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Inleiding
1.1

Opmerking vooraf

Dit beleidsplan wil tot en met 2019 richting geven aan de uitvoering van het beleid van de drie
wijkgemeenten en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Wij zijn er van overtuigd dat we ons bij dit
alles steeds biddend de vraag moeten stellen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’, in de verwachting
dat de Heere onze gedachten en onze daden wil heiligen tot Zijn dienst.
Als in dit beleidsplan gesproken wordt over de drie wijkgemeenten, dan wordt bedoeld dat dit de
wijkgemeenten betreffen van de hervormde gemeente Nijkerk, met uitzondering van de wijkgemeente
van bijzondere aard de Fontein.
Als in dit beleidsplan gesproken wordt over de drie wijkkerkenraden, dan wordt bedoeld dat dit de
kerkenraden betreffen van de hervormde gemeente Nijkerk, met uitzondering van de kerkenraad van
de wijkgemeente van bijzondere aard de Fontein.

1.2

Achtergrond en doel

De opstelling van dit beleidsplan is conform ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland. In dit artikel wordt de kerkenraad opgedragen om in overleg met het
college van diakenen en het college van kerkrentmeesters een beleidsplan op te stellen voor de duur
van vier jaren.
In de plaatselijke regeling voor het leven en werken van de centrale hervormde gemeente is bepaald
dat het beleid dat door de algemene kerkenraad gevoerd wordt met betrekking tot de zaken die de
algemene kerkenraad regelt namens de drie wijkkerkenraden eerst vastgesteld worden nadat de
wijkkerkenraden vooraf in de gelegenheid gesteld zijn om hun zienswijze te geven.
Hoewel het advies van de wijkkerkenraden voor de algemene kerkenraad zwaarwegend is, is het
formeel kerkordelijk niet bindend. Desniettegenstaande is in het beleidsplan van de algemene
kerkenraad bepaald dat het beleid wat de drie wijkkerkenraden voorstaan, door de algemene
kerkenraad zal worden gevolgd. Hierdoor is het beleid ten aanzien van de zaken die de algemene
kerkenraad regelt namens de wijkkerkenraden in dit beleidsplan opgenomen.

1.3

Opzet beleidsplan

Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en
leven. De kerk van Christus is de vergadering en gemeenschap van hen die in Christus, onze Heere,
door Zijn Geest en Woord, alzo uit de wereld bijeengebracht en tezamen verenigd zijn, dat zij één
lichaam vormen.
Op grond van Gods Woord wensen we op de volgende vijf manieren gemeente te zijn.
De samenkomende gemeente
De kern waar het gemeente-zijn om draait is de zondagse eredienst waarin de zuivere verkondiging
van Gods Woord centraal staat. Door Zijn Woord en Geest bouwt God Zijn gemeente.
De lerende gemeente
De gemeente van Christus is een gemeenschap van discipelen, leerlingen van het Woord.
betekent dat tijd wordt ingeruimd voor verdieping in de Bijbel.
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De pastorale gemeente
De gemeente is het lichaam van Christus. Dit betekent niet alleen dat eenheid aanwezig is tussen
Christus en de leden, maar ook tussen de leden onderling. In de verscheidenheid van de leden hebben
we elkaar nodig en leren we van elkaar. Pastoraat is een heilige roeping voor de gehele gemeente.
De diaconale gemeente
De gemeente is een dienende gemeente. Dit houdt in, dat de leden der gemeente uit dankbaarheid
(uit)delen mogen van hetgeen van de Heere ontvangen is.
De missionaire gemeente
De gemeente is geroepen om het getuigenis van Christus te bewaren en te verbreiden. We hebben oog
voor de randkerkelijken en de buitenkerkelijken. We denken hierbij ook aan de benadering van de
aanwezige moslimgemeenschap of mensen met een andere religie.
Deze manieren van gemeente zijn vormen de basis van het beleidsplan voor de komende jaren. Elke
hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen, waarbij twee zaken aan de orde komen:
-

Inleiding: waarbij de hoofdpunten met betrekking tot het onderwerp worden aangegeven en een
weergave van de actuele omstandigheden, het huidige beleid en de praktijk.

-

Beleidsvoornemens: die aangeven op welke wijze wij met de ontwikkelingen en knelpunten willen
omgaan. Waar mogelijk is hierbij het te voeren beleid geconcretiseerd.
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2 Grondslag
2.1

Grondslag

Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend
aan een schriftuurlijke, appellerende en bevindelijke prediking in de erediensten, ’s zondags, door de
week en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven.
In de sacramenten, die Christus heeft ingesteld, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de
bediening van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de
gemeenschap met Christus en met elkaar.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook
gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid,
namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

2.2

Concretisering van de grondslag

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland spreekt uit dat hervormde gemeenten binnen deze
kerk zich in het bijzonder gebonden weten met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie
(ord. 1-1-1). Waarbij wij ons als hervormd gereformeerde gemeente in de Protestantse Kerk in
Nederland gebonden verklaren aan de gereformeerde belijdenis.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan'
(art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in
gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de
verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht
te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar
Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het
enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente onze plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij
ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en
weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons
houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de roeping en
verkiezing tot het ambt uitgaan naar mannelijke belijdende leden. De nodiging tot het Heilig
Avondmaal zal uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de
gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw
dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en
met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
Met deze verklaring willen de drie wijkkerkenraden duidelijk maken
- dat ze binnen de Protestantse Kerk in Nederland de weg van de gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als Gods onfeilbaar Woord zal gaan, en dat ze de kerk zal blijven oproepen tot deze
gehoorzaamheid;
- dat ze zich daarbij ten volle gebonden acht aan het gereformeerde belijden, zoals dat ook deel
uitmaakt van het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland;
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- dat zij de ruimte die in de kerkorde geboden wordt om bepaalde keuzen te maken, afwijst op grond
van haar verstaan van de Heilige Schrift;

2.3

Visie van de kerkenraden van de drie wijkgemeenten

De kerkenraden zien in de (nabije) toekomst onze leden als gelovige, actieve en betrokken leden van
het lichaam van Christus. Zij hebben een ieder op zijn of haar eigen wijze en niveau een diepe
inhoudelijke kennis van de Bijbel. Zij wensen meer en meer op haar Meester te gaan lijken in
barmhartigheid en in liefde. Deze liefde uit zich in een hartelijke onderlinge verbondenheid, waarin de
een de ander dient. Er is geen lid van de gemeente die niet gekend wordt.
Vanuit deze betrokkenheid is de gemeente missionair, zij weet immers van de ‘liefde des Heeren’ en is
daarom ijverig in het getuigen naar de medemens.
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3 De samenkomende gemeente
3.1
3.1.1

De plaatselijk gemeente
Inleiding

De centrale gemeente heeft thans vier predikantsplaatsen en is opgedeeld in drie wijkgemeenten en
een wijkgemeente van bijzondere aard. De kerkenraden van de drie wijkgemeenten streven er naar
zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken teneinde de eenheid te bewaren.
De wijkgemeente van bijzondere aard (de Fontein) geeft op een eigen wijze vorm aan het gemeentezijn. De algemene kerkenraad heeft hierin een bindende rol.
Binnen de drie wijkgemeenten is een groot aanbod van activiteiten. Met het huidige aanbod wordt een
belangrijk gedeelte van de gemeente bereikt. De inzet van veel gemeenteleden is groot in het
ambtelijk en kerkelijk werk. We ervaren dat door het enthousiasme wat hierbij ten toon gespreid wordt
er nog steeds voldoende mensen worden gevonden voor dit vreugdevolle werk.
Ondanks het grootschalige karakter van onze gemeente, komen er hechte onderlinge banden tussen
gemeenteleden voor. De grootschaligheid kent echter ook zijn beperking ten aanzien van de
gemeenschapszin en het meeleven met elkaar. Voor een groot deel van de gemeente bestaat het enige
contact uit Kerknieuws en/of huisbezoek.
Hoewel nieuw-ingekomen zich vaak snel thuis voelen in onze gemeente, ervaren zij wel dat ze door
grootschaligheid van onze gemeente soms zoekende zijn in de contacten binnen onze gemeente.
Kerkverlating wordt te weinig opgemerkt of er wordt te weinig op gereageerd door hen die het wel
opmerken.
3.1.3 Beleidsvoornemens
Het is ons doel om, in overeenstemming met Schrift en belijdenis en met open vizier richting
hedendaagse ontwikkelingen, het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk te dienen.
We zoeken naar mogelijkheden die we kunnen benutten om onze plaats in de groeiende seculiere
samenleving op een verantwoorde wijze in te nemen.
Om het gemeente zijn meer vorm te geven willen we omzien naar elkaar en naar hen die nieuw
in onze gemeente komen.

3.2

De drie wijkgemeenten en centrale gemeente

3.2.1

Inleiding

Het uitgangspunt voor de kerkenraden van de drie wijkgemeenten is samenwerking. Waar mogelijk
worden dingen samen gedaan. De eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraden blijft in stand. De
taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling voor het
leven en werken van de hervormde wijkgemeenten. De taken en bevoegdheden die volgens de
kerkorde ‘verplicht’ aan de algemene kerkenraad zijn toegewezen en de zaken die door de algemene
kerkenraad namens de drie wijkkerkenraden worden geregeld, zijn vastgelegd in de plaatselijke
regeling van de centrale hervormde gemeente.
Dat we enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden in stand willen houden,
terwijl we anderzijds samenwerking wensen, veroorzaakt een spanningsveld waar we op een zo goed
mogelijke manier mee om willen gaan.

