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Inleiding 
 

Doel van het beleidsplan 

 

Het doel van dit beleidsplan is de geestelijke opbouw van de Hervormde gemeente te Uddel  

te dienen. Daarnaast schrijft de kerkorde voor dat iedere gemeente verplicht is een beleidsplan 

op te stellen. Als gemeente leven we in een geseculariseerde wereld. Daarom hebben we er 

ons telkens op te bezinnen hoe naar de eis van de Schrift, in de gegeven situatie de Gemeente 

het best gebouwd kan worden. In de Bijbel staan meerdere voorbeelden waarom beleid nodig 

is. Mozes stelt na advies van zijn schoonvader Jethro (“want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit 

niet alleen doen”; Ex18:18b) bekwame mannen over het volk om het volk te richten. In de 

eerste christelijke gemeente ontstaan problemen. “Zie daarom uit, broeders, naar zeven 

mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en 

van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen”; (Hand.6:3). Door het 

beleid worden de taken verduidelijkt aan en over de Gemeente. In het laatste vers van Psalm 

78 wordt de lof gezongen over David; “Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen 

geleid met zeer bekwame hand”; (Psalm 78:72). Beleid vaststellen is geen doel op zich; beleid 

maken is een middel bij onze Bijbelse opdracht! 

Opbouw van het beleidsplan 

 

In het beleidsplan wordt per onderdeel eerst aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt over 

het functioneren van de gemeente; de huidige situatie. Vervolgens is bij elk onderdeel 

beschreven wat de (verwachte) ontwikkelingen zijn en aan welke doelen of 

beleidsvoornemens we in de komende 4 jaar hopen te gaan werken. Aan het eind van dit 

document is de samenvatting van de beleidsvoornemens weergegeven als beleidsagenda. Dit 

alles met als doel dat door dit beleidsplan de Kerk van Christus gebouwd mag worden, opdat 

de Koning van de Kerk er door verheerlijkt zou mogen worden. 

Vaststelling van het beleidsplan 

 

Het beleidsplan is voor een periode van vier jaar opgesteld maar kan als zo nodig jaarlijks 

bijgesteld of aangepast worden. De kerkenraad pleegt indien nodig daarover overleg met het 

college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking 

komende, en door de kerkenraad ingestelde, commissies van de gemeente. Nadat de 

kerkenraad het conceptbeleidsplan of een voorstel tot wijziging daarvan heeft vastgesteld, 

wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de 

gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging daarop kenbaar te maken. 

Daarna stelt de kerkenraad in haar vergadering, eventueel na aanpassing, het beleidsplan of de 

wijziging vast. 

 



2.3. Schets van de gemeente  

1.2. Het wezen van de gemeente 

De Bijbel leert ons op diverse plaatsen van hoe de gemeente van Christus moet handelen en 

welke plaats zij inneemt in deze wereld. Vanuit Gods Woord willen wij een aantal aspecten 

noemen. 

 

1. Wat de kerk / gemeente is, dat is zij in en door Christus, als het werk van de Drie-enige 

God. Ze is een gemeenschap van mensen die hun leven niet aan zichzelf te danken 

hebben, maar aan Christus en Zijn genade. Hij is het Fundament (1 Kor. 3: 11). 

2. Wij belijden Gods verkiezende genade in Jezus Christus als het geheim van de kerk 

(zondag 21 H.C.). De weldaden van Gods verbond, waarin Zijn beloften betekend en 

verzegeld in de Heilige Doop, komt tot ons en onze kinderen, opdat we levende leden van 

Zijn gemeente zijn. 

3. Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente door Zijn Geest en Woord in 

de eenheid van het ware geloof. We zien de gemeente dan ook principieel als gemeente 

onder het Woord. De bediening van het Woord, als de bediening van de verzoening, en de 

daarmee verbonden Sacramenten, vormen het hart van het gemeenteleven.  

2.3. Van daaruit zijn de ambten gegeven als dienstbaar aan het Woord, als bijzonder 

instrument waardoor Christus Zijn gemeente vergadert en bouwt. 

2.3. Grote nadruk mag vanuit het Nieuwe Testament op het ambt der gelovigen liggen. De 

lidmaten van de gemeente zijn geroepen tot een heilig leven, tot eer van God en in dienst 

van de naaste. In prediking en pastoraat, alsook in concrete beleidsbeslissingen, wordt 

gezocht naar gehoorzaamheid aan deze roeping. 

