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1. INLEIDING 
 
“De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een 
beleidsplan op”. Zo begint ordinantie 4, artikel 8, vijfde lid, van de 
kerkorde. Voor u ligt het beleidsplan zoals dit in de 
kerkenraadsvergadering van 8 maart 2022 is vastgesteld.  
 
We bedoelen met dit beknopte beleidsplan aan te geven hoe we de 
komende vier jaar te werk willen gaan om, met het oog op de gehele 
gemeente, te kunnen beantwoorden aan de Bijbelse opdracht van het 
gemeente zijn. 
 
Dit plan wordt gebruikt als werkdocument voor de kerkenraad, waarbij 
zijde gemeente zal meenemen in de verdere uitwerking en invulling 
daarvan. Het beleidsplan is voor vier jaar vastgesteld, waarbij de 
kerkorde aangeeft dat jaarlijks moet worden bekeken of het plan 
bijstelling behoeft. Een beleidsplan bedoelt dan ook niet het leven van 
de gemeente vast te leggen binnen een onwrikbaar kader. 
 
Naast dit document hanteert de kerkenraad ook een beleidsmap, 
waarin tal van praktische afspraken en beleidsuitspraken zijn 
vastgelegd. Het is een kwestie van tijd voordat ook deze map zal zijn 
geactualiseerd.  
 
 
Assessor,   Scriba, 
 
 
 
J. de Bruijn   H. van Dam 
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2. WIE WE ZIJN 
 
Hart van de gemeente 
De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een 
samenleving van broeders en zusters in Christus, midden in ons dorp. 
Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, hebben we een plaatselijke 
regeling en is er een kerkgebouw, maar daarmee heb je de kern niet 
te pakken.  
 
Dat blijkt ook wel uit hoe het begonnen is, 2000 jaar geleden. Niet als 
een organisatie, met gemeenteavonden over de financiën en de 
stoffelijke zaken, maar, zoals het zo mooi staat in die tekst over de 
eerste gemeente, Handelingen 2:42: ‘En zij…’ de leerlingen van Jezus 
Christus dus ‘…volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap van het brood en in de gebeden.’ Die tekst voert ons 
terug naar het begin. En naar het ‘hart van de gemeente’. Wie daar 
oog en oor voor heeft, zal als vanzelf ook ‘hart voor de gemeente’ 
hebben. Het haalt de kerk immers onder het stof van de gewoonte 
tevoorschijn.  
 
Leren, leven en getuigen 
Wat is het een zegen om dichtbij huis een plaats te hebben, waar we 
het geloof in vrijheid kunnen beleven en belijden. Een plaats waar God 
ons wil ontmoeten in Woord en Sacrament. Een plaats om samen te 
komen om te leren en te vieren. Een plaats waar het geloof wordt 
gewekt, gevoed en verrijkt door de uitleg van het Woord, door samen 
te zingen en te bidden.  
Naast de erediensten op zondag, zijn er tal van bijeenkomsten zoals 
catechese, clubs,  zondagsschool, verenigingen en kringen. We 
oefenen ons daar in het luisteren naar de Bijbel, omdat we geloven dat 
God daarin tot ons spreekt.  
Allen die door een persoonlijk geloof aan Christus zijn verbonden, zijn 
in onderlinge liefde eveneens aan elkaar verbonden. In de gemeente 
horen de verticale en de horizontale lijn bij elkaar en zijn ze sterk op 
elkaar betrokken. ‘Wij zijn allen door één Geest tot één lichaam 
gedoopt’, schrijft Paulus in 1 Korinthe 12:13. We zijn aan elkaar 



 

5 
 

gegeven en weten ons geroepen tot liefde en dienst aan elkaar. We 
verlangen een gemeente te zijn waarvan de leden op elkaar betrokken 
zijn in de vreugde en zorgen van het leven.  
We hechten aan de eenheid van de gemeente. Dit betekent niet dat 
elk gemeentelid hetzelfde moet gaan denken, voelen of doen, maar 
dat gemeenteleden zich met alle onderlinge verscheidenheid één 
weten in Christus.  
Als gemeente weten we ons in woorden en daden missionair en 
diaconaal betrokken, zowel op onze directe omgeving als wereldwijd. 
Christus noemt Zijn gemeente het zout en het licht van de wereld. 
Wanneer is zij dat? Als zij het licht van Christus verspreidt. Als de 
gemeente opvalt in de wereld doordat zij meer doet dan het gewone. 
Als zij ín de wereld niet ván de wereld is.  
 
