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Voorstel tot thematisering beleid en prioritering 
van de beleidsvoornemens 
 
Verdiepen & Verbinden wordt in het voorjaar van 2016 uitgewerkt in drie deelthema’s. Nu 
nog aangemerkt als X,Y en Z (met eerste werktitels erachter) 
 
Seizoen 2016-2017:  X ‘verborgen’ omgang 
    Over het verdiepen van relationele kennis van en de intieme omgang 
    met God in het geloof dat Hij zich als Eerste met mensen verbonden 
    heeft 
Seizoen 2017-2018:  Y dienen in liefde 
 Over werkelijk met elkaar verbonden zijn als lichaam van Christus 
 en groeien in onderlinge liefde en eenheid 
Seizoen 2018-2019:  Z getuigen van hoop 
 Over het gehoor geven aan de roeping om in woord en daad getuige  
 zijn van  onze Heere en Heiland op een relationele manier 
 
Deze thema’s zullen ook jaarthema’s worden, zodat op allerlei plekken in de gemeente over 
deze thema’s wordt nagedacht en verdieping plaats kan vinden. 
Het werkt versterkend als, naast de inhoudelijke investering in de gemeente, de kerkenraad 
in dat seizoen ook de voornemens die te maken hebben met het aspect behandelt. Uiteraard 
zijn niet alle voornemens zo te rubriceren en speelt urgentie ook een rol. In de 
prioriteitsstelling hieronder zijn de voornemens van het beleidsplan wel zoveel mogelijk 
logisch geplaatst. 
 

Seizoen 2016-2017 
X (accent op biddende/vierende en lerende gemeente) 

 
Besluiten te nemen in de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1617-01 Er zal een vervolg gegeven worden aan de in 2009 gestarte 
bezinning op de eredienst. De toen opgestelde checklist van 
deze bezinning is daarbij uitgangspunt. 
Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan hoe kinderen, 
jongeren en ouderen sterker betrokken kunnen worden bij de 
eredienst en het begrijpen van het evangelie 
De kerkenraad denkt na hoe kinderen optimaal bij de eredienst 
kunnen worden betrokken. 

2.1 
4.1 

WG Sep16  

1617-02 De kerkenraad gaat zich nader bezinnen op de te zingen 
psalmen, gezangen en liederen in de dienst na het verschijnen 
van de bundel ‘Weerklank’  waaraan door de commissie Schroten 
wordt gewerkt en die in het voorjaar van 2016 verschijnt. 

2.1.1 WG Sep16  

1617-03 Er wordt in de komende beleidsperiode aandacht geschonken 
aan het stimuleren van het leren van liederen en psalmen door 
de kinderen van de gemeente 

2.1.1 JO Apr17  

1617-04 De kerkenraad bezint zich op de mogelijkheid van een moment 
van bezinning voor de gemeente in de week voorafgaand aan de 
zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend. 

2.2.2 WG Jan17  

1617-05 De kerkenraad gaat zich de komende beleidsperiode bezinnen 
op hoe ouders en kinderen meer te betrekken zijn bij de 
bediening van de Heilige Doop. Hierbij kan doopcatechese een 
rol vervullen. 

2.2.3 Pr 
JO 

Apr17  

1617-06 De kerkenraad zal zich bezinnen op de pastorale zorg voor 
mensen die persoonlijk te maken hebben met een andere 
geaardheid dan de heteroseksuele. 

3.1 WG 
Pr 
JO 

Apr16  
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1617-07 Het College van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende 
ruimte beschikbaar is voor kerkgang/samenkomsten en gaat zich, 
in overleg met en in samenwerking met de kerkenraad, bezinnen 
op de wenselijkheid en de mogelijkheid het kerkgebouw aan de 
Kerksingel uit te breiden en/of andere alternatieven te 
onderzoeken. In dit proces rekening houdend met wie we als 
christelijke gemeente in de toekomst willen zijn (zie vooral: 
vierende en biddende gemeente en missionaire gemeente) en 
met de eerder gedane onderzoeken. 

