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1. Voorwoord
Onze gemeente wordt gevoed door het Woord, komt eruit voort en vindt er haar
bestaansgrond. De gemeente bestaat uit een groep mensen van jong tot oud. Wij
zijn met elkaar verbonden, maar tegelijkertijd open naar de buitenwereld waarvan we
ook deel uitmaken. Samen en ieder apart mogen we groeien in geloof en zorg voor
elkaar en voor de wereld.
Wij hopen dat dit beleidsplan zal dienen als een leidraad voor de kerkenraad om
haar missie te kunnen vervullen. Bovendien is dit beleidsplan bedoeld om
gemeenteleden en buitenstaanders inzicht te geven in de missie en werkwijze van
onze gemeente.

Noordeloos, 24 juni 2013

Henk van Achterberg, voorzitter

H. van Achterberg
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2. De gemeente en haar omgeving
2.1 Omgevingsanalyse
De Ontmoetingskerk aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 15e te Noordeloos, met
de naastgelegen pastorie, is gelegen in de gemeente Giessenlanden en heeft een
streekfunctie. De meeste leden zijn woonachtig in Noordeloos, Hoornaar,
Hoogblokland en Goudriaan.
Onze gemeente staat echter ook midden in de wereld. De omgeving wordt op
verschillende niveaus gekarakteriseerd.
2.1.1 Mondiaal
Onze gemeente maakt deel uit van de wereld als geheel. De ontwikkelingen in de
wereld, zowel op politiek als sociaal gebied vragen om een gepaste reactie. Daar
komen klemmende vragen uit voort, welke ons uitdagen om verantwoord bezig te zijn.
Het schept ook mogelijkheden om als gemeente te proberen een bijdrage te leveren
aan het bespreekbaar maken van en werken aan (deel)oplossingen. Aandacht voor
zaken als:
- duurzaam leven
- eerlijke handel
- integratieproblematiek
- vluchtelingenvraagstukken
- milieuproblematiek
- vereenzaming
2.1.2 Landelijk
De maatschappelijke vragen van Nederland hebben ook zijdelings hun effect op de
omgeving van onze kerkelijke gemeente. Landelijke vraagstukken zijn bij ons
bekend, ook al spelen ze niet allemaal in dezelfde mate. Om toch enkele punten te
noemen:
- terugtredende overheid met groeiende armoede als gevolg
- vergrijzing
- multiculturele samenleving en de problemen die daaruit voortkomen
- verruwing
- individualisering
- ontwikkelingen binnen en buiten de PKN
- de (langdurige) crisis in Nederland en daarbuiten.
2.1.3 Plaatselijk
Naast de landelijke ontwikkelingen gelden voor onze kleine gemeente nog een aantal
specifieke omgevingsfactoren:
- Groene Hart problematiek
- Bloeiende ‘dorpsculturen’, met vele verenigingen als sport- en buurtverenigingen
- Alblasserwaardse geloofstraditie: trouw, vastberadenheid en betrokkenheid zijn
elementen die bepalend zijn voor de identiteit.
2.2

Profiel van de gemeente

2.2.1 Wie zijn wij?
Onze gemeente werd gesticht in 1890 toen een kleine groep uit de Hervormde Kerk
stapte en meeging met de doleantie van Abraham Kuyper. Het was een reactie op de
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grote vrijheid in de leer die toentertijd in de Hervormde Kerk gold. Samen met een
klein deel van de afgescheidenen van 1834 vormden deze ‘dolerenden’ (=
treurenden) in 1892 de Gereformeerde kerk van Noordeloos, welke een onderdeel
was van de ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’.
Heden is het een moderne gemeente, pluriform in geloofsbeleving, met een
duidelijke streekfunctie. De leden komen niet alleen uit de omliggende dorpen
Goudriaan, Hoornaar en Hoogblokland, maar ook van verder weg liggende plaatsen
komen mensen naar onze kerk.
