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1 Mogelijkheden in trouwdienst
Voorwoord
Thans hebt u het beleidsplan 2014—2019 in handen. Dit plan zal de komende jaren richtinggevend
zijn voor bet beleid van de kerkenraad. Het is een gewijzigde versie van het plan dat in 2013
verscheen.
De kerkenraad
Maart 2014
‘Ziet nu is het de welaangename tijd, ziet nu is het de dag der zaligheid 2 Kor 6 vers 2

1. De gemeente
1.1 Grondslag
De hervormde gemeente van Achterberg is gemeente van Christus. Samen met de Kerk van alle
tijden en plaatsen (de catholica) vormt zij het lichaam van Christus op aarde. In de gemeente van
Christus staat het Woord van Christus centraal. De eredienst vormt het hart van het gemeenteleven.
De bediening van het Woord staat centraal in de eredienst. Christus is het centrum van het geloof van
de gemeente. In Hem ontvangen we de verzoening met de Vader door Zijn volmaakte offer op
Golgotha.
De Heilige Geest bewerkt het geloof in Christus. Hij geeft een persoonlijke band aan de Heere Jezus.
De Geest maakt dat het geloof een doorleefd geloof wordt. Hij vernieuwt mens en cultuur (heiliging)
We belijden ons geloof in gemeenschap met de gereformeerde belijdenisgeschriften. We zijn ons
dankbaar bewust van de historische geestelijke wortels van de gemeente. We mogen in het geloof
staan op de schouders van ons voorgeslacht.
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 Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de
vaderen. Zij acht zich alléén gebonden aan de bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie

Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels, en de catechismus van Luther voor zover die niet strijdig is met het woord
van God en voornoemde belijdenis geschriften. Zij voelt zich daarom niet gebonden aan de
onveranderde Augsburgse confessie, de Konkordie van Leuenberg en de theologische verklaring van
Barmen. Deze uitgangspunten kunnen onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of van de overheid.
Kerkenraad en gemeente hebben zich achter het convenant geplaatst zoals dat is opgesteld door de
classis Alblasserdam

1.2 Context
Achterberg (2500 inwoners) is één van de 3 kernen van de gemeente Rhenen .In het begin van de
vorige eeuw was Achterberg voor alles aangewezen op Rhenen, beide kernen grenzen vrijwel geheel
aan elkaar. In 1924 is evangelist van Viegen hier met zijn pionierswerk begonnen wat later uitgegroeid
is tot een preekplaats en daarna naar een zelfstandige gemeente.
Vanouds bestond de gemeente uit agrariërs, nieuwe ontwikkelingen hebben deze groep terug
gedrongen. Recentelijk is een hele nieuwbouwwijk aan het dorp toegevoegd van 120 huizen de
meesten worden bewoond door import. Het dorp kent een verenigingsleven. Er is één school de
Reformatorische basisschool. Voor verder onderwijs moet men uitwijken naar Kesteren of
Veenendaal.
In Achterberg staat naast het hervormde kerkgebouw nog een gebouw van de Oud-Ger Gemeente en
er is een gebouw van de Hersteld Hervormde kerk.

1.3 Profiel
De hervormde gemeente van Achterberg telt circa 350 leden, waarvan ongeveer
108 belijdende leden zijn, en 189 doopleden. De kerkdiensten worden ’s morgens bezocht door 70-80
kerkgangers en ’s avond plm 40.
De hervormde gemeente van Achterberg is voorheen aan te merken als confessioneel sterk neigend
naar de Gereformeerde Bond in de hervormde kerk, Ds Breugem kwam in 1961 als eerste
Gereformeerde Bonds predikant in Achterberg , Met de landelijke fusie van de Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk verloor zij 2/3 van de kerkgangers, waarna
de hervormde gemeente een doorstart maakte . De hervormde gemeente wil staan in de breedte van
de kerk en is te kwalificeren als klassiek gereformeerd.

