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Inleiding 
Thema van dit beleidsplan is ‘Relaties’. 
Relaties gebaseerd op het kruis waaraan 
Christus gestorven is. Dit kruis heeft twee 
balken: Een horizontale balk en een verticale 
balk. De verticale balk staat voor de relatie 
tussen God en de mens. De horizontale balk 
staat voor de relatie tussen mensen 
onderling. God ziet om naar mensen. Mensen 
worden opgeroepen om naar elkaar om te 
zien. 

De beleidsvoornemens in dit beleidsplan zijn 
plannen van de gemeente. Het zijn 
onderwerpen die de gemeente als geheel 
komende jaren wil uitwerken en realiseren. 
Het beleidsplan is van de gemeente en voor 
de gemeente met als doel: Hoe kunnen we 
groeien in onze relatie met God en met 
elkaar? 

We weten ons in dit beleidsplan, net als in 
alles, afhankelijk van Gods genade en zegen. 
Wij zaaien, maar God alleen kan vruchten geven.  

Wentel uw werken op de HEERE en uw plannen zullen bevestigd worden. 
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen. 
(Spreuken 16:3,9) 
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Missie, Visie en Identiteit 
 
Missie 
De Hervormde gemeente van Zwartebroek Terschuur is onderdeel van de wereldwijde kerk. 
De gemeente is geroepen om God te belijden en te dienen. Dit doet de gemeente door 
samen te komen rondom de verkondiging van Gods Woord en de viering van de 
sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig avondmaal. 
Onze gemeente belijdt dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. De Bijbel is door 
God gegeven als middel tot bekering en leidraad voor ons geloof. We weten ons verbonden 
met de drie vroegchristelijke belijdenisgeschriften: de Apostolische geloofsbelijdenis, de 
geloofbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. 
 
Ook weten we ons verbonden met de drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse 
Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.  
 
Alleen door het offer van Jezus Christus worden al onze zonden vergeven. Aan zijn genade 
hoeft niets te worden toegevoegd. Door de Bijbel en het werk van de Heilige Geest worden 
mensen bekeerd en gaan ze leven tot eer van Hem.  
 
Visie 
In de genoemde belijdenisgeschriften en Formulieren van Enigheid worden de kernpunten 
van het christelijk geloof verwoord. Onze gemeente wil de betekenisvolle inhoud hiervan 
bewaren en doorgeven aan volgende generaties en zo ook een ‘lerende gemeente’ zijn.  
 
In onze gemeente willen we de twee balken van het kruis zichtbaar maken. De eredienst op 
zondag en de activiteiten door de week hebben als doel om God groot te maken, de 
persoonlijke relatie met God te ontdekken en te versterken en om te zien naar elkaar. De 
gemeente wil hierin niet alleen op zichzelf gericht te zijn, maar ook vorm geven aan de 
missionaire taak in de wereld. Het verlangen is om het Evangelie van Jezus Christus te 
vertellen en als discipelen van Hem de naaste te dienen, zowel binnen als buiten de 
gemeente.  
 
Identiteit 
Binnen de PKN rekent de gemeente zich tot de hervormd-gereformeerde stroming. 
Predikanten van de gemeente staan daarom in de traditie van de Gereformeerde Bond.  
 
Heilige Doop 
Het sacrament van de Heilige Doop wordt in de regel bediend aan kleine kinderen van de 
gemeente. Zij worden opgenomen in het verbond dat de God van Israël sluiten wil met 
gelovige ouders en hun kinderen. Voor hen die niet als kind werden gedoopt, bestaat de 
mogelijkheid om als volwassene gedoopt te worden na het afleggen van openbare 
geloofsbelijdenis. 
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Heilig Avondmaal 
Naast de hoorbare prediking wil de Heere God ons ook de zichtbare verkondiging van het 
Evangelie geven om het geloof te versterken. Het Heilig Avondmaal is voor ieder die gelooft 
dat de Heere Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven en de enige Weg tot eeuwig behoud 
is. Het Avondmaal is niet om te laten zien hoe groot ons geloof is, maar om te tonen dat we 
niet zonder de grote liefde en genade van Christus kunnen. Deelname is daarom in feite 
telkens weer een herhaalde geloofsbelijdenis.  
 
Huwelijk, samenwonen, echtscheiding en (homo)seksualiteit 
Het huwelijk van een man en een vrouw is een instelling van God. Man en vrouw beloven in 
een kerkdienst – een daarmee voor Gods aangezicht – elkaar trouw voor het leven. De Bijbel 
tilt het huwelijk op het niveau van een verbond. Dit is het unieke van het christelijke huwelijk. 
Bevestiging en inzegening van het huwelijk kan alleen plaatsvinden nadat het burgerlijk 
huwelijk gesloten is. 
Hertrouwen na echtscheiding is Bijbels gezien alleen geoorloofd als er sprake is geweest van 
overspel door de partner of als er sprake is van duurzame ontwrichting (1 Kor. 12) In alle 
andere gevallen is er sprake van zonde. 
Omdat we na de zondeval in een ‘gebroken wereld’ leven, zal de kerk ook met ontwrichte 
situaties op het gebied van huwelijk, samenwonen, echtscheiding en (homo)seksualiteit 
helder, pastoraal en in liefde moeten omgaan. Bovendien geldt dat elke zonde die beleden 
wordt voor Gods aangezicht vergeven zal worden.  
 