7.1 KR reeds  

 
 
Acties voor diverse organen van de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1718-08 De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Het is daarom 
belangrijk dat besluiten en de achterliggende redenen op elk 
gebied op een begrijpelijke wijze naar de gemeente wordt 
gecommuniceerd, met inachtneming van de noodzakelijke 
geheimhouding. 

1.2.3 Scr 
KR 
D 
JR 
EC 

Jan18  

1617-09 De kerkenraad wil investeren in haar eigen toerusting en beziet 
welke vormen daarbij mogelijk zijn. Een keer per jaar wil de 
kerkenraad een preekbespreking houden om te reflecteren op de 
erediensten en de prediking, de predikanten feedback te geven 
en zelf te groeien in geestelijk verstaan van het Evangelie. 

1.2.7 Mo Sep16  

1617-10 Aandacht in de voorbede voor basisscholen en voortgezet 
onderwijs in het bijzonder tijdens doopdiensten en belangrijke 
momenten in het schooljaar. 

1.3.4 Scr 
Pr 

Jun16  

1617-11 In de komende tijd wordt er als jongeren een nieuwe koffiegroep 
vormen (rond 11-12 jaar) even contact gelegd met gezinnen die 
daarbij betrokken zijn om te voorkomen dat eventueel jongeren 
worden buitengesloten. 

4.1.3.2 JO Jun16  

1617-12 In de eredienst wordt het gewone leven concreet verbonden met 
God. Daarnaast wordt er gezocht naar meer mogelijkheden van 
participatie van jongeren en ouderen in/rond de eredienst. 

2.1 Pr 
JO 
.. 

Jan17  

1617-13 In de komende beleidsperiode zal een proef worden gedaan met 
het ontwikkelen en verstrekken van een kerkwerkboekje om 
kinderen en ouders actief bij inhoud van de eredienst te 
betrekken. Maandelijks zal voor de kinderen van 6-12 jaar een 
kerkwerkboekje verschijnen. Dit zal worden afgestemd met de 
predikant die in de betreffende dienst voorgaat. Het eenvoudige 
kerkwerkboekje wordt onder eindverantwoordelijkheid van de 
jeugdouderlingen, door een paar gemeenteleden gemaakt. 

2.1.1 JO reeds  

1617-14 Aan ouders en de overige gemeenteleden wordt in de komende 
tijd duidelijk gemaakt dat de twee vormen van jeugdwerk (leren 
en oefenen) beide belangrijk zijn en commitment van hen vraagt. 

4.1.2.1 JO reeds  

1617-15 In de komende tijd wordt nagedacht wat de kerk kan betekenen 
voor jongeren in de leeftijd van 20 jaar en ouder. 

4.1.3.1 JO reeds  

1617-16 De kerkenraad wil werken aan een goede toerusting van de 
leiders van de kringen. Zodat het onderlinge gesprek tot z’n recht 
blijft komen en er steeds openheid is om met elkaar te leren en 
daarin de werkelijkheid van alle dag te betrekken. 

4.2.3 WG Apr17  

1617-17 Er zal gekeken worden hoe het delen van informatie en kennis in 
onze gemeente zo goed mogelijk kan plaatsvinden om te 
gemeente inhoudelijk te laten groeien. 

4.3.2 WG Apr17  

1617-18 Het college zal zoveel mogelijk taken delegeren naar 
gemeenteleden die een bepaalde vaardigheid of specialisme 
hebben. Hiermee wil de diaconie ook voldoen aan de kerkorde, 
ordinantie 11 artikel 3 lid 3: 'Het college van diakenen draagt er 
zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één 
hand zijn.' 