1.4

Analyse van sterkten en zwakten

Ondanks de scheuring zijn er nog een redelijk aantal kinderen en jongeren in de gemeente, maar er
zijn ook zorgen om hen bij het Woord en bij de gemeente te houden in een tijd van verwereldlijking,
zodat ook zij door de prediking en de catechese tot Christus gebracht zullen worden, dat geeft ons
verantwoordelijkheid al berust die allereerst bij de ouders.
Door de scheuring verkeert de gemeente nog steeds in een opbouwfase, wat bemoeilijkt wordt door
de secularisatie die ook onze kleine gemeente niet voorbij gaat .

1.5 Visie
Het is het verlangen van de kerkenraad dat de gemeente zich bewust zal worden van haar taak om
het evangelie over te dragen aan een nieuwe generatie, zodat ook jonge mensen zullen aantreden om
de banier verder te dragen, daarom wil de kerkenraad ook geen star beleid voeren, maar ziet zij zich
wel voor de opdracht geplaatst om het geloofsleven naar gereformeerde belijdenis uit te dragen. Deze
opdracht wordt voor bet belangrijkste deel ingevuld op zondag. Op deze dagen wordt de gemeente tot
twee maal toe, in de prediking, opgeroepen tot geloof en bekering. Ook de catechese,
het verenigingsleven en kringwerk is gericht op bet toenemen in het geloof en de kennis van bet
Woord tot opbouw van de gemeente.
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2. Eredienst
Proloog
De eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. In gehoorzaamheid aan de roeping van God
komt de gemeente van Christus in de eredienst samen rond het geopende Woord. Door de bediening
van Woord en sacramenten wordt het geloof van de gemeente gewerkt en gesterkt. In
geloofsbelijdenis, gebeden, gezangen en gaven antwoordt de gemeente op het Woord van God.
Beleidskeuze 2014 – 2019
Aan de gemeente zal een predikant verbonden kunnen worden voor …….% Dit heeft gevolgen voor
het voorgaan van de eigen predikant in de erediensten. Met de gastpredikanten die zullen voorgaan
worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gemeente. Ook de avonddiensten
zullen zoveel mogelijk, in overleg met de gastpredikanten worden ingevuld als leerdiensten.

2.1 Prediking
De prediking van het Woord vormt het hart van de eredienst. Prediking van het Woord is prediking van
Christus, de gekruisigde, opgestane en ten hemel gevaren Heiland. Door het geloof in Hem ontvangt
de gemeente de verzoening met God en de heiliging van het leven. We hechten aan een heldere,
bestudeerde prediking naar Schrift en belijdenis. Naast een heldere uitleg hechten we ook aan een
praktische toepassing van het Woord naar het leven van alledag.
In de morgendienst wordt vrije stof gepreekt. De kerkenraad hecht eraan dat er tijdens de
ochtenddienst in de prediking en de gebeden aandacht voor de kinderen zal zijn. (zie § 5.2)
Wanneer de eigen predikant voorgaat, is de avonddienst in principe een leerdienst, waarin de
catechismus van Heidelberg of een ander gereformeerd belijdenisgeschrift aan de orde komt. De
leerdienst is voor de gemeente van belang om te verstaan wat zij gelooft en belijdt.
De diensten op 2e feestdagen zijn zangdiensten waarin aandacht is voor kinderen en jongeren, er
wordt dan ook een meditatie uitgesproken, het programma wordt ingevuld door een aantal
gemeenteleden.

2.2 Sacramenten
2.2.1 Doop
Regelmatig wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend. De doop is een instelling van God om
aan ons en onze kinderen Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de
gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
De doop is het teken en zegel van Gods genade en trouw aan zondaren. Daarom stemt de
kerkenraad in principe van harte in met iedere aanvraag tot de bediening van de doop. Slechts in het
uiterste geval wordt niet overgegaan tot dopen, namelijk indien beide ouders te kennen geven niet
bereid te zijn de verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding te dragen, die zij met hun ja-woord op
zich nemen. Wanneer één van beiden daartoe bereid is, zal wel tot doop worden overgegaan.
Voorafgaande aan iedere doopdienst vindt een doopgesprek plaats onder leiding van de predikant en
een ouderling. In dit gesprek wordt met de ouders persoonlijk gesproken over de doop en de daarmee
onlosmakelijk verbonden opdracht van de geloofsopvoeding. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van
het doopformulier. De ouders krijgen als herinnering een CD van de dienst en een doopkaart. Indien
de Heilige Doop bediend wordt aan volwassenen, doen deze daartoe allereerst belijdenis van het
geloof, nadat zij catechese gevolgd hebben.

