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Inleiding	
Dit	document	schetst	een	beeld	van	de	Protestantse	Gemeente	te	Glanerbrug.	Hiermee	beogen	we	
een	te	beroepen	predikant	of	proponent	voldoende	achtergrond	van	de	vacante	gemeente	te	geven,	
zodat	hij	of	zij	een	goede	afweging	kan	maken.	

De	structuur	van	het	document	volgt	de	aanwijzingen	uit	het	“Stappenplan	voor	het	
beroepingswerk”	zoals	de	PKN	die	uitgeeft.	In	de	eerste	plaats	volgt	een	algemene	beschrijving	van	
de	gemeente	met	een	overzicht	van	de	plaatselijke	kerkgeschiedenis	en	de	samenstelling	van	de	
gemeente	alsmede	een	beschrijving	van	de	gemeente.	Daarna	gaan	we	beknopt	in	op	
bijzonderheden	inzake	de	eredienst,	het	pastoraat,	vorming	en	toerusting	alsmede	organisatie	en	
beleid.	Voor	de	uitgebreide	informatie	verwijzen	wij	naar	ons	beleidsplan	d.d.	1	januari	2018.	

Korte	inzage	in	de	burgerlijke	gemeente	
Algemeen:	

	Glanerbrug	is	een	Overijssels	dorp	ten	
oosten	van	de	stad	Enschede.	Het	ligt	aan	de	
rijksgrens	met	Duitsland	die	hier	op	een	
natuurlijke	wijze	wordt	gevormd	door	de	
Glanerbeek,	aan	de	overkant	waarvan	zich	
de	Duitse	stad	Gronau	bevindt.	Glanerbrug	
ontleent	zijn	naam	aan	de	brug	over	deze	
beek	en	valt	onder	de	gemeente	Enschede.	
In	het	zuiden	en	westen	grenst	Glanerbrug	
direct	aan	de	nieuwbouwwijken	van	De	
Eschmarke,	waardoor	de	grenzen	met	de	
stad	Enschede	vervagen.	

	

	

De	plaatselijke	(kerk-)geschiedenis	
Om	het	heden	te	kunnen	begrijpen,	is	het	belangrijk	ook	kennis	te	nemen	van	het	verleden.	Daartoe	
geven	wij	in	deze	bijlage	een	overzicht	van	ruim	honderd	jaar	Protestants	kerkelijk	leven	in	
Glanerbrug.		

De	voorheen	Hervormde	gemeente	Glanerbrug	
Al	in	1893	werd	door	de	(Hervormde)	Vereniging	voor	Evangelisatie	aan	de	Gronausestraat	een	
noodkerkje	gebouwd	op	een	stuk	heide	dat	beschikbaar	was	gesteld	door	Hermannus	Lutje	
Schipholt.	Het	kerkje	had	honderd	zitplaatsen	en	was	zo	klein,	dat	de	predikant	vanaf	de	preekstoel	
iemand	die	hoestte,	zijn	glas	kon	aanreiken.	De	gemeente	groeide	onder	de	leiding	van	
godsdienstleraren	voorspoedig	en	kon	(moest)	een	grotere	behuizing	bouwen.	Glanerbrug	was	geen	
rijk	dorp,	maar	dankzij	giften	kan	men	in	1906	het	kerkgebouw	aan	de	Gronausestraat	in	gebruik	
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nemen.	Als	de	gemeente	zelfstandig	wordt,	kan	als	eerste	vaste	predikant	ds.	J.C.	Helders	worden	
beroepen.	Hij	was	in	1905	al	als	hulpprediker	aangesteld.	Glanerbrug	kende	altijd	een	bloeiend	
verenigingsleven,	waarbij	muziekvereniging	Wilhelmina	een	bijzondere	plaats	innam.	Voor	de	
predikanten,	zo	schreef	Ds.	de	Groot	later,	betekende	zo'n	bloeiend	verenigingsleven	wel	een	grote	
verzwaring	van	hun	taak.	Dit	omdat	zij	meestal	voorzitter	of	erevoorzitter	waren	en	ambtshalve	
geacht	werden	de	feestvergadering	te	leiden	en	de	bazaars	te	bezoeken.	Vanzelfsprekend	naast	het	
normale	werk.		

