De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse is een protestantse gemeente met een eigentijds liturgischdiaconaal profiel. De gemeente is divers samengesteld, met een vergrijzende populatie. Haaksbergen ligt in het
mooie Twentse landschap.

1.

Inleiding

De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse is een protestantse gemeente in een overwegend Rooms
Katholieke omgeving, die in de afgelopen 25 jaar uit een tweetal fusies is ontstaan. In 1993 zijn de toenmalige
Hervormde gemeenten van Haaksbergen en Buurse met elkaar gefuseerd tot één geografisch grotere gemeente.
In 2016 is de Hervormde gemeente gefuseerd met de Gereformeerde kerk Haaksbergen tot de Protestantse
gemeente te Haaksbergen-Buurse (PG-HB).
Direct na de laatste fusie was een drietal predikanten (2,4) fte aan de
gemeente verbonden. In 2017 zijn twee van hen vertrokken, vanwege
het aanvaarden van een baan als predikant-geestelijk verzorger
respectievelijk met emeritaat gegaan. Per 1 maart jl. heeft de derde
predikant (0,7fte) een baan als geestelijk verzorger aanvaard. De drie
predikanten waarvan wij afscheid hebben genomen hadden alle drie
dienstverbanden van meer dan 12 jaar. Sinds maart 2019 is ds. Job Stein
(1fte) aan de gemeente verbonden, zijn dienstverband bestaat uit 70 %
gemeentepredikant en 30 % predikant met een diaconale opdracht. Er
is een vacature van 0,5 fte.
De eredienst vindt plaats in protestantse kerk in de Jhr. von
Heijdenstraat. De voormalig gereformeerde kerk (Maranathakerk) en
de voormalige hervormde kerk in Buurse zijn voor de erediensten niet
meer in gebruik.

De kerk aan de Jhr. Von Heijdenstraat

Visie van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
In 2018 is het huidige beleidsplan tot stand gekomen onder begeleiding van een interim predikant ds. Alida
Groeneveld.
De kerkenraad, gesteund door de inbreng van gemeenteleden op
gemeenteavonden, heeft er voor de eerstvolgende jaren voor
gekozen het accent te leggen op de verbinding van ons christelijk
geloof enerzijds en de hedendaagse samenleving anderzijds. Wij
zien dat dit een wisselwerking inhoudt, waarbij wij aan het denken
gezet worden hoe wij ons in de huidige samenleving dienen op te
stellen. De kerkenraad ziet tevens reële mogelijkheden om dit
accent extra vorm te geven middels diaconaal werk.
In de komende jaren wordt de nadruk gelegd op deze bron van
waaruit wij gemeente van God willen zijn. Dat laat onverlet dat de
basis waarop de gemeente gebouwd is, onderhouden wordt in de
erediensten. Wij willen er onverkort werk van maken de rijke
schakering van leden binnen onze gemeente een ervaring van
‘thuis zijn’ te bieden.

2.

Profielschets Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

2.1.