2.2.2 Avondmaal
Vier keer per jaar wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. In de dienst daarvoor en
daarna vindt respectievelijk de voorbereiding op en de dankzegging voor de viering van het
avondmaal plaats. Wij belijden dat het avondmaal een instelling is van Jezus Christus. Tot het Heilig
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Avondmaal worden alleen de belijdende leden toegelaten. Deze bereiden zich in de weg van de
zelfbeproeving voor op de viering van dit sacrament. Hoewel het avondmaal alleen de belijdende
leden is voorbehouden, gaat dit sacrament de hele gemeente aan. Gods belofte van vergeving - in dit
sacrament uitgetekend en verzegeld - betreft de hele gemeente. Daarom zal er in de prediking rond
de bediening van het avondmaal ook aandacht zijn voor kinderen/jeugd en de andere niet-belijdende
leden van de gemeente met het doel dat ook zij gaan verlangen naar deelname aan de viering van het
avondmaal. De bediening van het Avondmaal beslaat meestal twee tafels, . Iedere tafel wordt
geopend met stil gebed en afgesloten met een korte Schriftlezing en een lofzang. De opbrengst van
de avondmaalsbekers is bestemd voor de vervolgde en in armoede levende broeders en zusters in
Christus.
Kerkgangers die te gast zijn in een avondmaalsdienst en belijdend lid van de kerk zijn, zijn ook
welkom aan de tafel van de Heere. De kerkenraad stelt het op prijs wanneer zij zich vooraf melden bij
de predikant of de kerkenraad of indien dit niet mogelijk is, achteraf. Dat gemeenteleden geen
belijdenis gedaan hebben, of als belijdend lidmaat niet deelnemen aan het avondmaal blijft een zaak
van pastorale aandacht en zorg.

2.3 Liturgie
Wij hechten aan een goed verzorgde liturgie. Zij is opgebouwd uit de volgende elementen:
introïtuslied, votum en groet, lied, lezing van wet of geloofsbelijdenis, gebeden, Schriftlezing,
inzameling van de gaven, prediking, en zegen. In de dienst wordt gebruik gemaakt van de
Statenvertaling.
In de dienst wordt uit de psalmberijming van 1773 gezongen. De psalmen en ‘enige gezangen ‘
worden niet- ritmisch gezongen. Voorafgaande aan de morgendiensten van Kerst, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren worden enkele geestelijke liederen als introïtus gezongen. Het ‘Ere zij God’ wordt in de
morgendienst op eerste kerstdag na de zegen gezongen.
Aan het einde van de morgendienst van de zondag na 27 april en 5 mei wordt het Wilhelmus
gezongen. Aan het einde van de morgendienst van de zondag kort voor of na 31 oktober wordt het
Lutherlied gezongen na de zegen
De slotzang wordt in elke dienst staande gezongen
Beleidskeuze 2014 – 2019
De kerkenraad is voornemens de gemeente te raadplegen om in de eredienst de Herziene
Statenvertaling te gaan gebruiken. Door de kerkenraad is al de keuze gemaakt deze vertaling voor de
catechese te gebruiken.

2.4 Bijzondere diensten
Naast de ‘gewone’ kerkdiensten zijn er bijzondere diensten op bid- en dankdag, bij de openbare
belijdenis van het geloof, en voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk.
In de laatst genoemde diensten kan naast de psalmen ook een geestelijk lied worden gezongen.
Verder geldt voor alle bijzondere diensten dezelfde liturgie als bovengenoemd.