De	leden	van	de	gemeente	waren	uit	allerlei	streken	van	het	land	afkomstig	en	zo	kende	de	
gemeente	ook	een	grote	diversiteit	in	geloofsrichtingen.	Dit	leidde	ertoe	dat	er	nogal	eens	heftige	
conflicten	waren	tussen	deze	richtingen	in	de	kerk.	Het	leidde	helaas	ook	tot	geloofsafval.	In	1956	
verzuchtte	Ds.	Geerling:	‘Vele	arbeiders,	zelf	streng	kerkelijk,	hebben	in	hun	nieuwe	woonplaats	voor	
hun	gezin	niet	meer	die	vaste	band	met	de	kerk	kunnen	smeden,	die	er	thuis	bestond.	Wie	zal	de	
kerk	vrijpleiten	van	schuld?	Gevraagd	mag	worden	of	de	gemeente	altijd	die	mogelijkheden	gebruikt	
heeft	die	haar	geschonken	werden	in	een	zo	groeiend	en	zich	ontwikkelend	dorp’.	De	periode	na	de	
oorlog	is	een	tijd	van	veranderingen.	Het	dorp	wordt	niet	verder	uitgebreid	en	jonge	gezinnen	
trekken	weg.	Dit	verandert	in	de	negentiger	jaren	als	Glanerbrug	uitgebreid	wordt	met	
nieuwbouwprojecten.	Zo	ontstaan	er	nieuwe	wijken	als	Voskamp,	Oikos,	het	Schild,	Beekveld	en	de	
(vinexwijk)	Eschmarke.	Hoewel	de	gemeente	te	maken	krijgt	met	een	langzaam	dalend	aantal	leden,	
is	er	nog	steeds	een	actieve,	betrokken	groep	mensen	bereid	zich	in	te	zetten	voor	kerk.	Op	allerlei	
terreinen	kan	men	betrokken	zijn	bij	het	kerkenwerk.	Ook	de	verschillende	verbouwingen	-	zoals	de	
aanpassing	van	een	gedeelte	van	de	kerk	tot	een	keuken	en	toiletruimte	-	werden	in	eigen	beheer	
uitgevoerd.	In	dit	kader	is	het	nog	vermeldenswaardig	dat	in	2010	en	2011	ook	de	toren	en	de	glas-
in-lood	ramen	zijn	gerestaureerd.		

De	voorheen	Gereformeerde	Kerk	Glanerbrug		
De	Gereformeerde	kerk	wordt	iets	later	dan	de	Hervormde	gemeente	opgericht,	namelijk	op	7	juni	
1907.	De	eerste	kerkdiensten	werden	gehouden	in	een	schuurtje	aan	de	Zwarteweg	in	Glanerbrug	en	
de	gemeente	kent	op	dat	moment	64	belijdende	leden.	Ds.	F.	Bruinsma	is	de	eerste	predikant	die	
door	de	gemeente	kan	worden	beroepen.	Een	jaar	later,	in	1908,	kan	het	kerkgebouw	aan	de	
Schipholtstraat	in	gebruik	genomen	worden.	Het	gebouw	telt	227	zitplaatsen,	maar	blijkt	al	snel	te	
klein.	Daarom	besluit	men	in	1930	om	het	gebouw	met	zes	meter	te	verlengen	en	aan	de	achterzijde	
een	consistorie	en	vergaderruimte	in	te	richten.	Dertig	jaar	later	wordt	er	aan	de	achterzijde	ook	nog	
een	aantal	zalen	gerealiseerd.	Op	het	hoogtepunt	van	het	gemeentezijn	kende	de	Gereformeerde	
kerk	in	Glanerbrug	zo’n	zeshonderd	leden	met	een	bloeiend	gemeenteleven.	Vanwege	de	
woningnood	in	Glanerbrug	in	de	jaren	‘60	en	‘70	trekken	veel	jonge	mensen	en	gezinnen	naar	
Enschede	en	zakt	het	ledenaantal	naar	een	gemiddelde	van	vierhonderd	leden.	In	1980	vindt	nog	er	
een	grote	renovatie	van	de	kerk	plaats,	waarbij	het	werk	voornamelijk	door	gemeenteleden	wordt	
uitgevoerd.	Hoewel	in	de	jaren	daarop	een	geleidelijke	krimp	binnen	de	Gereformeerde	kerk	
voelbaar	wordt,	blijft	men	proberen	de	activiteiten	in	stand	te	houden.	Zo	faciliteert	de	kerk	de	
vrouwen-	en	mannengespreksgroepen	en	het	jeugdwerk.	Tevens	worden	de	inloopochtenden	voor	
alleenstaanden	en	ouderen	voor	alle	gezindten	in	het	leven	geroepen.	Deze	wordt	gerund	door	een	
grote	groep	vrijwilligers;	gastvrouwen	en	gastheren.		
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In	2015	wordt	een	eerste	aanzet	gegeven	om	over	te	gaan	tot	de	verkoop	van	het	kerkgebouw.	Op	
deze	manier	hoopt	men	meer	financiële	ruimte	te	realiseren	en	het	pastoraat	in	stand	te	houden	
met	ondersteuning	van	een	predikant.	(Het	motto	is:	‘pastoraat	voor	stenen’).	Een	jaar	later,	in	
november	2016,	wordt	met	Muziekvereniging	Wilhelmina	een	koopovereenkomst	afgesloten	en	
wordt	zij	eigenaar	van	het	kerkgebouw	aan	de	Schipholtstraat.		

