een stagiair. Het streven is om ook 
jongeren te betrekken bij de voorbereiding en invulling van de Basics (stimuleren eigenaarschap). 
Tot nu toe is hier nog niet echt animo voor onder de jongeren. 

Voor dienstverlening in de Klein Salland gemeenten zijn in totaal twee jeugdwerkers aangesteld; 
één via de PKN (Wijhe en Wesepe) en één via Youth fot Christ (Olst en Raalte). De keus voor twee 
jeugdwerkers van verschillende organisaties is gemaakt in overleg tussen de Klein Salland 
gemeenten en om praktische redenen (beschikbaarheid geschikte krachten). Per jaar kan bekeken 
worden hoe dit functioneert en of de inhuur veranderd wordt qua uren en/of organisatie.  
  

Klein Salland 
Zowel voor de Kidsclub leeftijd als voor de Basics leeftijd worden in het kader van Klein Salland nu 

en dan activiteiten georganiseerd. De PKN gemeente Wijhe is hierin het meest actief. Zo wordt er 
door de Wijhese jeugdwerker een Jongeren Aan Zet avond georganiseerd (JAZ). Dat is een 
jongeren-avond (10 - 15/16 jaar) met leuke workshops (met inhoud), georganiseerd door Youth 
for Christ, Jeugdzorg Wijhe en PKN Wijhe.  
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Ook tijdens de Klein Salland Kerkendag is er aandacht voor het betrekken van de jeugd. Dat kan 

zijn als deelnemer, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van het programma op de dag zelf 
(jongeren als vrijwilliger).  
 
Speciale diensten, Ontmoetingsdiensten en overige activiteiten 
Om de kinderen van zowel de KND als de clubs en de jeugdcatechese beter te betrekken bij een 
zondagse kerkdienst, wordt in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting enkele 
malen per jaar een speciale dienst met bijzondere (muzikale) bijdragen of een Ontmoetingsdienst 3 

gehouden met een bijzonder thema (zoals met Palmpasen en in de aanloop naar Kerst maar ook 
met regelmaat door het jaar heen). Ook willen we er graag aandacht voor hebben om hen actief bij 
de kerkdienst te betrekken in een verantwoordelijke positie (liturgieën uitdelen, collectes houden, 
folders bij de uitgang uitdelen, etc.) 
De leiding van kindernevendienst, kidsclub en Basics overleggen met de organisatoren van de 
zomertentoonstelling in de Dorpskerk over een bezoek van de kinderen en jongeren aan de 

tentoonstelling in de kerk, eventueel op een aangepast tijdstip. 
 

 
 

 
3 De Ontmoetingsdienst is een dienst waarin de bijdrage niet alleen van de voorganger is, maar kerkgangers ook inbreng 

hebben tijdens de dient. Daarnaast is er extra aandacht voor toegankelijke taal (dat verdient in reguliere diensten overigens 
ook aanbeveling) en voor diverse muzikale bijdragen, zoals we in de corona periode met digitale diensten al veel hebben 
toegepast. Over de Ontmoetingsdienst is een notitie geschreven door Jantine Groenewold, jeugdwerker in onze gemeente 
in 2017. 