2.3. Voor de opbouw van de gemeente willen wij ons beleid spiegelen aan het beeld van 

Paulus in 1 Korinthe 12 en Efeze 5: 21, waarin Christus als het Hoofd en de gemeente als 

het lichaam wordt voorgesteld. Vanuit dit beeld krijgen ook de gaven van de Geest een 

wezenlijke plaats. God verleent gaven aan iedere lidmaat van de gemeente, om ze tot 

opbouw van het lichaam van Christus te gebruiken. De ambten hebben ook de taak de 

gaven te ordenen en te leiden. We beseffen dat de gemeente geen doel op zich is, het gaat 

om de uitbreiding van Gods koninkrijk. We zien uit naar de wederkomst van de Heere en 

de volheid van Gods Koninkrijk dat komt, waarin God alles zal zijn en in allen. 

1.2. De Hervormde gemeente van Uddel 

De hervormde gemeente van Uddel is een gemeente die staat op de gereformeerde grondslag 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt in dat Jezus Christus haar Heere en 

Heiland is en dat de Bijbel voor haar het onfeilbare Woord van God is, gezaghebbend voor 

leer en leven. 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 Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De 

gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 

voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van 

de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

 

De gemeente weet zich verbonden met de “Gereformeerde Bond tot verbreiding en 

verdediging van de Waarheid in de PKN”. De doelstelling van de Gereformeerde Bond staat 

omschreven in artikel 4 van zijn statuten. Hieronder volgt een samenvatting daarvan: De 

vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te 



verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden 

weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging. In de 

prediking wordt in de hervormd- gereformeerde gemeenten, vanuit de Bijbel als norm, nauwe 

aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften als spreekregel van de kerk der Reformatie. De 

leerdiensten worden in ere gehouden.. De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een klassieke 

liturgie, met gebruik van de psalmen en enige gezangen.  

 

De gemeente is voortgekomen uit de Hervormde gemeente van Elspeet. In 1954 was zij 

wijkgemeente hiervan, en in 1966  is zij als zelfstandige gemeente voortgezet. Zij kan 

gekarakteriseerd worden als een dorpsgemeente met signatuur gereformeerde bond. 

 

Per 9 maart 2015  telt de gemeente 806 leden, en is als volgt samengesteld: 

 

Belijdende leden  Doopleden   Overige leden* 

Man  148  Man  240  Man  12 

Vrouw  195  Vrouw  199  Vrouw  12 

Van de ruim 800 leden zijn er ca. 500 ‘meelevend’ te noemen 

* leden waarvan de man of vrouw belijdend lid of dooplid is maar zelf geen van beiden. 

2.3. Plaats van de gemeente binnen PKN 

Als Hervormde gemeente te Uddel willen wij op de hervormde (gereformeerde) grondslag 

blijven staan zoals vermeld in de vorige paragraaf.  

 

Wij menen dat de hervormde (gereformeerde) grondslag binnen de PKN mogelijk is, omdat 

de generale synode van de kerk in een open brief stelt dat een lid van de PKN nog niet alles 

hoeft goed te keuren wat er in de kerk gebeurt. Letterlijk staat er in deze brief: ‘Net als nu kan 

iedereen rekenen op erkenning en respect, wanneer men afwijst wat in strijd is met Gods 

Woord en zich wil houden aan de belijdenis van de kerk’. In dezelfde brief wordt gesteld dat 

alleen de kerkenraad, en dan pas na beraad in de gemeente, besluiten kan nemen die de 

identiteit van de gemeente, of anders gezegd onze grondslag, aan te passen. 

 

We hebben het dan over zaken als, wijzigingen in prediking, liturgie, catechese, pastoraat, het 

wel of niet inzegenen van andere levensverbintenissen, toelating tot het Heilig Avondmaal, 

omgang met de Heilige Doop. In deze brief wordt nog eens benadrukt dat geen enkele 

ambtelijke vergadering in de PKN een kerkenraad op dit gebied kan dwingen tot het voeren 

van een ander beleid.  

 

De kerkenraad weet zich geroepen tot een getuigend en belijdend spreken binnen het geheel 

van de landelijke kerk. Daartoe heeft hij ondertekend de ‘Verklaring, verbonden met het 

gereformeerd belijden” zoals vastgesteld door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 

op 12 december 2003. en onderschrijft het Convenant van Alblasserdam (zie bijlage ...).  

 

In het beleidsplan geven we aan waarop wij de synode willen aanspreken, en waarop wij door 

haar aangesproken mogen worden. Als kerkenraad van de gemeente van Uddel spreken we het 

vertrouwen uit, dat wij binnen de Protestantse Kerk Nederland, leiding kunnen geven aan het 

leven van, en werken in onze gemeente. 