Op	weg	naar	een	Protestantse	gemeente	in	Glanerbrug		
Tot	2014	bestaan	beide	Protestantse	kerken	in	Glanerbrug	naast	elkaar.	Het	daaropvolgende	jaar	
worden	er	echter	voorzichtige	stappen	gezet	om	als	gemeenten	wat	nader	te	elkaar	te	komen.	En	als	
in	februari	2017	de	vraag	wordt	voorgelegd	of	het	mogelijk	zou	zijn	te	verkennen	of	men	in	de	
toekomst	samen	met	elkaar	kunnen	optrekken,	kunnen	beide	gemeenten	daar	positief	antwoord	op	
geven.	Zondag	18	juni	2017	is	de	eerste	zondag	waarop	de	gemeenteleden	van	de	Gereformeerde	
kerk	en	de	Hervormde	gemeente	samen	kerken	in	het	kerkgebouw	aan	de	Gronausestraat.	Er	wordt	
in	het	najaar	van	2017	door	de	commissie	Vereniging	Protestantse	gemeenten	Glanerbrug	veel	werk	
verricht	om	alle	stukken	voor	de	vereniging	te	verzamelen	en	in	te	dienen.	En	zo	kan	op	
oudejaarsdag,	31	december	2017,	in	het	bijzijn	van	de	notaris	de	Akte	getekend	worden.	We	gaan	
het	jaar	2018	in	als	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug.	

De	samenstelling	van	de	gemeente	
De	gemeente	heeft	op	het	moment	van	schrijven	489	leden,	verdeeld	over	338	pastorale	eenheden.	
De	meeste	leden	wonen	in	Glanerbrug	/	Enschede	(460),	maar	ook	in	Losser	(11),	net	over	de	grens	
in	Gronau	(10)	of	elders	in	het	land.	De	leeftijdsopbouw	van	onze	gemeente	en	de	
lidmaatschapsstatus	van	de	leden	zijn	weergegeven	in	onderstaande	diagrammen.	
	
	

	

	

	

	

	

Beschrijving	van	de	eigen	gemeente		
We	kunnen	stellen	dat	onze	gemeente	behoort	tot	de	brede	middenstroom	van	de	Protestantse	Kerk	
in	Nederland,	maar	daarbinnen	kent	onze	gemeente	een	grote	diversiteit.	Deze	pluraliteit	in	
geloofsopvattingen	zien	wij	echter	niet	als	een	probleem,	maar	vooral	als	een	uitdaging.	Want	
wanneer	wij	investeren	in	het	leggen	van	verbindingen	en	contact	zal	blijken	dat	we,	hoe	verschillend	
we	ook	zijn,	elkaar	juist	tot	bron	van	inspiratie	kunnen	zijn.			

De	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	telt	ongeveer	vijfhonderd	leden,	waarvan	er	zeker	
tweehonderd	mensen	actief	bij	het	kerkenwerk	betrokken	zijn.	De	manier	waarop	men	bij	de	
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gemeente	betrokken	is,	is	echter	heel	verschillend.	De	kerkdiensten	worden	gemiddeld	door	zo’n	
zeventig	à	tachtig	mensen	bezocht.		

Als	gemeente	hebben	we,	zoals	veel	kerken	in	Nederland,	te	maken	met	vergrijzing.	Relatief	veel	
gemeenteleden	hebben	een	leeftijd	boven	de	zeventig	jaar.	Hoewel	we	binnen	de	gemeente	zeker	
ook	gezinnen	met	kinderen	zien,	moeten	we	er	rekening	mee	houden	dat	de	gemeenteopbouw	in	de	
toekomst	een	sterke	verandering	zal	laten	zien.	Als	gemeente	moeten	we	daarop	anticiperen	door	
ons	te	bezinnen	op	de	vraag	op	welke	manier	wij	ons	met	de	toekomstige	generaties	kunnen	
verbinden.			

Kerkelijke	situatie	in	Glanerbrug	
De	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	is	een	zelfstandige	kerkgemeenschap.	Glanerbrug	kent	verder	
nog	twee	kerken,	te	weten	een	Rooms-Katholieke	Kerk	en	een	Syrisch-Orthodoxe	Kerk.	Daarnaast	is	
de	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	lid	van	de	“Oase”,	een	oecumenische		gemeenschap	waarin	
kerken	uit	de	grensgemeentes	Gronau,	Losser,	Overdinkel	en	Glanerbrug	de	verbondenheid	tussen	
Nederlanders	en	Duitsers	bevorderen	en	de	dialoog	tussen	de	verschillende	kerkgemeenschappen	
stimuleren.		