Ons huidige kerkgebouw, ”De ontmoetingskerk” werd op 14 juni 1998 in gebruik
genomen. Dit mooie nieuwe functionele gebouw heeft zeker bijgedragen aan de
goede sfeer binnen onze gemeente en niet te vergeten aan het groeiende aantal
leden. In totaliteit heeft onze gemeente 529 leden, waarvan 268 belijdende leden en
261 doopleden (2012).
Onze kerk huisvest een open, actieve gemeente binnen de PKN met een eigen
predikant in deeltijd.
Vele commissies ontplooien diverse activiteiten.
2.2.2. “Hoe zijn wij gemeente/geloofsgemeenschap”?
Wij willen een open en gastvrije gemeenschap vormen, waar iedereen welkom is.
Een veranderende samenleving biedt kansen. Denk daarbij aan andere vormen van
gemeente zijn en aan de groeiende vraag naar zingeving en religieuze beleving waar
we als gemeente op in kunnen spelen.
Sleutelwoorden zijn hierbij steeds: ontmoeten en delen. Om aan te geven op welke
manier wij willen groeien in zorg voor elkaar en voor de wereld hebben we een
onderscheid gemaakt tussen het leren en ervaren, vieren en dienen van de
gemeente. Deze dingen zijn overigens onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In aansluiting op het landelijke project “Missionair Gemeentezijn” willen ook wij een
gemeente zijn die zichtbaar is in de samenleving door de liefde van God voor de
wereld vorm te geven in woord en in daad.
Leren en ervaren
De gemeente is voortdurend gezamenlijk lerend onderweg. Daarvoor wordt een
breed aanbod van allerlei leer- en ervaringssituaties geschapen, zodat iedereen iets
van God op het spoor kan komen, en kan groeien in relatie tot God, elkaar en de
wereld. In dit gezamenlijke leerproces zijn Bijbel, traditie en ervaringen van vandaag
gids en inspiratiebron. Het leren vindt naast de wekelijkse kerkdiensten/op de
preekstoel onder andere plaats in catechese, gesprekgroepen en op gemeente- en
wijkavonden, vorming & toerusting (= De Bouwplaats).
De Bouwplaats stelt zich ten doel om het bovenstaande te realiseren door middel
van een gevarieerd programma. Deze commissie probeert zoveel mogelijk de
activiteiten af te stemmen rond het jaarthema. Daarbij is ook het aansluiten op de
behoefte die leeft onder de gemeenteleden een belangrijk streven. De Commissie
Bouwplaats wil de gemeente motiveren vooral samen te blijven groeien in geloof en
leven.
Vieren
Iedere zondag worden we uitgenodigd in de kerk samen te komen om de Eredienst
bij te wonen. In die bijeenkomst ter ere van God overdenken we de boodschap, zoals
die in de Bijbel staat verwoord in het raam van wat de mensen meemaken. Er wordt
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gezongen, gebeden, gedankt en we belijden ons geloof. De commissie eredienst
houdt zich bezig met de bezinning op deze kerkdiensten.
Met name bij de voorbereiding en de organisatie van de buitengewone diensten
zoals met Kerst, de Stille Week en Pasen wordt een beroep gedaan op de leden van
de commissie Eredienst. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de
kerkenraad in zaken die de liturgie betreffen. Om de taken goed te kunnen uitvoeren
wordt er ongeveer zes keer per jaar vergaderd.
Ook worden er meerdere keren per jaar Ontmoetingsdiensten, jeugdkerk en
Tienerkerk georganiseerd (zie 7.1).
De Eredienst is het kloppend hart van de vierende gemeente. Daar wordt het geloof
in God gevoed en levend gehouden. De gemeente komt op zondagmorgen en
zondagavond samen om te zingen, te danken en te bidden en om te luisteren naar
de Stem die tot haar spreekt in woord (nieuwe bijbel vertaling), sacrament, muziek en
symbool. De kerkdiensten zijn gerelateerd aan deze tijd en spelen ook in op actuele
problematiek. Onze gemeente zingt graag, begeleid door orgel, maar ook door
andere instrumenten. De kerk streeft er bovendien naar dat ook de jeugd zich thuis
voelt in de diensten. Naast de diensten op zondag zijn er ook andere bijzondere
momenten waarop de gemeente vierend samen komt.