Niet op onszelf 
In dat alles staan we – als Hervormde Gemeente binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland – niet op onszelf, maar staan we in de 
rijke traditie van de Reformatie, zoals verwoord in de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. In de lijn van de kerk van alle eeuwen willen 
deze ons telkens weer terugbrengen bij de Bijbel, die de basis vormt 
van al het werk door en binnen de gemeente.  
 

Daarbij maken we deel uit van de 
‘algemene christelijke kerk’, de 
wereldwijde, veelzijdige gemeenschap 
van allen die de verschijning van de 
Heere Jezus Christus hebben lief 
gekregen. Door Hem mogen we als kerk 
delen in de aan Israël geschonken 
verwachting.  
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3. KERNNOTIES 
 
In lijn met het beleidsplan van de vorige vier jaar willen we ons ook in 
de komende 4 jaar richten op drie kernnoties van het leven van de 
gemeente. Om vandaar uit onze plannen voor de komende jaren te 
doordenken. Het gaat dan om: 

o Verdieping 
o Omzien naar elkaar 
o Tot zegen zijn voor het dorp 

Uiteraard zit er iets kunstmatigs in dit uiteenleggen van diverse 
facetten en aspecten. Alles hangt immers met alles samen. Het heeft 
iets van het ontleden van een bloem (stamper, meeldraden, stengel, 
wortels, enz.), terwijl deze toch juist als ongeschonden geheel op haar 
mooist is. Daarom zijn we hierboven ook begonnen om naar de bloem 
als geheel te kijken. 
 
Geen willekeurige volgorde 
De volgorde van de aspecten die hieronder de revue passeren, is niet 
willekeurig. Om misverstanden te voorkomen: met deze volgorde is 
niet bedoeld dat de taak van de kerk in de wereld van minder belang 
zou zijn of geen prioriteit zou hebben. Het is geen chronologische 
volgorde, maar een theologische volgorde.  
Het dienen van de kerk in de wereld komt óp uit het je zelf laten 
dienen door Christus. Denk aan het bezoek van de Heere Jezus aan 
Maria, Martha en Lazarus. In Bethanië prijst Jezus Maria nadrukkelijk, 
terwijl Hij Martha tot de orde roept (Lukas 10:38 - 42). De zorgende en 
dienende Martha bedoelt het met al haar bedrijvigheid ongetwijfeld 
heel goed. Toch maakt Maria, die aan de voeten van de Heiland zijn 
woorden indrinkt, op dat moment de enige goede keuze. Zij kiest het 
ene nodige dat niet meer van haar weggenomen wordt. 
Met andere woorden: de gemeente kan haar missie slechts volbrengen 
wanneer ze voortdurend zelf leeft in toewijding aan haar Heere. 
Vandaar dat we de verdieping voorop hebben geplaatst.  
Over de volgorde van de andere twee aspecten zou je van mening 
kunnen verschillen. Wat plaatsen we voorop? De opdracht in de 
wereld, in ons dorp, of meer (maar zeker niet uitsluitend!) het naar 
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binnen gerichte aspect van het omzien naar elkaar. Voor beide 
beweringen valt wat te zeggen. Het leren denken van buiten naar 
binnen en vice versa. Echter: eerst horen, dan dienen.  
 
Opzet en inhoud 
Hieronder volgt een uitwerking per kernnotie. In algemene zin willen 
we bij keuzes die we maken en activiteiten die we ondernemen ons 
laten leiden door het verder komen met betrekking tot deze drie 
aspecten/thema’s. Daarbij zoeken we naar balans: wat doen we voor 
onszelf en waarmee beogen we de ander in brede zin?  
Omdat we bij de voortgang van al het gemeentewerk ook afhankelijk 
zijn van financiële middelen, sluiten we dit beleidsplan af met de 
paragraaf ‘Financiën en Beheer’. 
 