Beschrijving	van	het	kerkgebouw		
De	kerk	staat	aan	de	doorgaande	weg	van	Enschede	naar	Gronau.	Naast	de	kerk	is	een	grote	
parkeerplaats	en	rondom	de	kerk	ligt	een	mooi	groen	grasveld.	Via	de	hoofdingang	kom	je	in	de	hal	
waar	de	toiletten,	de	keuken	en	de	trap	naar	boven	(toren	en	balkon).	Achter	de	klapdeuren	bevindt	
zich	de	hoofdzaal	van	de	kerk.	De	kerk	is	ook	via	achterom	te	betreden.	Via	een	halletje	kun	je	dan	
rechts	naar	de	kerkzaal	of	links	naar	de	consistorie	die	ook	als	ruimte	voor	de	kindernevendienst	
wordt	gebruikt.	Ook	is	er	hier	een	keukentje	waar	de	kinderoppas	wordt	verzorgd	en	een	toilet.	

Missie	
De	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	wil	een	plek	zijn	van	verbondenheid.	Uitgedaagd	door	het	
beeld	van	de	‘brug’	als	teken	van	verbondenheid	willen	we	ons	in	de	toekomst	bezinnen	op	de	vraag	
op	welke	manier	we	als	gemeente	de	relatie	met	God,	de	relatie	met	elkaar	en	de	relatie	met	de	
wereld	verder	kunnen	vormgeven	en	verdiepen.		

Visie	
In	onze	visie	op	het	kerk-zijn	zijn	drie	elementen	onverbrekelijk	met	elkaar	verbonden:	(1)	onze	
relatie	met	God,	(2)	onze	relatie	met	elkaar	en	(3)	onze	relatie	met	de	wereld.		

God	roept	mensen	bij	elkaar	en	in	Jezus	Christus	liet	Hij	zijn	gezicht	gezien.	Wij	mogen	daarop	
reageren	in	gebeden,	in	liederen,	in	woorden	en	daden.	God	heeft	ons	als	mensen	aan	elkaar	
gegeven.	Als	gemeente	en	als	gemeenteleden	maken	we	deel	uit	van	het	lichaam	van	Christus.	We	
zijn	‘levende	stenen’,	die	gebruikt	worden	voor	een	‘geestelijk’	huis	(1	Petrus	2,5).	Als	gemeente	
kiezen	we	elkaar	dan	ook	niet	uit,	maar	we	komen	samen	in	het	besef	dat	het	Christus	is,	die	ons	met	
elkaar	verbindt.		
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De	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	streeft	er	naar	een	open	en	gastvrije	gemeente	te	zijn,	die	
van	betekenis	is	voor	de	omgeving.	Vanuit	deze	gemeente	is	er	een	relatie	met	de	omgeving,	met	de	
wereld	waarin	we	leven.	We	hebben	een	opdracht	tot	dienst	aan	de	wereld	in	woord	en	in	daad.		

In	alles	wat	we	als	gemeente	doen,	proberen	we	iedereen	erbij	te	betrekken	en	te	laten	participeren.	
Het	accent	van	het	gemeente-zijn	mag	dan	ook	liggen	op	het	‘ambt	aller	gelovigen’.	Daarbij	is	het	dus	
ook	van	belang	te	ontdekken	wat	ieders	gaven	zijn	en	deze	in	te	zetten	met	als	opdracht	dat	we	
leven	als	discipel	van	Jezus:	elkaar	helpen	de	consequenties	daarvan	te	aanvaarden	en	elkaar	te	
inspireren	om	te	leven	volgens	het	Woord	van	God	op	alle	terreinen	van	het	leven.		

Eredienst	en	sacramenten	
In	de	eredienst	komt	de	gemeente	bijeen	om	God	en	elkaar	te	ontmoeten,	om	God	te	loven	en	te	
prijzen,	Zijn	Woord	te	horen	en	daar	antwoord	op	te	geven.	De	eredienst	dient	uitnodigend	en	
inspirerend	te	zijn,	waarbij	de	inbreng	van	gemeenteleden	gewenst	is.	Hier	valt	te	denken	aan	zang,	
muziek,	lezingen,	gebeden,	enz.	