Dienen
De gemeente is een plaats van hoop en zingeving, een plaats om te helen en te
delen. In het voetspoor van Jezus, die opkomt voor de armen en verdrukten probeert
zij handen en voeten te geven aan het Bijbelse visioen van een wereld van vrede en
gerechtigheid. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de diaconale arbeid en het
maatschappelijk gesprek. De commissie “De kerk binnenste buiten” is in het leven
geroepen om wegen en mogelijkheden te zoeken om als gemeente nog meer en
explicieter betrokken te zijn in en met de samenleving.
2.2.3 Sterkte/zwakte analyse
Een nadere beschouwing van de sterke en de zwakke kanten van ons leven als
kerkelijke gemeente levert de volgende korte samenvatting op: Het feit dat wij een
kleine zelfstandige gemeente zijn, waarin mensen wonen die op financieel, als ook
organisatorisch vlak bereid en in staat zijn daar hun bijdrage aan te leveren, heeft
grote voordelen en resulteert in een hoog zelf-organiserend vermogen. Een eigen
predikant, een voltallige kerkenraad en een goed geoutilleerd kerkgebouw ervaren
wij als grote voorrechten. Daar zijn we eigenlijk ook wel een beetje trots op. De
keerzijde van die medaille is dat we de kans lopen om zelfgenoegzaam te worden.
De bestuurlijke lijnen binnen onze gemeente zijn kort en de organisatie is
overzichtelijk. In de driehoek predikant, scriba en voorzitter is een goede
samenwerking cruciaal.
2.3
Missie
Wij zijn een positief ingestelde actieve Gereformeerde gemeente binnen de PKN.
Gevoed door het Woord van God vormen wij een hechte en open
geloofsgemeenschap. Wij willen op een vernieuwende manier groeien in (persoonlijk)
geloof, dienen van God en zorg voor elkaar en voor de wereld.
Uit deze missie komen de volgende steekwoorden naar voren: ‘voeding door het
Woord van God’, ‘hechte gemeenschap’, ‘actief en vernieuwend handelen’ en ‘naar
Versie 10 – 24 juni 2013
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buiten gericht’. Dit alles om te groeien in zorg voor elkaar en voor de wereld.
Hieronder is dit voor predikant en de drie colleges van de kerkenraad afzonderlijk
uitgewerkt. Daarnaast heeft de jeugd een eigen hoofdstuk.
2.4
Organisatie
De predikant, ouderlingen en diakenen vormen tezamen de kerkenraad, die
verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken binnen onze kerk. In de brede
kerkenraad zijn alle ambtsdragers vertegenwoordigd. In de smalle kerkenraad, belast
met de dagelijkse leiding zijn vertegenwoordigd: de predikant, de voorzitter en scriba,
één ouderling, één diaken, een ouderling-kerkrentmeester en een jeugdouderling.
Er zijn vele onderdelen uitbesteed aan diverse commissies. De doelstellingen van de
diverse colleges en commissies zijn verwoord in Floris Mores. In elke commissie is
een kerkenraadslid afgevaardigd. Middels deze ambtsdrager wordt door de
commissies verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad.
3. Predikant
De gemeente heeft een eigen predikant met een deeltijd dienstverband.
3.1
Voeding door het Woord van God
De predikant draagt Gods Woord uit in prediking, sacrament en liturgie in de
vieringen van de gemeente, daarbij rekening houdend met de aard en veelzijdigheid
van de gemeente in haar geloofsprincipes en geloofsbeleving. De voeding van de
gemeente krijgt ook gestalte in begeleiding van toerusting en vorming, catechese,
pastoraat van gemeenteleden en waar nodig door training en/of coaching van
ambtsdragers en ander kader van de gemeente. Daarnaast wordt de gemeente ook
gevoed door de studie, bijscholing, reflectie en spiritualiteit van de predikant zelf.
3.2
De hechte gemeenschap
Denkend vanuit de gedachte van de ‘gastvrije en pluriforme gemeente’ heeft de
predikant oog voor de verschillende wijzen van geloven en ervaren in de gemeente.
