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De tijd verstaan  
“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen  

en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is” Matt. 24: 32 
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1. Op welke basis staat de kerk en wat moeten we met een Beleidsplan? 

Eens in de vijf jaar wordt van de Algemene Kerkenraad verwacht dat hij een visie heeft op de 

ontwikkeling van onze Hervormde gemeente onder de naam Beleidsplan. De laatste keer 

was in 2006, toen het Beleidsplan 2007-2012 werd gepresenteerd onder de naam “Iedereen 

telt…”. Het maken van een dergelijk plan is bepaald in de Plaatselijke Regeling  (paragraaf-

2.1B ad 7), die weer ontleend is aan de Kerkorde.  

Van een beleidsplan wordt verwacht dat het verder kijkt dan het jaar waarin het wordt 

geschreven. Het zet als het ware piketpaaltjes uit naar de toekomst. Maar wel vanuit een 

vast vertrekpunt en wel vanuit het belijden dat het Woord van God onveranderlijk is. De 

Bijbel is de basis en de belijdenisgeschriften zijn daarvan een weerklank.  

Voor de uitwerking van dat belijden op het leven van de gemeente is het Beleidsplan van 

normatieve waarde, waarmee bedoeld wordt dat niet alleen lijnen naar de toekomst zijn 

doorgetrokken, maar dat er ook is bijgestuurd en dat aan de uitgezette koers moet worden 

vastgehouden. Een beleidsplan is geen vrijblijvend document dat na lezing in de kast kan 

verdwijnen. Als gedurende de planperiode zich nieuwe ideeën en wensen voordoen, dan 

zullen deze steeds aan dit meerjarenplan moeten worden getoetst. 

De Algemene Kerkenraad is zich bij het schrijven van deze visie volledig bewust van de 

afhankelijkheid van de Koning van de kerk. De mens wikt, maar God beschikt. Dat 

geloofsinzicht ontslaat de kerk echter niet van de verplichting om op de tekenen van de tijd 

te letten en leiding aan de gemeente te geven. Het beeld van de schapen die geen herder 

hebben wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel als een verwijt gezien. Ook zingen we vers 4 

van Gezang 479: “Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met 

open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan”. Met dat oogmerk wordt aangegeven 

hoe elk van de kerkelijke organen in ons midden zo scherp mogelijk moet aanhaken bij de 

beleidsuitgangspunten die verderop worden gespecificeerd.  

 

2. Wat er eerder over onze kerk gezegd is en hoe we er nu tegen aan kijken.  

In het vorige Beleidsplan (geschreven in 2006) wordt een somber beeld geschetst van onze 

kerkelijke gemeente. Er staat: “Gedurende een reeks van jaren is er een proces gaande van 

verzwakking van de kern van de gemeente en tegelijk van vermindering van betrokkenheid 

van de rand van de gemeente. Dit blijkt o.a. uit een afnemend aantal 

belijdeniscatechisanten, afnemend aantal kerkelijke huwelijken, afnemend kerkbezoek, 

afnemende Bijbelkennis, afnemende persoonlijke omgang met de Bijbel in het gezin, 

problemen bij het vinden van ambtsdragers, invloed van andere opvattingen en stromingen 

in de gemeente.” Deze analyse wordt afgesloten met de constatering dat er meer en meer 

sprake is van wereldgelijkvormigheid. 

Te somber? Gevreesd moet worden dat de  situatie 7 jaar later niet veel beter is. Toch zijn er 

elders in ons land wel hoopvolle tekenen. Er zijn kerken waar van alles gebeurt, misschien 

zelfs wel een licht herstel is te bespeuren. In dergelijk gemeenten is er sprake van een sterk 

gemeenschapsgevoel. Hiervan is iets te leren: 
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 Het gaat in de kerk niet meer alleen om de preek – hoe wezenlijk en fundamenteel 

 ook -, maar ook om de betekenis van de kerkelijke gemeenschap voor de leden. Zorg 

 voor elkaar, herkenning van gemeenschappelijke vreugde of zorgen en de bereidheid 

 om allerlei aspecten van het leven met elkaar te delen. Dat maakt de kerkelijke 

 gemeenschap van betekenis in het dagelijkse bestaan.  

Veel van wat hier wordt beschreven vinden we gelukkig terug in onze eigen gemeente. Er is 

betrokkenheid, er is een omzien naar elkaar, er is de bereidheid voor elkaar in te springen. 

Maar nog op een te kleine schaal. Voor het overgrote deel leeft de gemeente langs elkaar 

heen. Over het geheel genomen heeft de lauwheid van het kerkelijk leven de overhand.  