In	deze	diensten	volgen	we	doorgaans	het	leesrooster	van	“De	Eerste	Dag	“en	“Kind	op	Zondag”.	We	
zingen	uit	het	liedboek	en	projecteren	de	gehele	liturgie	op	de	beamer.	Gemeenteleden	zijn	
betrokken	bij	het	lezen	en	schriftlezingen.	Af	en	toe	(bij	bijzondere	diensten)	treedt	er	een	koor	op	of	
een	gelegenheidskoor,	bestaande	uit	enthousiaste	gemeenteleden.	De	kinderen	van	de	
basisschoolleeftijd	kunnen	tijdens	de	lezingen	en	de	overdenking	naar	de	nevendienst.	Eén	keer	per	
maand	is	er	jeugdnevendienst	voor	de	12+	groep.	Zij	verlaten	gelijktijdig	de	dienst	met	de	
nevendienst	maar	komen	pas	terug	na	de	dienst.	Ook	tijdens	de	kerkdienst	is	er	aandacht	voor	de	
jeugd	en	ruimte	voor	hun	inbreng.	De	dienst	mag	niet	kinderachtig	zijn,	maar	wel	uitnodigend	voor	
kinderen,	zodat	ze	er	langzaam	maar	zeker	in	kunnen	groeien.	De	kinderen	van	de	oppasdienst	
komen	vlak	voor	het	slotlied	de	kerk	in;	zij	krijgen	daardoor	ook	de	zegen	mee	aan	het	eind	van	de	
dienst.		

Ongeveer	zes	keer	per	jaar	wordt	het	Heilig	avondmaal	gevierd.	Dit	is	een	open	avondmaal:	kinderen	
zijn	ook	van	harte	welkom.	Op	verzoek	van	de	ouders	wordt	er	een	doopdienst	gehouden.	Ook	voor	
jongeren	of	ouderen	die	niet	gedoopt	zijn,	maar	zich	geroepen	voelen	zich	te	laten	dopen,	is	er	die	
gelegenheid.	Deze	diensten	worden	in	nauw	overleg	met	de	predikant	voorbereid.	

Bijzondere	diensten	zijn	verder:	de	oogstdankdienst,	het	herdenken	van	overledenen,	de	
oecumenische	viering	in	januari,	een	Overstapdienst	aan	het	eind	van	het	seizoen.	Op	Biddag	wordt	
een	korte	viering	gehouden	(eventueel	aansluitend	een	gemeenteavond).	Ook	is	er	de	mogelijkheid	
om	een	huwelijk	kerkelijk	te	laten	inzegenen.		

De	predikant	is	de	eerst	aangewezene	voor	de	invulling	van	de	eredienst.		De	predikanten	krijgen	van	
de	gemeente	ruimte	voor	liturgische	vernieuwingen.	Allerlei	bijdragen	van	muzikale	aard,	het	
kerkkoor,	bijdragen	in	het	kader	van	de	projecten	van	de	kindernevendienst	en	het	jongerenwerk	
vinden	een	gewaardeerde	plaats	in	de	eredienst.	
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Pastoraat	
In	het	pastoraat	gaat	het	om	het	omzien	naar	elkaar.	Als	het	goed	is,	gebeurt	dit	in	het	meeleven	met	
gemeenteleden	bij	hoogtijdagen	en	in	perioden	van	zorgen,	ziekte	en	verdriet.	De	pastorale	
ouderlingen	(vacant)	en	de	predikant	worden	in	het	pastorale	werk	bijgestaan	door	een	pastoraal	
team.	Concreet	probeert	iemand	van	dit	team	nieuw	ingekomenen,	zieken	en	met	enige	regelmaat	
ook	ouderen	(thuis	of	elders)	te	bezoeken.	Het	crisispastoraat	is	een	taak	van	de	predikant,	waar	
nodig	ondersteund	door	ouderlingen.	

Het	wijkwerk:	de	doelstelling	voor	het	wijkwerk	is	het	namens	de	kerk	onderhouden	van	een	
persoonlijk	contact	met	de	gemeenteleden	in	de	betreffende	wijk.	Dit	contact	is	gericht	op	de	relatie	
van	persoon/gezin	met	geloof	en	kerk	evenals	op	het	gewone	leven.	

Aan	het	jongeren-	en	het	ouderenpastoraat	wordt	op	een	andere	manier	aandacht	besteed,	daar	dit	
specifieke	groepen	zijn	met	eigen	vragen	en	behoeften.	Dit	houdt	niet	in	dat	de	prioriteiten	bij	deze	
groepen	liggen.	Ook	de	brede	middengroep	kent	haar	eigen	problemen,	die	om	begeleiding	vragen.		

Het	pastoraat	is	opgedeeld	in	twee	wijken:	Noord	en	Zuid.	Per	wijk	zijn	er	twee	contactpersonen	en	
een	aantal	bezoekers.	4	x	per	jaar	komen	de	contactpersonen	bij	elkaar	voor	het	uitwisselen	van	
persoonlijke	ervaringen	en	scholing.	Hierin	heeft	de	predikant	een	ondersteunende	en	vormende	rol.	