Kerkelijke ambten 
Het is onze overtuiging dat de leer- en regeerambten in de kerk niet door vrouwen bekleed 
mogen worden. Wel kunnen vrouwen met de hen geschonken gaven volop in het geheel van 
de gemeente dienstbaar zijn, zoals in pastoraat, diaconaat, catechese, jeugdwerk en in allerlei 
kerkelijke commissies. Het is ons streven vrouwen met de hen geschonken gaven op al deze 
gebieden in te schakelen.  
 
Begraven en cremeren 
De Bijbelse wijze van het verzorgen van de doden is de graflegging. Ook Christus is in het 
graf gelegd. Wij geloven in de opstanding van de doden. Een dode wordt ‘ter ruste gelegd’. 
Daarom zien wij cremeren als een on-Bijbelse wijze van omgaan met de doden en wijzen 
deze daarom af. De kerkenraad zal met de vraag om medewerking te verlenen bij crematie 
op pastorale wijze dienen om te gaan.  
 
Beleidsvoornemen:  
Omdat binnen de PKN verschillend gedacht wordt over belangrijke zaken als doop, 
avondmaal en huwelijk, zal de gemeente deze beleidsperiode, op grond van de Bijbel, haar 
visie specifieker vastleggen. De kerkenraad gaat met elkaar in gesprek hoe men met de 
hierboven genoemde onderwerpen op pastorale wijze omgaat. Er zijn ook ‘ongeschreven’ en 
‘traditionele’ regels waarvan het goed is deze met Bijbelse onderbouwing vast te leggen 
zodat als zich een situatie voordoet waarin de visie doorslaggevend is, er op dat moment 
onder druk geen uitgebreide discussie nodig is. 
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Eredienst 
Elke zondag gaan de deuren van de kerk open en is er een dienst om 9.30 uur en 18.30 uur. 
Daarnaast zijn er ook kerkdiensten op alle christelijke feestdagen, op oud- en nieuwjaarsdag 
en op bid- en dankdag. Op de tweede feestdagen is er een zangdienst met meditatie, 
waaraan de muziekgroep medewerking verleend.  
 
Kinderen en Jeugd 
Voor de jongste kinderen van de gemeente is er kinderoppas tijdens de dienst. Achter in de 
kerk liggen kerkboekjes voor de kinderen. Sinds een aantal jaar is er elke 2 weken Bijbelklas 
tijdens de dienst. Hiervoor verlaten kinderen in de basisschool leeftijd voor de preek de kerk. 
De oudste kinderen komen tijdens de slotzang terug in de kerk. Een keer per jaar is er een 
preekbespreking voor de jongeren van 12-16 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder.  
Beleidsvoornemen: De aandacht voor kinderen en jeugd tijdens diensten uitbreiden. Hierbij 
valt te denken aan een kinderlied, een kindermoment in de dienst, meer variatie van 
kerkboekjes en jeugddiensten (voor en door de jeugd).  
 
Prekenserie 
Sinds het emeritaat van de vorige predikant in september 2018 kent de gemeente uitsluitend 
gastpredikanten. Gevolg is dat een duidelijke lijn in een reeks preken ontbreekt.  
Beleidsvoornemen: Zodra de gemeente weer een eigen predikant heeft, wordt deze gevraagd 
prekenseries over een bepaald thema, een Bijbelboek of een leerdienst te houden. Voor 
thema’s kan de predikant ten rade gaan bij de gemeente. Een meerder male gehoord thema 
vanuit de gemeente is de Heilige Geest. 
 
Gezangen en Muziek 
Sinds begin 2019 kan een predikant in de morgendienst een gezang uit de liedbundel 
Weerklank kiezen. Deze gezangen worden in reguliere diensten begeleid door het orgel. In 
doopdiensten en andere speciale diensten is ruimte voor meer liederen uit Weerklank en 
meer instrumenten. 
Beleidsvoornemen: Op een gemeenteavond eind 2020 wordt de gemeente voorgesteld het 
aantal gezangen dat een predikant in een morgendienst kan kiezen uit te breiden. Tevens 
wordt voorgesteld ook in de avonddienst liederen uit Weerklank toe te laten. Ook wordt 
voorgesteld liederen die muzikaal gezien lastig met een orgel te begeleiden zijn door andere 
instrumenten te begeleiden. Voor alle diensten geldt dat de muzikale begeleiding moet 
passen bij het karakter van de eredienst en de plaats binnen het kerkelijk jaar. In het 
algemeen geldt dat de begeleiding niet te overheersend mag zijn. 
 