 

2.3. De inrichting van de erediensten. 
 

2.3. Zondagse erediensten 

 

Wij geloven dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht, Zich een gemeente 

vergadert, uitverkoren tot het eeuwige leven. Hij doet dit door Zijn Woord en Geest. Daarom 

zijn de zondagse erediensten de hoogtepunten uit het gemeenteleven. In de eredienst klinkt het 

Woord van God en werkt Christus door Zijn Heilige Geest. In de prediking van evangelie, 

schenkt God Zijn heil in Christus aan verloren mensen. Hij vermaant, vertroost, onderhoudt 

en bewaart Zijn gemeente (HC v/a 54). Ook versterkt Hij het geloof door de sacramenten, die 

verzekeren dat het enige offer van Christus ons ten goede komt (HC v/a 69, 7). De gemeente 

mag naderen tot God met haar gebeden en lofzangen. Uiteindelijk is het hoogste doel de 

meerdere eer en heerlijkheid van God.  

 

De allereerste taak van de gemeente is daarom het beleggen van de Diensten van het Woord 

en van de Sacramenten. Iedere zondag wordt tot tweemaal toe een dienst gehouden. De 

diensten beginnen om 9.30 uur en om 18.30 uur. De morgendienst heeft vooral een 

verkondigend karakter de avonddienst is veelal een leerdienst. 

 

 

2.3. Liturgie 

In onze gemeente wordt in de eredienst de Bijbel gelezen vanuit de Statenvertaling en de 

Psalmen en enige gezangen worden vanuit de berijming uit 1773 niet ritmisch gezongen. 

De indeling van de kerkdiensten is als volgt: 

a. Voorzang (Na de voorzang komen predikant en kerkenraad de kerk binnen, en volgt er stil 

gebed) 

b. Votum en Groet 

c. Psalmzang 

d. Voorlezing van de wet of de geloofsbelijdenis 

e. Psalmzang 

f. Gebed (waarin voorbede gedaan wordt) of schriftlezing 

g. Schriftlezing of gebed met voorbede 

h. Psalmzang met onder het voorspel collecte 

i. Prediking 

j. Psalmzang 

k. Gebed 

l. Psalmzang 

m. Zegenbede 

 

Eventueel kunnen de onderdelen in gewijzigde volgorde plaatsvinden wanneer de predikant 

hier de voorkeur voor heeft. 

 

Voor, tijdens of na de eredienst worden er geen gezangen gezongen behoudens onderstaande 

uitzonderingen. 

Op de zondag na Koningsdag zingen we na de morgendienst (na het uitspreken van de zegen) 

twee coupletten (1
e
 en 6

e
) van het Wilhelmus. 



Op de zondag na Hervormingsdag worden na de morgendienst twee coupletten van het 

Lutherlied gezongen.  

Wanneer Koningsdag of Hervormingsdag op zondag valt, worden de genoemde liederen op 

deze zondag gezongen. 

Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag worden er voor de eredienst (votum en groet) 

enige gezangen gezongen. De dienst begint dan om 9.30 uur. Verder wordt er op 1e Kerstdag 

na de morgendienst het ‘Ere zij God’ gezongen. 

 

In de diensten waarin de Heilige doop of het Heilig Avondmaal bediend wordt en bij 

bevestiging van ambtsdragers, predikanten worden de klassieke formulieren gebruikt. Bij 

huwelijksbevestiging kan op verzoek van het bruidspaar het herziene formulier worden 

gebruikt. Van de vrouwen, die hun kind ten doop houden, of aangaan aan het Heilig 

Avondmaal en tijdens een dienst waarin zij belijdenis van het geloof afleggen, wordt verwacht 

dat zij met gedekt hoofd de dienst bijwonen, terwijl de mannen in gepaste kleding worden 

verwacht.  

2.3. Prediking 

Wij verlangen er naar dat Gods Woord in de prediking wordt verklaard en toegepast. Deze 

prediking moet daarom vooral Bijbels zijn, maar tegelijk moet er aandacht zijn voor de 

concrete levensvragen van mensen in deze tijd. Bijbelse prediking is herkenbaar aan de drie 

stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid.  

Scherp ontdekkend enerzijds en liefelijk vertroostend anderzijds, dienen op een onderscheiden 

en bevindelijke wijze Wet en Evangelie in prediking en pastoraat te functioneren! 