Tot slot 
Wij beseffen dat de kerk en de gemeente niet 
bestaat dankzij (onze) menselijke 
krachtsinspanning, regels en beleidsplannen. De 
kerk bestaat immers dankzij de Drie-enige God. 
Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen zijn bouwers eraan (Psalm 127: 1). 
Laten we als ambtsdragers en gemeenteleden in 
afhankelijkheid van die grote Bouwmeester onze 
plaats innemen.  
Het is onze wens dat de uitwerking van dit 
beleidsplan zal mogen zijn tot eer van God, tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van 
ons dorp. 
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4. VERDIEPING  
 
Achtergrond 
De verdieping vindt niet alleen, maar wel zeer duidelijk in de 
erediensten plaats. Het is dan ook belangrijk dat we als gemeente 
inzicht hebben in de rijkdom en het wezen van de eredienst als het 
hart van de gemeente. Daar worden immers de meeste 
gemeenteleden bereikt.  
 
De eerste volgelingen van Jezus heetten 
discipelen (leerlingen) en zo is nog steeds 
elke gelovige een leerling en wel levenslang. 
Hierbij denken we aan persoonlijk leren, in 
de stille tijd met God of de ‘verborgen 
omgang’. Daarnaast hebben we ook elkaar 
nodig: in het gemeenschappelijk leren. 
Daarbij gaat het niet om alleen puur theoretische kennis, maar om 
toepassingsgerichte, praktische kennis. Leren heeft niet alleen met de 
hersenen te maken, maar evenzeer met het hart en dan ook met 
handen en voeten, met de wil en het gevoel.  
Dat de gemeente van Christus ‘samenschoolt’ rondom het Woord is in 
onze tijd niet vanzelfsprekend. De interesse om zich te verdiepen in de 
geloofsleer lijkt steeds minder te worden, de hectiek van onze 
samenleving (werk, gezin, social media, amusement) leidt tot minder 
aandacht voor het Woord. Het is ons verlangen dat we persoonlijk en 
gemeenschappelijk groeien in de kennis van het Woord en in het 
kennen van Hem die tot ons spreekt.  
  
Uit het bovenstaande vloeit de investering in geloofsopvoeding/ 
jongere generaties voort. Het is al gezegd dat we in de gemeente 
van Christus levenslang leren. Het is nodig om hier in de gezinnen al 
jong mee te beginnen. Al etende komt de honger…  
De Bijbel legt extra accent op het leren van kinderen en jongeren. 
Spreuken 22:6 bevat een opdracht met een bijzondere belofte: ‘Oefen 
de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden 
is, zal hij daarvan niet afwijken.’ Er wordt hier in het Hebreeuws een 
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woord gebruikt (chanak) dat je kunt vertalen met ‘inwijden’, ‘inleiden 
in het geheim’, ‘iemand bij de hand nemen en zo samen op zoektocht 
gaan’. Dat is dus een ontmoetingsgebeuren waarin ouders en 
kinderen, ouderen en jongeren (dus tussen de generaties!) hand in 
hand gaan in het zoeken van Gods aangezicht. 
We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit 
onderwijs allereerst in de gezinnen plaatsvindt. De kerk kan nooit 
goedmaken wat thuis wordt verzuimd. Daarom is telkens weer 
toerusting nodig ten aanzien van de geloofsopvoeding thuis. Daarbij 
kunnen ouders in de gemeente elkaar helpen. Meer dan ooit is het 
nodig om hierin te investeren. We willen bereiken dat er in de 
gezinnen openlijker gesproken wordt over het christelijke geloof en de 
huisgodsdienst een prominentere plaats krijgt. 
‘Gemeenschap der heiligen’ krijgt zo praktisch en concreet gestalte ook 
tussen ouders, waarbij we onze vragen en vreugden, zorgen en 
verwachtingen met elkaar kunnen delen.  
 

 
 
Ook is het belangrijk om oog te houden voor de samenhang tussen 
de leermomenten in de gemeente. Er wordt geleerd in de gezinnen, 
kerkdiensten, catechese, jeugdwerk, vormingswerk, verenigingen, 
Bijbelkringen en gesprekskringen.  
 