Gebruiken in de dienst 
In de erediensten is het gebruikelijk dat de kerkenraadsleden en leden van de commissie van 
beheer in een zwart gelijkend pak aan de zijkanten voorin de kerk zitten en gaan staan bij 
gebeden. Tevens wordt voor elk van de collectes door een duo gecollecteerd. 
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Beleidsvoornemen: Onderzocht wordt of gebruiken in de diensten die niet Bijbels 
onderbouwd zijn vragen of een drempel opwerpen bij nieuwe gemeenteleden of voor 
gemeenteleden een belemmering zijn een ambt of functie te vervullen.  
 
Diensten ’s avonds 
Het wordt normaal gevonden dat de diensten ’s avonds door minder dan de helft van het 
aantal gemeenteleden bezocht worden die ’s morgens komen. 
Beleidsvoornemen: Het kerkbezoek tijdens de diensten ’s avonds stimuleren. In de 
Gereformeerde Kerk vinden niet elke week avonddiensten plaats. Met hen zal gesproken 
worden over bijwonen van de avonddiensten in onze kerk. 
 

Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkvoogden. Een 
ambtsdrager is elke 4 jaar herkiesbaar en kan maximaal 12 jaar het ambt dienen. Elke 2 jaar 
worden ambtsdrager verkiezingen gehouden. De verkiezing van de kerkenraadsleden 
gebeurt in een stemming door de stemgerechtigde lidmaten. Bij een vacature stelt de 
kerkenraad in haar vergadering, na kennis genomen te hebben van de door de gemeente 
ingediende namen, een dubbeltal op. Eenmaal per zes jaar hebben de belijdende leden in 
een stemmingsvergadering het recht zich uit te spreken over de wijze waarop 
kerkenraadsleden gekozen worden.  
 
Zes jaarlijkse stemming 
In deze beleidsperiode vindt een zes jaarlijkse stemming plaats over de wijze waarop 
ouderlingen beroepen worden: Via dubbeltallen of benoemen, beide na indienen van namen 
door de gemeente. Nadeel van dubbeltallen is dat als een verkozen broeder besluit zijn 
beroep niet te aanvaarden, het niet logisch is de niet verkozen broeder opnieuw op een 
dubbeltal te zetten voor dezelfde vacature. In dit geval vallen dus twee kandidaten af. Dit is 
een reden waarom veel gemeenten inmiddels overgegaan zijn op rechtstreekse benoeming, 
daarbij wel rekening houdend met door de gemeente ingediende namen. Nadeel van 
benoemen is dat het minder democratisch en transparant is en de kerkenraad eerder 
geneigd is kandidaten te benoemen die meer bij hun ideeën passen. 
Beleidsvoornemen: Alhoewel de keuze voor dubbeltallen of benoemen gemaakt wordt door 
een stemming door belijdende leden is, in het geval dat invullen van vacatures moeizaam is, 
het advies te kiezen voor benoemen. 
 
Scriba 
Het scribaat wordt momenteel ingevuld voor een van de diakenen. In feite zijn dit twee 
functies voor één persoon. In de praktijk is dit een te zware belasting. 
Beleidsvoornemen: De rol van de scriba niet combineren met een andere functie binnen de 
kerkenraad. 
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Pastoraat 
De predikant bewaart het overzicht over de totale pastorale zorg in de gemeente. Hij 
verzorgt  crisispastoraat, bezoekt 75 jarigen en mensen boven de 80 jaar.  De gemeente is 
opgedeeld in 5 wijken. Iedere wijk heeft een eigen wijkouderling met een wijkteam. De 
wijkouderling probeert samen met zijn team mee te leven in momenten van vreugde en 
verdriet en hij zal bij ernstige of langdurige ziekte regelmatig op bezoek komen. Het streven 
is dat de wijkouderling minimaal één keer per twee jaar bij alle adressen van zijn wijk op 
huisbezoek gaat.  
Beleidsvoornemen: 
Alle ouderlingen en de predikant zullen pastorale bezoeken registreren in het 
ledenregistratiesysteem van de PKN (LRP) zodat er een betrouwbaar inzicht is van het 
bezoekwerk, bij de ouderling zelf, maar ook bij de predikant en bij overdracht van het ambt. 
De inhoud van de gesprekken vallen onder het ambtsgeheim. 
 
Afstemming bezoeken 
Gemeenteleden kunnen bezocht worden door de predikant, ouderlingen, 
bezoekbroeders/zusters en vanuit de wijkteams.  
Beleidsvoornemen: Er is geconstateerd dat het functioneren van de wijkteams niet overal 
voldoende is en nog verbeterd kan worden. Waar mogelijk moet de samenwerking en 
afstemming van de wijkouderling, kringleider en bezoekdames versterkt worden. Daarbij valt 
met name te denken aan elkaar informeren wanneer een gemeentelid bezocht is. Het is 
wenselijk om de rol van de wijkteams te onderzoeken en te beschrijven.  
 