Rechtvaardiging door het geloof in het volbrachte werk van Christus alleen. (Rom. 5:) 

Kenmerkend voor de gemeente van Christus is de heiligmaking, toepassing in ons dagelijks 

leven. De heiligmaking; zonder welke niemand de Heere zien zal.  (Hebr. 12:14). 

Rechtvaardiging en heiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

2.3. Ambtelijke leiding 

De ambtsdragers geven leiding aan diverse onderdelen: erediensten, pastoraat, catechese, 

diaconaat, jeugdwerk, evangelisatiewerk. Alleen zo wordt ook de roeping tot de 

zendingsopdracht in binnen- en buitenland recht verstaan! Jesaja 8:20 staat de ambtsdragers 

hierbij steeds voor ogen! De ambtsdragers zijn ook, overeenkomstig Matth. 7:15 en Hand 20: 

29, 30, geroepen om, in navolging van Christus, in de gemeente dienend en niet heersend, 

maar wél regérend op te treden! Hoe treedt de gemeente dus in de uitoefening van haar taak 

op? Wel, in hoofdzaak middels haar, uit hun midden verkozen ambtsdragers, die zich in 

bepaalde taken zeker kunnen laten bijstaan door anderen, terwijl ze in alle bescheidenheid, 

maar toch beslist in praktijk brengen wat Psalm 75:2, 6 (berijmd) zegt! Eenmaal per jaar 

worden de werkzaamheden van de predikant geëvalueerd.  

2.3. Bijzondere erediensten 

2.3. Heilige doop 

De Heilige Doop wordt zo veel als nodig is bediend en vindt gewoonlijk in een morgendienst 

plaats. Van de doopouders mag verwacht worden dat zij kerkelijk meelevend zijn en 

regelmatig de diensten bezoeken. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient er middels pastorale 

aandacht hierover gesproken worden. Dit om de ouders te betrekken bij het kerkelijke leven 

en zo de bediening van de Heilige Doop mogelijk te maken. Doopaangifte vindt plaats door 

een van de ouders, bij de predikant of scriba de doopouder neemt het trouwboekje mee, op de 

doopaangifte wordt een afspraak gemaakt voor de doopzitting, waarop aan de hand van het 

doopformulier, wordt nagedacht over de betekenis van de doop.  



2.3. Heilig Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd, op de zondag voorafgaande aan de 

viering is er een voorbereidingsdienst, terwijl de avonddienst op de avondmaalszondag in het 

teken staat van de dankzegging. Alleen belijdende leden van de gemeente hebben toegang tot 

het Heilig Avondmaal, terwijl er ook gasten van buiten de gemeente, die bekend zijn bij de 

kerkenraad deel mogen nemen. In de week van voorbereiding wordt op een avond Censura 

Morum gehouden. Hierbij is voor zover mogelijk de voltallige kerkenraad aanwezig. Niet aan 

het Heilig Avondmaal worden toegelaten, zij die op welk gebied dan ook een levensstijl 

hebben die niet strookt met het Bijbelse getuigenis. Zo lang zij in de zonde blijven leven is er 

geen toegang tot het Heilig Avondmaal.  Op een avond voorafgaande aan de 

avondmaalszondag wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld een uur van bezinning met 

elkaar te hebben van 20.00 – 21.00 uur. We behandelen dan een gedeelte uit Gods Woord, dat 

betrekking heeft op het Heilig Avondmaal. Ook degenen die nog niet aan het avondmaal 

deelnemen zijn hierbij welkom.  

2.3. Trouwdienst 

Een aanstaand bruidspaar vraagt bij de predikant, en in een vacante periode bij de scriba, of 

bij een daarvoor door de kerkenraad aangesteld persoon, een gesprek aan voor de inzegening 

van hun huwelijk. De kerkenraad zal geen huwelijk tussen hen die van gelijke sekse zijn 

inzegenen, of het kerkgebouw van onze gemeente hiervoor ter beschikking stellen. De 

kerkenraad heeft altijd de bevoegdheid om een huwelijksinzegening te weigeren wanneer zij 

daar een gegronde reden toe hebben. Bij de huwelijksdiensten zijn, naast de predikant, 

tenminste twee ambtsdragers aanwezig. De ouderling van dienst overhandigt de huwelijks-

Bijbel aan het bruidspaar. Indien gewenst is het mogelijk dat de predikant in het kerkgebouw 

van een andere gemeente de dienst leidt. De keuze van het formulier is naar wens van het 

bruidspaar. In principe wordt de dienst geleid door de eigen predikant. Wanneer er de wens is 

om een andere predikant deze dienst te laten leiden wordt dit ter goedkeuring aan de 

kerkenraad voorgelegd.   