Beleidsplan 2015-2019 van de hervormde gemeente Nijkerk

6

Consensus kan alleen op basis van vrijwilligheid en vertrouwen worden verkregen. Dit betekent dat
we met elkaar het gesprek op een intensieve wijze blijvend dienen te voeren. Dit vraagt allereerst om
onderlinge liefde en vervolgens om enige relativering van eigen standpunten.

3.2.2 Beleidsvoornemens
Geen specifieke beleidsvoornemens

3.3

Relatie tot de wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Fontein’

3.3.1

Inleiding

De wijkgemeente met een bijzonder aard De Fontein en de drie wijkgemeenten hebben steeds meer
zelfstandige posities ingenomen. Hierbij constateren we dat er verschillende keuzes gemaakt worden
door de kerkenraad van de wijkgemeente van bijzondere aard de Fontein en de drie wijkkerkenraden.
Hierdoor wordt de samenwerking niet bevorderd, maar zet de verzelfstandiging steeds verder door.
De samenwerking concentreert zich steeds meer tot de ontmoeting binnen de algemene kerkenraad.
Ondanks dat op een aantal gebieden sprake is van een meer of minder geformaliseerde samenwerking,
willen we blijven zoeken naar wat ons bindt en waar mogelijk naar buiten toe gezamenlijk optrekken.

3.3.2 Beleidsvoornemens
Kerkordelijk vormt de algemene kerkenraad de plaats van ontmoeting met De Fontein. Dit zijn
we elkaar verplicht, waarbij we vast willen houden wat ons bindt.

3.4

Verbondenheid met Israël

Het volk Israël speelt in het heilshandelen van God met deze wereld een cruciale rol. Christus heeft
gezegd: “het heil is uit de Joden”. Het is ook in de eerste plaats voor de Joden. De synagoge was
daarom het eerste adres van de apostolische prediking. De apostel Paulus laat in Romeinen 11
duidelijk doorklinken, dat de kerk uit de heidenen haar plaats t.a.v. het oude bondsvolk moet kennen:
“takken van een wilde olijf, die mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de
olijfboom (Israël)”. (Rom. 11:17) Ook al is er over een deel van Israël – ter wille van ons! – een
verharding gekomen, toch is het verbond van God met dit volk in stand gebleven. Zij zijn “wat de
verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen, want de genadegaven en de roeping van God zijn
onberouwelijk” (Rom. 11:28, 29) Daarom zullen wij het gesprek met Israël (blijven) zoeken en niet
aflaten te bidden of God “de bedekking” wil wegnemen, zodat het bondsvolk zijn Messias Jezus zal
mogen (h)erkennen. En de HEERE belooft: “Als de volheid van de heidenen is binnengegaan, zal heel
Israël zalig worden”! (Rom. 11:25,26).
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4 De lerende gemeente
4.1

Eredienst en liturgie

4.1.1

Inleiding

De zondagse erediensten vormen het hart van de gemeente. Hierin komt de gemeente samen als
gemeente van de Heere, om Hem en elkaar te ontmoeten. Onze erediensten zijn, naar reformatorisch
beginsel, voluit dienst van het Woord, omdat God zich in Zijn Woord heeft geopenbaard. De
inrichting van de eredienst kent een zekere soberheid. Onze liturgie staat in de reformatorische traditie.
De in kerkdiensten te volgen orde wordt vastgesteld door de kerkenraad, waarbij gebruik gemaakt
wordt van één van de in het dienstboek van de kerk aangereikte orden voor de eredienst. Dit geschiedt
met in achtneming van de bijzondere verantwoordelijkheden van de predikant voor de bediening van
Woord en Sacramenten en van de kerkmusicus voor de kerkmuziek. De werkzaamheden van de
kerkmusici vinden plaats op aanwijzing van de algemene kerkenraad. Deze organiseert periodiek
overleg met de vrijwilliger over de inhoud en voortgang van de werkzaamheden.
De kerkdiensten worden, gewoonlijk tweemaal per zondag, gehouden in de Grote Kerk en de
Opstandingskerk. Hoewel de kerkdiensten, inclusief de bediening der sacramenten, voor kerkgangers
niet wijkgebonden zijn, wordt de verantwoordelijkheid van een van de drie wijkkerkenraden voor de
kerkdiensten tot uitdrukking gebracht in de ambtelijke aanwezigheid van leden van de desbetreffende
kerkenraad naast de voorganger. Alle predikanten gaan bij toerbeurt in de kerkgebouwen voor.
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de herziene Statenvertaling, de psalmberijming van
1773 en Enige gezangen. In de diensten in de Opstandingskerk wordt ritmisch gezongen; in de
diensten in de Grote Kerk wordt isoritmisch gezongen. De gemeentezang wordt uitsluitend begeleid
door het orgel.
Gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn, zoals zieken en ouderen, kunnen de diensten
meebeleven via de kerkradio (of kerkdienstgemist.nl) of beluisteren via een opname (Internet of CD).
Als aanvulling op de ‘gewone’ zondagse erediensten en de diensten waarin de sacramenten worden
bediend, worden diensten met een bijzonder karakter belegd:
-

diensten op feest- en gedenkdagen: op de tweede feestdagen, Goede Vrijdag, hemelvaartsdag,
nieuwjaarsdag, oudejaarsdag, biddag en dankdag.
weekdiensten; gehouden op een aantal woensdagavonden in de wintermaanden.
diensten ter bevestiging en zegening van huwelijken.
bevestiging van ambtsdragers, intrede en afscheid predikant, belijdenisdiensten, en dergelijke.
diensten voor speciale doelgroepen, zoals doven of anders begaafden.
daarnaast is er aandacht voor speciale momenten, zoals opening winterwerk, school-kerk- en
gezinsdienst, herdenking overleden gemeenteleden op de laatste zondag van kerkelijk jaar.

4.1.2

Beleidsvoornemens

Voor de kerkenraden zal een belangrijk onderwerp voor bezinning zijn hoe we de Heere in de
erediensten moeten dienen. In dat licht bezien, zal er ook blijvend bezinning nodig zijn ten
aanzien van de inhoud en vormgeving van de eredienst als zich ontwikkelingen van buitenaf
voordoen.
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4.2

De prediking

4.2.1

Inleiding

De kern waar het gemeente-zijn om draait is de zondagse eredienst. De zuivere verkondiging van
Gods Woord staat centraal, want door Zijn Woord en Geest bouwt God Zijn gemeente. Uitgangspunt
voor de prediking is de Schrift en de samenvatting daarvan in de belijdenis.
De prediking moet Jezus Christus en Die gekruisigd tot middelpunt hebben (1 Korinthe 2:2).
Het geloof in Jezus Christus staat hierin centraal. De prediking is trinitarisch: het werk van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest komen aan de orde. De gelovigen worden vermaand, vertroost en
onderwezen en zij die zich nog niet daadwerkelijke bekeerd hebben, worden opgeroepen tot bekering.
Uitleg en toepassing in de prediking zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De prediking is in de
eerste plaats gericht op de oproep tot bekering en tot een heilig leven, waarbij het thema zonde en
genade een wezenlijk onderdeel vormen.
Waar de Heilige Geest in de gemeente werkt, wordt schuld beleden, vindt rechtvaardiging plaats door
het geloof, wordt Christus gevonden en aanbeden, worden de sacramenten bediend, waarbij we ook
verlegen zijn om Zijn Geest, wordt God geloofd, wordt gebeden, beleden en getuigd.
De verkondiging van het Woord wordt in de kerkdiensten gedaan door hen die daartoe volgens de orde
der kerk bevoegd zijn en die in leer en leven blijk geven in te stemmen met de in hoofdstuk 2
genoemde grondslag. De predikanten die in onze gemeente voorgaan, behoren tot de hervormdgereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Voor de diensten die niet door de eigen predikanten worden vervuld worden in opdracht van de drie
wijkkerkenraden door een preekbeurtenregelaar predikanten gevraagd die behoren tot de hervormdgereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Wat de inhoud van de prediking betreft, wordt voor de ochtenddiensten geen gebruik gemaakt van een
rooster; de predikant kiest zelf het te behandelen schriftgedeelte. In de middag- en avonddiensten
komen gewoonlijk de leerdiensten aan de orde, waaronder verstaan wordt de Heidelbergse
Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis.

4.2.2

Beleidsvoornemens

De woordverkondiging vormt de kern van de zondagse eredienst. We blijven ons bezinnen over
hoe we hier gestalte aan kunnen geven en hoe we gemeenteleden hierbij kunnen betrekken.