De predikant neemt deze serieus, steunt ze, versterkt ze, werkt hierbij samenbindend
en stimuleert onderlinge gesprekken en ontmoetingen. Vanuit de
gemeenschapsgedachte werkt de predikant samen met de ouderlingen aan het
pastoraat in al haar vormen met een eigen taak voor crisispastoraat en specifieke
pastorale situaties. Daarnaast is de predikant zo veel mogelijk actief betrokken bij
andere gemeenschapsvormende activiteiten.
3.3
Actief en vernieuwend,naar buiten gericht.
De predikant neemt een pro-actieve houding aan t.a.v. zowel gemeenschappelijke
als individuele ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente en stimuleert daarbij
groepen en personen zoveel mogelijk in hun eigen groei. Dat vertaalt zich naast een
pastorale en groepsbetrokkenheid ook in een actuele prediking en waar wenselijk
vernieuwende liturgie van de erediensten, en in het stimuleren van het denken over
maatschappelijke vraagstukken dichtbij en veraf in termen van geloofsstandpunten
en daaruit voortvloeiende handelingen.
3.4
Overig
In de afgelopen jaren is gebleken dat er in een groeiend aantal specifieke pastorale
situaties een beroep gedaan wordt op de predikant. Echtscheiding, huiselijk geweld,
langdurig psychische problemen, verslaving en werkloosheid gaan ook onze
Versie 10 – 24 juni 2013

Pagina 8

Gereformeerde Kerk Noordeloos

Beleidsplan 2013-2017

gemeente niet voorbij en dat vraagt om aandacht en geestelijke begeleiding.
Daarnaast vraagt de gestage instroom van nieuwe leden om pastorale zorg. Deze zal
door predikant en ouderlingen in goed overleg gegeven dienen te worden.
3.5
Doelstellingen voor 2013-2017
Het huidige aantal pastorale contactmomenten wordt in stand gehouden, in goede
samenwerking en afstemming met de ouderlingen.
Een verbetering van de kwaliteit van het ouderlingenpastoraat wordt gestimuleerd
door pastorale training te geven en/of te organiseren.
Bijscholing d.m.v. de door de PKN verplicht gestelde permanente educatie, onder
andere op het terrein van specifieke pastorale zorg.
De predikant stimuleert en begeleidt zo mogelijk (of zoekt een begeleider voor)
vormen van ontmoeting/gesprek/bezinning rondom Bijbel en geloof binnen en buiten
de gemeente.
Speciale aandacht gaat uit naar ouders die hun kinderen hebben laten dopen d.m.v.
het opzetten van een ontmoetingsgroep.
Samen met de commissie eredienst zoekt de predikant naar andere vormen van
liturgie, die de gemeente aanspreken.
Een actieve bijdrage zal geleverd worden aan de invoering van het nieuwe liedboek
in de gemeente door nieuwe liederen in de liturgie op te laten nemen.
In het kader van het landelijk project Missionair Gemeentezijn wordt in samenwerking
met de commissie de Kerk Binnenste Buiten een plan (verder) ontwikkeld en
uitgevoerd waarbij gemeenteleden en groepen gestimuleerd worden om zich meer
naar buiten te richten en het Evangelie meer gestalte te geven in de samenleving.
Extra aandacht zal worden besteed aan randkerkelijken, in samenwerking met de
wijkouderlingen.
4. Ouderlingen
De ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg
voor de gemeente.
4.1 Voeding door het Woord van God
De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor de eredienst (waarbij
consistoriegebed, aandacht voor liturgie, sacrament, etc. horen) en de vorming en
toerusting van de gemeente op gemeenteavonden, huisbezoeken,
groothuisbezoeken, gespreksgroepen en individuele gesprekken. Daarbij hoort ook
de aandacht voor de ‘eigen’ vorming en toerusting.