2.3. Rouwdienst 

Rouwdiensten worden aangevraagd bij de predikant, of bij (een) door de kerkenraad 

aangestelde vervanger(s). Deze diensten kunnen in overleg in de zaal bij de kerk, of in het 

kerkgebouw, gehouden worden. Bij de rouwdiensten zal over het algemeen, naast de 

predikant, een ouderling aanwezig zijn. Voor de families die dit wensen is het mogelijk om op 

de zondag na de begrafenis rouw in de kerk te brengen. Aan crematies wordt geen 

medewerking verleend, ook wordt hiervoor het gebouw niet beschikbaar gesteld. Wel kan de 

predikant of diens vervanger, indien dit uitdrukkelijk gewenst is, uit pastoraal oogpunt 

aanwezig zijn bij een crematieplechtigheid.  

2.3. Bevestigingsdienst 

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken vindt in de regel in de 

morgendienst op de eerste of tweede zondag in het nieuwe jaar plaats. De eigen predikant gaat 

in de regel voor in deze dienst. In overleg kan een vervanger in deze dienst voorgaan.  

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel op een zondag in de morgendienst 

plaats, terwijl de intrede op dezelfde zondag in een middagdienst of avonddienst plaats vindt. 

2.3. Belijdenisdienst 

Het is het verlangen van de gemeente om elk jaar nieuwe gemeenteleden te mogen 

verwelkomen die belijdenis van hun geloof in het midden van de gemeente afleggen. Ieder 

jaar wordt er gelegenheid geboden om de belijdeniscatechisatie te volgen. De gemeente wordt 

hiertoe in de prediking en de huisbezoeken uitgenodigd. Na afsluiting van het 

catechisatieseizoen wordt, voor degenen die belijdenis willen doen, door der kerkenraad een 



aannemingsavond gehouden, waarin de catechisanten hun wens te kennen geven. Daarna 

wordt in het algemeen rond het Pinksterfeest de belijdenisdienst gehouden. Aan de 

catechisanten wordt elk afzonderlijk door de predikant de drie belijdenisvragen gesteld. Na 

hun ja- woord zingen zij een psalm of lied naar hun keuze. De gemeente zingt de nieuwe 

leden staande psalm 121 vers 4 toe.  

2.3. Bid- en dankdagdienst  

Op Bid- en Dankdag zijn er twee diensten. De morgendienst begint om 9.30 uur en is een 

dienst samen met alle leerlingen en leerkrachten van de basisschool Prins Willem Alexander. 

De inhoud van de preek is speciaal afgestemd op deze doelgroep. Na de dienst zingen de 

kinderen enkele liederen. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur.  

2.3. Christelijke feestdagen  

Op nieuwjaarsdag is er ’s morgens een dienst die aanvangt om 10.00 uur.  

Op Goede Vrijdag is er een dienst die aanvangt om 19.30 uur.  

Met kerst zijn er op 1e Kerstdag twee diensten 

Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag zijn er morgendiensten die om 9.30 uur 

aanvangen.  

Op 2
e
 Kerstdag is er geen dienst maar wordt de kerstfeestviering van de zondagschool en 

clubs gehouden. Indien 2e Kerstdag op zondag valt zijn er de normale zondagse diensten, de 

kerstfeestviering vindt dan plaats op 1
e
 Kerstdag.. 

Indien oudejaarsdag niet op zondag valt begint de dienst om 19.30 uur.  

2.3. Aangepaste dienst 

Het streven is om twee maal per jaar een aangepaste eredienst te houden. In deze dienst wordt 

op eenvoudige wijze het evangelie verkondigd. De catechisanten hebben in deze dienst ook 

een taak; liturgie uitdelen, collecteren. De bewoners van Philadelphia vesting Essenkamp en 

Essenbrink nemen ook deel aan deze diensten. Iedereen is van harte uitgenodigd, ook van 

buiten de gemeente. 

2.3. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

 

 Bezinning op gebruik hertaalde formulieren . 

 Evaluatie van het gebruik van de Herziene Statenvertaling. 

 Jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de predikant. 



3.  Kerkelijke organisatie 

3.1 Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat uit één predikant, tenminste negen ouderlingen waarvan er drie 

ouderling- kerkrentmeester zijn en één ouderling met bijzondere opdracht. De diaconie bestaat 

uit vier diakenen. De ambtsdragers worden gekozen uit de mannelijke belijdende leden van de 

gemeente. Er worden geen vrouwelijke ambtsdragers in onze gemeente toegelaten. Met 

familierelaties dient uiterst voorzichtig omgegaan te worden. De ambtsdragers dragen tijdens 

de diensten een zwart kostuum. Van de commissieleden en kerkrentmeesters wordt verwacht 

dat zij tijdens de diensten een gepaste kleding c.q. dragen. 