4.3
4.3.1

De sacramenten
Inleiding

De sacramenten worden bediend in de eredienst, in het midden van de gemeente. De sacramenten
staan als tekenen en zegelen in verband met de verkondiging van het Woord, opdat we zo het Woord
des te beter verstaan en er des te zekerder van zullen zijn.
Als wijkkerkenraden en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus
Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente
belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich nog in
zonde begeven, niet aan de tafel van de Heere deel te nemen, zolang zij zich niet bekeren.
In alle kerkgebouwen wordt op de zondag vóór de bediening een dienst van voorbereiding gehouden.
Zowel de voorbereidingsdienst als de bediening van het Heilig Avondmaal wordt in hetzelfde
kerkgebouw gehouden en door dezelfde wijkkerkenraad en zijn predikant geleid. De ouderlingen,
tafelwachten, zien erop toe, dat alles in goede orde gebeurt en zij die geen recht van toegang hebben,
geweerd kunnen worden, terwijl de diakenen behulpzaam zijn bij de dienst aan de tafel.
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In de week vóór elke avondmaalsviering wordt de gelegenheid geboden tot censura morum. Door de
gemeenteleden kunnen dan bezwaren worden voorgelegd tegen belijdenis en levenswandel van
(mogelijke) avondmaalsgangers. Hierbij zal Mattheüs 18, vers 15-17 een leidraad zijn. Ook kan men
zelf belemmeringen hebben om aan te gaan. Het kan verhelderend werken om deze problematiek
samen te bespreken en voor te leggen aan de Heere om zodoende oprecht Avondmaal te kunnen
vieren.
Bij de bediening van de sacramenten worden de hertaalde formulieren integraal gelezen. Lidmaten die
zich mogen herkennen in antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus wordt genodigd om deel te
nemen aan het Heilig Avondmaal.
Als wijkkerkenraden en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van God om ons en
onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gelovigen als
erfgenamen van het rijk Gods gedoopt te wezen.
De kinderdoop wordt in de regel zes tot negen maal per jaar bediend. De doopouders worden begeleid
door de doopzitting bij te wonen en het ontvangen van een doopbezoek. De kinderdoop is voor veel
gemeenteleden gebruikelijk, maar minder vanzelfsprekend dan in het verleden.
De eeuwenlange vanzelfsprekendheid van de kinderdoop lijkt voorbij te zijn. Het al dan niet
aanvaarden van de kinderdoop staat niet op zichzelf. Uiteindelijk spelen theologische grondstructuren
mee, waarbij standpunten en overtuigingen met elkaar samenhangen. Als wijkkerkenraden zijn we
er van overtuigd dat de kinderdoop een heerlijke onderstreping van het Evangelie is dat God
goddelozen ‘om niet’ rechtvaardigt, door het geloof in Jezus Christus. Zijn genade is het erfgoed dat
Hij bij testament toezegt aan de gelovigen en hun kinderen (Hebr. 9:15).
4.3.2

Beleidsvoornemens

Geen specifieke beleidsvoornemens

4.4

Catechese en Jeugdwerk

4.4.1

Het jeugdwerk

In de kerkorde van onze kerk wordt in ordinantie 9 over het jeugdwerk en over onze opdracht als
kerkenraad en gemeente geschreven. De gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen
luisteren en voert een op hun situatie afgestemd beleid. De gemeente heeft de opdracht mee te werken
aan de geestelijke vorming van de jeugd waar deze wordt gevormd en onderwezen, met name in huis
en school, en zoekt het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin
de jeugd zich oriënteert. De algemene jeugdraad kent een eigen beleidscyclus waarbij de speerpunten
worden bepaald en de werkgroepen jaarlijks hun doelstellingen en activiteiten voor het komende
seizoen vaststellen.
4.4.2

Het jeugdwerk is van de hele gemeente

De jeugd is onderdeel van de gemeente en deel van het Lichaam van Christus. Het jeugdwerk is
daarom onderdeel van het gemeenteleven en kan daarvan niet los gezien worden. Het is van belang dat
het jeugdwerk gemeentebreed gedragen wordt en niet iets is van de algemene jeugdraad en de
jeugdouderlingen alleen. Het kan van grote meerwaarde zijn voor de gemeente en voor de opbouw van
ieder persoonlijk, wanneer jongeren en ouderen in het gemeenteleven geregeld gezamenlijk optrekken.
De betrokkenheid en energie van onze jongeren naast de levenservaring en het geloofsleven van
oudere gemeenteleden zouden elkaar meer kunnen versterken. Dus zowel de jongeren als de ‘ouderen’
behoren daarin een rol en een taak te hebben. Voor jongeren geldt dat ze in hun groei begeleid moeten
worden, zodat zij hun plaats kunnen innemen, steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen en
daarbij hun vertrouwen op de Heere stellen.
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4.4.3

Integraal werken

Het is van belang dat het jeugdwerk een integraal geheel vormt, zodat het jeugdwerk voor ouders en
jongeren duidelijk, transparant en toegankelijk is. Het moet in de gemeente duidelijk zijn waar men
voor de verschillende zaken met betrekking tot de jeugd terecht kan. Dit vereist blijvende investering
in een goede samenwerking, zowel binnen als tussen de werkgroepen en een doelmatige, uniforme
werkwijze, waarbij een gezamenlijk beleid gevoerd wordt. De structuren hiervoor zijn inmiddels
aangelegd, maar moeten in de praktijk nog beter benut worden.

4.4.4

De gemeente is een pastorale gemeente, een veilige plek met oog voor kinderen en
jongeren

Kennis- en geloofsoverdracht zijn de kern van het jeugdwerk. Deze overdracht kan slechts tot stand
komen binnen een relatie. Jeugdwerk moet daarom altijd pastoraal van karakter zijn. Een pastorale
houding van de hele gemeente naar jongeren is in deze van belang. Hierbij gaat het erom dat kinderen
en jongeren in de gemeente ‘gezien’ worden en dat er oog is voor wat zij meemaken. Gemeenteleden,
leidinggevenden en ambtsdragers dienen te worden gevormd in hun houding ten opzichte van de
kinderen en jongeren van de gemeente, zodat onze gemeente een pastorale gemeente is, waarbij wordt
geïnvesteerd in contacten tussen volwassenen en kinderen en jongeren. De volgende punten krijgen
daarom de aandacht:
-

-

-

4.4.5

De kennis over en van het Jeugd Pastoraal Team wordt verder ontwikkeld, zodat
leidinggevenden en ambtsdragers in geval van pastorale problemen weten wat zij kunnen doen
om jongeren bij te staan.
Het jeugdwerk is kleinschalig van opzet, zodat de jeugdleiders de kinderen en jongeren
daadwerkelijk kennen en is bovendien ingericht op het aangaan van relaties.
Gebruikte methoden binnen het jeugdwerk worden zorgvuldig beoordeeld: stellen zij de
leidinggevenden en catecheten in staat op een pastorale en relationele manier aan de slag te
gaan met de jongeren?
Jongeren hebben ook een pastorale taak binnen de gemeente. Van hen kan worden verwacht
dat zij oog leren hebben voor medegemeenteleden, jong als oud. Het is een taak van het
jeugdwerk hen hierin te begeleiden.

Vorming en toerusting van ouders, leiding en ambtsdragers

Jongeren hebben identificatiefiguren nodig die met hen een relatie aangaan en die het leven met
Christus aan hen voorleven. Gidsen die hen inwijden in het geloof en opvoeders die hen leren omgaan
met grenzen. Dit is heel belangrijk en vormend voor het leven van jongeren. Dit vraag wel om
toerusting. Het veronderstelt een investering in de persoon van de opvoeder, zowel een investering van
de persoon zelf: leeft hij of zij bij de Bron? Oefent hij zich in het daadwerkelijk zien van de jongere of
het kind? Maar ook een investering van de gemeente in de leidinggevenden waarbij structurele
training en intervisie van belang is. Deze opvoeders dienen daarom in de gemeente toegerust te
worden. Vorming en toerusting van gemeenteleden is van belang om de continuïteit in het jeugdwerk
te waarborgen. Dit is mede daarom een taak van de algemene jeugdraad. Dit geldt voor de toerusting
van leidinggevenden, catecheten en ouders (doopcatechese en geloofsopvoeding).

4.4.6

Verdieping in leefwereld van jongeren

De gemeente verdiept zich in de leefwereld van jongeren om antwoord te kunnen geven op de vragen
die bij hen leven.
Het behoren bij de christelijke gemeente is in onze postmoderne informatiesamenleving geen
vanzelfsprekendheid meer. Ook niet voor jongeren die in een gelovig gezin zijn opgevoed. Voor veel
jongeren, maar vaak ook voor hun ouders is de kerk slechts een deelgebied van het leven, dat
aanzienlijk gefragmenteerd kan zijn. De jongere leeft op deze manier in verschillende werelden.
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Daarnaast komen onze kinderen en jongeren al jong met een veelheid aan informatie in aanraking die
bij hen veel vragen kan oproepen. Het is van belang dat jongeren binnen de gemeente antwoorden
krijgen op de wezenlijke vragen waar zij mee leven. Hiervoor dienen wij te weten welke vragen dit
zijn en dienen wij ons te verdiepen in hun leefwereld.
We gaan er daarbij vanuit dat de vragen die bij jongeren leven actuele vragen zijn, die ook voor ouders
en ouderen relevant zijn. Dit vraagt om een bezinning en een antwoord van de gemeente en van het
jeugdwerk. Kennen wij onze jongeren wel? Weten wij met welke vragen betreffende het leven en het
geloof zijn leven en hebben wij als leidinggevenden, ambtsdragers en opvoeders antwoorden voor
hen? Laten wij zien hoe het geloof mag werken in ons leven?
Het afgelopen seizoen is gestart met een inventarisatie van jongeren die uit het jeugdwerk aan het
verdwijnen zijn. Voor de komende periode wordt dit verder uitgediept:
-

-

4.5
4.5.1

Er wordt in kaart gebracht waarom jongeren afhaken en hoe wij hen bij de gemeente kunnen
betrekken.
Ook is het van belang deze jongeren te kennen en te weten welke vragen bij hen leven. Dit
vraagt een stuk bewustwording en activiteit vanuit de gemeente, ouders en actieve jongeren,
zodat wij deze jongeren in het vizier houden.
Daarnaast is geloofsonderricht en kennis van de identiteit van de gemeente van belang.
Jongeren moeten in de gemeente en in het jeugdwerk ervaren wat het leven met de Heere
inhoudt en welke antwoorden een Bijbels gefundeerde leer heeft voor het dagelijks leven. Het
is van belang jongeren te laten kennen en beleven wat het inhoudt lid te zijn van het Lichaam
van Christus en hiertoe ook als gemeente een duidelijke identiteit voor te houden aan de
jongeren.