Organisatie

Gemeente Haaksbergen
Haaksbergen telt bijna 25.000 inwoners en heeft kerkelijk gezien een hoofdzakelijk RK-signatuur. Behalve de kern
Haaksbergen horen ook de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve tot de
gemeente.
De omgeving bestaat uit een coulisselandschap met zeer fraaie
natuurgebieden. De gemeente heeft o.a. een grote scholengemeenschap,
een theater, een overdekt zwembad en een Museum Buurtspoorweg.
Kerkelijke gemeente
De leeftijdsopbouw van de gemeente is weergegeven in het nevenstaande
cirkeldiagram.
Het totaal aantal leden bedraagt 1350 personen. Hiervan zijn 621
belijdende leden en 489 doopleden.
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 18 ambtsdragers. Daarnaast zijn er enkele
vacatures. Het moderamen telt zes personen. De voltallige kerkenraad
vergadert gemiddeld 8x per jaar.
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De klassieke kerkenraadstructuur staat ook in Haaksbergen onder druk. Er zijn gedachten en ideeën over een meer
adequate organisatie en communicatiestructuur. Een commissie (met als werktitel Werkgroep Organisatie
Ontwikkeling – WOO) buigt zich hierover.
Onroerend goed
De kerkrentmeesters beheren het kerkgebouw aan de Jhr. Von Heijdenstraat en de Maranathakerk met
bijgebouwen aan de Enschedesestraat.
De diaconie heeft in een ver verleden aanzienlijke bezittingen uit een erfenis verkregen. De bezittingen bestaan
anno 2020 hoofdzakelijk uit landbouwgronden, hoeves in het buitengebied en een hospice. De middelen die
worden verkregen uit de exploitatie zijn beschikbaar voor diaconale doelen van de PG-HB.
Kerkelijk Noaberschap
Verbanden met andere religieuze instellingen:
De Protestantse Gemeente te Haaksbergen – Buurse heeft contacten met de buurgemeenten. Het contact met de
Protestantse Gemeente Usselo is het meest intensief. Ds. Haasnoot (voor 0, 6 fte verbonden aan de
kerkgemeenschap van Usselo) gaat eind 2021 met emeritaat, maar heeft zich toch de laatste 2 jaar van zijn
predikant schap nog gecommitteerd aan Haaksbergen voor 0,4 fte.
In de Coronatijd zijn er internetdiensten (geweest) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook zijn er twee keer
per jaar bijeenkomsten met de gezamenlijke moderamina.
Er bestaan al lang contacten met RK Parochie Sint Franciscus van Assisië. De structuur en intensiteit van die
contacten zijn in de afgelopen decennia wisselend geweest als gevolg van structuurveranderingen in de RK, zoals
door het tot stand komen van het Parochieverband Zuidoost Twente en ook ons eigen fusieproces. Momenteel
krijgt de oecumene vorm in twee gezamenlijke diensten per jaar, een gezamenlijk een brochure
activiteitenprogramma (met het aanbod voor Ontmoeting en Inspiratie/ Vorming en Toerusting), overleg over de
diensten in beide zorghuizen en een pastoresberaad.
Verder is er op bestuurlijk niveau overleg over de plannen voor een multifunctioneel zalencomplex op de grond
tussen de protestantse- en katholieke kerk. Voor 2021-2022 staat
er en kindermusical op stapel die gezamenlijk wordt
georganiseerd. In voorkomende gevallen werken we projectmatig
samen. Sinds 2019 is ook de Christengemeente Joshua
oriënterend bij dit Pastoresberaad betrokken.
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, wordt er gezamenlijk
opgetreden, zoals b.v. bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
Met de Liberaal Joodse Gemeente Twente 'Or Chadasj' en de
Ertugrul Gazi Moskee Haaksbergen bestaat een interreligieus
contact. Ook daarvoor geldt dat als de actualiteit daartoe
aanleiding geeft er gezamenlijk wordt opgetreden.
2.2.

Geestelijk leven

De veelkleurigheid van de gemeente leidt tot een variatie in erediensten. Iedere zondag is er om 10 uur een
eredienst in het kerkgebouw aan de Jhr. Von Heijdenstraat. Iedere 14 dagen is er op vrijdagmorgen een dienst in
het woonzorgcentrum Het Saalmerink en op zaterdagmorgen in het verpleeghuis Het Wiedenhof. Verder zijn er
gedurende het jaar bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld de hagenpreek op Hemelvaartsdag, vespers, rouw-,
trouw- en doopdiensten.
Er is een liturgiecommissie, bestaande uit de predikanten, de kerkmusicus en enkele gemeenteleden.
Naast deze erediensten is er een ruim aanbod van kringen, thema-avonden e.d.
Daarnaast is er een leerhuis vanuit de Liberaal joodse gemeente Twente.

Profiel van de PG-HB2

Rainbow Kids is een vorm van interkerkelijk clubwerk van de PG-HK en de
christengemeente Joshua voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De Rainbow
Kids mogen zich verheugen in een grote opkomst. Op dit moment vinden de
activiteiten nog plaats in het gemeentecentrum van de Maranathakerk.
De protestantse gemeente organiseert basis-catechese voor de kinderen uit
groep 7 en 8 van de basisschool (10-12 jaar) en jongeren-catechese voor
scholieren in het voortgezet onderwijs (12+kring).
Beide activiteiten bestaan uit ca. 10 bijeenkomsten in een seizoen. Deze groepen
zijn kwetsbaar (basis catechese ca. 5 kinderen, 12+kring 3-10 jongeren) maar
komen toch elk jaar weer van de grond. Veel belijdenis catechisanten zijn er niet,
maar evengoed doen we een aanbod voor een belijdenis module. De
mogelijkheid om belijdenis te kunnen doen, willen we in stand houden.
Voor twee doelgroepen vinden specifieke activiteiten plaats. Allereerst het ouderenpastoraat, dat wordt geleid
door twee pastoraal ouderenwerkers, die dit op vrijwillige basis doen, onder verantwoordelijkheid van het
ouderlingenberaad en ondersteund door een groep bezoekers. Daarnaast is er voor de midden generatie, een
maandelijks Kerkcafé, geleid door één van de predikanten.
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2.3.