4.2 De hechte gemeenschap
Wij willen gemeente zijn op grond van wat er in de Bijbel aan ons geopenbaard is en
zoals Jezus het bedoeld heeft in de breedste zin van het woord. Persoonlijk
pastoraat (“omzien naar elkaar”), maar ook groepspastoraat zoals
wijkontmoetingsavonden zijn activiteiten waarin dit tot uitdrukking komt. Het
gemeenschapsgevoel wordt verder versterkt door de organisatie van
gemeenteavonden, ontmoetingsavonden, het vormgeven van startzondagen,
aandacht voor specifieke doelgroepen in de gemeente (zoals de jeugd), wekelijkse
nieuwsbrief, verstrekken van het adres van zieken en het gezamenlijk koffiedrinken
na de diensten.
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4.3 Actief, vernieuwend en naar buiten gericht
Een actieve en vernieuwende insteek is bij dit alles van groot belang. Tijdens de
eredienst gebruiken we eigentijds taalgebruik om de woorden van de traditie
vandaag opnieuw te kunnen beleven. Onze eigen avondmaalsliturgie en het gebruik
van de jeugdbundel (eigen samenstelling en ´Geroepen om te zingen´) in de dienst
zijn voorbeelden van deze vernieuwing. Daar waar nodig wordt moderne technologie
ingezet voor het doorgeven van de Bijbelse boodschap. Website en beamer zijn
daarvan voorbeelden. We willen ons niet alleen richten op mensen binnen onze kerk
maar ook op een gepaste manier meeleven met iedereen.
4.4 Doelstellingen voor 2013-2017
- Het blijven bevorderen van gemeenschapsvorming en het in respect “omzien naar
elkaar”. We streven ernaar dat velen zich welkom en thuis mogen voelen in onze
gemeente. Tijdens het koffiedrinken na de dienst is het wenselijk dat ouderlingen
mensen aanspreken, en met name oog hebben voor mensen die moeite hebben om
deel te nemen aan de ontmoetingen. Aandachtspunt is hierbij het vóórkomen van
“gesloten groepsvorming”.
- Zoeken naar vormen van kerkdiensten voor allerlei doelgroepen (zoals
jeugddiensten en zangdiensten die verschillende groepen mensen aanspreken).
- Verbeteren van de toerusting van kerkenraad en gemeente. Voor de kerkenraad
kan dit door het volgen van een cursus voor ouderlingen en diakenen. Daarnaast
organiseert het ouderlingenoverleg in samenwerking met de predikant regelmatig
momenten van toerusting voor en in de kerkenraad (2x per jaar) en het
ouderlingenoverleg zelf.
- In het persoonlijk pastoraat is het signaleren van problemen een belangrijke taak.
- In het pastoraat moet er aandacht zijn voor rand- en buitenkerkelijken. Deze taak
kan in samenwerking met de predikant worden ingevuld.
- Indien mogelijk het bezoeken door elk kerkenraadslid van andere gemeenten en
het uitwisselen van leermomenten.
-In 2014 organiseren we opnieuw een avond voor nieuw ingekomenen.
-Het jaarlijks benaderen van elke pastorale eenheid.

5. Diaconie & missionair werk
Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt zij
zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Actieve betrokkenheid
van de gemeente is daarbij onmisbaar. De diaconie stelt zich daarom ten doel te
initiëren, stimuleren en coördineren.
5.1
Voeding door het Woord van God
De diaconie zorgt ervoor dat ook mensen die fysiek niet meer in staat zijn de
kerkdiensten te bezoeken toch gevoed kunnen worden door het Woord van God. De
diensten zijn via internet of met behulp van een speciale voorziening (rechtstreeks) te
beluisteren. De diaconie regelt evt. vervoer voor hen die niet op eigen gelegenheid
naar de kerk kunnen komen. Tijdens de kerkdienst verzorgt de diaconie het
collecteren en heeft ze een actieve rol bij het vieren van het Heilig Avondmaal.
5.2
De hechte gemeenschap
De diaconie bevordert de hechte gemeenschap door haar actief te stimuleren bij het
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zorgen voor elkaar en voor de wereld. Haar taak is ook de gemeente bewust te
maken van en actief te betrekken bij mensen in nood. Concrete persoonlijke
hulpvragen worden door de diaconie behandeld. Zorg voor gemeenteleden kan
daarbij, naast (tijdelijke) financiële ondersteuning, ook vorm krijgen door verwijzing
naar hulpverleningsmogelijkheden en praktische ondersteuning. Om deze vragen op
het spoor te komen werkt de diaconie samen met de ouderlingen, predikant en
instanties buiten de kerk.