Kring- en verenigingswerk
Inleiding

De gemeente zal in prediking en kring- en verenigingswerk toegerust moeten worden in onderlinge
zorg en verantwoordelijkheid gemeente te zijn. Vorming en toerusting is in deze tijd broodnodig om te
weten hoe wij als christen moeten leven. Hiervoor is het van belang dat er meer tijd voor God in gebed
en bijbelstudie (persoonlijk en met elkaar) wordt doorgebracht.
Het belang van vorming en toerusting, ook in verenigingen en kringen, valt niet genoeg te
benadrukken. Zeker ook met het oog op het vormen van nieuw kader in de gemeente. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de pluriforme samenstelling van de drie wijkgemeenten. Naast een
trouwe kern van gemeenteleden die de diverse verenigingen bezoeken, zijn er velen die ‘alleen’
gemeentelid zijn. Met name mannen zijn relatief weinig bij het verenigingswerk betrokken.
Een overzicht van de activiteiten die met het oog op vorming en toerusting van de gemeente
plaatsvinden is opgenomen in de gemeente- en seizoensgids.

4.5.2

Beleidsvoornemens

Het stimuleren van gemeenteleden om deel te nemen aan het kring- en verenigingswerk moet
door de kerkenraden blijvend een punt van aandacht zijn.
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4.6

Wijkavond

4.6.1

Inleiding

Om de contacten met de gemeenteleden te verstevigen en de betrokkenheid te vergroten, hebben de
kerkenraden van de wijkgemeenten de verplichting om periodiek met de gemeenteleden in gesprek te
treden. Bovendien kan de kerkenraad een aantal in de kerkorde genoemde besluiten ter wijziging van
de gang van zaken in de gemeente niet nemen, zonder de leden van de gemeente hierin te kennen en
daarover gehoord te hebben. (Ord. 4-8-7)
4.6.2

Beleidsvoornemens

De organisatie van de wijkavond(en) zal structureel een plaats krijgen in de planning van de
activiteiten voor gemeenteleden.
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5

De pastorale gemeente

5.1

De ambten

5.1.1

Inleiding

De kerkenraden van de drie wijkgemeenten kennen we drie ambten: predikant, ouderling en diaken.
Naast ouderlingen zijn er ook ouderling-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeester is belast met
de zorg voor de financiën (voor zover niet van diaconale aard), goederen, administraties en archieven,
met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast zijn er ouderlingen die
zich als jeugdouderling met name richten op de jeugd van onze gemeente. Deze jeugdouderlingen
maken deel uit van de algemene jeugdraad.
De regering der kerk wordt uitgeoefend in vergaderingen, waarin de ambten bijeen zijn. De
plaatselijke regeling geeft aan welke taken aan de algemene kerkenraad en welke taken aan de drie
wijkkerkenraden zijn toevertrouwd.
In al ons ambtelijke werk moeten we het in de eerste plaats verwachten van de Heere. Slechts in
afhankelijkheid van Hem kunnen wij onze taak vervullen.
Door de ontwikkelingen in kerk en maatschappij zijn de taken van de kerkenraad ten opzichte van een
aantal decennia complexer geworden. Daarnaast worden er hogere eisen aan de prediking en aan het
pastoraat van de dominee gesteld. In het pastorale contact dat de predikanten hebben met de gemeente
wordt een groot deel van de beschikbare tijd opgeslokt door crisispastoraat en pastoraat voor ouderen
en zieken. Daarnaast zal de bijstand in het pastoraat verder afnemen. Ook zien we de druk op de
ambtsdragers groter worden door het toenemende aantal ouderen, toegenomen crisispastoraat en de
toenemende intensiteit van de bezoeken.

5.1.2 Beleidsvoornemens
Om tot een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden te komen zal er een voortdurende
afstemming moeten plaatsvinden tussen kerkenraden van de drie wijkgemeenten en
predikanten.
Om de vorming van ambtsdragers structureel vorm te geven willen we een structuur
ontwikkelen, waarbij de volgende onderwerpen een plaats krijgen:
- Pastoraat in de gemeente
- Begeleiding van pastorale problemen
- Vroegtijdige bezinning over onderwerpen, zodat ze ons niet ‘overvallen’
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5.2

Pastoraat

5.2.1

Inleiding

Pastoraat is de herderlijke zorg in en door de christelijke gemeente. Hiermee bedoelen we allereerst
het ambtelijke omzien naar leden van de gemeente, maar het blijft daar niet toe beperkt. We kunnen
ook denken aan het onderlinge omzien naar elkaar in de gemeente. Als we bedenken dat het de
roeping van de gemeente is om ook een open oog, oor en hart te hebben voor degenen die zich buiten
de christelijke gemeente bevinden, gaat het pastoraat soms ook verder dan de kerkelijke gemeente.
Het eigene van het pastoraat boven het algemeen menselijke omzien naar elkaar zit in het feit dat het
pastoraat de hele mens op het oog heeft, dus zowel datgene wat het dagelijkse leven als datgene wat
het eeuwige leven betreft. Een Bijbelse omschrijving van pastoraat moet haar uitgangspunt nemen in
het zelfgetuigenis van Jezus, die Zichzelf de goede Herder noemt.
Aan de gelijkenis van de goede Herder kunnen we een aantal elementen ontlenen voor de Bijbelse
grondlijnen van het pastoraat. Pastoraat is volgens Johannes 10 leidinggeven: de schapen horen de
stem van de herder en ze volgen hem (vers 2-3). Direct hiermee verbonden is opzicht hebben: een
goede herder waakt over de kudde en let op of er gevaren dreigen (vers 12-13). Leidinggeven en
opzicht hebben kan alleen uit liefde tot de kudde: de huurling vlucht omdat hij een huurling is en
daarom geen persoonlijke betrokkenheid tot de kudde heeft. De goede herder daarentegen stelt zijn
leven voor de schapen. Dit is in de gelijkenis overigens geen algemene uitspraak, maar een “Ik-benwoord” van Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen (vers 11).
Hieruit mogen we afleiden dat pastoraat Bijbels gesproken gegrond is in het verzoenend offer van
Christus. Pastoraat is meer dan empathie, meelijden; het wordt gedragen door het lijden en sterven van
Christus Zelf.
Tenslotte is pastoraat niet alleen naar binnen gericht. De goede Herder zegt Zelf dat Hij nog andere
schapen heeft, die (nog) niet van deze stal zijn, maar die ook moeten worden toegebracht, opdat het zal
worden één kudde onder één Herder (vers 16).
Vanuit bovenstaande Bijbelse omschrijving van het pastoraat blijkt dat herderlijke zorg alleen
mogelijk is vanuit de betrokkenheid van Christus als de goede Herder op mensen. Pastoraat heeft te
maken met empathie, meeleven en aandacht, maar het gaat er niet in op. In het pastoraat wordt geen
dialoog gevoerd tussen de pastor en het gemeentelid. Er is sprake van een trialoog: een pastoraal
gesprek vindt plaats in het geloof (in ieder geval bij degene die het pastorale gesprek voert) dat God de
stille Hoorder van het gesprek is. Daarom heeft pastoraat ook altijd iets van de verkondiging van het
Woord van God aan de enkeling. Het gaat om de ontferming van Christus. Tijdens het pastorale
gesprek gaat het om de ontmoeting met God. Dit komt niet in mindering op het omzien naar elkaar, op
het vragen naar de welstand en de binding aan geloof en kerk. Juist in de ontmoeting met God krijgen
ook deze dingen hun plaats. Vanuit de geschiedenis van het huisbezoek noemen we ten slotte ook de
verbinding tussen het pastoraat en het Heilig Avondmaal. Vanouds was het pastoraat ook bedoeld om
belemmeringen weg te nemen voor de viering van het avondmaal.
De gemeente is een gemeenschap van onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus. Hierin heeft elke
gelovige zijn taak te vervullen (ambt aller gelovigen). Daarnaast wordt door middel van het
gestructureerde pastoraat de band met de gemeente versterkt en de kerkgang bevorderd.
Pastoraat is allereerst – hoewel niet uitsluitend – een ambtelijke verantwoordelijkheid. De apostel
Petrus roept de ouderlingen/oudsten van de gemeente op: “Weidt de kudde Gods, die onder u is,
hebbende opzicht daarover” (1 Petrus 5:2a). Het eerste pastorale aanspreekpunt in de sectie is de
ouderling. Hij draagt zorg voor het reguliere pastoraat.
Het reguliere pastoraat vindt voor een groot deel plaats via de huisbezoeken. Het contact met de
gemeenteleden via een huisbezoek eens in de twee jaar is minimaal. De ouderlingen worden bijgestaan
door een bezoekbroeder, die net als de ouderling de belofte van geheimhouding aflegt bij het
aanvaarden van zijn taak. Vanuit de bediening van het Woord in de samenkomst van de gemeente mag
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op het huisbezoek het Woord thuisbezorgd worden. Hierbij zal ook gevraagd worden naar het
antwoord op de prediking. Bij de pastorale zorg wordt de sectieouderling naast de bezoekbroeder ook
bijgestaan door bezoekdames en door gemeenteleden die de PPT-cursus hebben gedaan.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geheel van de wijk. In de praktijk betekent dit dat op de
kruispunten in het leven (rondom geboorte, ziekte en rouw) herderlijke zorg verleend wordt. Voor een
goede afstemming van het pastoraat is een periodiek overleg van belang.
Naast het algemene pastoraat zijn er in het pastoraat specifieke doelgroepen, zoals jongeren, ouderen,
alleengaanden en anders begaafden. Daarnaast is de aandacht voor de situaties waarin mensen
verkeren en de bijzondere zorg voor hen die met bijzondere moeiten geconfronteerd worden een
bijbels gegeven. Er is onvoldoende aandacht voor jongeren die het werk van de algemene jeugdraad
zijn ontgroeid of door het doen van belijdenis uit het zicht verdwijnen.
Om de huisgodsdienst te bevorderen worden regelmatig projecten opgestart om het lezen van de Bijbel
in gezinnen te bevorderen en de betrokkenheid bij de erediensten te vergroten. Deze activiteiten zijn
belegd in resp. de werkgroep “Gezin en opvoeding” en de werkgroep “Pastoraat en eredienst” van de
algemene jeugdraad.
De predikant is betrokken bij het pastoraat van de gehele wijk. Doordat ouderen- en crisispastoraat een
relatief groot deel uit van hun tijdsbesteding in het pastoraat vergt, hebben predikanten contact met een
relatief klein deel van de gemeente.
Vanuit het pastoraat kunnen er signalen opgevangen worden die een diaconale zorg vragen. Dit wordt
dan verder opgepakt door de diaconie. Ook kunnen er adressen zijn die doorgegeven worden aan de
evangelisatiecommissie.
5.2.2