Ondersteuning bezoeken 
Ouderlingen en andere gemeenteleden die bezoeken afleggen moeten dit in het algemeen 
zonder ondersteuning en opleiding doen. Ouderlingen en gemeenteleden die voor het eerst 
op bezoek gaan worden begeleid door een ‘mentor’.  
Beleidsvoornemen: De kerkenraad zorgt voor een goede overdracht bij de wisseling van 
nieuwe ambtsdragers, zodat ze precies weten wat er van hen verwacht wordt. Wat is hun 
taak, hoe deel je een bezoek in en hoe bereidt men zich voor. Het is wenselijk dat dit 
vastgelegd wordt in een handboek. Tevens wordt een lijst opgesteld met instanties of 
personen waarheen in voorkomende gevallen verwezen kan worden. 
 
Pastorale vertrouwenspersoon 
In de gemeente zijn een aantal vrouwen opgeleid tot pastoraal vertrouwenspersoon. De 
kerkenraad heeft het besluit genomen dat er na rouw in een gezin, na een aantal weken een 
bezoekje plaatsvindt door een pastoraal vertrouwenspersoon. Gemeenteleden kunnen 
rechtstreeks of via de kerkenraad contact opnemen met de contactpersoon van de pastorale 
vertrouwenspersonen.  
Beleidsvoornemen: Tot nu toe wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de pastorale 
vertrouwenspersonen. In deze beleidsperiode wordt actief gewerkt aan het meer inzetten van 
deze vertrouwenspersonen.  
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Diaconaat 
De diaconie is er in de eerste plaats om steun te geven aan de nood van de gemeenteleden 
in de eigen gemeente. Ten tweede heeft ze ook een taak voor de kerk landelijke en 
wereldwijd. De diaconie beheert zelf de diaconale gelden en goederen.  
 
Preventie en Signalering 
Hulpbehoevenden of gemeenteleden die dreigen in een situatie te komen waarin hulp nodig 
is, vinden het veelal moeilijk hulp aan de diaconie te vragen. Hierbij valt te denken aan 
situaties rondom overlijden, scheiding of andere ingrijpende gebeurtenis. Dit kan te maken 
hebben met schaamte, maar ook met onbekendheid wat de diaconie kan betekenen.  
Beleidsvoornemen: Signalen die (voor)teken zijn van een situatie waar diaconale hulp nodig is 
moeten zo vroeg mogelijk herkend en bekend worden. Hierbij is er naast de diaconie ook 
een rol voor de predikant, ouderlingen en gemeenteleden. Met name gemeenteleden zijn de 
ogen en oren van de diaconie. De rol van de diaconie en wijze waarop zij ingeschakeld kan 
worden moet beter en regelmatig gecommuniceerd worden binnen de gemeente. Hiermee 
wordt de drempel om hulp aan de diaconie te vragen verlaagd. 
 
Diaconale hulpdienst 
De diaconale hulpdienst ondersteund de diaconie bij het signaleren van en zoeken naar 
oplossingen bij hulpvragen. Afgelopen jaren bestond de diaconale hulpdienst uit één 
persoon. Alhoewel dat tot grote tevredenheid van de diaconie gebeurde is dit kwetsbaar. 
Beleidsvoornemen: De diaconale hulpdienst uitbreiden tot twee personen. Eén in Terschuur 
en één vanuit Zwartebroek.  
 
Doorverwijzen naar deskundige organisaties 
Voor hulpverzoeken die vragen om een praktische en kortdurende oplossing kunnen de 
diaconie en de diaconale hulpdienst een rol spelen. Voor complexe vragen of verzoeken om 
langdurige en specialistische hulp zijn de inhoudelijke kennis en mogelijkheden van de 
diaconie beperkt. 
Beleidsvoornemen: Complexe vragen of verzoeken om langdurige en specialistische hulp 
doorverwijzen naar deskundige of professionele hulp, bij voorkeur met een christelijke 
identiteit. De diaconie moet op de hoogte blijven van deze organisaties, zoveel als mogelijk 
via de diaconale hulpdienst. Hierbij valt te denken aan Welzijn Barneveld, het Diaconaal 
Netwerk Barneveld en HdS Zorg. 
 
Samenwerking met andere kerken 
In het Diaconaal Platform Zwartebroek Terschuur werken de diaconieën van de 
Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde Gemeente samen. Als 
gezamenlijke diaconie willen ze oog hebben voor alle mensen die tijdelijk of langere tijd hulp 
nodig hebben. Dit is niet beperkt tot mensen die bij één van deze kerken aangesloten zijn. 
Alle inwoners van Zwartebroek en Terschuur kunnen bij het diaconaal Platform aankloppen. 
Samen met de hulpbehoevende wordt gekeken of er in de naaste omgeving vrijwilligers zijn 
die kunnen helpen bij bijvoorbeeld vervoer naar een arts of ziekenhuis, gewoon eens op 
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bezoek komen of bij een nadere hulpvraag. Ook hier geldt dat voor vragen waarbij 
langdurige of professionele hulp nodig is het Diaconaal Platform helpt door te verwijzen naar 
de juiste instelling. 
Beleidsvoornemen: De samenwerking binnen het Diaconaal Platform voortzetten en waar 
nodig en mogelijk intensiveren. 
 