Vrijwilligers

De wijze waarop gemeenteleden en ook anderen zich met onze
gemeente verbonden voelen is heel divers. Wij bieden ruimte aan
verschillende vormen en gradaties van verbondenheid met ons
kerkelijk leven. Er zijn binnen de PG-HB, buiten de kerkenraad en
haar commissies, meer dan 20 groepen met in totaal meer dan 200
vrijwilligers actief. Wij noemen: kosters, redactie en drukploeg
kerkblad,
lectoren,
jeugdleiding,
kindernevendienst,
bejaardenpastoraat, crèche, grote jaarlijkse rommelmarkt,
gastvrouwen
koffiedienst,
bezoekers
nieuw-ingekomenen,
autodienst, boekenmarkt, Kerk in Actie, orgel- en concertcommissie,
en nog veel meer.
Binnen de PG-HB bestaat een uitgebreide structuur van activiteiten
met een diaconale insteek rond enkele centrale thema’s. Hoewel de
werkgroep Kerk in Actie zelfstandig functioneert, denken wij dat deze
werkgroep in essentie tot dezelfde structuur behoort als de diaconie. De centrale thema’s betreffen
armoedebestrijding, Stichting Noodfonds Haaksbergen, voedselbank, kringloopwinkel, vluchtelingenwerk en zorg
voor eenzamen (diaconaal project). Met name rond de twee eerstgenoemde thema’s vindt structureel overleg met
andere instanties binnen de gemeente Haaksbergen plaats. De PG-HB steunt daarbij op de inzet van professionele
medewerkers (twee maatschappelijk werkster en 0,3 fte diaconaal predikant). Deze werkzaamheden worden door
de huidige predikant ds. Job Stein vervuld. Het diaconale werk
omvat een grote verscheidenheid aan activiteiten, grootheden en
organisaties, zoals Stichting Noodfonds Haaksbergen,
voedselbank,
kringloopwinkel,
vluchtelingenwerk,
eenzaamheidbestrijding, schuldhulpmaatje. In het ene geval gaat
het om joint ventures in het andere geval om activiteiten van de
PG-HB en in nog andere gevallen om nauwe samenwerking met
zelfstandige grootheden. Veel kerkleden zijn op deze manier
maatschappelijk actief en andersom komen ook veel mensen die
we niet tot de leden van onze gemeente kunnen rekenen met
onze kerk in aanraking. Na een periode van onderbezetting door
ziekte en overlijden heeft een wervingsactie in 2019 zodanig
succes gehad dat de diaconie nu op volle sterkte is en er ook weer
nieuwe plannen gemaakt kunnen worden.
De diaconie geeft tijdens gemeenteavonden (minimaal 2 keer per
jaar) informatie over haar activiteiten.
2.4.

Inbedding in de burgerlijke gemeente

De Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse streeft naar goede contacten met andere maatschappelijke
grootheden en organisaties. Daarbij staan we een beetje in de schaduw van de veel grotere RK-parochie. Dat onze
gemeente veel kleiner is maakt ons wendbaarder.
Van oudsher participeren de kerken in de jaarlijkse 4-mei herdenking, De Protestantse Gemeente Haaksbergen
werkt waar dat mogelijk is op projectbasis samen met anderen en ons diaconale vermogen stelt ons in staat om
bepaalde ontwikkelingen ook de stimuleren (zoals bv. Stichting leergeld)
2.5.

Diversen

In 2018 heeft één van de fulltime predikanten van onze gemeente een andere werkkring gevonden. Niet veel later
is de andere fulltimepredikant met vroegpensioen gegaan. Daarop is de 2,4 fte terug geschaald naar 1,7fte, waarbij
de aanstelling van Ds. Gonda Elzenga toen is opgehoogd van 0,4 naar 0,7fte.
Een jaar lang heeft ds. Alida Groeneveld als interim predikant de gemeente op organisatorisch en bestuurlijk vlak
begeleid. In dat jaar heeft de predikant van buurgemeente Usselo-Boekelo, ds. Olaf Haasnoot bijstand in het
pastoraat verleend.
In maart 2019 is ds. Job Sein verbonden aan onze gemeente en samen met ds. Gonda Elzenga het predikantenteam
van onze gemeente gevormd (1,7 fte: ds. Stein 0,7 gemeentewerk en 0,3 diaconale opdracht, ds. Elzenga 0,7
gemeentewerk).
In maart 2020 heeft ds. Elzenga na een dienstverband van 15 jaar
een andere werkkring gevonden. Ds. Olaf Haasnoot is ook in deze
vacaturetijd weer bereid gevonden om als bijstand in het
pastoraat onze gemeente te assisteren en heeft zich zelfs begin
2021 aan ons gecommitteerd om het beroepen van 1
gezamenlijke predikant met Usselo te stroomlijnen.
Na veel wikken en wegen is met pijn in hart besloten om de
predikantsformatie terug tot 1,5 fte. Zodoende is er nu een
vacature voor 0,5 fte gemeentewerk.
Nu in deze corona tijd een beperkt aantal mensen de kerkdienst
kan bezoeken worden de wekelijkse diensten gehouden op
zondagmorgen en via de kerkomroep uitgezonden.
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