Beleidsvoornemens

De kerkenraden van de drie wijkgemeenten stellen zich ten doel dat elke pastorale eenheid
tenminste eens per 2 jaar huisbezoek ontvangt. Hiervoor wordt de ouderling zonodig toegerust
en begeleidt.
Om de huisgodsdienst te bevorderen zullen blijvend projecten opgestart worden om het lezen
van de Bijbel in gezinnen te bevorderen en de betrokkenheid bij de erediensten te vergroten.
De kerkenraden van de drie wijkgemeenten willen zich bezinnen hoe ze jongeren die het werk
van de algemene jeugdraad ontgroeid of door het doen van belijdenis uit het zicht verdwijnen,
vast kunnen houden.
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5.3

Levenswandel

Het Woord van God is ‘een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. (Ps 119: 105). God roept
ons op te leven naar zijn geboden zoals gegeven aan het volk Israël (Exodus 20: 1-17). Dit is
samengevat door Jezus in het NT: ‘En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede,
hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan
deze’.(Marcus 12: 30 en 31).
We worden opgeroepen deze geboden uit dankbaarheid te onderhouden, niet om het eeuwige leven
ermee te verdienen. In heel ons doen en laten moeten we geleid worden door het Woord van God.
Huwelijk
Op grond van Gods Woord zijn we ervan overtuigd dat het huwelijk een verbond is tussen man en
vrouw. In de bijbel is te lezen dat God man en vrouw voor elkaar heeft geschapen (Genesis 2:24 en
Mattheüs 19:4-6). Het huwelijk is de enige levensverbintenis die op grond van Gods Woord wordt
gezegend binnen de gemeente. Door de kerkelijke huwelijksbevestiging krijgt het huwelijk een extra
dimensie: God is niet alleen Getuige, maar Hij geeft ook Zijn zegen.
Samenwonen
Bij samenwonen is er geen sprake van een officiële relatie tussen man en vrouw. Hoewel de
burgerlijke overheid deze samenlevingsvorm erkent, ziet de christelijke gemeente samenwonen als
niet legitiem. Uit het bovenstaande vloeit voort dat in onze gemeente niet zonder meer huwelijken
worden bevestigd van paren die voor hun aanvraag tot bevestiging van hun huwelijk kozen voor
samenwonen. Uit gesprekken met de predikant of andere pastoraal verantwoordelijken zal moeten
blijken dat de betreffende personen / gemeenteleden bewust een andere keuze willen maken, omdat
God dat vraagt. Het is belangrijk dat men tot de conclusie en overtuiging komt dat het huwelijk een
instelling van God is. Bij dit alles is een pastorale benadering van het aanstaande echtpaar van het
grootste belang. In het gesprek zal het erom gaan of men bereid is als gehuwden verder te gaan onder
de zegen van God. Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn, ook (en met name) voor leden van
de gemeente die een nieuwe start willen maken.
Andere levensverbintenissen
Hoewel de overheid een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht sluit en daarmee erkent, wijst
de christelijke gemeente op grond van Gods Woord een burgerlijk huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht af. Het oordelen, laat staan veroordelen, van mensen komt ons niet toe. Als
gemeente willen we pastoraal om mensen heen staan die worstelen met gevoelens voor mensen van
hetzelfde geslacht. Per geval wordt beoordeeld welke pastorale zorg nodig is en gegeven kan worden.
Dit kan betekenen dat hiervoor specifieke deskundigheid buiten de kerkenraad geraadpleegd moet
worden.
De kerkorde biedt de mogelijkheid verbintenissen in te zegenen tussen personen van hetzelfde
geslacht. Deze bepaling is naar onze opvatting strijdig met Gods Woord en daarom willen en kunnen
we daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. Er wordt een “onmogelijke mogelijkheid” geschapen.
Het is een breuk met de kerk der eeuwen. Dit besluit maakt het extra zwaar voor de medegelovigen
die juist niet toe willen geven aan hun andersgeaardheid en daarvoor ook in hun kerkelijke gemeente
steun zoeken.
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5.4

Levenseinde en begraven

In de Bijbel is de gewone manier van lijkbezorging: het begraven van de doden. Abraham koopt de
spelonk Machpela om daarin zijn vrouw Sara te begraven. We lezen op allerlei plaatsen in de bijbel
over het begraven van aartsvaders, koningen, profeten en anderen. Ook lezen we over de opwekking
van doden, zelfs opwekking van doden uit het graf (Lazarus in Johannes 11). De Heere Jezus Christus
is na Zijn dood begraven, maar Hij is ook opgestaan. Vanuit Zijn opstanding zien we het begraven als
een ‘zaaien’ met het oog op de opstanding. De christelijke gemeente heeft eeuwenlang, in navolging
van haar Heiland en gelovend in de opstanding der doden, haar doden begraven en de (heidense)
lijkverbranding bestreden. Als gemeente willen we dan ook geen ambtelijke verantwoordelijkheid
dragen voor (de uitvoering van) een crematie.
De samenkomst voorafgaand aan een begrafenis zal door de predikant van de wijkgemeente met de
nabestaanden worden voorbereid. Indien het mogelijk is, heeft het de voorkeur dat de predikant deze
samenkomst voorbereidt met de stervende en naaste familie of betrokkenen.
Vanwege de principiële bezwaren tegen het cremeren zal de kerkenraad geen officiële rol vervullen bij
de crematieplechtigheid. Vanuit pastoraal oogpunt is het belangrijk present te zijn. Als de familie dat
wenst kan de predikant of ambtsdrager na overleg met de wijkkerkenraad het Woord laten spreken.
Alles zal gericht zijn op Bijbelse pastorale zorg. De ontmoeting en het gesprek met de familie is van
groot belang. Het Evangelie van troost en genade mag verkondigd worden.
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5.5

College van kerkrentmeesters

5.5.1 Algemeen
5.5.1.1 Inleiding
De kerkrentmeesterlijke taken worden uitgevoerd het college van kerkrentmeesters. Het college van
kerkrentmeesters doet dat in het besef dat de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de
gemeente, ten dienste moet staan aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk en dat haar werkzaamheden
daarmee een voluit geestelijk werk zijn.
Zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling arbeidt het college van kerkrentmeesters van de hervormde
gemeente te Nijkerk voor de drie wijkgemeenten, in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de
algemene kerkenraad, tenzij deze ten aanzien van bepaalde delen van het kerkvoogdelijke werk of van
bijzondere zaken op kerkvoogdelijk terrein van dit overleg afziet, in welk geval het college van
kerkrentmeesters de algemene kerkenraad niettemin over haar beleid verantwoording schuldig blijft.
Daarnaast kan het college van kerkrentmeesters zowel gevraagd als ongevraagd advies geven binnen
de door de algemene kerkenraad aan te geven beleidskaders.
Het beleid van het college van kerkrentmeesters richt zich op al die taken die zijn vastgelegd in de
genoemde plaatselijke regeling. Deze taken worden in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk op
hoofdlijnen gegroepeerd.
Tot nu toe heeft het college van kerkrentmeesters voldoende geldmiddelen om de haar opgedragen
taken uit te voeren. De laatste jaren was er ondanks diverse bezuinigingen geen sluitende exploitatie.
De aanwezige geldmiddelen zijn mede door de exploitatietekorten in omvang afgenomen.
Het aantal leden is de afgelopen jaren gedaald van 4.900 (2004) naar 3.600 (2015) ondanks dat het
aantal inwoners van de gemeente Nijkerk is gestegen in verband met de realisatie van diverse
nieuwbouwwijken.
Per 1-1-2015 zijn er:
Belijdende leden
Doopleden
Overige leden
Totaal

1.046
2.031
529
3.606

Overige leden worden door de Protestantse Kerk in Nederland bij het maken van financieel beleid
buiten beschouwing gelaten omdat dit een verdwijnende categorie is.
De leeftijdsopbouw van de gemeente:
0-19 jaar
20-39 jaar
40-64 jaar
65 jaar en ouder