Als ambtsdragers zelf vinden we het ook belangrijk om te blijven 
groeien in inzicht, kennis en vaardigheden. Als kerkenraad bezig zijn 
met het Woord verdiept het persoonlijk geestelijk leven en ons 
werk in de gemeente. Ook de praktische toerusting voor het 
ambtelijk werk heeft onze aandacht. Dit krijgt vorm bij de 
kerkenraadsvergaderingen, in een jaarlijkse toerustingsavond en in het 
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lezen van artikelen. Maar ook deelname aan trainingen en 
bijeenkomsten (regionaal en landelijk) wordt gestimuleerd.  
 
Beleidsvoornemens voor de komende periode 
4.1 De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe de prediking zich 

verhoudt tot het geheel van het gemeentewerk. We zoeken naar 
manieren waarop gemeenteleden betrokken kunnen worden bij 
de voorbereiding en hoe initiatieven als een preekbespreking, 
prekenseries rondom een Bijbelboek of een thema uit de 
geloofsleer verbonden kunnen worden met het lezen uit de Bijbel 
thuis, enz.  

4.2 De kerkenraad bezint zich op de vormgeving en het karakter van 
de leerdiensten. 

4.3 De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe we gezinnen 
structureel kunnen toerusten met betrekking tot de 
geloofsopvoeding van hun kinderen. 
 

  
 

4.4 De kerkenraad acht het van belang dat ook buiten de zondagse 
erediensten de gemeente elkaar ontmoet rondom een open 
Bijbel (kringen, verenigingen, gemeenteavonden, …). Belangrijk 
hierbij is de toepassing van het Woord in ons leven en de 
pastorale zorg voor elkaar. De kerkenraad bezint zich erop hoe 
zij dit zo goed mogelijk kan faciliteren.   

4.5 Om een psalmen zingende gemeente te kunnen blijven, bezint 
de kerkenraad zich met de gemeente op de verstaanbaarheid 
van de Psalmberijming van 1773 en worden daarbij ook de 
Psalmberijmingen, zoals die in Weerklank zijn opgenomen, in 
ogenschouw genomen.   



 

11 
 

4.6 Nu we een aantal jaren gebruik maken van de liederenbundel 
Weerklank willen we het gebruik hiervan evalueren 

4.7 Als kerkenraad zullen we ieder seizoen invulling geven aan 
inhoudelijke verdieping binnen de kerkenraad en praktische 
toerusting voor het ambtelijk werk.  

4.8 De kerkenraad blijft zich met de gemeente bezinnen op de 
vormgeving van de eredienst. 

4.9 We bezinnen ons op de vraag of het goed zou zijn om in de 
dienst de gelegenheid te geven ‘het Onze Vader’ hardop mee te 
bidden, zoals op bid- en dankdagen als ook bij de viering van het 
Heilig Avondmaal. 

4.10 De kerkenraad bezint zich met de gemeente op de betekenis van 
begraven als christelijke vorm van lijkbezorging.  

4.11 Voor de voortgang van het gemeentewerk in de komende jaren 
is het belangrijk dat er steeds weer nieuwe mensen zijn die hun 
gaven inzetten en verantwoordelijkheid willen nemen. De 
kerkenraad wil daarom nagaan hoe ze meer invulling kan geven 
aan kadervorming binnen de gemeente.  
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5. OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Achtergrond 
Vanuit de ‘verdieping’, je zou ook kunnen spreken over de zorg voor de 
‘wortels’, richten we onze blik ook op het hebben van ‘aandacht voor 
elkaar’. We zijn immers aan elkaar gegeven en op elkaars weg 
gebracht. Gedoopt in de Naam van de Drie-enige God, geroepen tot 
het heil in Christus. Het avondmaalsformulier spreekt van vele 
graankorrels waaruit één brood gebakken wordt, vele druiven waaruit 
één wijn en drank voortkomt. Mooie beelden, maar hoe is de realiteit? 
Weten we van elkaars aanvechtingen en vreugde?  
 
Wanneer de gemeente als los zand aan elkaar hangt, houdt ze het niet 
bij het springtij van de secularisatie. Het is belangrijk om binnen de 
gemeente onderling te investeren in relaties. Er is veel gewonnen 
wanneer we elkaar binnen de gemeente opwekken en opzoeken. 
Wanneer we elkaar over de drempel helpen, wanneer we alert zijn op 
uitvallers, pastorale aandacht hebben voor elkaar. Zeker gezien de 
jaren 2020-2021 waar we vanwege de coronacrisis weinig als 
gemeente bij elkaar konden komen, is dit een belangrijk punt voor de 
huidige periode. 