2.4.1 Rouwdiensten
Rouwdiensten vinden bij voorkeur plaats in de kerk of in het verenigingsgebouw ‘Bethel’. Omdat deze
diensten geen ambtelijke diensten zijn, kunnen op verzoek naast psalmen ook geestelijke liederen
gezongen worden. Indien de rouwdienst wel een ambtelijke dienst is, dient zij te verlopen volgens de
gebruikelijke liturgie zoals vermeld onder 2.3. Daarnaast dient er dan gebruik gemaakt te worden van
de daar vermelde Bijbelvertaling en psalmberijming.

2.4.2 Trouwdiensten
Wij belijden dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig
gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen achten we on-Bijbels en zullen daarom
in onze gemeente niet worden gezegend en ook niet worden erkend. Trouwdiensten worden in de
meeste gevallen geleid door de plaatselijke predikant. Per geval kan goedkeuring worden gegeven om
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de dienst door een andere predikant te laten leiden. Een familiebetrekking van één van de aanstaande
echtelieden met een predikant is hierbij een overweging. Voor het gebruik van ons kerkgebouw in
bijzondere gevallen heeft het college van kerkrentmeesters enkele richtlijnen opgesteld.
De mogelijkheden voor de trouwdienst zijn opgenomen in bijlage 1.

3. Pastoraat
Proloog
Bijbels gezien is het pastoraat een zaak van de hele gemeente, dat wil zeggen: van de ambtsdragers
en de niet-ambtsdragers samen. leder gemeentelid is geroepen naar de ander om te zien. In het
bijzonder is het pastoraat een verantwoordelijkheid van het consistorie, dit is de predikant en de
ouderlingen. Inhoudelijk gezien gaat het er in het pastoraat om de gemeente te funderen in Woord en
belijdenis. De ambten hebben te waken tegen versimpeling of verintellectualisering. Verder leze men
wat geschreven staat in de gereformeerde formulieren voor de bevestiging in het ambt. Naast het
inhoudelijk gesprek doelt het pastoraat ook op bevordering van de onderlinge contacten en het samen
gemeente zijn. Dit komt ten goede aan de opbouw van de gemeente en kan vereenzaming tegen
gaan.
Beleidskeuze 2014 – 2019
Hoewel het pastorale werk een belangrijke taak is van de predikant, zullen hierin keuzes gemaakt
moeten worden gezien het aantal uren dat de predikant beschikbaar is voor pastoraat.
De kerkenraad acht het van groot belang dat het pastorale werk van de predikant zich vooral richt op
jonge gezinnen. De geloofsvragen en de vragen over geloofsopvoeding zijn te belangrijk om te laten
liggen of ondeskundig mee om te gaan.

3.1 Ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit 3 diakenen, 3 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en de predikant.
Tot het ambt van predikant worden zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en
bevestigd, die, staande op de in 1.1 vermelde grondslag van de gemeente, de kerk wensen te dienen
met het Evangelie van Jezus Christus. Tot het ambt van ouderling en diaken worden mannen
geroepen en bevestigd die belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland zijn. De kerkenraad
belijdt, in afhankelijkheid van God, acht te houden op en vast te houden aan de zuivere prediking van
het Evangelie van Christus en de zuivere bediening van de Sacramenten. Hierbij richt zij zich in alle
dingen naar het onfeilbare Woord van God, en streeft zij naar de verbreiding en verdediging van de
inhoud van dit Woord. Ook waakt de kerkenraad ervoor te blijven op de grondslag van het
gereformeerd belijden.