 

De wijze van verkiezing van de ambtsdragers is als volgt in de zesjaarlijkse stemming 

vastgesteld. Bij een vacature of aan het eind van een ambtsperiode van vier jaar stelt de 

kerkenraad de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid om voor die betreffende 

plaats namen in te dienen, waarna door de kerkenraad, die het recht heeft nog namen aan de 

lijst toe te voegen, uit de ingediende namen een dubbeltal opgesteld wordt. Hierna worden de 

belijdende leden op een speciaal daarvoor belegde verkiezingsbijeenkomst in de gelegenheid 

gesteld hun stem uit te brengen. Degene die gekozen zijn worden schriftelijk op de hoogte 

gebracht en krijgen 8 dagen bedenktijd voor hun beslissing. Over de wijze van verkiezing van 

kerkenraadsleden  wordt één maal in de zes jaar door de gemeente gestemd voor eerst in 2016. 

 

Ieder jaar wordt in januari / februari door de kerkenraad een moderamen benoemd, over het 

algemeen zal dat moderamen bestaan uit, de preses, de secundus, de scriba, voorzitter van de 

diaconie en de voorzitter van de kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert in de regel één 

keer in de maand, met uitzondering van de vakantieperiode. Met de predikant en de pastorale 

ouderlingen wordt per kwartaal een consistorie- overleg gehouden. Hierin wordt met name de 

pastorale zorg aan de gemeente besproken. De kerkenraad is vertegenwoordigd in de Ring 

Elburg en in de Classis Harderwijk.  

 

De taak van de kerkenraad bestaat uit:  

1. De zorg voor de dienst van Woord en sacrament. 

2. De pastorale zorg en het opzicht over de leden van de gemeente. 

3. De zorg voor de catechese en het afnemen van geloofsbelijdenis. 

4. De zorg voor jeugdwerk, zending en evangelisatie. 

5. De verkiezing van een predikant. 

 

Wat de verkiezing van de predikant betreft kent de gemeente geen beroepingscommissie. Bij 

voorkeur wordt door de kerkenraad een profielschets opgesteld voor de te beroepen predikant. 

Vooraf wordt door ieder kerkenraadslid nagegaan welke predikant mogelijk passend is in de 

gemeente. In een kerkenraadsvergadering wordt een volgorde van te beroepen predikanten 

opgesteld. De volgorde kan indien daar dringende redenen voor zijn op een later tijdstip 

worden gewijzigd. Voor zover mogelijk wordt door alle leden van de kerkraad een dienst 

bezocht waarin de predikant die men denkt te beroepen voorgaat. In een 

kerkenraadsvergadering wordt besloten om al of niet de predikanten te beroepen. De 

kerkenraad streeft hierbij naar unanimiteit.  

kerkenraad wordt al of niet besloten te predikanten te beroepen. 



3.2 Pastoraat 

Pastoraat is afgeleid van het woord pastor, dat herder betekent. In het pastoraat gaat het om de 

herderlijke zorg. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de Heere zelf. Hij staat aan het 

hoofd van Zijn kudde, Hij leidt haar, Hij beschermt haar, Hij brengt haar naar weidegronden 

en rustplaatsen (Psalm 23, Jesaja 40:11). In het bijzonder is Jezus Christus de goede Herder, 

die Zijn schapen bij name kent. Hij gebruikt mensen daarbij als middelen in Zijn hand. In het 

bijzonder de predikant en pastorale ouderlingen zijn geroepen om leiding en zorg te geven aan 

de kudde (Johannes 21:15-17).  

In een kudde zijn alle lammeren en schapen verschillend. In het bijzonder de lammeren en 

dieren met zorgen of gebreken vragen extra aandacht. Zo vraagt het pastoraat ook 

onderscheiden benadering van jong en oud. Liefde, wijsheid en onderscheidingsvermogen is 

nodig. Het is nodig om de kudde te kennen, en boven al om zelf te leven met Christus. Hij is 

de hoogste Herder. De ambtsdragers zijn onderherders, geroepen om iets van Christus’ 

herderlijke zorg uit te dragen.  

3.2.1. Wijkzorg; geboorte, overlijden, zorgen 

Er zijn een aantal praktische taakverdelingen gemaakt.  