 
In het pastoraat gaat het allereerst 
om de roeping van alle leden van 
de gemeente om in Christus’ naam 
naar elkaar om te zien. Kerkenraad 
en predikant hebben daarin een 
bijzondere verantwoordelijkheid, 
die mede bestaat uit het houden 
van opzicht over het 

leven van de gemeente en haar leden. Daarin zijn zij de gelovigen in 
hun specifieke omstandigheden met het Woord van God nabij. 
 
Grondgedachte bij het bovenstaande is dat iedere gelovige als 
schaap van de goede Herder zelf een kleine herder wordt. Een 
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ander bekend beeld is dat van het lichaam van Christus, zoals dat 
door Paulus onder meer in 1 Korinthe 12 wordt uitgewerkt. Als een lid 
denkt dat het net zo goed gemist kan worden, is dat een 
onderschatting van de eigen gave en betekenis in het geheel. Als een 
lid denkt andere leden niet nodig te hebben, is dat overschatting van 
zichzelf. Elk deel van het lichaam heeft zijn eigen waarde en 
functie. Juist door die verscheidenheid kan het lichaam goed 
functioneren.  
 
Daarbij zijn we als kerk een gemeenschap. Volharden in de 
gemeenschap is een onmiskenbare en onmisbare vrucht van de 
Geest, die de gemeente van Christus kenmerkt. Vanuit het er-met-
elkaar-zijn als de in Christus gegeven eenheid, is er het er-voor-elkaar-
zijn in de praktijk die uit die eenheid voortvloeit. Het centrale gebod is 
elkaar lief te hebben, wat vervolgens geconcretiseerd wordt in een 
veelheid van aanwijzingen en handreikingen, onder meer: vrede 
houden onder elkaar, eren van elkaar, opbouwen van elkaar, 
aanvaarden van elkaar, terechtwijzen en vermanen van elkaar, 
verdragen van elkaar, vriendelijk en barmhartig zijn jegens elkaar, 
leren van elkaar, najagen van het goede voor elkaar, belijden van 
zonden aan elkaar, bidden voor elkaar, gastvrij zijn jegens elkaar, enz.  
 
Beleidsvoornemens voor de komende periode 
5.1 De kerkenraad bezint zich op de wijze waarop we in de gemeente 

aandacht hebben voor elkaar en zoekt de gemeente toe te rusten 
in haar houding en beleving van het samen gemeente-zijn, waarbij 
het onderlinge pastoraat kan worden bevorderd.  

5.2 De kerkenraad acht het van belang dat ook buiten de zondagse 
erediensten de gemeente elkaar ontmoet rondom een open Bijbel 
(kringen, verenigingen, gemeenteavonden, …). Belangrijk hierbij is 
de toepassing van het Woord in ons leven en de pastorale zorg 
voor elkaar. De kerkenraad bezint zich erop hoe zij dit kan 
faciliteren.   

5.3 De kerkenraad onderzoekt wat de oorzaken zijn dat 
gemeenteleden langzaam maar zeker of plotseling het contact met 
de gemeente verliezen en bezint zich erop hoe we hiermee als 
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gemeente om moeten gaan. Wat kunnen we met elkaar doen om 
mensen die niet meer meedoen te laten beseffen dat we ze 
missen? 

5.4 De kerkenraad onderzoekt of en in welke mate het jeugdpastoraat 
(0-18 jaar) in de gemeente beter vormgegeven kan worden.  

5.5 De kerkenraad onderzoekt of en in welke mate de pastorale zorg 
voor bijvoorbeeld de leeftijdsgroep 25-50 jaar verbeterd kan 
worden en hoe dit dan vorm zou kunnen krijgen. (Hoe te denken 
over vormen als ‘straatoudsten’, ‘buddy-systeem’, ‘één op tien 
pastoraat’, enz.) 

5.6 De kerkenraad vraagt zich af of het goed zou zijn voor de 
zichtbaarheid/ het contact, dat er voorafgaand aan de dienst een 
kerkenraadslid bij de entree van de kerk aanwezig is. Ook zouden 
we een voorbedeboek onder de toren kunnen leggen, zodat 
voorafgaand aan de dienst gemeenteleden daar nog iets in kunnen 
schrijven voor de voorbede.  