1 januari 2015
14%
21%
37%
28%

1 januari 2012
14%
24%
37%
25%

1 januari 2008
15%
28%
36%
21%

1 januari 2004
18%
28%
35%
19%

Er is sprake van een dalend totaal aantal kerkgangers in de zondagse diensten. Dit heeft ook mede
invloed op onder meer de collecteopbrengsten. De vergrijzing geeft een toename aan vraag naar
pastoraat. Ook zullen minder personen inzetbaar zijn voor de diverse (vrijwilligers)taken binnen de
gemeente terwijl vanwege bezuinigingen juist meer ingezet moet worden op het inschakelen van
vrijwilligers.
Er bestaat een actief jeugdwerk in de gemeente. Door het afnemen van de financiën kunnen
investeringen ook in het jeugdwerk onder druk komen te staan.
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5.5.1.2 Beleidsvoornemens
Bezittingen als ook nieuw verkregen middelen wil het college van kerkrentmeesters bewaren
en/of aanwenden om de derving van inkomsten door dalend ledenaantal en vergrijzing te
compenseren.
Er zullen kaders geformuleerd worden om aan te geven tot welk punt bezuinigd mag/kan
worden op andere uitgaven om de predikantsplaatsen in stand te houden.
Als basis voor het te voeren beleid wordt met enige regelmaat een telling van het aantal
kerkgangers uitgevoerd om vast te kunnen stellen of het meelevende deel van de gemeente in
gelijke mate daalt als het ledenaantal.
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5.5.2 Werving van bijdragen
5.5.2.1 Inleiding
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het bijeenbrengen van voldoende middelen ten
behoeve van de voortgang van de bediening van het Woord en de sacramenten, het pastoraat, het
verenigingsleven en missionaire activiteiten.
Uitgangspunt is dat overschotten op de exploitatie worden toevoegt aan de reserves om een buffer te
creëren en/of op te bouwen voor de jaren met een exploitatie tekort en/of onvoorziene grote uitgaven.
Dit ook mede gelet op de opdracht om de kerkelijke gebouwen in goede staat te hebben/onderhouden.
Uitgangspunt blijft een sluitende exploitatie en dat de operationele kerkelijke uitgaven gedekt worden
uit de opbrengsten van ‘levend geld`. De hervormde gemeente Nijkerk leeft nu nog op een te grote
voet. Het college van kerkrentmeesters werkt aan een betere verhouding tussen uitgaven voor
“pastoraat” en “overige” uitgaven. Het doel is deze in de verhouding van 50% : 50% te brengen. Deze
verhouding ligt nu fors scheef met nadruk op de hoge “overige” uitgaven. Het college van
kerkrentmeesters ziet zich genoodzaakt om meer in te zetten op het vrijwilligerswerk. De betaalde
krachten, zoals kosters, worden bij pensionering (deels) vervangen door vrijwilligers.
Bovenmatige reserves (= reserves > 2x de jaarbegroting) kunnen worden aangewend voor nieuw
beleid, mits er voldoende liquide geldmiddelen aanwezig zijn. Reserves zitten voor een groot deel in
de onroerende zaken die in gebruik zijn en kunnen zonder afstoting niet vrijgemaakt worden.
Aanwending mag alleen geschieden op basis van een onderbouwd plan en na een zorgvuldige
besluitvorming in de algemene kerkenraad.
De opbrengsten uit levend geld zijn onder te verdelen in: de jaarlijkse Actie Kerkbalans, collecten en
giften. De afgelopen jaren hebben een daling laten zien van het aantal gemeenteleden dat een bijdrage
geeft. Daar staat wel tegenover dat de bijdragen van de gemeenteleden die wel geven, een stijging laat
zien.
Vanwege de exploitatietekorten is de afgelopen jaren een extra appèl gedaan op de gemeenteleden. Dit
heeft een positief effect gehad op de inkomsten uit levend geld. Ook is bij acties met een concreet doel
veel bereidheid tot het geven van extra gelden.
Aan de landelijke trend van meer levend geld, opgebracht door minder mensen, is ook in Nijkerk een
einde gekomen. Vanaf 2013 zien we een afname van het totaal van de inkomsten uit levend geld.
Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente en het geefgedrag is de komende jaren een forse afname
van de inkomsten uit levend geld te verwachten.
In 2014 zag de opbrengst van de Actie Kerkbalans per leeftijd categorie er als volgt uit.
Leeftijd
18-19 jaar
20-39 jaar
40-64 jaar
65 jaar en ouder
Onbekend

Aantal
20
273
461
559

Totaalbedrag
650
38891
90075
102104
165

Gemiddeld
33
142
195
183

% Totaalbedrag
0.3%
16.8%
38.8%
44.0%
0.1%

De overige opbrengsten zijn onder te verdelen in: pachtopbrengsten, huuropbrengsten van de woningen, huuropbrengsten van kerkgebouwen, de exploitatie van De Schakel en rente- en beleggingsopbrengsten.
Ontvangen legaten vallen buiten de normale exploitatie en worden rechtstreeks gemuteerd in het
vermogen. De daarna behaalde rendementen uit het vermogen zijn wel een inkomstenbron voor de
normale exploitatie van gemeente. Ook kan in het legaat een last opgenomen zijn met daarin
voorwaarden voor de besteding van het legaat. In de afgelopen jaren heeft onze gemeente een tweetal
legaten ontvangen waarin een last is opgenomen. Dit betreft het zgn. Corlaerfonds, waarbij het legaat
besteed moet worden t.b.v. kerkelijke gebouwen in de wijk Corlaer. Daarnaast is een legaat ontvangen
t.b.v. het evangelisatiewerk in onze gemeente.
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De pachtopbrengsten en huuropbrengsten van de woningen zijn een stabiele factor. De huuropbrengsten van de kerkgebouwen hebben potentie om toe te nemen bij een actief verhuur beleid.
De exploitatie van De Schakel staat door de economische omstandigheden en de veroudering van het
gebouw onder druk. De opbrengsten uit De Schakel zullen de komende jaren substantieel dalen door
verlaging van de huur die de kerk ontvangt van De Schakel. Deze huurverlaging is noodzakelijk om
een gezondere exploitatie van De Schakel mogelijk te maken. Om De Schakel in de toekomst als
inkomstenbron voor de gemeente te behouden zijn forse investeringen nodig om het gebouw up to
date te maken en te houden.
De rente- en beleggingsopbrengsten zijn de afgelopen jaren fors gedaald door afname van de
geldmiddelen en de lage rentestand op de financiële markten. Het is niet de verwachting, dat hier op
korte termijn verandering in optreedt.
De operationele kerkelijke uitgaven worden slechts voor 60% gedekt uit levend geld. Dankzij de
opbrengsten uit pacht, huur, De Schakel, beleggingen en het doorvoeren van bezuinigingen weet het
college van kerkrentmeesters tot op heden aan haar verplichtingen te voldoen. De exploitatie is echter
niet sluitend en het college van kerkrentmeesters volgt met zorg de gevolgen van vergrijzing van de
gemeente en voorziet de noodzaak om nieuwe forse bezuinigingen uit te voeren. Met bijvoorbeeld een
afname van de inkomsten uit levend geld met 3% per jaar kan het exploitatie tekort oplopen tot
€ 95.000 in 2020.
Mogelijk worden de kerkelijke gemeenten door de overheid in de toekomst niet langer als ANBI
aangemerkt. Dit heeft consequenties voor de fiscale aftrekbaarheid van giften aan de kerk en zal het
geefgedrag naar verwachting (verder) negatief beïnvloeden.
5.5.2.2 Beleidsvoornemens
Structureel zal de gemeente over de financiële situatie geïnformeerd en bewust gemaakt worden
dat operationele uitgaven gefinancierd moeten worden uit de opbrengsten van ‘levend geld’
waarbij zij aangesproken wordt op haar geefgedrag.
Het college van kerkrentmeesters zal het totaal van de jaarbegroting in overeenstemming
brengen met de hiervoor geldende PKN normen/richtlijnen. Het doel is deze in de verhouding
van 50% ‘pastoraat’ en 50% ‘overige’ uitgaven te brengen, waarbij meer ingezet zal worden op
het vrijwilligerswerk.
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5.5.3 Ledenadministratie en financieel beheer
5.5.3.1 Inleiding
De ledenadministratie dient zo actueel mogelijk te zijn. De gegevens uit de ledenadministratie dienen
voor het pastoraat op afroep beschikbaar te zijn.
Wat betreft de financiële administratie dient de begroting inzicht te geven in de verwachte kosten en
opbrengsten. De begroting dient de algemene kerkenraad goed te keuren. Het college van
kerkrentmeesters blijft vervolgens bij de uitvoering binnen de grenzen van de vastgestelde begroting
of vraagt in voorkomende gevallen aan de algemene kerkenraad toestemming voor het doen van extra
uitgaven. De algemene kerkenraad neemt alleen na overleg met het college van kerkrentmeesters
beslissingen waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij de
vastgestelde begroting zijn voorzien.
Gedurende het jaar rapporteert het college van kerkrentmeesters regelmatig in “Kerknieuws” over de
financiële stand van zaken. Na afloop van ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt, die vervolgens
door de algemene kerkenraad wordt vastgesteld.
De financiële administratie moet een duidelijk inzicht geven in de verschillende categorieën kosten en
opbrengsten. Tevens moet van alle kosten en opbrengsten een toegankelijke onderbouwing aanwezig
zijn.
De ledenadministratie, de financiële administratie en de personeelsadministratie zijn ondergebracht bij
het kerkelijk bureau. Het kerkelijk bureau is voor de ledenadministratie vooral afhankelijk van de
tijdigheid van de aanlevering door bovenplaatselijke dienstencentra. Daarnaast dienen gemeenteleden
veranderingen in hun persoonlijke en/of woonomstandigheden aan het kerkelijk bureau door te geven.
In verband met de financiële administratie zijn er (formele en informele) procedures die de
functiescheiding tussen de administrateur (kerkelijk bureau) en de penningmeester van het college van
kerkrentmeesters moeten waarborgen (bijvoorbeeld digitaal betalingsverkeer met gescheiden digitale
handtekeningen).
De administrateur verricht ook werkzaamheden voor De Schakel. De uren worden aan De Schakel
doorbelast om tot een reële verdeling van de kosten van de administrateur te komen.