De gemeente is verdeeld in wijken. Elke wijk heeft een eigen pastorale ouderling: de 

wijkouderling. Deze is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in zijn wijk. De ouderling met 

bijzondere opdracht bezoek de gemeenteleden die in verzorgingstehuizen wonen.  

Bij overlijden van gemeenteleden bezoeken  predikant en ouderling in onderling overleg 

afwisselend de rouwdragenden. In de periode tussen overlijden en begraven vinden de 

dagelijkse bezoeken aan huis op verzoek plaats. 

3.2.2. Regulier huisbezoek 

De wijkouderlingen gaan in de regel één keer per (twee) jaar bij elke pastorale eenheid in hun 

wijk op huisbezoek. Een ouderling, ouderling- kerkrentmeester of diaken vergezelt hem. Voor 

een goede band met de gemeenteleden zou een frequentie van één maal per jaar wenselijk 

zijn. Om dit te kunnen doen zou de jaarlijkse huisbezoekperiode verlengd kunnen worden. 

Een andere optie is de inzet van bezoekbroeders. Wel is de afspraak dat elke ouderling op 

huisbezoek gaat bij de gemeenteleden van zijn wijk. Bezinning op het aanstellen van 

bezoekbroeders zal plaats vinden.  

3.2.3. Jongerenpastoraat 

Eén van de ambtsdragers, de jeugdouderling, is speciaal belast met de pastorale zorg voor de 

jeugd. Hij bezoekt de jongeren rond hun 15
e
 verjaardag, heeft zitting in de jeugdraad, en houdt 

goed contact met het jeugdwerk. Waar nodig overlegt hij ook met de wijkouderling. Sinds 

2014 is de kerkenraad uitgebreid met een jeugdouderling. Er zal nog worden bezien of het 

wenselijk is dat één van de diakenen ook ondersteuning gaat bieden en als zodanig 

jeugddiaken wordt. 

3.2.4. Jonge gezinnen 

Bijzondere aandacht is gewenst voor de jonge gezinnen. Zij zijn de toekomst van de kerk. In 

een tijd van kerkverlating zal daarom veel aandacht aan jonge gezinnen moeten worden 

gegeven. Het inleven en meeleven met zaken die afkomen op hen is noodzakelijk. 

3.2.5. Ouderenpastoraat 

De predikant bezoekt in de regel de zieken in de ziekenhuizen, verpleeghuizen of thuis, de 

jarigen van 75 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. De wijkouderling 

bezoekt de jarigen van 70-74 jaar. 



3.3.  Catechese  

Een opleiding er is om mensen op te leiden om hun plaats in te nemen in het leven. Ook voor 

het geestelijk welzijn en ons eeuwig heil mogen er inspanningen zijn om de juiste kennis te 

verkrijgen.  

3.3.1. Jongeren catechese 

Het is een lange weg van onderwijs in het geloof: het leven uit Gods beloften en naar Gods 

geboden. Dit begint al thuis en op de zondagsschool, en met 12 jaar gaat het verder op de 

catechisatie. Uiteindelijk is ons gebed dat de jongeren door Christus Zelf geleid worden tot het 

doen van openbare belijdenis van het geloof, opdat zij Hem zullen dienen en hun plaats 

innemen in de gemeente. Op de catechisatie leren de jongeren de kernpunten van de Bijbel en 

het christelijke geloof, met aandacht voor de vragen en problemen waar jongeren in deze tijd 

mee te maken hebben.  

 

Catechese wordt in de periode september tot en met april, wekelijks, gegeven aan een aantal 

groepen, te weten van 12 t/m 17 jaar, en 18 jaar en ouder. Verder wordt er elk jaar in deze 

periode de mogelijkheid gegeven tot het volgen van belijdenis catechisatie. Deze catechisaties 

worden in de regel verzorgd door de predikant. In een vacante periode zal gevraagd worden of 

de consulent deze taak op zich wil nemen. Voor de te gebruiken methode en te volgen leerlijn 

stelt de predikant in overleg met de kerkenraad een plan op.  

3.3.2. Huwelijkscatechese 

Bij voldoende deelname wordt door de predikant of een ouderling huwelijkscatechese 

gehouden. 

3.3.3. Doopcatechese 

Bij voldoende deelname wordt door de predikant of een ouderling doopcatechese gehouden. 

3.3.4. Aangepaste catechese 

Voor hen die moeite hebben met het leren van de stof is er een aangepaste catechese. Deze 

wordt geleid door vrijwilligers. Op eenvoudig wijze en in een rustig tempo worden lessen 

verzorgd. Naast het leeraspect heeft ook het contact met elkaar een belangrijke plaats. 