Onder de Vleugels en DZC Dwarsakker 
In Onder de Vleugels in Zwartebroek kunnen mensen met een verstandelijke beperking 
onder begeleiding zelfstandig wonen. In Zwartebroek wordt in deze beleidsperiode 
dienstenzorgcentrum Dwarsakker gerealiseerd. Dit centrum is bestemd voor zelfstandig 
wonende senioren en heeft een aantal appartementen voor intensieve 24-uurs zorg. 
Beide wooncentra zijn niet verbonden aan een van de kerkelijke gemeentes in Zwartebroek 
en Terschuur. Bij Onder de Vleugels zijn verschillende vrijwilligers actief. Verwachting is dat 
dit ook DZC Dwarsakker het geval zal zijn. 
Beleidsvoornemen: De diaconie gaat geen rol spelen in het vrijwilligersbeleid voor beide 
centra. Dit wordt overgelaten aan de stichtingen of verenigingen van deze instellingen. Waar 
nodig zal de diaconie wel betrokkenheid tonen. 
 

Beheer, Financiën en Organisatie 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als doel het verzorgen van de stoffelijke 
belangen van de Hervormde Gemeente te Zwartebroek-Terschuur. Het beleid is er op gericht 
ook op de lange termijn een gezonde financiële positie en geschikte infrastructuur voor de 
gemeente te realiseren c.q. waarborgen. Binnen dat kader wordt gestreefd naar de volgende 
doelstellingen: 
- De kerkelijke gebouwen en andere eigendommen zoveel mogelijk dienstbaar te maken en 

te houden voor de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord en alles wat 
daarvoor nodig is doorgang kan vinden. 

- Evenwicht tussen structurele uitgaven en structurele inkomsten. 
Om dit mogelijk te maken is het nodig jaarlijks voldoende geldmiddelen bijeen te brengen 
om de stijgende uitgaven te kunnen blijven betalen.  
 
Beheer van gronden en gebouwen 
Kerk 
Het kerkgebouw dateert van bouwjaar 1957 en heeft ongeveer 450 zitplaatsen. Sinds een 
aantal jaren staat het ook op de gemeentelijk monumentenlijst. De cv installatie is vervangen 
in 2017. 
Beleidsvoornemen: 
Onderhoud volgens meerjarenplan: Duurzame lampen, vervangen geluidsinstallatie 
aangevuld met beamer en camera installatie voor digitale uitzendingen eredienst. Jaarlijks 
onderhoud orgel, verwarmingsinstallatie, lichtinstallatie en ontruimingsinstallatie.  
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Verenigingsgebouw “de Hof” 
Het verenigingsgebouw dateert van 1983, hier vinden alle kerkelijke activiteiten plaats van de 
gemeente. Tevens is er een gekoelde opbaarruimte aanwezig. 
Beleidsvoornemen: 
Er is een commissie ingesteld die met een plan van aanpak komt om het verenigingsgebouw 
te moderniseren en toekomst bestendig te maken. Actualiseren van het huidige meer jaren 
onderhoudsplan. Onderhoud koelinstallatie opbaar ruimte. 
 
Pastorie 
De pastorie dateert  uit 1947 en is direct naast de kerk gelegen. Zolang de gemeente vacant 
wordt de pastorie kortstondig verhuurt, bij voorkeur aan gemeenteleden. 
Beleidsvoornemen:  
Uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Opknapbeurt voor de omliggende tuin. 
 
Groene kruis gebouw / woonhuis 
Het Groene kruis gebouw is verhuurt aan de dokterspraktijk van dr. Nijhof. De 
verhuurperiode loopt af zodra het DZC Dwarsakker in Zwartebroek gereed is. Het woonhuis is 
verhuurt aan een gemeentelid. 
Rabobankgebouw / Bloemenwinkel 
Dit gebouw is verhuurt en in gebruik als bloemenwinkel, daarnaast heeft de Rabobank een 
geldautomaat in gebruik in een gedeelte van dit gebouw. Dit eindigt zodra DZC Dwarsakker 
in gebruik genomen word. 
Beleidsvoornemen: 
De toekomstige bestemming van deze gebouw worden nader bepaald. 
 
Kosterswoning 
Deze woning wordt bewoond door de koster. 
Agrarische gronden 
Er zijn nog enkele percelen agrarische gronden eigendom van de kerk die worden verpacht. 
Beleidsvoornemen:  
Het huidige beleid wordt voortgezet.  
 
Personeelszaken 
De gemeente is vacant nadat ds. van de Streek in september 2018 met emeritaat gegaan is. 
Er is een koster in vaste dienst voor  31 uur per week. Daarnaast houdt hij voor rekening van 
de huurder het groene kruis gebouw schoon. 
Er zijn momenteel 5 organisten aan onze gemeente verbonden die een onkostenvergoeding 
ontvangen per gespeelde dienst. 
Beleidsvoornemens: 
Ondanks dat er de eerste jaren vanuit de PKN toestemming is voor een 80% aanstelling blijft 
het streven op termijn een fulltime predikant aan te stellen. De financiële positie van de 
gemeente ziet er daar voor de komende 8 jaar voldoende stabiel uit. Het aantal leden van de 
gemeente kan hiervoor een beperkende factor zijn. Wat betreft de koster en organisten 
wordt het huidige beleid voortgezet. 
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Administratie 
De financiële administratie wordt door verschillende personen beheerd onder 
verantwoording van de kerkrentmeesters. De jaarrekening word opgesteld en gecontroleerd 
door een accountantsbureau. 
Beleidsvoornemen: Om versnippering te voorkomen is het streven de financiële administratie 
bij één persoon onder te brengen, met in achtneming van eisen die voor de administratieve 
organisatie gelden en interne controle. 
 