Vorming	en	toerusting	
Gemeenteopbouw	
Op	allerlei	manieren	werken	we	aan	de	opbouw	van	de	gemeente,	omdat	we	merken	dat	onderlinge	
betrokkenheid	belangrijk	is	en	positief	werkt.	Acties	die	hiervoor	worden	ondernomen,	zijn:	

• Koffiedrinken	na	kerktijd.	
• Gemeenteavonden.	
• Een	jaarlijkse	gemeente	startdag	(bijv.	fietstocht,	spelletjes,	barbecue)	in	september.	
• Gezamenlijk	ontbijt	voorafgaande	aan	de	dienst	op	1e		paasdag.	
• Het	maken	en	verspreiden	van	het	kerkblad	"Rondom	de	Toren".	
• Het	projectkoor	dat	zingt	op	hoogtijdagen.	
• Maar	ook	de	jaarlijkse	rommelmarkt,	waar	vele	vrijwilligers	zich	voor	inzetten,	werkt	

samenbindend	en	wordt	bovendien	als	gezellig	ervaren.	

Bezinning	&	Inspiratie	
We	zijn	in	2016	als	gemeente	betrokken	geraakt	bij	het	Programma	van	Bezinning	en	Inspiratie,	dat	
al	een	aantal	jaar	door	de	Protestantse	Gemeente	Losser	werd	georganiseerd.	Dit	programma	kende	
twee	sporen.	Aan	de	ene	kant	was	er	het	zogenaamde	‘Buitenprogramma’,	waarin	met	name	
activiteiten	gehouden	worden	op	het	gebied	van	culturele	en	maatschappelijke	thema’s.	Aan	de	
andere	kant	kent	dit	programma	ook	een	‘binnenprogramma’	waarin	het	voornamelijk	gaat	om	de	
ontmoeting	en	het	geloofsgesprek	met	elkaar.	Maar	ook	los	van	dit	samenwerkingsprogramma	
hebben	we	al	jaren	binnen-	en	buitenactiviteiten	in	onze	gemeente.	

Voorbeelden	binnenprogramma:		
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• De	Open	Kring	(Aan	de	hand	van	een	lied,	een	Bijbeltekst	of	een	voorwerp	praten	met	elkaar)	
• Bijbelkring	Genesis	
• Stiltewandeling	(Je	geniet	van	Gods	schepping,	denkt	na	over	je	leven	en	laat	de	rust	op	je	

inwerken.)	
• Mannensociëteit	(Mannen	uit	diverse	kerken,	die	iedere	14	dagen	met	elkaar	in	gesprek	gaan	

over	verschillende	Bijbelse	of	maatschappelijke	onderwerpen)	

Voorbeelden	buitenprogramma:	

• Lezing	Alain	Verheij:	Humor	in	de	bijbel	
• Kerk	op	de	catwalk	(modeshow	van	predikantskleding	door	de	eeuwen	heen)	
• Inloopochtend	senioren	en	alleenstaanden	(iedere	woensdag)	

Oecumene	
Wij	beseffen	de	noodzaak	om	in	spreken	en	handelen	vorm	en	inhoud	te	geven	aan	de	gemeenschap	
van	kerken.	Die	noodzaak	dringt	tot	ons	door	vanuit	het	gebed	van	Jezus	Christus	“....dat	zij	volmaakt	
zijn	tot	één,	opdat	de	wereld	erkenne,	dat	Gij	mij	gezonden	hebt.”	(Joh.	17	:	23)	

De	werkgroep	‘Drie	Kerken	Glanerbrug’.	Deze	werkgroep	bestaat	uit	de	Geloofsgemeenschap	
Glanerbrug	van	de	Parochie	‘Maria	Vlucht’,	het	Syrisch-Orthodox	Klooster	en	de	Protestantse	
Gemeente	Glanerbrug.	Door	deze	werkgroep	willen	we	elkaar	beter	leren	kennen	en	zo	ook	meer	
begrip	voor	elkaar	krijgen.	Maar	daarnaast	organiseert	de	werkgroep	ook	twee	keer	per	jaar	een	
oecumenische	viering.		

Als	gemeente	zijn	we	lid	van	de	oecumenische	Kerkentuin	‘Oase’.	Een	vereniging	die	als	doel	heeft	de	
samenwerking	tussen	Nederlandse	en	Duitse	grensbewoners	te	bevorderen	en	in	een	open	dialoog	
bewoners	aan	weerszijden	van	de	grens	de	gelegenheid	wil	bieden	elkaar	te	ontmoeten,	beter	te	
leren	kennen,	en	te	waarderen.	E.e.a.	komt	tot	uiting	door	op	het	Oase	ontmoetingsterrein	aan	de	
Dinkel	een	breed	scala	van	spirituele,	culturele,	sociale,	milieu	gelieerde,	recreatieve	en	actuele	
gebeurtenissen	in	gezamenlijke	openheid	aan	de	orde	te	stellen	en	daar	activiteiten	en	evenementen	
op	af	te	stemmen.	