Wie zou zich niet verootmoedigen? Dragen wij niet allemaal hiervoor de schuld? Veel is 

geschreven en gedacht over de oorzaken. Nergens is de oplossing gevonden, anders dan de 

weg van verootmoediging.  Een van de meest ongrijpbare dingen achter de neergang is de 

breuk die is ontstaan tussen de traditie van de kerkelijke gemeente en de grote groep 

jongere mensen. Het lijkt wel of de taal van de kerk voor hen onverstaanbaar is geworden. 

De vrees bestaat dat dit ook in veel van de gezinnen het geval is. Is deze conclusie te hard? 

Het is pas hard als het verschijnsel zou worden gebagatelliseerd. Het wordt uit liefde tot de 

kerk gezegd en is bedoeld om ons te bezinnen, na te denken over maatregelen en te bidden 

voor herstel van de geestelijke band tussen jong en oud.              

 

3. Hoe zou onze dorpsgemeenschap over de Hervormde gemeente denken?  

De vraag naar de identiteit, een ander woord voor het eigen karakter van onze Hervormde 

gemeente.  Waarin onderscheidt onze gemeente zich van de andere kerken in het dorp?  

Er is geen onderzoek naar gedaan. Maar er bestaat wel de indruk, dat de grootste kerk van 

het dorp gezien wordt als een traditionele gemeenschap die vooral naar binnen is gericht. 

Een volkskerk voor iedereen, van streng gelovig tot licht gelovig en waarvan een groot deel 

van de leden alleen op papier bestaat. Van oudsher wordt de Hervormde kerk gezien als de 

dorpskerk, het religieuze centrum van het dorp die van oudsher nauw verbonden was met 

de vroegere notabelen en tot op vandaag met de autochtone dorpsgemeenschap. 

Vanwege de lange geschiedenis is In het vorige Beleidsplan 2007-2012 de identiteit niet ten 

onrechte samengevat met het woordje “trouw”: de trouw van God, de trouw aan het 

belijden van de kerk en de trouw aan de opdracht. In de strategische uitgangspunten van 

toen komt ook een meer actieve opstelling naar voren. Gesproken wordt over 4 

uitgangspunten voor het beleid:  

  

1) geloofsverdieping  

2) het vergroten van de onderlinge band 

3) het verbeteren van de presentatie naar binnen en naar buiten en 

4) het verbeteren van de organisatiestructuur.  
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De Algemene Kerkenraad heeft zich uiteraard de vraag gesteld of op elk van deze punten in 

de achterliggende periode van 7 jaren vooruitgang is geboekt.  

Het feit dat een van beide wijkkerkenraden opnieuw “geloofsverdieping” als speerpunt heeft 

opgevoerd, geeft al aan dat het proces nog niet is voltooid en waarschijnlijk ook nooit 

voltooid zal worden.  

 

4. Het trekken van menselijke lijnen naar de toekomst. 

Elk van de beide wijkkerkenraden heeft zich intensief bezig gehouden met de vraag hoe het 

bestaande beeld van onze gemeente zou kunnen worden omgebogen of beter gezegd hoe 

de gemeente een meer betrokken gemeente zou kunnen worden. Dit vanuit de overtuiging 

dat een kerk die zich niet vernieuwt naar menselijke maatstaven ten dode is opgeschreven. 

Van tradities kan de kerk niet leven. Er moet een levende gemeente aan verbonden zijn, die 

het verlangen heeft het bevrijdende evangelie uit te dragen. Dat alles in het besef dat niet 

de mens de kerk in stand houdt, maar dat God zelf voor zijn gemeente zorgt. Zou dat niet 

het geval zijn, dan zou de Hervormde kerk in het dorp immers al lang zijn ondergegaan aan 

interne problemen en gelijkvormig zijn geworden aan de mensen die God niet nodig denken 

te hebben. Dan zou er op zijn gunstigst een groot en koud gebouw staan, waarin alleen nog 

bepaalde tradities en rituelen in stand worden gehouden.  

Voorop blijft staan dat de Hervormde kerk een volkskerk wil blijven. In het bekende boek 

“De Nederlandse Hervormde kerk” van Karel Blei wordt het begrip volkskerk als volgt 

omschreven: “Nog altijd leeft in de Hervormde Kerk de mentaliteit van “de volkskerk”, met 

haar aversie tegen het trekken van strikte grenzen tussen wie wel en wie niet (meer) tot 

haar behoren. Nog altijd weet zij zich kerk voor het gehele volk, ten dienste van de gehele 

samenleving. Ook een kerk waar gezocht wordt naar een weg om in “gemeenschap” met het 

belijden van de gereformeerde traditie te leven en tegelijk open te staan voor nieuwe 

inzichten, geloofsantwoorden die zich uit de actualiteit opdringen”(pagina 206). 