Financiën 
Bronnen van inkomsten van de gemeente zijn: 
- Kerkbalans: Deze actie vindt jaarlijks in februari plaats en is de belangrijkste bron van 

inkomsten van de gemeente. Na een aantal jaren van stijgende inkomsten is er nu een 
stabiele opbrengst. 

- Collectes: Wekelijks zijn er in de erediensten twee collectes bestemd voor het CvK waarvan 
er één voor de kerk is en de tweede voor een vooraf bepaald doel.  

- Verjaardag fonds: Jarige gemeenteleden krijgen een verjaardagskaart thuis bezorgd met 
een uitnodiging voor een gift. 

- Huurinkomsten: Verhuur van woning van de koster, het Rabobankgebouw, het Groene 
kruisgebouw en tijdelijke verhuur van de pastorie.  

- Kerkplein actie dag op de eerste zaterdag van oktober. 
- Na de overdracht van de grond t.b.v. het dienstenzorgcentrum aan Stichting Dwarsakker 

zal er een jaarlijks een structureel bedrag ontvangen worden. 
Beleidsvoornemens: 
Streven is inkomsten uit de actie kerkbalans structureel jaarlijks te verhogen met 3%. Om dit 
te bereiken wordt de gemeente nog meer bewust gemaakt van de oplopende kosten die 
gezamenlijk opgebracht moeten worden om alle kerkelijke activiteiten doorgang te kunnen 
laten vinden. Ook is dit van wezenlijk belang om een solvabiliteitsverklaring te kunnen 
ontvangen voor het beroepen van een fulltime predikant. 
Kinderen tot 10 jaar zullen bij hun verjaardag geen verzoek om gift meer ontvangen, maar 
een alternatief dat past bij de leeftijd. 
 
Plaatselijke regeling en AVG 
Regels rond gebruik van gebruik en verhuur van de kerk en het verenigingsgebouw zijn 
beschreven in een plaatselijke regeling. Daarnaast is kent de gemeente een privacy statement 
om te voldoen aan AVG regels. 
Beleidsvoornemen: Er wordt getoetst of de plaatselijke regeling nog voldoet. Zo zijn 
bijvoorbeeld grote feesten en politieke bijeenkomsten niet gewenst. Daarnaast wordt het 
privacy statement uitgebreid met praktische richtlijnen voor iedereen die een functie vervuld 
binnen de gemeente. 
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Vorming en Toerusting 
Vorming en toerusting is voor een kerkelijke gemeente heel belangrijk, zeker in deze tijd 
waarin het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid meer is. Gemeenteleden, jong en oud, 
komen door de voortgaande secularisatie met tal van vragen in aanraking.  
 
Kringen 
In de gemeente zijn verschillende kringen, bijvoorbeeld de Bijbelkring, vrouwenkring, 
gemeente groeigroep, zondagavondkring en kring geloofsopvoeding. Een kring is een 
noodzakelijke verrijking van het geloofsleven. Wijk 3 heeft in het seizoen 2019-2020 een pilot 
gedraaid met het organiseren van een wijkavond en opzetten van een huiskring in de wijk. 
Dit is goed ontvangen.  
Beleidsvoornemen: Elk gemeentelid moet deel kunnen en willen nemen aan een kring die bij 
hem of haar past. Hiervoor moet in elke wijk minstens één huiskring hebben. Omdat we 
samen gemeente zijn hanteren de verschillende kringen hetzelfde boekje of thema. De 
predikant kan kringleiders helpen en diensten wijden aan de onderwerpen die tijdens de 
kringen aan de orde komen. 
 
Catechese,  belijdeniscatechese en huwelijkscatechese 
In het winterseizoen wordt wekelijks catechese gegeven aan de leeftijdsgroep 12-15 en 16-18 
jaar. Dit wordt gegeven door de predikant in samenwerking met een aantal mentoren. Elk 
jaar wordt geïnventariseerd of er gemeenteleden zijn die het verlangen hebben om in het 
midden van de gemeente belijdenis van het geloof te doen. Een ieder die belijdenis van het 
geloof heeft afgelegd, wordt toegelaten tot het Heilig Avondmaal.  
Bij voldoende belangstelling wordt huwelijkscatechese gegeven aan degenen die al enige tijd 
verkering hebben of verloofd zijn.  
 
Gebedsbijeenkomst 
Elke laatste zaterdag van de maand is er een gebedssamenkomst. Tijdens de bijeenkomst 
wordt gebeden voor de gemeente, de dorpen, zieken en voor problemen wereldwijd.  
 