3.2 Damesbezoekgroep
Om het pastoraat structuur en het omzien naar elkaar vorm te geven, wordt er in de gemeente ook
gewerkt met een damesbezoekgroep, zij worden daartoe door de kerkenraad gevraagd.
De kerkenraad houdt contact met de damesbezoekgroep om het zicht op het pastoraat te behouden
en mogelijke blinde vlekken op te sporen. De dames leven mee bij bijzondere gebeurtenissen in de
gemeente, te weten, b.v. jubilea, ziekte, rouw en verjaardagen van 70 plussers. En het verwelkomen
van nieuw ingekomenen met een bloemetje

3.3 Huisbezoek
Het streven is alle gezinnen minstens één maal per twee jaar te bezoeken. De gezinnen van de
ambtsdragers en dat van de predikant zullen niet vergeten worden! Tijdens het huisbezoek gaat de
aandacht uit naar de gezinssituatie, het werk en ieders persoonlijke omstandigheden. Het gaat er
vooral om de geestelijke noden en bet geestelijk klimaat te peilen en vanuit bet Woord daar richting
aan te geven en de weg tot heil in en door Christus te wijzen. Ook zullen waar nodig de betekenis van
Doop, belijdenis en avondmaal ter sprake komen. Van belang is alert te zijn op wat het zaligmakend
geloof, de geloofsovergave en de blijdschap in de weg kan staan. Het is belangrijk als ambtsdrager
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zelf in de geestelijke strijd geoefend te zijn en zo naast de gemeenteleden te staan. Verdere
aandachtspunten zijn: vragen naar de huisgodsdienstoefening, de kerkgang, wat van de preek blijft
haken, opvoeding in leer en leven, school en beroepskeuze, het belang van de catechese. Met het
lezen van een passend Bijbelgedeelte kan nader op een en ander ingegaan worden. Het bezoek kan
met voorbede en dankzegging worden afgesloten.

4. Vorming en toerusting
4.1 Proloog
De eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. Het gemeenteleven beperkt zich echter niet tot
de zondagse eredienst. Naast de eredienst worden er tal van andere activiteiten georganiseerd die
dienen tot opbouw van het geloof, om gestalte te geven aan het geloof en aan de onderlinge band en
om de gemeenteleden toe te rusten voor hun taak in Gods Koninkrijk. Omdat deze doordeweekse
activiteiten zo’n belangrijk doel dienen, wil de kerkenrand de gemeenteleden graag stimuleren om
actief deel te nemen aan deze activiteiten.

4.2 Catechese
De catechese is een vitale functie van de gemeente. Het doel van de catechese is dat de jongeren
leren geloven, zodat zij een persoonlijke band krijgen aan de God die hen beeft opgenomen in Zijn
genadeverbond en zij gevormd worden tot volgelingen van Christus. In de catechese ligt daarom het
accent op de overdracht van de geloofsleer en op de praktische vorming in het geloof. De catechese
is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en in het bijzonder van de predikant. In de catechese
wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Leer ons geloven. Deze methode is geënt op de theologie
en de structuur van de catechismus van Heidelberg.
De catechese vindt plaats op de dinsdagavond. Om 19:00 u tot 1945 u wordt de jeugd tot 16 jaar, om
20:00 u de jeugd vanaf 16 jaar verwacht. Een avond verloopt volgens een vast stramien. Eerst worden
de jongeren welkom geheten. Dan wordt er samen gebeden. De predikant verzorgt dan per les een
korte inleiding. Na de inleiding wordt het gesprek in groepsverband op gang gebracht over het
onderwerp van de avond
Naast de basiscatechese is er de belijdeniscatechisatie. Deze wordt door de predikant gegeven. Zij is
erop gericht om gemeenteleden voor te bereiden op de openbare belijdenis van het geloof.
Beleidskeuze 2014 – 2019
Het is beleid dat de catechese wordt verzorgd door de predikant. Of het haalbaar is de catechese door
de eigen predikant te laten verzorgen, gebeurt in overleg met een nieuw te beroepen predikant .
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4.3 Overige activiteiten
Naast al de genoemde werkzaamheden en activiteiten in de gemeente zet de kerkenraad de komende
beleidsperiode ook in op twee speerpunten die belangrijk zijn voor het gemeenteleven. Daaronder
staat een groslijst van aandachtspunten voor deze beleidsperiode.