In onze gemeente staat de Bijbel centraal en weet de kerk zich volgens de Kerkorde (Artikel 

1 van Ordinantie 1) nog altijd verbonden met de  klassieke belijdenisgeschriften van de 

gereformeerde traditie (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de 

Heidelbergse Catechismus ). De Hervormde kerk wil een levende gemeenschap vormen voor 

iedereen die gelooft en voor iedereen die zoekende is naar de Waarheid, zoals Christus zegt: 

“Mijn Woord is de Waarheid”. 

 

5. Wat is er ten goede veranderd en wat zou er nog meer kunnen gebeuren? 

 Er zijn verheugende ontwikkelingen. Zo is de onderlinge band verstevigd door het jaarlijks 

houden van een Gemeentedag, door 4 wekelijks samen koffie te drinken na de 

morgendienst, door vormingsavonden en door deelneming aan initiatieven als het Concert 

voor de Vader en de Samenloop voor Hoop. Ook mogen de jaarlijkse activiteiten van de 

diakenen tijdens de Lijdensweken genoemd worden, activiteiten die ook buiten de eigen 

gemeente de aandacht hebben getrokken.   
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Een ander belangrijk winstpunt ligt op het vlak van de goede samenwerking tussen de beide 

predikanten en het groeiende overleg tussen de beide wijkkerkenraden. Ook in de toekomst 

zal er bij het zoeken naar een predikant niet alleen aandacht moeten zijn voor een sterke 

preek en het bezitten van de bekende antecedenten, maar ook voor zodanige 

karakterologische eigenschappen dat een goede verhouding met de andere predikant en de 

kerkelijke werkers mag worden verwacht. Voor het leven van de gemeente is deze 

saamhorigheid van grote betekenis. Verder is in de structuur van het pastorale werk door 

een verbeterde samenwerking tussen de beide wijkgemeenten meer eenheid en 

duidelijkheid gebracht.  

De communicatie naar binnen en naar buiten kan nog verder worden verbeterd. Maar er is 

een begin gemaakt. Genoemd kan worden het aanwijzen van een gemeentelijke voorlichter 

en het wekelijks plaatsen van een advertentie in het huis-aan-huisblad De Schaapskooi. Op 

een vaste plaats aan het begin van het blad wordt met een steeds wisselende tekst aandacht 

gevraagd voor de zondagse erediensten. Verder wordt jaarlijks een royale kleurenfolder 

uitgegeven met een opsomming van de gegevens van de predikanten, de kerkelijk werkers, 

de koster, de kerkelijke administratie en van alle activiteiten die binnen de gemeente 

plaatsvinden. Ook heeft de kerkbode een vernieuwing ondergaan, zowel voor wat het 

uiterlijk als de inhoud betreft.  

De vele vrijwilligers verdienen een aparte vermelding. Zij zijn van onschatbare waarde. In dit 

verband worden alleen diegenen genoemd,  die bij binnenkomst de kerkgangers hartelijk 

welkom heten. Bij het uitgaan van de kerk worden de kerkgangers met een handdruk van de 

voorganger weer uitgeleide gedaan. Tenslotte is er eveneens in 2013 een begin gemaakt met 

het visueel ondersteunen van de erediensten door de installatie van een beamer.  

De Algemene Kerkenraad wil deze initiatieven blijven stimuleren en zo nodig ondersteunen.  

 

6. Waar qua beleid de komende jaren de nadruk op zal worden gelegd.  

Waarop concentreren wij ons de komende 5 jaar?  

De Algemene Kerkenraad heeft gekozen voor een combinatie van twee uitgangspunten, die 

complementair zijn. Aan de ene kant het verdiepen van het geloofsleven en aan de andere 

kant het naar buiten brengen van de Blijde Boodschap. Dit vertaalt zich het beste in het 

gezegde: “Waar het hart vol van is…”. In de Beleidsuitgangspunten wordt de brug tussen 

enerzijds geloofsverdieping en anderzijds een leesbare brief willen zijn, verder uitgewerkt.  

Beide uitgangspunten komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn ontleend aan de 

beleidsprofielen van de beide wijkgemeenten. De ene wijkgemeente legt de nadruk op de 

noodzaak tot verdieping van het geloof, terwijl de andere wijkgemeente vanuit die noodzaak 

tot geloofsverdieping daaraan uiting wil gaan geven naar buiten, naar hen die de rijkdom van 

het evangelie nog niet kennen. Zoals gezegd liggen beide uitgangspunten in elkaars 

verlengde, zodat er met betrekking tot de te volgen koers sprake is van een verheugende 

eenheid van visie bij de beide wijkkerkenraden.  
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Wat wil geloofsverdieping concreet zeggen? Het je eigen maken van het wonder van genade 

en verlossing door Christus onze Heer. Door de prediking, door Bijbelstudie, door gebed. Dit 

alles, omdat er onmiskenbaar sprake is van een vervlakking van het geloof, van het meer en 

meer gelijkvormig worden aan het denken en doen van hen die buiten de gemeenschap met 