Sinds	juni	2013	organiseren	we	met	kerken	uit	Losser,	Glane,	Overdinkel	en	Glanerbrug	de	
‘Kerkennacht’.	Een	landelijk	evenement	waarmee	kerken	zich	openstellen	voor	mensen.	In	2017	is	
besloten	om,	in	plaats	van	het	openstellen	van	de	kerken,	de	kerken	te	sluiten	en	samen	een	viering	
te	houden.	Ook	werkt	de	jeugd	van	deze	kerken	samen	en	organiseren	ze	bijvoorbeeld	samen	Nacht	
zonder	dak	en	Sirkelslag.	

Tenslotte	werken	we	binnen	het	‘Programma	van	Bezinning	en	Inspiratie’	samen	met	onze	
buurgemeente,	de	Protestantse	Gemeente	Losser.	De	samenwerking	binnen	het	
activiteitenprogramma	doet	ons	beseffen	dat	we	op	deze	manier	elkaar	goed	kunnen	aanvullen.	Als	
kleine	gemeenten	moeten	we	niet	alles	zelf	willen	doen.	Tegelijkertijd	bereiken	we	op	deze	manier	
voor	de	activiteiten	ook	een	breder	publiek.	Door	op	dit	terrein	samen	te	werken	zijn	er	nieuwe	
activiteiten	mogelijk	en	zijn	we	in	de	gelegenheid	nieuwe	contacten	te	leggen.		



Profielschets	Protestantse	Gemeente	Glanerbrug	 	 03	september	2018		

	

10	

	

Diaconaat	
De	taak	van	de	diakenen	is	te	bevorderen	dat	aan	de	leden	der	gemeente	en	aan	anderen	die	onder	
druk	leven,	hetzij	van	incidentele	dan	wel	van	structurele	aard,	zowel	in	eigen	omgeving	als	elders	in	
de	wereld,	in	navolging	van	Christus	gerechtigheid	en	barmhartigheid	bewezen	wordt.	Met	het	oog	
daarop	zullen	zij	de	leden	der	gemeente	opwekken	en	zo	toerusten,	dat	ook	deze	in	woord	en	daad	
voor	hen	die	geen	helper	hebben,	zullen	opkomen.	Zij	zullen	ervoor	zorg	dragen	dat	de	door	de	
gemeente	ter	beschikking	te	stellen	stoffelijke	bijdragen	worden	ingezameld	en	zorgvuldig	beheerd.	
Extra	activiteiten:	

• Organiseren	van	de	kerstviering	voor	senioren,	50	+,	paasgroet	en	oogstdienst.	
• September	blikkenmaand	tbv	de	voedselbank	
• Zorgdragen	voor	aanschaf	bloemen	t.b.v.	de	bloemengroet.	
• Maandelijkse	donaties	aan	het	ICS	(structurele	ontwikkelingssamenwerking	met	boeren)	

Jeugdwerk	
Een	groep,	die	binnen	onze	gemeente	bijzondere	aandacht	verdient,	zijn	de	kinderen	en	jongeren.	
Juist	nu	de	kerk	in	de	Nederlandse	samenleving	een	andere	positie	krijgt	en	toch	meer	een	plaats	
heeft	in	de	marge,	willen	we	investeren	in	het	contact	met	de	jongeren	en	hun	ouders.		

Het	is	belangrijk	dat	we	ons	als	gemeente	altijd	weer	blijven	beseffen	dat	geloven	niet	slechts	een	
individuele	aangelegenheid	is.	Geloven	kun	je	niet	alleen	en	God	geeft	ons	de	gemeente	om	samen	
het	geloof	te	beleven.	Binnen	die	gemeente	mag	dus	ook	plaats	en	ruimte	zijn	voor	de	kinderen.	We	
willen	hen	serieus	nemen	en	als	volwaardig	lid	van	de	gemeente	beschouwen.		

Als	gemeente	hebben	we	op	verschillende	gebieden	bijzondere	aandacht	voor	de	kinderen	en	hun	
ouders:	

Rondom	de	kerkdienst:	Iedere	zondag	is	er	kindernevendienst	en	een	keer	per	maand	
jeugdnevendienst	(12-18	jaar).	In	de	kindernevendienst	worden	de	verhalen	verteld	op	een	manier,	
die	voor	de	kinderen	begrijpelijk	en	aansprekend	is.	Ook	wordt	er	met	elkaar	nagedacht	over	de	
verbinding	tussen	het	geloof	en	het	dagelijks	leven.	In	de	jeugdnevendienst	bouwen	we	hierop	
verder.	Hier	denken	de	jongeren	na	over	de	relatie	tussen	het	geloof	en	maatschappelijke	
vraagstukken.	