6.1.3 Dia Reeds  
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1617-19 Investeren in de bestaande vrijwilligers. De groep mensen die 
vanuit onze gemeente betrokken zijn bij praktische hulp aan de 
naaste is groot. De diaconie wil bewust investeren in aandacht 
voor en  bemoediging en toerusting van deze vrijwilligers. 

6.2 Dia Sep16  

1617-20 Steunen van hulpverlening voor groepen die minder in beeld zijn. 
De diaconie ziet dat er grote bereidheid tot het geven van geld is 
wanneer er een ramp plaats vindt. Het is goed om de nood in de 
communicatie en voorbede van de gemeente een belangrijke 
plaats te geven. De vraag is of de diaconie vervolgens dan ook 
nog voor dit project moet collecteren. In de komende jaren denkt 
de diaconie na over een efficiënte besteding van gelden, juist ook 
voor groepen die nauwelijks in beeld zijn en zet de consequenties 
op een rij. 

6.8.1 Dia Jan17  

1617-21 Het college zal werken aan een sluitende begroting voor de 
komende jaren, zodat er niet ingeteerd zal worden op het 
vermogen en zorgt voor een goede communicatie met de 
gemeente daarover. 

7.1 KR Sep16  

1617-22 Voor deze beleidsperiode twee full-time predikantsplaatsen in 
onze gemeente houden, gezien de hoeveelheid werk wat nu 
onder de verantwoordelijkheid van de predikanten valt. 

7.1 KR Sep16  

1617-23 In de komende jaren willen we de communicatie in onze 
gemeente verbeteren en zo nodig praktische training verschaffen. 
Hierbij zal de website een belangrijk middel zijn maar ook andere 
vormen van communicatie kunnen worden ingezet (o.a. sociale 
media). Daarbij zal ook onderzoek worden gedaan om meer 
digitaal te communiceren met de gemeente. 

8.1 WG Jan17  

1617-24 De kerkbode kan ook een krachtig middel zijn in het bereiken van 
mensen in onze burgerlijke gemeente met het Evangelie. In de 
komende tijd wordt onderzocht of een bredere verspreiding van 
onze kerkbode mogelijk is. 

8.2 WG Jan17  

1617-25 De kerkenraad neemt zich voor de website te verbeteren en te 
onderhouden met actuele informatie 

8.3 WG Jan17  

 
 
 

Seizoen 2017-2018 
Y (accent op zorgende of pastorale gemeente) 

 
Besluiten te nemen in de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1718-01 De kerkenraad zal zich in de komende beleidsperiode bezinnen 
op de gewoonte dat de ambtsdragersverkiezingen in onze 
gemeente plaatsvinden door middel van stembusverkiezing. 
Toelichting: Met een lidmatenvergadering waarin de 
ambtsdragers worden verkozen blijft men dichter bij de 
verkiezing zoals die wordt beschreven in Handelingen 6. Ook 
krijgt de communicatie van de kerkenraad met de lidmaten van 
de gemeente dan weer de plaats die het behoort te hebben. 

1.2.6 Scr Okt17  

1718-02 In de komende beleidsperiode denkt de kerkenraad na over het 
betrekken van (meerdere) gemeenteleden bij het welkom heten 
in de kerk. 

2.1 Scr Nov17  

1718-03 De kerkenraad gaat zich bezinnen op alle vormen van pastorale 
zorg om te komen tot betere pastorale aandacht waarbij de 
verschillende vormen en leeftijdsgroepen worden meegenomen. 
Deze bezinning houdt rekening met het geheel van het 
takenpakket van predikanten en de andere ambtsdragers. 

3.1 WG 
Cons 

Sep17  

1718-04 De kerkenraad wil zich bezinnen op de kerkelijke betrokkenheid 
bij rouw, overlijden en uitvaart van overledenen. De uitkomst van 

3.1.8 Scr Apr18  
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deze bezinning zal worden vastgelegd in een beleidsnotitie. 