5.5.3.2 Beleidsvoornemens
Het college van kerkrentmeesters brengt de werkzaamheden van het kerkelijk bureau in kaart
om de juiste bezetting van het kerkelijk bureau en de juiste werktijdverdeling van de
administrateur tussen de kerk en De Schakel te kunnen bepalen.
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5.5.4 Gebruik en beheer van gebouwen en landbouwgronden
5.5.4.1 Uitgangspunten
De kerkelijke gebouwen zijn primair bestemd voor de kerkelijke activiteiten die vallen onder de
ambtelijke verantwoordelijkheid van de drie wijkkerkenraden. Daarnaast mogen onder bepaalde
voorwaarden ook anderen gebruik maken van de kerkelijke gebouwen.
De kerkelijke gebouwen inclusief de inrichting dienen in goede staat en beschikbaar te zijn voor de
eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De woningen (pastorieën, beheerderswoning
De Schakel en de woning Gasthuisstraat 8) dienen in goede staat en beschikbaar te zijn voor onder
meer de predikanten, de beheerder van De Schakel, de administrateur of koster van de Grote Kerk.
Mocht een predikant zelf voor zijn eigen huisvesting zorg willen dragen, dan is dit alleen mogelijk in
overleg met het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters zal eigen huisvesting
niet stimuleren maar ook niet tegenhouden tenzij hier zwaarwegende motieven aan ten grondslag
liggen.
Bij het onderhoud en het beheer van de kerkelijke gebouwen en de woningen wordt rekening
gehouden met onze verantwoordelijkheid als (kerk)rentmeesters. Wij hebben onder meer tot taak om
Gods schepping te bewaren en daarom duurzaam en zuinig met uitputbare hulpbronnen (zoals energie
en gebruik van materialen) om te springen.
De landbouwgronden moeten in goede staat zijn en worden gehouden. Door verpachting worden
opbrengsten gegenereerd. De landbouwgronden worden niet verkocht om tekorten op de begroting te
dichten, maar dienen als structurele bron van inkomsten en als reserves voor uitzonderlijke situaties.
Externe factoren zoals onder meer wijzigingen in bestemmingsplannen kunnen wel redenen zijn om
tot verkoop van de (landbouw)gronden en woningen over te gaan.
Om onder meer belangenverstrengeling te voorkomen worden voor kerkelijke objecten/projecten geen
opdrachten in welke zin/vorm ook aan ambtsdragers verstrekt.
Om een goede staat van de gebouwen te behouden, maakt het college van kerkrentmeesters gebruik
van een meerjaren onderhoudsplan. Ieder jaar vindt een up-date van dit 10-jaren onderhoudsplan
plaats. Ook wordt een gedetailleerde onderhoudsbegroting voor het betreffende jaar opgesteld.
De staat van de gebouwen is goed. Op dit moment heeft de gemeente drie pastorieën tot haar
beschikking (Frieswijkstraat, Vlinderlaan en Kostverloren).
Met name de onderhoudsgevoeligheid van de Grote Kerk is relevant. De onderhoudsplannen worden
voorbereid en het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mogelijk afgestemd op de subsidiemogelijkheden. Vanwege het wegvallen van een grootdeel van de restauratiesubsidies, is de verwachting dat de
uit te voeren werkzaamheden aan de Grote kerk voor een groot deel ten laste komt van de kerkelijke
gemeente.

5.5.4.2 Beleidsvoornemens
Het college van kerkrentmeesters bewaakt haar reserves met het oog op de genoemde
restauraties en wil voorkomen dat ze opgaan aan operationele kerkelijke uitgaven die uit levend
geld behoren te worden gedekt.
Het college van kerkrentmeesters voert het beleid m.b.t. het afstoten van oudere pastorieën en
de aankoop van nieuwe, moderne en energiezuinige pastorieën als de omstandigheden het
toelaten verder uit.
Naar aanleiding van de verkoop van de gronden aan de Doornsteeg, zullen voorstellen gemaakt
worden voor de besteding van de met deze transacties te ontvangen gelden.
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6

De diaconale gemeente

6.1

Algemeen diaconaat

6.1.1

Inleiding

Christus werkt door Zijn Geest in onze harten de liefde tot God en de naaste en vanuit deze bron
worden we gedreven om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God, ten dienste van de naaste
dichtbij en veraf. Zo mag in afhankelijkheid van de Heere en in gebondenheid aan het Woord gestalte
worden gegeven aan de diaconale roeping van de gemeente.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaconie heeft hierin
een stimulerende en coördinerende taak.
Tot het dienstwerk van de diakenen kan onder andere worden beschouwd: de dienst bij de bediening
van het Heilig Avondmaal, het inzamelen en besteden van de liefdegaven en het verlenen van bijstand,
verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
Daarnaast wordt onder het diaconaat verstaan:
- Met troostende woorden uit het Woord van God aan de armen en hulpbehoevenden hulp
bewijzen.
- De gemeente wijzen op, stimuleren tot en helpen bij het uitvoeren van haar roeping.
- Het treffen van voorzieningen voor hen die materiële zorgen en/of noden hebben.
- Alsmede het treffen van voorzieningen voor hen die sociale en/of lichamelijke noden en
moeiten hebben.
De diaconale taken worden uitgevoerd door het college van diakenen die bestaat uit de diakenen uit de
wijkkerkenraden.
Voor de diakenen, geldt een divers en in een aantal opzichten complex arbeidsveld. Organisatorische
en bestuurlijke vaardigheden blijken meer dan eens noodzakelijk te zijn. Bovendien moet er rekening
mee worden gehouden dat er op gezette tijden (bekwame) broeders het college verlaten. De
continuïteit van reeds ingezette (positieve) ontwikkelingen is dan in het geding.
De diaconie woont bijeenkomsten van kerkelijke organisaties bij, alsook van niet kerkelijke
organisaties. Het gaat hier zowel om lokale, regionale als landelijke bijeenkomsten. Zowel ambtelijk
als niet ambtelijk wordt er namens het college van diakenen geparticipeerd in verschillende
commissies en bestuursorganen van diverse instellingen.
De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving waarin
iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij
de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. ‘Wanneer mensen zelf vorm geven
aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de
samenleving als geheel.’ De diaconie heeft als taak zich hier voortdurend op te oriënteren en beleid
voor te ontwikkelen.
6.1.2

Beleidsvoornemens

Om de toegang tot de diaconie laagdrempelig te houden wil de diaconie in contact blijven met de
gemeente, de bereikbaarheid bevorderen door gebruik te maken van de beschikbare media,
zoals internet en het (digitale)Kerknieuws en het bijwonen van speciale projectdagen.
Vanuit het college van diakenen wordt ernaar gestreefd om eenduidig met informatie naar de
wijkkerkenraden te treden en meer interactie tussen ouderlingen en diakenen te creëren.
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Er zal meer aandacht besteedt worden aan toerusting om over voldoende kennis en inzicht te
beschikken om te kunnen voldoen aan de diaconale opdracht.
De diaconie ontwikkelt, evalueert en stelt beleid bij, ten aanzien van de gevolgen van de
verzorgingsstaat die langzaam maar zeker zal veranderen in een participatiesamenleving.
Er zal beleid formuleert moeten worden om de gebouwen beschikbaar te stellen voor andere
doeleinden omdat door WMO-wijzigingen door burgerlijke gemeente er een groter beroep op de
kerkelijke gemeente gedaan zal worden.

6.2

Bijzondere doelgroepen

6.2.1

Inleiding

In de gevallen waarin op de diaconie een beroep wordt gedaan om gemeenteleden materieel of sociaal
te ondersteunen wordt steeds geprobeerd met discretie en zorgvuldigheid te handelen, eventueel in
overleg met het maatschappelijk werk.
Behoeftigen (materieel)
Door middel van renteloze leningen, voedselpakketten en eventuele kosten van het levensonderhoud
over te nemen.
Aandacht en zorg voor de minderbedeelden.
Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten middels participatie in de stichting Nijkerks Diaconaal
Beraad, waaronder de organisatie van het Meldpunt valt, het project Schuldhulpmaatje, de organisatie
van de kerstpakketten- en vakantiegeld-actie. En uiteraard nog breder in de gehele wereld, middels
eigen projecten of projecten van erkende organisaties waarmee we ons qua identiteit verwant voelen.
Anders Begaafden (Lichamelijk en/of geestelijk)
Voor (en met) hen worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals vakantieweken in voor hen
geschikte accommodaties, het organiseren van toeristische dagtochten, catechisaties of gerichte
kerkdiensten.
Diaconale hulpdienst
Het enorme vrijwilligerswerk is door de diaconie enigszins gestructureerd door middel van de
Diaconale Hulpdienst. Hierbij hebben zich vele vrijwilligers opgegeven om hand- en spandiensten te
verrichten. Door de vergrijzing en werkende moeders kan het verkrijgen van voldoende vrijwilligers
mogelijk voor problemen gaan zorgen.
Psycho Pastorale Toerusting (PPT)
Psycho Pastorale Toerusting rust mensen toe die zich in en vanuit de christelijke gemeente willen
inzetten als psycho-pastoraal begeleider. Het psycho pastoraat is een aanvullende vorm van
begeleiding naast regulier pastoraat en hulpverlening. Zij maakt gebruik van zowel inzichten uit de
psychologie en het maatschappelijk werk als van inzichten uit de theologie en het pastoraat. Het doel
van deze vorm van hulpverlening is het laagdrempelig contact houden met mensen in psychosociale
problemen. In deze vorm van pastoraat participeert de diaconie.
Senioren
Voor de senioren in de gemeente worden reeds verschillende activiteiten georganiseerd in kerkelijk
verband. Te denken valt aan de seniorenmiddagen en de jaarlijkse dagtocht voor senioren.
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6.2.2