Jonge gezinnen 
Beleidsvoornemen: We streven er naar om jonge gezinnen beter bij de gemeente betrokken 
worden. Hierbij valt te denken aan opzetten van doop catechese door de wijkouderling en 
predikant.  
 

Kinderen en Jongeren 
Voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 wordt er jeugdhof georganiseerd. Op deze club 
komen ook kinderen van buiten onze eigen kerkelijke gemeente. Voor de jeugd van 12-15 
jaar bestaat de jeugdvereniging Eben-Haëzer en jongeren van 16 jaar en ouder 
jeugdvereniging Maranatha. Er wordt naar gestreefd regelmatig avonden en activiteiten voor 
de jeugdverenigingen te organiseren. 
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Ook wordt er tijdens het winterwerk catechisatie gegeven vanaf 12 jaar door de predikant 
met behulp van mentoren. Verder wordt er een aantal keer op zaterdagavond activiteiten 
georganiseerd door de Basis. Dit open jeugdwerk wordt samen met de Gereformeerde Kerk 
georganiseerd.  
In de loop van de jaren raken we binnen het jeugdwerk steeds jongeren kwijt in de overgang 
van club naar de jeugdverenigingen. Ook na de catechisatie haken jongeren af bij kerkelijke 
activiteiten. Daarnaast is het lastig om leiding te krijgen en te behouden. Deze 
ontwikkelingen geven zorgen voor de toekomst van de jeugd en de gemeente. Om deze 
reden is er een stuurgroep opgericht die het jeugdwerk onder de aandacht brengt bij de hele 
gemeente.  
Beleidsvoornemen: De stuurgroep jeugdwerk schrijft een jeugdbeleidsplan gericht op 
kinderen, jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Met een apart jeugdbeleidsplan wordt het 
grote belang van jeugdwerk benadrukt.  Voor het slagen van het jeugdbeleid is de gehele 
gemeente nodig. Met name ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid waarop ze 
aangesproken zullen worden. 
 

Missionaire opdracht 
Als gemeente van Christus hebben we een opdracht om te getuigen van onze Heiland.  
Wij zijn geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen: In woord 
én daad. 
 
Missionaire activiteiten 
De Alpha-cursus, After-Alpha en Vakantie Bijbel Week zijn missionaire activiteiten binnen de 
gemeente. 
Beleidsvoornemen: Deze activiteiten jaarlijks organiseren. In verband met voldoende kader en 
deelnemers wordt er naar gestreefd dit altijd samen te organiseren met de andere kerkelijke 
gemeentes in Zwartebroek en Terschuur. 
 
Zending 
De zendingscommissie vervult de missionaire opdracht van onze gemeente binnen en buiten 
Nederland in door inbrengen van gebedspunten voor het zendingswerk in de eredienst, 
kerkbode en de website. Ook creëert de zendingscommissie bewustwording onder de 
gemeenteleden door onder andere het organiseren en stimuleren van geldwerving voor de 
GZB. Sinds juli 2017 is de gemeente deelgenotengemeente voor de uitzending via de GZB 
van Robert en Danja Duits in Albanië. Hierdoor zijn wij verbonden aan de familie Duits die 
vanuit de Hervormde Gemeente Voorthuizen zijn uitgezonden. Deze verbondenheid bestaat 
uit wederzijds contact, nieuwsbrieven en bezoek van de familie Duits tijdens verlof. Ook zijn 
wij als gemeente financieel medeverantwoordelijk voor de uitzending. De zendingscommissie 
hoopt dat zending hiermee een ’gezicht’ krijgt binnen de gemeente.  
De zendingscommissie genereerd inkomsten voor de zending door: 
- Jaarlijkse huis-aan-huis verkoop van potgrond en mest. De opbrengst wordt gelijk 

verdeeld over de Stichting ‘Double Harvest’ en de uitzending van de familie Duits in 
Albanië. 
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- Vier maal per jaar een landelijke GZB collecte. 
- Verkoop van het dagboekje ‘Een handvol koren’ in de maanden november en december. 
Beleidsvoornemen: 
Blijvende aandacht en genereren van inkomsten voor de zending door voortzetten van de 
huidige activiteiten. 
 

Publicatie en Communicatie 
De kerkenraad en de diverse commissies communiceren op verschillende manieren met de 
gemeenteleden. Kenmerk van publiciteit is, dat ze aan de openbaarheid wordt prijsgegeven. 
De regels van de wet op privacy moeten worden nageleefd. Persoonlijke wensen van 
gemeenteleden in dit kader worden gerespecteerd. 

Kerkbode 
Wekelijks verschijnt de Veluwse Kerkbode, waarin ook het nieuws van onze gemeente is 
opgenomen. Het nieuws uit de kerkbode van onze gemeente komt ook op de website van 
onze gemeente te staan. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend na goedkeuring van 
betrokkenen gemeld in de kerkbode.  