Christus staan. Alleen door verdieping van het geloof, door het meer en meer verankeren 

van de blijde boodschap in de haarvaten van de gemeente kan deze tendens worden 

gekeerd. De andere wijkkerkenraad onderschrijft deze analyse, maar legt het accent op de 

opdracht om aan het verdiept geloof dan ook naar buiten uiting te geven. Het één kan niet 

zonder het ander. Als het geloof leeft zal men er over willen spreken en als men er over wil 

spreken zonder zichzelf eigendom van Christus te weten, blijft dat spreken zonder vrucht. De 

ander en zeker de jongeren merken dit verband direct.  

 

7. Hoe de structuur van de gemeente er uit ziet en wat we er mee doen.  

Onze Hervormde gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als 

voortzetting van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en 

de Evangelisch -Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.   

In de Kerkorde/Ordinanties van de PKN staan prachtige dingen over het wezen van de kerk, 

over de gemeente, de ambten en over zoveel meer dat het geestelijke leven van de 

gemeente van Christus betreft. Ook over “het arbeidsveld” van de kerkenraad en de 

mogelijkheid om tot het instellen van wijkkerkenraden over te gaan. Zo heeft onze 

gemeente destijds gekozen voor 2 wijkkerkenraden, waardoor een coördinerend lichaam als 

een Algemene Kerkenraad noodzakelijk werd. In de Plaatselijke Regeling zijn de taken en 

bevoegdheden van elk van de organen binnen de kerk nader uitgewerkt, uitgaande van wat 

in de bovenliggende Kerkorde/Ordinanties is voorgeschreven. Zo is vastgelegd dat de taken 

en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten wat daarover in de Kerkorde is 

bepaald, met uitzondering van  

1. de coördinatie tussen de beide wijkkerkenraden,  

2. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente als geheel waar dat 

nodig is om recht te doen aan de verscheidenheid binnen de gemeente, 

3.  de vermogensrechtelijke aangelegenheden en  

4. alles dat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten, de kerkelijke 

werkers en de koster.  

In geestelijke zin vormt een wijkkerkenraad het hoogste bestuursorgaan binnen de 

geografisch bepaalde wijk, maar zijn in goed overleg met de Algemene Kerkenraad de 

beheerstaken aan dit coördinerend orgaan toevertrouwd. Zo behoort tot de belangrijkste 

bevoegdheid van de Algemene Kerkenraad de zeggenschap over de financiële 

aangelegenheden van de kerk.  

Voorop dient te staan dat alle organen niet los van elkaar mogen opereren en zich bewust 

moeten zijn van het feit dat zij geen autonome eilandjes vormen in het geheel van de kerk.  

Elke raad of college is immers een onderdeel van het geheel en dienstbaar aan de gemeente 
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van Christus. Daaraan is de plicht verbonden elkaar en de gemeente in alle openheid te 

informeren en op te scherpen. 

Met betrekking tot het College van Kerkrentmeesters kan worden opgemerkt, dat het 

college gevormd wordt door ouderlingen met een specifieke opdracht en die derhalve tot de 

kerkenraad behoren. De leden van dit college zijn in gelijke mate over de beide 

wijkkerkenraden verdeeld. Als ouderling maken ze deel uit van de betreffende 

wijkkerkenraad, maar als kerkrentmeester rapporteren ze als ongedeeld college aan de 

Algemene Kerkenraad.  

Het College van Diakenen is eveneens ongedeeld en qua inzet opgedeeld over de beide 

wijkkerkenraden. Dit college heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het 

voor wat de vermogensrechterlijke aangelegenheden van diaconale aard betreft, een 

zelfstandige positie bekleedt. Hiermee wordt de hoogste graad van vertrouwelijkheid 

geschapen. Jaarlijks moet in z’n algemeenheid over het gevoerde financiële beleid  

verantwoording worden afgelegd aan de Algemene Kerkenraad. Voor het pastorale aspect 

binnen de eigen wijkgemeente wordt door de diakenen nauw met de sectieouderlingen 

samengewerkt. In de meeste gevallen onderzoeken de diakenen de financiële behoefte aan 

ondersteuning, nadat de sectieouderling daartoe een signaal heeft afgegeven. 

Voor wat een aantal commissies betreft: gestreefd wordt naar een bundeling van krachten 

in die gevallen waar sprake is van een nauw verwante missie. Gedacht wordt aan een 

overkoepelende Raad voor Missionaire Taken (RMT) boven de Missionaire Commissie 

(voorheen Evangelisatiecommissie en het Missionaire Team), de Zendingscommissie en de 

Communicatiecommissie.  Elk van die commissies blijft de eigen taken uitoefenen. Op deze 

wijze kan de missionaire taak van de gemeente een meer uniforme structuur krijgen. 