Speerpunten
Gemeenteleden van 60 jaar en ouder:
Middagen voor ouderen
Jongeren van 16 jaar en ouder:
Jongerenclub

Overige activiteiten die aandacht vragen
Kinderen tot 4 jaar (baby’s en peuters)
Crèche tijdens de kerkdienst
Kinderen van 4 t/m 8 jaar (basisschool groep 1 t/m 4)
Kinderclub
Gehele gemeente
Bijbelkring
Koffiedrinken na de kerkdienst
Gemeenteavond (vanaf 18 jaar)
Gemeentedag
Bibliotheek (vanaf 6 jaar)
Zieken en hulpbehoevenden
Kerkradio

4.4 De verantwoordelijkheid
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten

5. Kinderen en jongeren
5.1Proloog
De kinderen en jongeren van de gemeente zijn kinderen van het verbond. God heeft hen onder het
teken en zegel van de Heilige Doop aangenomen tot Zijn kinderen en erfgenamen (dankgebed
doopformulier). We hebben onze kinderen en jongeren daarom te zien als verbondskinderen. Ze
behoren daarom ook voluit tot de gemeente. De Heiland heeft tot de volwassenen gezegd: ‘Laat de
kinderen tot Mij komen’. Deze opdracht geldt allereerst de ouders. In de opvoeding thuis hebben zij
hun kinderen bij Christus te brengen. Dit is een zaak van voorleven en voorlezen van het Evangelie en
van voorbede voor de kinderen. Vanwege het grote belang van de opvoeding wil de kerkenraad de
ouders van de gemeente hierin graag ondersteunen en toerusten.
Niet alleen thuis maar ook op school en in de kerk geldt de opdracht van Christus; ‘Laat de kinderen
tot Mij komen en verhindert ze niet’. Ook in de kerkdienst horen de kinderen en jongeren er voluit bij.
Zij mogen daar op hun niveau worden aangesproken in prediking, zang en gebed. Dit is de tweede
speerpunt in ons beleid aangaande de kinderen. In de derde plaats is er de catechese waar de
kinderen worden onderwezen in de leer van Christus.
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Beleid jonge kinderen
5.2 Club
De kinderclub is een plaats waar door de leiding een verhaal uit de bijbel wordt verteld . En waar
vervolgens gewerkt wordt aan werkstukjes die een beeldende taal hebben en weer gebruikt kunnen
worden in de zangdiensten op 2e feestdagen

5.3 Toerusting jongeren
Voor de jongeren zijn we bezig iets op te zetten zie 4.3

6. Diaconaat
Proloog
De diakenen zijn geroepen om in de gemeente te dienen, zoals Christus ons geleerd heeft om te
dienen en elkaar lief te hebben. Tot deze dienst is de hele gemeente geroepen maar zij is een
speciale verantwoordelijkheid van de diakenen. Zij behoren zorg en ook oog voor de gemeente te
hebben, met name voor diegenen die hulpbehoevend zijn. We denken aan ouderen, maar ook aan
mensen die financiële hulp, of andere middelen nodig hebben. Dit behoort in alle eenvoud en stilte te
geschieden. Maar deze dienst mag ook zichtbaar worden. Dit komt vooral in de eredienst tot uiting bij
het inzamelen van de collecten. Tevens is het op huisbezoek gaan in de gemeente - samen met de
ouderlingen - een wezenlijke taak van de diakenen.

6.1 Taken
Een andere taak van de diaconie is het verwerven en beheren van middelen om aan te wenden voor
noodlijdende personen. Beheren is nodig om financiële ruimte te maken en te behouden voor hulp bij
rampen, bijvoorbeeld hongersnoden. Financiële hulp wordt verleend aan christelijke instellingen. In
het laatste kwartaal van ieder jaar wordt door het college van diakenen bepaald aan welke instellingen
donaties worden verstrekt. Hierbij verdelen we onze geldelijke middelen zo evenwichtig mogelijk over:
hulp aan binnen- en buitenland, gehandicaptenzorg, opvang van psychische aard, pastorale hulp aan
gedetineerden en andere hulpbehoevenden. Tevens houden we een bescheiden reservepost voor
zaken die zich in de loop van het jaar aandienen, waarvan we van mening zijn dat ook dan hulp
geboden dient te worden.