Ook organiseert de diaconie de ouderenmiddag en verzorgt zij het verdelen en
bezorgen van de kerkbloemen. Met Kerst ontvangen de ouderen een attentie via de
diakenen. De diaconie ziet ook de wereldwijde gemeenschap als haar werkveld.
5.3
Actief en vernieuwend, naar buiten gericht
De diaconie is continu alert op ontwikkelingen in de maatschappij die direct en
indirect merkbaar zijn in de gemeente. Ze speelt actief in op nieuwe situaties of
veranderingen in de wetgeving. Ze zoekt daarbij steeds naar nieuwe mogelijkheden
om de gemeente daarbij te betrekken.
5.4
Doelstellingen voor 2013-2017
 Actief volgen van ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijk Ondersteuning
(WMO) en de terugtredende overheid en het, waar nuttig, actief onder de aandacht
brengen daarvan bij de gemeente.
 Snel en goed afgewogen reageren op ontwikkelingen in de wereld zoals
(natuur)rampen en conflictsituaties door het bieden van financiële steun en het
eventueel inlassen van speciale collectes.
 Nadrukkelijk profileren van het diaconaat via o.a. regelmatige publicaties in de
nieuwsbrief, uitleg bij collecten, een diaconale kast in de hal.
 Ontwikkelen van en participeren in het Schuld-Hulp-Maatjeproject
 Structurele ondersteuning van de voedselbank tijdens de zondagen waarop het
Heilig Avondmaal wordt gevierd d.m.v. Voedselinzameling en financiële
ondersteuning, wanneer de diaconie dit noodzakelijk vindt.
 De diaconie coördineert het Verjaardagsfonds
Met betrekking tot het Project:
 Een langdurige relatie opbouwen met partnerorganisaties van Kerk in Actie. Het
streven daarbij is om via dit nieuwe programma direct contact met de partners
mogelijk te hebben en dat uitgezonden medewerkers informatie uit de eerste hand
kunnen verschaffen. Zo hopen we de gemeente het hele jaar door te kunnen
informeren over het Project en op deze manier de betrokkenheid van de gemeente
te vergroten.
 De jeugd beter bij het project betrekken door hen zelf projecten te laten kiezen en
daar gedurende het jaar meer aandacht aan te besteden (o.a. door een poster op
te hangen in de jeugdruimte waarop wordt bijgehouden hoeveel geld ze bij elkaar
gebracht hebben).
6. College van kerkrentmeesters
Naast de uitvoering van zijn reguliere kerkordelijke taken is het college van
kerkrentmeesters vooral faciliterend bezig.
6.1

Voeding door het Woord van God
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Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er faciliteiten zijn, zodat de
gemeente optimaal kan functioneren.
Dat betekent:
-Een goed beheer van terreinen, gebouwen en inventaris.
De kerk, de pastorie en het terrein moeten in een goede staat van onderhoud
verkeren en een representatieve uitstraling hebben, passend bij de functie-eisen die
daaraan worden gesteld.
-Een verantwoord beheer van de financiën.
Uitgangspunt is een sluitende rekening en begroting waarin ook reserveringen voor
komende kosten, waaronder grootonderhoud, kunnen worden gerealiseerd. Tevens
heeft dit tot doel de liquiditeitspositie te waarborgen.
-Personele zaken
Een goede zorg voor medewerkers en vrijwilligers wordt voorgestaan.
6.2
De hechte gemeenschap
Voor de hechte gemeenschap is naast bovenstaande punten ook het volgende van
belang:
- De ledenadministratie
Deze moet dusdanig actueel zijn dat in de mutaties direct inzicht bestaat en binnen
het bestand selectie mogelijk is naar doelgroepen.
Leden worden geregistreerd in het LedenRegistratiesysteem van de PKN, LRP
6.3
Actief en vernieuwend, naar buiten gericht.