 

 
Organogram Hervormde Gemeente 

Heerde

Kerkenraad 
Wijk Noord

Kerkrentmeesters

Kerkenraad 
Wijk Zuid

Diaconie

Algemene Kerkenraad

Raad Vorming & 
Toerusting

Seniorenraad
Raad voor Jeugd & 
Jongerenwerk

Raad voor 
Missionaire taken
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8. De ontwikkeling van het ledental en de geldelijke bijdragen van de gemeente. 

Uit de onderstaande grafieken wordt een aantal dingen duidelijk. In de eerste plaats dat het 

ledental een dalende tendens blijft vertonen, waarmee onze gemeente zich niet van het 

landelijke beeld onderscheidt. Als deze trendmatige lijn wordt doorgetrokken naar het jaar 

2020 dan blijkt dat onze gemeente over een periode van 20 jaar bijna zal zijn gehalveerd. 

Een schrikbarende conclusie. Ook de inkomsten vertonen een dalende tendens. Zij die 

relatief het meeste bijdragen behoren tot de oudere garde en die oudere garde wordt 

kleiner. Een groeiende groep van ruim 800 leden droeg in 2013 bijna niets of hoogstens een 

bedrag van € 50,-- per jaar bij, een bedrag gelijk of lager is dan de contributie van een  

sportvereniging. Het is duidelijk, dat de inkomsten uit de actie Kerkbalans en de collecten bij 

lange na niet genoeg zijn om de personele lasten en het onderhoud van kerkgebouw, 

pastorieën en andere eigendommen van de kerk te kunnen onderhouden. Maatregelen zijn 

nodig. Op z’n minst wordt gestreefd naar een bijdrage per hoofd van de gemeente die gelijk 

ligt aan het gemiddelde van de andere PKN -kerken in Nederland. Ter vergelijking: gemiddeld 

brengt de actie kerkbalans in onze gemeente  € 155,--per pastorale eenheid op, terwijl het 

gemiddelde van alle PKN–kerken € 205,-- per jaar bedraagt. Over de vraag hoe onze 

inkomsten geleidelijk naar dit niveau kunnen worden opgetrokken is regelmatig overleg met 

het College van kerkrentmeesters nodig, gelijk opgaand met raadpleging van de gemeente 

als geheel.  

Overigens: het is de vaste overtuiging van de Algemene Kerkenraad dat naarmate de 

verdieping van het geloofsleven toeneemt de beschikbaarheid van ambtsdragers en de 

nodige middelen voor de instandhouding van kerk en eredienst daarvan de vrucht zullen 

zijn. Als gevolg daarvan haken aan de ene kant misschien kerkleden af, aan de andere kant 

zou de geestelijke winst verheugend zijn en zouden alle materiële zorgen voor niets zijn 

gemaakt! 
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PE’s = Pastorale Eenheden 
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9. De zegen van een wekelijkse verkondiging van Gods Woord.  

Het hart van het gemeentelijk leven wordt gevormd door de prediking. Zondag aan zondag 

wordt twee keer het Woord verkondigd. Tenminste vier keer per jaar gaat deze verkondiging 

gepaard met de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Zowel in de 

morgendienst als in de avonddienst wordt het avondmaal bediend door hetzij de predikant 

van wijk Noord, hetzij de predikant van wijk Zuid. Omdat in de avonddienst ook de 

dankzegging plaatsvindt, wordt er van uitgegaan dat de gemeente zich in de morgendienst 

aan de avondmaalstafel verenigt en in de avonddienst gezamenlijk de dankzegging viert.  

Verder wordt periodiek de Heilige doop bediend aan de jonge kinderen van de gemeente. 

De Hervormde kerk in ons dorp prijst zich gelukkig met het hebben van een tweetal jonge 

predikanten en een tweetal kerkelijke werkers. De ene kerkelijke werker draagt vooral de 

zorg van de gemeenteleden in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en de andere 

zet zich in voor het jeugd- en jongerenwerk.  

De prediking is Schriftgetrouw, dat wil zeggen dat zij plaats vindt in overeenstemming met 

Gods Woord. De vroegere afstand tussen predikant en gemeente is geleidelijk aan het 

verdwijnen, waardoor de beide predikanten midden in de gemeente staan en ook in de 

verkondiging daarvan blijk geven. Dat geldt ook voor de kerkelijk werker die de meeste 

rouwdiensten leidt. Alle drie laten zien dat er Eén is die zich om dit leven bekommert en dan 

niet het leven zoals het zou moeten zijn, maar zoals het werkelijk is met alle verwarring, 

schuld, chaos, glorie en schande. Dat roept herkenning en ontroering op. De uitstraling van 

de “echtheid” van het geloof door diegenen die het evangelie prediken, is voor met name de 

jongeren een toetssteen voor hun belangstelling.  

