Profielschets van de Protestantse Gemeente te Lemelerveld

Geschiedenis
De Protestantse Gemeente Lemelerveld (Brugkerk) is ontstaan uit de Hervormde
Gemeente Lemelerveld en het Lemelerveldse deel van de Gereformeerde Kerk LemeleLemelerveld.
Na de ondertekening van de federatieovereenkomst op 11 september 1994, zijn beide
gemeenten sinds 1 januari 1995 gefedereerd en sinds 23 mei 2006 gefuseerd.
Sinds oktober 2003 is de Brugkerk aan het Kroonplein in gebruik.
De gemeente telt momenteel 498 belijdende leden, 546 doopleden en 95 overige leden en
omvat 575 pastorale eenheden. Onderstaande de leeftijdsopbouw van de belijdende en
doopleden.
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Belijdend

Doopleden

We zijn een open gemeente, waar iedereen welkom is, waar ruimte is voor verschillende
geloofsbelevingen. Dit uit zich in verschillende vieringen en activiteiten.
De kerkenraad bestaat uit voorzitter, scriba, 3 wijkouderlingen, 3 seniorenouderlingen, 2
jeugdouderlingen, 3 diakenen en 3 kerkrentmeesters, en is voltallig.
Er zijn ruim 160 vrijwilligers actief binnen de Brugkerk.

Eredienst
Elke zondag worden de gemeenteleden en de gasten bij binnenkomst begroet.
Tijdens de dienst wordt de orde van dienst weergegeven met een PowerPoint presentatie, die
wekelijks wordt gemaakt door het Beamteam.
Door de variatie van diensten proberen we recht te doen aan de verschillende
geloofsbelevingen binnen de gemeente.
Aan het eind van de dienst geeft de predikant alle aanwezigen een hand en is er
koffie/thee/limonade en een gezellig samenzijn.
Bij de maaltijd van de Heer vieringen, zes keer per jaar, wordt iedereen die de dienst bezoekt
genodigd om deel te nemen.
Themadienstwerkgroep
Een aantal keren per jaar zijn er themadiensten, die grotendeels door gemeenteleden worden
voorbereid, soms in samenwerking met de eigen predikant, soms met gastvoorgangers.
Pastoraat
De ouderlingen worden in hun werk ondersteund door een groot aantal contactpersonen en het
bezoekteam dat aangestuurd wordt door de bezoek-coördinator. Uiteraard is hier ook een
belangrijke rol weggelegd voor de predikant.
Diaconaat
De diaconie heeft contacten met instellingen die betrekking hebben tot de mantelzorg,
maatschappelijk werk, gezinsverzorging en verstandelijk gehandicapten in de regio. De
diaconie is actief binnen het Sociaal Steunpunt Kerken, en ook betrokken bij de gezamenlijke
kerken in de burgerlijke gemeente Dalfsen m.b.t. Saam Welzijn.
Er wordt wekelijks gecollecteerd voor diaconaat of missionair werk. Voor zowel plaatselijke,
regionale als ook wereldwijde doelen. Daarnaast wordt er jaarlijks twee keer een rondgang
gehouden. Eén keer voor een wereld diaconaal project en één keer voor een missionair project
van de ZWO-commissie.
Incidenteel werkt de ZWO-commissie samen met de werkgroep M.O.V. (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) van de RK-parochie.
En natuurlijk ondersteunen wij onze gemeenteleden waar nodig met raad en daad.
Jeugd
Onder leiding van een jeugdwerker zijn we een nieuwe visie en beleid aan het ontwikkelen.
De oppasdienst is er voor kinderen tot 4 jaar. De kindernevendienst, tijdens de kerkdiensten,
is er voor alle groepen van de basisschool. Voor de 10 tot 12 jarigen is er de club ‘Rakkers’ en
maandelijks de WeekPreekCake. En voor de jeugd op de middelbare school is er de
WeekPreekBrunch.
College van Kerkrentmeesters
Dit is een college van drie kerkrentmeesters, die zich bezig houdt met het:
 Inzamelen vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans)
 Houden van de collectes in de eredienst
 Beheer en onderhoud van de kerk en pastorie
 Regelen van allerlei materiële zaken m.b.t. kerkgebouw en organisatie

Verspreiding van informatie
 Kerkblad Onderweg
 PowerPoint tijdens de eredienst
 Website / www.brugkerk-lemelerveld.nl
 Facebook
 Kerkdienstgemist.nl
Vorming en Toerusting
Er wordt jaarlijks een winterprogramma door een werkgroep samengesteld.
Verenigingen
Er is een vrouwenvereniging: Drieklank
Raad van kerken Lemele-Lemelerveld
deelnemende kerken:
● Rooms-Katholieke Kerk te Lemelerveld
● Protestantse Gemeente Lemele, Archem en Dalmsholte
● Protestantse Gemeente Lemelerveld
● Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt Lemele-Lemelerveld
gezamenlijke diensten:
● Gebedsdienst
● Aswoensdag
● Palmpasen
● Gebedsdienst voor de Vrede
● Adventsdienst
● Bid- en Dankdag
● Tentdienst (viering aan slot van de feestweek)
Daarnaast is er de “over de drempel” activiteit.
Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om als gezamenlijke kerken van Lemele
en Lemelerveld elkaar te ontmoeten. We stappen bij elkaar ‘over de drempel’ en leren elkaar
zo beter kennen.
Voor vakantiegangers wordt informatie over de plaatselijke kerken en hun diensten verspreid.