6.2 Diaconaal bewustzijn gemeente
Een andere taak is de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping door initiatieven van
eigen gemeenteleden indien mogelijk te ondersteunen zodat het werk van de diaconie dichter bij de
gemeente komt en zo, naar we hopen de betrokkenheid vergroot wordt.

6.3 Kerkradio
Voor het beschikbaar stellen van de kerkradio vraagt de diaconie middels een collecte een bijdrage
van de gemeente
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7 Apostolaat
Proloog
Door God geroepen uit de wereld wordt de gemeente gezonden in de wereld. Zij zal een licht voor de
wereld zijn, een zoutend zout. Zoals Jezus zegt: ‘U bent bet zout der aarde. U bent bet licht der
wereld. (Mattb.5:13a, 14a). Wie tot de gemeente van Christus behoort, krijgt deze opdracht mee. Een
gezonde gemeente verstaat deze opdracht en zoekt er gestalte aan te geven. Met het oog op de
komst van Gods Koninkrijk en de verheerlijking van Zijn naam. (Matth.5:16)
De roeping van de gemeente van Christus krijgt gestalte in het zendingswerk verder weg en in het
evangelisatiewerk dichterbij.

7.1 Zending
7.2 De diakenen collecteren met grote regelmaat voor de IZB en de GZB, ook hebben zij dit jaar het
dagboekje “Een handvol koren” verspreid onder de gemeenteleden

7.3 Staan in de wereld
De gemeente zal haar plaats innemen in de samenleving. Zij moet betrokken zijn op het
maatschappelijk gebeuren. Er dient voortdurend voorbede te zijn voor alles wat rondom haar gebeurt,
in het geloof dat God een Hoorder der gebeden is, en om de gemeenteleden betrokkenheid te leren.
Gods wereld zal ook ons een zorg zijn! Bovenstaande komt tot uitdrukking in de voorbede voor
overheid en vorstenhuis en in betrokkenheid bij landelijke, maatschappelijke gebeurtenissen,
ontwikkelingen etc.

7.4 Typering
De kerkenraad constateert dat onze gemeente als geheel eerder “naar binnen gekeerd” dan “naar
buiten gericht” is te typeren. Als gemeente kunnen we groeien in onze missionaire houding. Deze
groei in missionaire gezindheid hopen we te bereiken door onderwijs en toerusting.
Beleidsvoornemen 2014 – 2019
De kerkenraad is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor het missionair gemeentezijn. Door
bezinning en toerusting zal de kerkenraad hier zelf aan werken om de gemeente hierin voor te gaan
en mee te nemen.

8 Kerkrentmeesterschap
Proloog
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen: 3 ouderlingen-kerkrentmeesters Het
College heeft tot taak het beheren van de materiële zaken van de gemeente, op zodanige wijze dat
hiermee het geestelijk welzijn van de gemeente wordt gediend. De taak van het college is een voluit
geestelijke aangelegenheid. Zij is mede daarom in de kerkenraad geïntegreerd. Zij heeft bij de
uitoefening van haar taak de opbouw van de gemeente en de komst van Gods Koninkrijk ten doel en
treedt daarom in overleg met de kerkenraad.

8.1 Taken
a)
b)
c)
d)
e)

Instandhouding van de eredienst
Instandhouding van de predikantsplaats
Beheer van de kerkelijke goederen, te weten het kerkgebouw, de pastorie, en gebouw “Bethel”
Beheer van de aanwezige inventaris, met name het orgel, het meubilair, installaties en archief
Beschikbaar stellen van kerkradio, uitzending via internet en bij aanvraag kerkdiensten op CD te
verzorgen
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f)
g)
h)
i)
,

Financieel beheer.
Geldwerving voor zover die het kerkrentmeesterschap betreft.
Onderhouden van het ledenbestand
Het in overleg met de kerkenraad, aanstellen en beleid vormen voor de taakuitoefening van
koster en organisten en beheerders van het verenigingsgebouw.