Op de prediking zien de wijkkerkenraden toe. De meest passende inrichting van de centrale 

diensten die uitgaan van de beide kerkenraden samen zoals Goede Vrijdag, de 

herdenkingsdienst voor de overledenen aan het einde van het kerkelijk jaar en de 

Oudejaarsdienst krijgt binnen de wijkkerkenraden en de vergaderingen van het gezamenlijk 

moderamen de nodige aandacht.   
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Een ander punt van aandacht is de visie op de erediensten. De vraag doet zich voor of we 

toe moeten groeien naar meer diensten voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en 

gezinnen (de mixed economy) of dat we zo veel mogelijk vast moeten houden aan 

erediensten voor iedereen en of in het kader van de geloofsverdieping de avonddienst niet 

specifiek hierop gericht moet zijn.   

 

10. Wat we ons voor de komende planperiode 2014-2019 aan beleidsdoelstellingen 

voornemen.  

De Algemene kerkenraad heeft voor zichzelf en voor elk van de kerkelijk organen de 

beleidsdoelstellingen voor de komende 5 jaar geformuleerd. Alle beleidsvoornemens zullen 

gerelateerd moeten zijn aan de algemene doelstelling van de verdieping van het geloof en 

het bekendheid geven naar buiten van de drijfveren van de gemeente. Het is de bedoeling 

dat elk kerkelijk orgaan en dan met name de wijkkerkenraden de voortgang jaarlijks 

evalueert. De Algemene Kerkenraad zal vervolgens die organen uitnodigen om over de 

ontwikkeling te overleggen. Een dergelijk overleg zal zich – zo is het voornemen – 

uitstrekken tot de hele spectrum van het werkterrein en niet alleen tot een algemene 

constatering dat het werk goede voortgang vindt. Tegen de achtergrond van de genoemde 

speerpunten zullen per voorgenomen activiteit de resultaten getoetst worden aan de 

gestelde doelen in het beleidsprofiel en het daarvan afgeleide werkplan. Ook zal bijzondere 

aandacht uitgaan naar de plaats die het werk voor de mensen met een beperking inneemt, 

waarbij gedacht wordt aan het geven van catechisatie aan deze groep, de steun voor het 

koor “de Regenboog” en aan de zogenaamde Brugdiensten. Op deze wijze wordt getracht 

elkaar aan te moedigen en de samenhang tussen de verschillende organen te vergroten. 

De positie van elke van de organen binnen de gemeente worden als volgt samengevat: 

 

10.1 algemene Kerkenraad 

- Het reguleren en coördineren van alle zaken die volgens de Plaatselijke Regeling 

onder de verantwoordelijkheid vallen van de Algemene Kerkenraad 

- Het periodiek voeling houden met en stimuleren van  de Raden die aan de Algemene 

kerkenraad rapporteren, als daar zijn: de Raad voor Jeugd en Jongerenwerk (RJJ), de 

Seniorenraad, de Raad voor Vorming en Toerusting (V&T) en de nog te vormen Raad 

voor Missionaire Taken (RMT). 

- Het intensief overleggen met het College van Kerkrentmeesters, teneinde de dalende 

tendens van de opbrengst van de actie kerkbalans en de wekelijkse collecten tot 

staan te brengen en om tot het uiterste de positie van de predikanten en de kerkelijk 

werker te waarborgen.       

- Gezocht zal moeten worden naar het op verantwoorde wijze benutten van de sociale 

media. Daarvoor is het nodig een wijze en voorzichtige redacteur te zoeken, die 

binnen een redactiecommissie en op basis van een te maken redactiestatuut het 

beheer voor zijn of haar rekening neemt. 
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10.2.  Het College van Kerkrentmeesters 

Met het oog op het kunnen voldoen aan de missionaire  opdracht wordt een discussie met 

de wijkkerkenraden en de gemeente voorgestaan over: 

- Het restaureren van het monumentale orgel, echter zonder het verder uitbouwen 

daarvan. 

- Het aanwenden van een deel van het vermogen voor het scheppen van een 

ontmoetingsplek in of aan de kerk en het tegelijk verbeteren van de sanitaire en 

restauratieve voorzieningen. Het daartoe in het eerste jaar van de planperiode 

aanzoeken van een kerkinterieur- architect die een plan maakt en de kosten begroot.  

- Het  vervangen van de huidige geluidsinstallatie en het tegelijk mogelijk maken van 

een audio- visuele verbinding met de  verpleeg- en verzorgingshuizen in het dorp. 