1718-05 De kerkenraad start in 2015 een pilot met het aanbieden van 
huwelijkscatechese door oudere stellen uit de gemeente, 
voorafgaande aan de kerkelijke huwelijksbevestiging. Na de pilot 
wordt er geëvalueerd. 

3.1.9  reeds  

1718-06 In de komende jaren zal gezocht worden naar nieuwe vormen 
om (jonge) opvoeders te bereiken en te helpen. Belangrijk is dat 
de opvoeders meer betrokken worden bij het werk dat er in de 
gemeente/jeugdwerk gebeurt. 

4.1 Scr 
JO 

Jan18  

 
 
Acties voor diverse organen van de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1718-08 De kerkenraad streeft naar een zodanige structuur in het rooster 
van aftreden dat niet meer dan een derde deel van de zittende 
kerkenraadsleden in hetzelfde jaar aftredend is. 

1.2.6 Scr Sep17  

1718-09 In al het jeugdwerk zal oog moeten zijn voor de diversiteit aan 
jongeren (ook de doeners) en dus wordt nagedacht over 
passende activiteiten voor hen. 

4.1 JO Sep17  

1718-10 Er worden in de komende jaren steeds gewerkt aan 
intergeneratieve ontmoetingen in de gemeente om jong en oud 
van elkaar te laten leren. 

4.1 JO Sep17  

1718-11 Jongeren krijgen in het jeugdwerk en de andere activiteiten van 
de gemeente ruimte om op hun manier hun talenten in te zetten 
en initiatieven te nemen. 

4.1 JO Jan18  

1718-12 Sterkere communicatie voor betrokkenheid. De diaconie wil de 
gemeenteleden steeds bewust houden van hun diaconale 
roeping en inzicht geven in de levensomstandigheden van 
mensen die kwetsbaar zijn. Door middel van goede 
communicatie (o.a. over de diverse projecten en collectedoelen) 
wil de diaconie in de komende periode de betrokkenheid van de 
gemeente bij deze projecten en doelen versterken. Hierbij 
worden vooral de kerkbode en de website van onze kerkelijke 
gemeente ingezet. 
Daarnaast willen we via de kerkdiensten en het gemeentewerk 
meer aandacht schenken aan het werelddiaconaat. Gedacht kan 
worden aan kerkdiensten die toegespitst zijn op onze diaconale 
verantwoordelijkheden, het bespreken van thema’s tijdens de 
catechisatie en het organiseren van een (deel)programma voor 
een gemeenteavond waar een projectwerker iets vertelt over 
zijn/haar ervaringen. 

6.6 Dia Sep17  

1718-13 Inschakelen van zorgmakelaars. De diaconie ziet het in de 
komende jaren als belangrijk dat mensen allereerst geholpen 
worden bij het formuleren en adresseren van hun hulpvraag. 
Waarbij ze de schaamte om hulp te vragen voorbij zijn, weten 
welke hulp hen geboden kan worden en volwaardig 
gesprekspartner zijn voor de burgerlijke gemeente en 
hulpverlenende instanties. In de gemeente gaat de diaconie op 
zoek naar vrijwilligers die de diaconie kunnen helpen als 
‘zorgmakelaar’. Zij zijn dan beschikbaar om mensen met 
hulpvragen een stap verder te helpen in het woud van de zorg. Zij 
kunnen dan ook afwegen of de christelijke gemeente extra hulp 
moet bieden. 

6.2.1 Dia Nov17  

1718-14 Uit de meerjarenbegroting blijkt dat bij ongewijzigd financieel 
beleid de komende jaren negatieve exploitatieresultaten zullen 
worden gerealiseerd. Dat kan op termijn de tweede 
predikantsplaats in gevaar brengen. De gemeente is zich hiervan 
onvoldoende bewust. Het College van Kerkrentmeesters neemt 
zich voor deze trend in deze beleidsperiode om te buigen. Het 
College van Kerkrentmeesters maakt daartoe een analyse van de 

7.1 KR Sep17  
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eigen organisatiestructuur, met name op het terrein van de 
financiën, de geldwerving en de communicatie met de 
gemeenteleden en beziet de mogelijkheden om meer deskundige 
leden bij haar werk te betrekken en onder te brengen in 
Commissies van Bijstand. 