Gemeentegids en activiteitenkalender 
Een keer in vier jaar komt de gemeentegids uit met daarin een beschrijving van alle 
activiteiten van de gemeente. Nieuw ingekomen krijgen de gemeentegids van de 
wijkouderling. Elk jaar komt een activiteitenkalender uit met de activiteiten die georganiseerd 
worden. Aangevuld met de actuele contactgegevens.  

Website 
De website wordt voortdurend actueel gehouden. Kerkdiensten kunnen beluistert en 
teruggeluisterd worden via kerkdienst gemist. 

 
Beleidsvoornemen: Onderzoeken hoe we alle gemeenteleden en jongeren bereiken. Welke 
vormen van communicatie blijven bestaan en wat kan anders. Hierbij wordt o.a. gedacht aan 
een nieuwsbrief die op papier maar ook per mail of via de website te lezen is. Vanwege AVG 
eisen wordt onderzocht of privacy gevoelige informatie in een afgeschermd deel van de 
website geplaatst kunnen worden.  

 

Planning en Toetsing 
Niet alles kan in één keer gerealiseerd worden. In bijlage is de planning van de te realiseren 
beleidsvoornemens opgenomen. De kerkenraad is primair verantwoordelijk voor het 
realiseren en bewaken van de planning. De uitvoering van de verschillende punten wordt 
gedaan door de aangegeven colleges, organen en commissies. 
In de kolom “Actie/speerpunt in jaar” wordt aangegeven wanneer het betreffende 
voornemen gerealiseerd dient te zijn. Als er een kruisje staat in de kolom “voortdurend” 
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betekent dat, dat het onderwerp continue aandacht behoeft van het betreffende college of 
orgaan. 
Beleidsvoornemen: Aan het eind van elk jaar wordt gecontroleerd of beleidsvoornemens van 
dat jaar gerealiseerd zijn. Dit doet elk college of orgaan voor hun eigen beleidspunten. 
Binnen de kerkenraad wordt één persoon verantwoordelijk gemaakt voor het bewaken van 
de uitvoering van het beleidsplan en verwerken van evaluaties voor het concept beleidsplan 
2026 – 2030. Om transparantie naar de gemeente te vergroten wordt de gemeente elk jaar 
op een gemeenteavond bijgepraat over de stand van zaken rondom het beleidsplan. 
Aandachtpunt hierbij is dat een gemeenteavond vaak door een vast deel van de gemeente 
bezocht wordt. Om transparantie en betrokkenheid te vergroten wordt onderzocht hoe een 
groter deel van de gemeente bereikt kan worden. 
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Bijlage: Planning beleidsvoornemens 

Deelterrein Beleidsvoornemens Actie/ speerpunt in jaar: Uitvoering 
2020 2021 2022 2023 2024 Voortdurend 

Identiteit Visie over doop, avondmaal en huwelijk herbezinnen.    x     
Eredienst Meer ruimte voor liederen uit Weerklank in de dienst x       

Aandacht voor kinderen en jeugd tijdens de dienst 
uitbreiden. 

 x      

Met prekenseries gaan werken   x     
Gebruiken in de dienst heroverwegen.     x    
Kerkbezoek tijdens de avonddienst stimuleren  x      

Kerkenraad Tijdens de zesjaarlijkse stemming het advies geven om 
overgaan tot benoemen van kerkenraadsleden 

  x     

Taakomschrijving ambten en aandachtspunten  en tips 
vastleggen  

   x    

Beleidsplan 2025-2030 opstellen     x   
Pastoraat Pastorale bezoeken registreren in het LRP  x      

Afstemming tussen ouderling en mensen die 
bezoeken afleggen aan de ouderen enz.  

  x   x  

Handboek ontwikkelen waarin de taken omschreven 
zijn voor o.a. nieuwe ambtsdragers.  

   x    

Werk pastorale vertrouwenspersonen actueel houden    x    
Diaconaat Signaleren van situaties waar diaconale hulp nodig is      x  

Diaconale hulpdienst uitbreiden   x      
Beheer, 
financiën en 
organisatie 

Actualiseren van het huidige meerjarige 
onderhoudsplan aan de hand van bevindingen uit de 
controle.  

 x    x  

De Hof moderniseren en toekomstbestendig maken.  x       
Financiële administratie bij een persoon onderbrengen 
en laten beheren  

 x      
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Deelterrein Beleidsvoornemens Actie/ speerpunt in jaar: Uitvoering 
2020 2021 2022 2023 2024 Voortdurend 

Vorming en 
toerusting 

In elke wijk een huiskring realiseren.   x      
Jonge gezinnen (beter) betrekken   x     

Kinderen en 
jongeren 

Het jeugdwerk doorlichten x    x   
Jeugdbeleidsplan schrijven  
Elk jaar delen uit het jeugdbeleidsplan uitwerken.  

x      Stuurgroep 
jeugd 

Missionaire 
opdracht 

Missionaire activiteiten organiseren met andere kerken  x      
        

Publiciteit en 
Communicatie  

Onderzoeken hoe we alle gemeenteleden en jongeren 
kunnen bereiken. Welke vorm van communicatie kan 
blijven bestaan en wat kan anders.  

  x     

 