- De aanschaf van een vleugel, ter completering van de mogelijkheden tot begeleiding 

in de erediensten en andere samenkomsten. 

- Het in het algemeen bevorderen van de inkomsten van de kerk door het organiseren 

van de jaarlijkse actie kerkbalans, het opwekken tot trouw bij het geven in de 

collectes, het bedenken van andere activiteiten die inhaken op de vruchten van de 

geloofsverdieping en het regelmatig informeren daarover van de gemeente 

doormiddel van publicaties in het kerkblad en op de website. 

- Het zo duurzaam mogelijk beleggen van het vermogen.   

 

10.3.   De wijkkerkenraden 

- Los van de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden zoals beschreven in de 

Kerkorde en de Plaatselijke Regeling wordt tegen de achtergrond van 

geloofsverdieping en de missionaire opdracht van de wijkkerkenraden verwacht, dat 

zij het huisbezoek zullen blijven aanmoedigen als een belangrijke manier om naast de 

wekelijkse prediking het geloof te verdiepen en de betrokkenheid bij het wel en wee 

van de gemeente te vergroten. 

- Met hetzelfde oogmerk dient nagegaan te worden of en in hoeverre binnen de 

gemeente kleine kernen gevormd kunnen worden van gemeenteleden die zich 

richten op Bijbelstudie.  

- Het bestuderen van de mogelijkheid om voor bepaalde doelgroepen specifieke 

erediensten te beleggen, waarbij met name gedacht wordt aan de jongeren. De eigen 

inbreng van de betreffende doelgroep zou moeten worden geoptimaliseerd.     

 

10.4.   Het college van Diakenen 

In gelijke mate met het toenemen van de armoede en het gebrek aan goede huisvesting bij 

een deel van de bevolking en bij diegenen die in ons land hun toekomst zien, neemt de 

opdracht toe om in eigen land barmhartigheid te betrachten. In dit geheel vereist de 

plaatselijke situatie een bijzondere rol van het College van Diakenen. Deze opdracht is bij 

uitstek missionair gericht. Voor dit doel moet een goede samenwerking met de 
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(burgerlijke) gemeentelijke instanties, met de andere kerken in het dorp en met 

charitatieve instellingen worden nagestreefd.  

Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van het College van Diakenen wordt  

geadviseerd om - in het kader van de mondiale verantwoordelijkheid van Gods schepping 

en hen die daarvan in directe zin afhankelijk zijn - het vermogen van de diakenen zo 

duurzaam mogelijk te beleggen. In het verlengde hiervan zal door het College van 

Diakenen stappen worden ondernomen om voor onze gemeente het predicaat “Fairtrade 

kerk” te verwerven. Na verwerving hiervan zal gestreefd worden om - naast de burgerlijke 

gemeente - ook andere kerken van het belang van genoemd predicaat te overtuigen.  

 

10.5.   De Missionaire Commissie 

Deze commissie (voorheen de Evangelisatiecommissie) belichaamt bij uitstek de 

missionaire opdracht van onze gemeenten. Van haar wordt daarom verwacht dat zij  de 

boodschap van het Evangelie op krachtige wijze naar buiten brengt. Alle moderne 

communicatiemiddelen dienen daartoe te worden aangewend. Om de betrokkenheid van 

de gemeenteleden bij de missionaire taak te bevorderen worden eigen activiteiten 

ontwikkeld en zoveel als verantwoord meegewerkt aan activiteiten van andere 

kerkgenootschappen in het dorp en daarbuiten.  

Op zowel morele als financiële steun van de Algemene Kerkenraad mag worden gerekend. 

 

10.6.   De Zendingscommissie 

Even belangrijk is de Zendingscommissie. Bij de Rooms Katholieke Kerk wordt zending 

missie genoemd.  In dit woord komt onze missionaire taak tot uitdrukking. Een missie 

hebben, een opdracht om – zoals in Matteüs 28 staat – op weg te gaan  en alle volken tot 

leerlingen van Christus te maken door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon. 

De Zendingscommissie vervult die taak door het werk van een tweetal volgers van onze 

Heer financieel te ondersteunen en ook door andere projecten een steuntje in de rug te 

geven. De gemeente onderkent die opdracht door al jarenlang het werk ruimhartig van 

middelen te voorzien en in de gebeden te gedenken. 

 

10.7.   De Communicatiecommissie 

De communicatie dient in de komende planperiode te worden bevorderd. Dat geldt voor 

de communicatie met de gemeente doormiddel van het vernieuwde kerkblad en de 

website als ook voor de communicatie met de buitenwacht. Zo wordt enerzijds gedacht 

aan het systematisch weergeven van de besluiten van de diverse organen binnen de 

gemeente en het anderzijds wekelijks publiceren van de kerkdiensten en verder alle voor  

de buitenwacht van belang zijnde activiteiten binnen onze kerkgemeenschap. 