De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat actuele ontwikkelingen in kerk en
maatschappij gevolgd kunnen worden en bieden financiële ondersteuning aan
initiatieven tot missionair gemeente zijn.
Moderne communicatiemiddelen zoals een beamer, kerktelefonie, de
geluidsinstallatie, website en administratie worden onderhouden en waar nodig
gemoderniseerd.
De kerkrentmeesters staan open voor nieuwe ideeën en proberen die zo mogelijk te
faciliteren.
6.4
Doelstellingen voor 2013-2017
Het College van Kerkrentmeesters, stelt zich ten doel inhoud te geven aan het
uitbreiden van haar bestaande taken:
Het archief uitbreiden met een digitaal deel, als bv foto en film.
De ledenadministratie met inachtneming van privacy regels, voor meer ambtsdragers
ter inzage te stellen.
Alle kerkleden trachten te bewegen middels een automatische overschrijving hun
VVB te voldoen.
Ter beperking van de kosten van drukwerk het functioneren van de beamer
uitbreiden.
Het zichtbaar laten maken van de liturgie op de website.
De gebruiksmogelijkheden van de pastorie uitbreiden waardoor hij beter geschikt zal
zijn zowel voor extern verhuur als gebruik door onze eigen predikant.
Het onderzoeken van de gebruiksmogelijkheden van het stukje grond dat naast de
pastorie ligt.
7. De jeugd
‘De jeugd heeft de toekomst’ maar om deze toekomst te houden moeten we nu de
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jeugd actief betrekken bij de kerk. Dit kan door jongeren van 4 tot 25 jaar een breed
aanbod van activiteiten aan te bieden waar zij aan deel kunnen nemen. Door middel
van deze activiteiten willen we dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente en ook
duidelijk onderdeel hiervan uitmaken. Daarnaast streven we er naar dat jongeren
zich thuis voelen bij het geloof en zich hierin willen verdiepen om zo een relatie met
God op te bouwen.
7.1
Voeding door het woord van God.
Activiteiten waarin God, de Bijbel en het geloof centraal staan en waarbij ieder op zijn
eigen niveau en manier kan meedoen.
4-11 jaar
Tegelijkertijd met de eredienst op zondag is er
Kinderwoorddienst (KWD), wekelijks voor beide groepen. Rond
Pasen en Kerst wordt een speciaal project gedaan.
8-14 jaar
4-6 keer per jaar wordt er Jeugdkerk gehouden waarin de
eredienst op een voor de kinderen aansprekende manier wordt
gevierd.
Vanaf 12 jaar
Snuffel- en Belijdenis catechese en Proviand. (4-6 keer per jaar
wordt een activiteit georganiseerd waarin een thema wordt
behandeld dat dichtbij kerk/mens/maatschappij ligt.)
Ontmoetingsdienst 4 keer per jaar wordt een aangepaste dienst gehouden, met
name gericht op jongeren.
7.2
De hechte gemeenschap
Activiteiten waarin de ontmoeting, gesprek en de omgang met elkaar centraal staan.
8-15 jaar
Wekelijkse club waar men elkaar ontmoet en een leuke omgang
met elkaar heeft. Jaarlijks zijn er activiteiten voor alle kinderen
zoals het startweekend en kamp.
16+
GJV(+), een vast moment waarbij jongeren elkaar ontmoeten,
goede gesprekken hebben en leuke activiteiten organiseren
met elkaar.
Het Jeugdpastoraat is er voor jongeren die behoefte hebben
aan een gesprek of even hun verhaal kwijt willen. Daarnaast is
er individuele aandacht .
7.3
Actief en vernieuwend en naar buiten gericht
Jaarlijks project voor jongeren van 16-25 jaar waarbij jongeren bij de kerk en de
samenleving betrokken raken.
Bij alle activiteiten die voor de jongeren georganiseerd worden, zijn ook rand- en
buitenkerkelijke en anders kerkende jongeren welkom.
7.4
Doelstellingen 2013-2017
Jongeren benaderen om actief deel te nemen in het jeugdwerk door bijvoorbeeld een
club te leiden.
Projectmatig proberen jongeren te betrekken bij de kerk
Jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen
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