In	de	catechese	gaat	het	om	een	kennismaking	met	en	de	verdieping	van	allerlei	aspecten	van	het	
geloof	en	de	kerk;	het	opdoen	van	kennis	maar	ook	een	eigen	mening	vormen	op	een	manier	die	
aansluit	bij	de	belevingswereld	van	de	jongeren.		

De	jeugdraad	heeft	als	doel	om	jongeren	met	elkaar	en	met	het	geloof	in	contact	te	brengen.	De	
jeugdraad	zorgt	ervoor	dat	de	jongeren	binnen	onze	gemeente	ook	een	eigen	plaats	mogen	hebben.	
Een	deel	van	de	activiteiten	biedt	hen	ontspanning	en	ruimte	voor	contact	met	elkaar	(Een	avondje	
schaatsen,	de	pubquiz),	het	andere	deel	van	de	activiteiten	nodigt	uit	om	op	een	ontspannen	manier	
met	het	geloof	bezig	te	zijn	(bijvoorbeeld	Sirkelslag	Kids	en	Young).	
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Organisatie	
Samenstelling	en	werkwijze	kerkenraad	
De	kerkenraad	bestaat	uit	de	predikanten,	een	scriba	(vacant),	een	voorzitter/ouderling,	drie	
pastorale	ouderlingen	(vacant),	drie	diakenen,	en	drie	ouderling-kerkrentmeesters.	Het	moderamen	
bestaat	uit	de	predikant,	de	voorzitter	van	de	kerkenraad,	een	afgevaardigde	van	de	diaconie	en	de	
voorzitter	van	de	kerkrentmeesters	en	de	scriba.		

Het	moderamen	vergadert	1x	per	maand		en	stelt	onder	meer	de	agenda	voor	de	
kerkenraadsvergadering	vast.	Ook	1	x	per	maand	is	er	een	kerkenraadsvergadering.	De	diaconie	
vergadert	1x	per	maand,	net	als	de	kerkrentmeesters.	Indien	daartoe	aanleiding	is	kunnen	extra	
vergaderingen	worden	ingelast.	

De	plaatselijke	regeling	is	opgesteld	ten	behoeve	van	het	leven	en	werken	van	de	Protestantse	
Gemeente	te	Glanerbrug.	Tevens	is	hierin	opgenomen	een	gedetailleerd	overzicht	van	de	taken	van	
kerkrentmeesters	en	diakenen.	

Vrijwilligers	
Onze	gemeente	kan	niet	voortbestaan	zonder	een	groep	vrijwilligers.	Wij	hebben	verschillende	
groepen	vrijwilligers:	

Zondagsteam:	taken	van	de	koster.	Zij	zorgen	dat	dat	eredienst	kan	plaatsvinden	en	dat	er	na	de	
dienst	koffie	gedronken	kan	worden.		

Beamteam:	zij	zorgen	voor	het	beeld	en	het	geluid.	Wij	werken	met	een	beamer	waarop	de	volledige	
liturgie	wordt	geprojecteerd	(liederen	en	Bijbelteksten	op	de	achtermuur	van	de	kerk).	

Onderhoud:	zij	worden	opgeroepen	door	het	college	van	kerkrentemeesters	om	mee	te	helpen	met	
grasmaaien,	de	kerkzaal	inrichten	en	het	onderhouden	van	de	tuin	en	de	gebouwen.	

Kindernevendienst/Jeugdnevendienst/Jeugdraad/oppas:	vier	teams	die	zorgen	voor	de	zondagse	
invulling	voor	de	kinderen,	de	maandelijkse	bijeenkomsten	en	de	uitjes	(Nb!	Op	dit	moment	is	er	
geen	oppasteam	meer	omdat	er	geen	kinderen	van	0-4	jaar	zijn).	

Catering:	het	team	dat	zorgdraagt	voor	de	planning	van	de	verhuur	van	het	gebouw	en	bij	verhuur	
zorgt	voor	de	catering	(uitvaarten	maar	ook	bijvoorbeeld	concerten	of	lezingen).	

Rommelmarktcommissie:	de	commissie	die	de	rommelmarkt	plant,	regelt	en	aanstuurt.	Een	jaarlijks	
evenement	dat	op	de	tweede	zaterdag	van	september	plaatsvindt.	

Bezorgdienst:	ons	kerkblad	“Rondom	de	Toren”	en	de	overige	post	wordt	door	een	vast	aantal	lopers	
bezorgd	aan	de	gemeenteleden;	

Redactie	Rondom	de	Toren:	het	kerkblad	wordt	in	elkaar	gezet	door	de	redactie	en	een	team	
vrijwilligers.	
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Website/Facebook:	onze	gemeente	heeft	een	website	en	een	facebooksite	die	worden	beheerd	
door	gemeenteleden.	

	