Een bijzondere taak is weggelegd voor de sociale media. Met de Algemene Kerkenraad 

heeft de Communicatiecommissie ten aanzien van de ontwikkeling en een verantwoorde 

benutting daarvan een belangrijke taak.  Sommige doelgroepen van de gemeente kunnen 
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immers vrijwel alleen nog via dit medium  worden bereikt voor het in contact brengen met 

het evangelie. De Algemene Kerkenraad zal naar vermogen verantwoorde initiatieven op 

dit vlak faciliteren. 

 

10.8   De onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad vallende Raden   

De betreffende Raden worden onder punt 9.1 genoemd.  

- Specifiek wordt aan de Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk een belangrijke taak 

toebedeeld. Naar menselijke maatstaven is de toekomst van onze gemeente in 

handen van de jongeren van vandaag. Door de toegenomen individualisering en de 

relatief heersende welvaart is het voor hen moeilijk om discipelen van Jezus te zijn en 

binnen hun eigen leefwereld daaraan uiting te geven. Het Groeiplan is in 2013 

operationeel geworden en zal na de komst van een nieuwe professionele 

jongerenwerker en met begeleiding en hulp van de jeugdouderlingen tot ontwikkeling 

worden gebracht. 

- Onder de grote groep ouderen vervult de Seniorenraad een belangrijke functie. Door 

de Algemene kerkenraad is in overleg met de Raad in 2013 een reglement ontworpen, 

waarin de specifieke taken zijn omschreven. Binnen het pastoraat krijgen - dankzij de 

medewerking van vele bezoekmedewerksters -  de ouderen regelmatig aandacht en 

dan met name de eenzame en hulpbehoevende gemeenteleden. Vanaf 80 jaar 

bezoekt bovendien de wijkpredikant of de kerkelijk werker voor de verschillende 

tehuizen de jarigen op of rond het bereiken van een zogenaamd kroonjaar. 

- De Raad voor Vorming en Toerusting wordt aan het begin van de planperiode 

opnieuw opgestart, nadat op dit vlak in 2013/2014 spontane initiatieven zijn 

ontwikkeld die tot een toenemende weerklank binnen de gemeente en daarbuiten 

hebben geleid. De Algemene Kerkenraad is voornemens deze Raad krachtig te blijven 

steunen, aangezien aan de in het begin van dit Beleidsplan genoemde speerpunten 

(geloofsverdieping en missionair elan) bij uitstek door dit orgaan uiting kan worden 

gegeven. 

- De Raad voor Missionaire Taken wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 

Missionaire Commissie, de Zendingscommissie en de Communicatiecommissie. 

Weliswaar blijven deze verwante commissies hun taken zelfstandig  behartigen, maar 

door zich in deze Raad te verenigen krijgen ze een stem in de AK en ontstaat er een 

duidelijker structuur.  

 

10.9   Interkerkelijke contacten 

Door de Algemene Kerkenraad zullen de rechtstreekse contacten met de Gereformeerde 

kerk ter plaatse en met de kerken zoals die verenigd zijn in het IPH worden gecontinueerd. 

Ook zullen wij  voor de uitzending van radiokerkdiensten vertegenwoordigd blijven in een 

commissie geestelijke zaken van Radio 794, waarin de contactpersonen van alle kerken en 

genootschappen in de regio participeren. 
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         11. De toekomst is niet in mensenhanden 

 Wie kan in de toekomst zien? De titel van dit Beleidsplan luidt echter niet zonder reden “De tijd 

verstaan”. Letten op wat er om ons heen gebeurt en daarop als gemeente inspelen, zolang ons 

de tijd gegeven  wordt. Daarbij mogen wij het niet van onszelf verwachten, maar van de 

levende God. Wij mogen geloven dat Hij niet zal verlaten wat Zijn hand zoveel eeuwen geleden 

in ons dorp begon.  

 We bidden om Zijn zegen over alles wat we ons voornemen.  

 

12. Verantwoording en vaststelling 

Een kleine commissie uit de beide kerkenraden en de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 

Jack Augustinus, Gerlof Luehof (redactie), Ron Nijman en Kees Stolk, heeft bovenstaand 

rapport voorbereid en legt (na een grondige bespreking in eerste lezing) de uiteindelijke versie 

ter goedkeuring voor aan de Algemene Kerkenraad. De bijgevoegde grafieken zijn van de hand 

van Egbert van der Steege en Hans ten Hove. Het omslag is ontworpen door Jan Willem 

Bosman. 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene kerkenraad in zijn vergadering van 29 januari 2014. 

 

Kees Stolk, praeses 

 

Ron Nijman, scriba 

 