1718-15 In de komende jaren wordt geëxperimenteerd met het aanboren 
van andere financiële bronnen door meer doelgroepgericht en de 
noodzaak explicieter te communiceren tijdens de actie 
Kerkbalans en de actie breder te gebruiken. 

7.3.1 KR Sep17  

1718-16 De kerkrentmeesters willen door open communicatie duidelijk 
maken hoeveel geld er nodig is. 

7.3.2 KR Sep17  

1718-17 Het orgel is in de komende jaren toe aan restauratie of 
vervanging. De kerkrentmeesters ontwikkelen hiervoor plannen 
en aanbevelingen. 

7.5.1.2 KR Sep17  

1718-18 De kerkenraad houdt aandacht voor de structurele inzet van 
vrijwilligers in allerlei vormen van gemeentewerk. Vooral het 
aansturen, begeleiden en coördineren van het vrijwilligerswerk 
alsmede het bewaken van de continuïteit zal in de komende 
beleidsperiode de nodige aandacht krijgen. Daarbij wordt elke 
vorm van vrijwilligerswerk in onze gemeente gekoppeld aan een 
persoon in de kerkenraad die hoofdelijk eindverantwoordelijk is 
voor de toerusting en begeleiding van de vrijwilligers en 
communicatie en afstemming van het werk. 

7.5.2 Scr Sep17  

1718-19 De kerkrentmeesters zullen de kwaliteiten van de mensen in de 
gemeente zoveel mogelijk inzetten ten gunste van de 
beleidsvoornemens, de benodigde middelen en de taken van het 
college zelf. 

7.5.2 KR Sep17  

1718-20 De kerkenraad stimuleert de nieuwe lidmaten om zich in een bij 
hen passende taak te bekwamen en zich in te zetten. Tijdens de 
belijdeniscatechese wordt hier aandacht aan geschonken. 

7.5.2 Pr reeds  

 
 
 

Seizoen 2018-2019 
Z (accent op getuigende en dienende gemeente)  

 
Besluiten te nemen in de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1819-01 De kerkenraad blijft zich in samenspraak met de gereformeerde 
kerk beraden op grotere betrokkenheid bij de christelijke 
basisschool De Ark. Toelichting: Gedacht kan worden aan 
intensivering van de samenwerking rondom de invulling van de 
bid- en dankdagen en de betrokkenheid van de jeugd daarbij. Zo 
zou de samenkomst op bid- en dankdag het karakter van een 
officiële dienst kunnen krijgen. Ook kan de mogelijkheid worden 
bezien voor de invoering van een zogenaamde scholenzondag 
waarbij in de week een centraal thema aan de orde wordt gesteld 
op school, dat de zondag erna in de beide kerken wordt 
uitgewerkt. 

1.3.4 JO Nov18  

 
 
Acties voor diverse organen van de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1819-02 De gemeenteleden worden op verschillende momenten en op 
verschillende manieren bewust gemaakt van de overvloed die in 
Jezus Christus geschonken is en worden gestimuleerd tot 
afhankelijk discipelschap. Alleen vanuit een levende relatie met 
de opgestane Heere en het bewustzijn Christus nodig te hebben 

5.1.1 EC Sep18  
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als Verlosser, is uitdelen van die overvloed mogelijk. 
Hierbij helpen we gemeenteleden bewust te zijn van hun 
netwerken en helpen hen praktisch het getuigende leven handen 
en voeten te geven. Hierbij ligt de nadruk op beschikbaar willen 
zijn en de ander werkelijk zien én op het kunnen verwoorden van 
wat we geloven. Uiteraard ligt hier een belangrijke verbinding met 
het diaconale werk van de gemeente (hoofdstuk 6). 