•
In de maand februari wordt de jaarrekening van het voorgaande jaar gepresenteerd. Na
controle door een financieel deskundige wordt de jaarrekening respectievelijk ter goedkeuring
voorgelegd aan de kerkenraad en ter informatie en beoordeling aan bet Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken Utrecht van de PKN
•
In de maand november wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd. Voor het
einde van bet jaar wordt deze begroting respectievelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad
en ter informatie en beoordeling aan bet Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken
Utrecht steunpunt midden van de PKN
•
Het college zal een zo groot mogelijke openheid betrachten ten opzichte van de gemeente. Elke
maand geeft zij bericht in de Kerkbode over de opbrengst van de collecten. De jaarrekening ligt ter
inzage. Van bijzondere en/of grote uitgaven wordt bericht gedaan aan de gemeente, en indien nodig
wordt de gemeente geraadpleegd.
•
Het college zal discreet met de gegevens van het ledenbestand omgaan, en ze alleen
gebruiken voor het kerkelijk werk binnen de eigen gemeente.
•
De kosten voor het pastoraat, de kerkenraad en het evangelisatiewerk komen voor rekening
van het Kerkrentmeesterschap
•
Het kosterschap wordt momenteel vervuld door een echtpaar, daarvoor is een vergoeding
geregeld
•
De organisten zijn vrijwilligers, die een kleine vergoeding per dienst ontvangen
•
Ten aanzien van het geven van concerten voert het college een terughoudend beleid, al geldt
dat niet voor de plaatselijke musici en koren
•
Het College van Kerkrentmeesters moedigt het gebruik van de kerk voor rouw- en
trouwdiensten aan, door daarvoor niets in rekening te brengen. Bij bijzondere diensten en concerten,
wordt slechts een attentie voor de koster en organist gevraagd.

8.2
•
•
•
•
•
•
•

Geldwerving
De geldwerving vindt plaats door middel van:
Collecten in de erediensten
Maandelijkse extra collecten
Bid- en dankdagcollecten
Vrijwillige bijdrage
Giften
De luisteraars aan de kerkradio kunnen thuis ook meedoen aan de collecten.
In onze gemeente bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van 4 soorten collectebonnen,
Met waardes van € 0,60, € 1,25, € 2,50, € 4,50

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor het feit dat de middelen om de taken van de
kerkelijke gemeente te behartigen steeds voorhanden zijn.

8.4 Beheer
•
Overeenkomstig de kerkorde is in samenwerking met de Generale Financiële Rand van de PKN
een meerjarenbegroting opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd.
•
Het college van kerkrentmeesters probeert actief gebruik te maken van de subsidie
mogelijkheden

Bijlage 1 Mogelijkheden in trouwdienst
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In de trouwdienst is er een ouderling en een diaken ambtelijk tegenwoordig. Tijdens de dienst wordt
door de predikant of één van de andere, aanwezige ambtsdragers de huwelijksbijbel overhandigd.
Fotograferen is alleen toegestaan voor en na de dienst . Video-opnames mogen tijdens de dienst
alleen vanaf de orgelgalerij gemaakt worden zodat niemand er last van heeft. In geval van een
trouwdienst van een gemeentelid in een andere plaats is de kerkenraad, indien mogelijk in die dienst
vertegenwoordigd. Tijdens de trouwdienst mag op verzoek ritmisch gezongen worden.
Het bruidspaar mag tijdens de dienst tweemaal een keuze maken voor een geestelijk lied in plaats
van een psalm. Als zij zich willen laten toezingen mag dat tijdens de dienst na de overhandiging van
de huwelijksbijbel.
Aan toespraken of gedichten wordt geen ruimte geboden en alleen de predikant zal het zingen of
toezingen aankondigen. Het bruidspaar mag een keuze maken uit de geestelijk lied dat gezongen
wordt. De predikant zal voorts vooraf het geestelijk lied toetsen en zo nodig adviseren een andere
keuze te maken.
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