5.7 De kerkenraad onderzoekt wat de gevolgen zijn van de 
coronacrisis voor de gemeente en zoekt naar mogelijkheden om 
de gemeenteleden te stimuleren hun plek in de kerk weer in te 
nemen. 
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6. TOT ZEGEN ZIJN VOOR HET DORP 
 
Achtergrond 
Naast de zorg voor de ‘gemeenschap met elkaar’ is er ook aandacht 
nodig voor de ‘gemeenschap met anderen’. Hoe is onze uitstraling naar 
buiten, naar de rest van het dorp toe? Het derde spoor voor de 
komende jaren, waar op de gemeenteavonden ook aandacht voor 
gevraagd is, is ‘geroepen om tot zegen te zijn voor het dorp’.   
 
Het kerkgebouw en ‘De Voorhof’ hebben een fysieke plaats in het dorp, 
maar er zou nog meer contact met de dorpsgenoten kunnen zijn. In 
het maatschappelijk leven komen gemeenteleden vanzelfsprekend 
niet-christelijke dorpsgenoten tegen. Dan blijkt dat er diversiteit is in 
de mate waarin gemeenteleden met hen over hun geloof praten.  
 
Een gemeente is missionair wanneer haar 
leden dat zijn. De gedachte daarachter is, dat 
missionair zijn niet alleen maar iets is van leden 
van de kerkenraad en/of leden van de  
evangelisatiecommissie, maar dat wij allen 
geroepen zijn om in daad en woord getuigen 
van Jezus te zijn. Het gaat niet om het 
behouden of terugwinnen van status.  De 
betekenis van de kerk in het dorp is dienstbaar-zijn aan het goede 
nieuws van Gods Koninkrijk voor iedereen die we ontmoeten.  
 
De diaconie geeft samen met de gemeente invulling aan dienstbaar-
zijn door onder andere betrokken te zijn bij Zegveld Zorgt en het werk 
van de NPV, oog te hebben voor de ontvangst van vluchtelingen in ons 
dorp en het ondersteunen van de Voedselbank.  
 
Zegveld Zorgt is in 2016 opgericht om inwoners hulp, zorg en 
ondersteuning te bieden en zo het welzijn te verhogen en hun 
zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom te vergroten. Zegveld Zorgt 
organiseert het aanbod van hulp en zorg, o.a. door aanspreekpunt te 
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zijn (via de dorpsconsulent), contact te leggen met 
vrijwilligersorganisaties en te verwijzen en/of te begeleiden naar 
professionele zorgaanbieders. De dorpsconsulent heeft ook een 
signaalfunctie voor het diaconaat en heeft, als daar aanleiding toe is, 
contact met de diaconie.  
De lokale afdeling van de NPV zorgt voor de inzet van vrijwilligers bij 
hulpaanvragen die hen bereiken vanuit het dorp. 
 
Beleidsvoornemens voor de komende periode 
6.1 De kerkenraad bezint zich op de wijze waarop de gemeente haar 

plaats in het dorp inneemt en daarin haar roeping verstaat en 
vervult. 

6.2 De kerkenraad hecht aan een goede samenwerking met de school 
met de Bijbel ‘Jorai’ en hoopt die waar mogelijk ook te verbreden, 
door bijvoorbeeld een jaarlijkse ‘gezin-school-kerk’-dienst. Juist 
door ons te richten op de kinderen, kunnen we ook hun ouders 
betrekken.  

6.3 De kerkenraad is zich bewust van de grote betekenis van het 
jeugdwerk, niet alleen voor de kinderen van de gemeente, maar 
ook voor het dorp in bredere zin. We willen daarom blijvend 
aandacht besteden aan de toerusting van de jeugdwerkers en 
positieve betrokkenheid op hen.  

6.4 De kerkenraad bezint zich op de wijze waarop we als gemeente 
naar buiten, o.a. via de (sociale) media, communiceren. 

6.5 De kerkenraad onderzoekt op welke wijze de contacten met de 
andere kerken in en rondom ons dorp kunnen worden verstevigd 
en verdiept. 