1819-03 Gemeenteleden worden op verschillende manieren gestimuleerd 
om concrete verhalen uit onze eigen gemeente of uit de 
wereldwijde kerk over Gods werk door te geven. Verhalen 
waaruit blijkt dat God leeft en Zijn Koninkrijk bouwt. Hierdoor 
ontstaat meer inhoudelijke betrokkenheid van de gemeente op 
het werk in de wereldwijde kerk (ook in Nederland). 

5.1.1 EC Jan19  

1819-04 Er worden concrete activiteiten georganiseerd die dienstbaar zijn 
aan het getuigen op een natuurlijke manier en het discipelschap 
van elk gemeentelid. Activiteiten die de mogelijkheid bieden voor 
een vervolg. 

5.1.2 EC Sep18  

1819-05 Er wordt gekeken waar het bestaande werk in de gemeente 
mogelijk ook meer missionaire betekenis kan krijgen. 

5.1.2 EC Nov18  

1819-06 Er wordt gewerkt aan een heldere en open communicatie binnen 
onze kerkelijke gemeente en vanuit de gemeente naar buiten. 

5.1.2 Scr 
EC 
Dia 

Sep18  

1819-07 De gemeente als diaken. 
We zien in onze gemeente een verlangen om anderen te helpen 
en gemeenteleden tonen grote betrokkenheid op onze naasten. 
Dit niet in de laatste plaats bij onze jongeren. We willen daarom 
zoveel mogelijk diaconaal werk in de gemeente zelf neerleggen. 
Gemeenteleden werken dan onder de verantwoordelijkheid van 
de diaconie en rapporteren hun werk. Hierbij zullen zij gehouden 
zijn aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie. 

6.2 Dia Reeds  

1819-08 Het bezoekwerk vindt plaats vanuit het hart van de christelijke 
gemeente. Het is daarom wellicht gewenst na te denken over het 
onder de aandacht brengen van het bestaan van Omzien naar 
elkaar bij diverse vormen van professionele hulp en/of WMO. 
Gedacht wordt aan het bezoeken van vluchtelingen die in het 
dorp een huis toegewezen hebben gekregen en gebroken 
gezinnen. 

6.4.1 Dia Nov18  

1819-09 Sterkere communicatie voor betrokkenheid. De diaconie wil de 
gemeenteleden steeds bewust houden van hun diaconale 
roeping en inzicht geven in de levensomstandigheden van 
mensen die kwetsbaar zijn. Door middel van goede 
communicatie (o.a. over de diverse projecten en collectedoelen) 
wil de diaconie in de komende periode de betrokkenheid van de 
gemeente bij deze projecten en doelen versterken. Hierbij 
worden vooral de kerkbode en de website van onze kerkelijke 
gemeente ingezet. 
Daarnaast willen we via de kerkdiensten en het gemeentewerk 
meer aandacht schenken aan het werelddiaconaat. Gedacht kan 
worden aan kerkdiensten die toegespitst zijn op onze diaconale 
verantwoordelijkheden, het bespreken van thema’s tijdens de 
catechisatie en het organiseren van een (deel)programma voor 
een gemeenteavond waar een projectwerker iets vertelt over 
zijn/haar ervaringen. 

6.6 Dia Sep17  

 
 

Seizoen 2019-2020 
… 
 
Besluiten te nemen in de kerkenraad 
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Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1920-01 In deze beleidsperiode doet de kerkenraad een bezinning welke 
ontwikkelingen we in de komende jaren verwachten en wat dat 
op grond van de Bijbel van onze gemeente vraagt. 

1.1.2 VZ Sep20  

      

 
 
Acties voor diverse organen van de kerkenraad 

Nr. Voornemen § BP Wie Start Af 

1920-..      

 