Beleidsvoornemens

De diaconie wil zich tot doel stellen de behoeftigen te helpen:
- in de directe kerkelijke omgeving (kerkleden)
- in de directe omgeving buiten de kerk (via het Nijkerks Diaconaal Beraad)
- landelijk met name via stichtingen met een gereformeerde grondslag
- wereldwijd via giften, met name via stichtingen met een gereformeerde grondslag
We willen in de plaatselijke samenleving een duidelijke plaats innemen voor de kwetsbaren in de
samenleving die tussen wal en schip geraken en als diaconie een brug vormen naar organisaties
die zich voor deze groepen inzetten.

6.3

Diaconaat wereldwijd

6.3.1

Inleiding

De wereld diaconale doeleinden worden in grote lijnen langs kerkelijke weg, via landelijke, regionale
en plaatselijke organisaties nagestreefd en gesteund.
Er zijn diverse organisaties van gereformeerde signatuur die voor een deel van de inkomsten
afhankelijk zijn van giften van kerkelijke gemeenten. Bij een terugtredende overheid is financiële
steun voor deze organisaties steeds noodzakelijker.
Een aantal gemeenteleden maakt zich verdienstelijk voor de medemens in Oost-Europese landen.
De doeleinden worden als volgt bereikt:
- Langs kerkelijke weg, via de commissie werelddiaconaat van de Generale Diaconale Raad van de
Protestantse Kerk in Nederland (Luisterend Dienen is hier een afdeling van).
- Via landelijke particuliere organisaties, zoals Z.O.A., H.O.E. en Woord en Daad.
- Via plaatselijke en regionale particuliere organisaties zoals bijvoorbeeld C.O.E.N.
Organisatie die de steun van de diaconie ontvangen dienen een ANBI beschikking te hebben. Elke
organisatie zal worden gecontroleerd op de aanwezigheid hiervan. In het geval geen ANBI
beschikking aanwezig is, zal de (financiële) steun dienen te passen binnen de diaconale doelstellingen.
De ondersteuning aan de (niet-ANBI) organisatie dient tenminste het karakter te hebben dat bijdraagt
in het algemeen belang (bijvoorbeeld de hervormde scholen). In twijfelgevallen zal contact
opgenomen worden met de organisatie om hun algemene of specifieke doelstellingen schriftelijke
kenbaar te maken.

6.3.3

Beleidsvoornemens

De steun aan landelijke, particuliere alsmede kerkelijke organisaties wordt voortgezet op de
wijze zoals dat in de achterliggende jaren gebeurde. Echter dienen deze organisaties een ANBI
beschikking te hebben.
De nadruk zal worden gelegd op activiteiten van organisaties die binnen de gereformeerde
gezindte op een brede steun mogen rekenen.
Met terughoudendheid worden plaatselijke en regionale particuliere initiatieven gesteund en in
voorkomende gevallen zo mogelijk via een ANBI erkende instelling afgehandeld.
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6.4

Financiën

6.4.1

Uitgangspunten

De diaconie draagt zorg voor het innen en het beheren van de haar toevertrouwde financiële middelen.
Zowel de inkomende als de uitgaande gelden van de diaconie bevatten een aantal vaste onderdelen.
Wat de inkomsten betreft zijn dat: collecten, giften en renteopbrengsten. Wat de uitgaven betreft zijn
dat: vaste lasten en diaconale bestedingen en renteloze leningen. Het blijkt dat de leningen moeizaam
terugbetaald worden. Middels een goede afstemming houdt de diaconie gerichte collecten. De diaconie
wil een substantieel deel van de inkomsten uit eigen vermogen handhaven, zodat zij in staat blijft, in
financieel opzicht, meer te helpen dan via de inkomsten uit collectes en giften mogelijk zou zijn.
Elk jaar laat de diaconie door externe deskundigen de jaarrekening controleren, welke na goedkeuring
door de algemene kerkenraad voor de gemeenteleden ter inzage worden gelegd.
Om te komen tot een meer verantwoorde uitgaven van onder andere giften en (renteloze) leningen is
het wenselijk dat er meer kaders en regels aanwezig zijn in de vorm van een giften- en goede
doelenbeleid. Op deze wijze kan er een meer eenduidige keuze gemaakt worden bij het wel of niet
verstrekken van financiële bijstand.

6.4.2

Beleidsvoornemens

De gemeente blijven betrekken bij het diaconale werk door gerichte collecten te houden, waarbij
de giften en collecten op een zorgvuldige wijze worden toegewezen aan zoveel mogelijk specifiek
diaconale doeleinden.
Er zal specifiek beleid worden vastgesteld voor giften- en goede doelen en de verstrekking en
bevordering van terugbetaling van (renteloze) leningen. M.u.v. de jaarlijkse kerstgiften worden
er geen gelden verstrekt zonder onderliggende stukken.
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7

De missionaire gemeente

7.1

Plaatselijk evangelisatiewerk

7.1.1

Inleiding

De gemeente is geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan
vervreemd zijn. De verbreiding van het Evangelie en de voortdurende arbeid aan de kerstening van het
volksleven in de zin van de Reformatie en het werk van de zending, in gehoorzaamheid aan het bevel
van Christus.
Vanuit de algemene kerkenraad zijn er t.b.v. het evangelisatiewerk en zendingswerk twee organen van
bijstand ingesteld. De commissie van bijstand voor het evangelisatiewerk is ingesteld t.b.v. het werk
voor de drie wijkgemeenten.
De evangelisatiecommissie kan slechts dan met vrucht zijn werk verrichten, indien het door de
gemeente in haar geheel wordt gedragen en de gemeente doordrongen is van haar apostolaire roeping,
zowel binnen als buiten de gemeente. Het versterken van het apostolaire karakter van onze gemeente
heeft de eerste prioriteit. Daarom is toerusting van de gemeente nodig. In de tweede plaats richten we
ons op de randkerkelijken. In de derde plaats richten we ons op de buitenkerkelijken.
We leven in onze plaatselijke gemeente in een sterk veranderende cultuur waarin het aanbod van de
informatie overdadig is en waarin we te maken hebben met het moderne levensgevoel onder
randkerkelijken en onkerkelijken en een multiculturele samenleving en andere godsdienstovertuigingen, waaronder moslims. Dit vraagt bezinning op het verstaanbaar maken van de boodschap
van het Evangelie tot op vandaag, waarbij voortdurend andere methoden en nieuwe wegen moeten
worden gevonden om aansluiting te houden en mensen te brengen tot Jezus Christus.
In onze gemeente functioneert de evangelisatiecommissie die zich voor deze belangrijke opdracht
inzet waarbij deze zich richt op de plaatselijke evangelisatie onder rand- en buitenkerkelijken door .
bezoekwerk, aanwezigheid op (jaar) markten, publicaties (Kerknieuws-special en in de Stad Nijkerk),
de openstelling van de kerk en het aanbieden van de Emmaüs-cursus.

7.1.2

Beleidsvoornemens

Voortdurende bezinning op vormen/methoden van evangelisatie. Hetgeen in nauw overleg met
zendingsorganisaties (IZB/GZB) plaatsvindt.
Bezinning dient plaats te vinden over de vraag hoe onze gemeente toegankelijker kan worden
voor mensen die niet in de traditie van de kerk zijn opgegroeid of met die traditie moeite hebben
(gekregen).
Omdat het evangelisatiewerk veel raakvlakken kent met andere kerkgenootschappen, zou dit
werk effectiever kunnen als we, voor zover dat mogelijk is, met de andere kerkgenootschappen
op dit gebied samenwerken, waarbij vereist is dat onze inbreng op principieel verantwoorde en
naar de gemeente te verantwoorden wijze plaatsvindt.
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7.2

In- en uitwendige zending

7.2.1

Inleiding

Het zendingswerk beoogt een zelfde doel als het evangelisatiewerk maar richt zich met name op het
bovenplaatselijke werk. Daaronder valt het werk in andere landen/culturen, om aan hen het Evangelie
te verkondigen.
Voor de uitvoering van taken betreffende de in- en uitwendige zending is een orgaan van bijstand
actief. De taak van deze zendingscommissie is het geven van voorlichting over het zendingswerk dat
landelijk verricht wordt vanuit de G.Z.B en de I.Z.B., alsmede het bevorderen van het bewustzijn van
de missionaire taak der gemeente.
Met de sterk toenemende secularisatie en de komst van vreemdelingen in ons land kan Nederland weer
als een zendingsveld worden bestempeld.

7.2.3

Beleidsvoornemens

Er is een voortdurende bezinning nodig over de wijze waarop de gemeente meer bij het werk
van in- en uitwendige zending betrokken kan worden.
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