6.6 De kerkenraad bezint zich met de gemeente op de manier waarop 
we gestalte geven aan onze diaconale roeping. Hoe kan het goede 
wat er al is nog worden uitgebreid? 

6.7 In samenwerking met de evangelisatiecommissie onderzoekt de 
kerkenraad welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de 
laagdrempelige activiteiten, zoals de vrouwen koffieochtenden, de 
rommelmarkt, de Vakantie Bijbel Week,het jeugdwerk, walking 
dinner, koffie drinken na de dienst en de koffie dates. Te denken 
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valt bijvoorbeeld aan een maandelijks ‘mannenontbijt’, of een 
alternatief voor het voormalige jaarfeest.  
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7. FINANCIËN EN BEHEER 
 
Achtergrond 
Zowel de voortgang van het gemeenteleven als de uitwerking van 
eerder genoemde kernnoties zijn niet mogelijk als we daarvoor niet de 
financiële en ander middelen ter beschikking hebben. 
Heel belangrijk is daarin dat we als gemeente voor langere periode 
kunnen blijven beschikken over een eigen (fulltime) predikant. Ook de 
inzet van een pastoraal werker in de zorg voor onze ouderen, goede 
faciliteiten voor jeugd- en verenigingswerk, Bijbelkringen en missionair 
werk zijn nodig. Maar boven alles weten we, zoals ook in hoofdstuk 3 
al verwoord, ons afhankelijk van de zegen van de Heere God, zowel 
voor geestelijke als materiële zaken. 
 
Het College van Kerkrentmeesters streeft daarom naar het in stand 
houden van een fulltime predikantsplaats en pastorale ondersteuning, 
maakt werk van een open, toegankelijk en goed uitgerust kerkelijk 
centrum (tevens mortuarium), waar een ieder zich welkom voelt, en 
een goed onderhouden kerkgebouw dat nog generaties lang gebruikt 
kan worden. 
 
Beleidsvoornemens voor de komende periode 
Financiën 
7.1 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) streeft naar een jaarlijkse 

verhoging van de vrijwillige bijdrage door het inzetten van 
motiverende brieven en andere communicatiemiddelen. Deze 
verhoging van de vrijwillige bijdrage is nodig om jaarlijks 
voldoende middelen te hebben voor de predikantsplaats, het 
pastoraat, verenigingswerk, missionair werk en om te kunnen 
reserveren voor het onderhoud aan de kerk, ‘De Voorhof’ en de 
pastorie. 

7.2 Daarnaast is het beleid van het CvK gericht op het verhogen van 
de financiële buffer van de gemeente tot het noodzakelijke niveau 
van 80 tot 100% van de jaarlijkse begroting (huidige niveau is 
circa 50%). 
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Restauratie kerkgebouw  
7.3 Het voegwerk dienst als laatste restauratiewerk not uitgevoerd te 

worden. 
7.4 De herinrichting van het terrein rond de kerk zal worden opgepakt. 
7.5 In de financiering van deze maatregelen is reeds voorzien via het 

restauratiefonds en de extra beschikte subsidies. 
  
Begraafplaats  
7.6 Gelet op het aantal nog beschikbare graven willen we komen tot 

een uitbreiding van de begraafplaats. Het benodigde perceel 
hiervoor is reeds aangekocht en de vergunningen zijn inmiddels 
verleend en onherroepelijk. Mede met het oog op de financiering 
van de uitbreiding van de begraafplaats willen we onderzoeken of 
het niet beter is om de begraafplaats onder te brengen in een 
stichting. Indien dit het geval is, willen we dat in deze 
beleidsplanperiode effectueren. Zodra de financiering geregeld is, 
kan de uitbreiding aanbesteed worden. 

  
Publiciteit/communicatie  
7.7 De kerkenraad neemt zich voor om in de komende periode de 

website in samenhang met de Kerkbode door te ontwikkelen. 
Daarbij is het vormen van een bestand met e-mailadressen van 
belang, zodat de gemeente als geheel, maar ook specifieke 
groepen makkelijk bereikt kunnen worden.  

  
Meerjarenraming 
Mede in samenhang met bovenstaande beleidsvoornemens is een 
meerjarenraming gemaakt.  
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