 

3.4.  Kringen  

In het christelijke leven raakt een mens nooit uitgeleerd. De Heere is zo groot, en Zijn Woord 

is zo rijk. De belangrijkste leerscholen zijn de zondagse eredienst en het persoonlijke 

Bijbellezen. Maar daarnaast is het ook goed om door de weeks samen te komen in kringen en 

verenigingen.  

3.4.1. Bijbelkring 

Afhankelijk van de mogelijkheden en behoefte wordt er in het winterseizoen een Bijbelkring 

gehouden. In het algemeen onder leiding van de predikant, wordt er een gedeelte uit de Bijbel 

behandeld. Alle gemeenteleden, belijdend en niet-belijdend, zijn op deze avonden welkom.  

3.4.2. Gesprekskring 

Aan de gesprekskring wordt door hen die meer het ‘open gesprek’ wensen deelgenomen. Aan 

de hand van een boekje wordt door een ouderling de avond ingeleid, waarna over het 

onderdeel in het licht van de Bijbel met elkaar wordt gesproken. 



3.4.3. Huiskringen 

Er bestaan momenteel 5 huiskringen. Het doel is om randkerkelijken bij het kerkenwerk te 

betrekken en het geloof te versterken. Een ouderling is belast met de organisatie van de 

kringen. Aan het eind van het seizoen is er met de kringleiders een evaluatie. Hier wordt de te 

behandelen stof  besproken (boekkeuze) en de samenstelling van de kringen. 

 

3.5.  Organen van bijstand  

3.5.1. Jeugdraad 

De jeugdraad bestaat uit de vertegenwoordiging vanuit de kerkenraad  predikant (voorzitter) 

de jeugdouderling, een lid van de jeugdvereniging, een lid van de jeugdclubs, en van de 

zondagschool. Doel van de jeugdraad is mee te werken aan de geestelijke vorming en 

toerusting van de jeugd. Er zal daarom naar gestreefd worden leidinggevenden aan te stellen 

met een positief christelijke levensopvatting, zodat ze hiervan iets op onze jeugd over kunnen 

brengen. De leidinggevenden van de verschillende clubs en verenigingen dragen nieuwe 

leidinggevenden voor ontstane vacatures voor aan de kerkenraad. Er wordt hierbij gekeken 

naar betrokkenheid met de gemeente, kennis en vaardigheden, en persoonlijk geloofsleven. Na 

goedkeuring van de kerkenraad worden zij bezocht cq gevraagd door de leidinggevenden.  

3.5.2. Zendingscommissie  

De zendingscommissie bestaat uit vier gemeenteleden, aangevuld met ten minste één 

kerkenraadslid.  

De taak van de zendingscommissie is: 

 - Het informeren en stimuleren van de gemeente inzake het werk van zowel de  

   inwendige- als uitwendige zending. 

 - Het inzamelen van gelden ten behoeve van de zending. 

 - Het organiseren van bepaalde activiteiten, bv. zendingsavonden. 

 - Het in voorkomende gevallen adviseren van de kerkenraad. 

3.5.3. Evangelisatiecommissie  

Het evangelisatiewerk is in onze gemeente ondergebracht bij de zendingscommissie. 

3.5.4. Commissie van Bijstand  

De Commissie van Bijstand is een orgaan van bijstand voor het College van 

Kerkrentmeesters. De commissie bestaat uit tenminste twee personen. De taken en 

bevoegdheden van de commissieleden zijn vastgelegd in de regeling Commissie van Bijstand. 

In de komende periode zal worden bekeken of de commissie kan opgaan in het college van 

kerkrentmeesters. Wanneer dit niet wenselijk zou zijn kan nagedacht worden of, ter 

bescherming van de commissieleden, er een maximale zittingstermijn gesteld moet worden.  

3.6. Jeugdwerk 

Het jeugdwerk is ook binnen onze gemeente één van de activiteiten om bezig te zijn met de 

Bijbel. Of het nu de zondagsschool, de jeugdclub, de jeugdvereniging of de VBW, bij alles 

staat de Bijbel centraal. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen de Statenvertaling en 

de Herziene Statenvertaling. Iedere vereniging, club of zondagsschool vult programma in op 

zijn eigen wijze en in overleg met de kerkenraad. Verder wordt er bij de clubs en vereniging 

aandacht besteed aan ontspanning.  Aan het begin van het winterwerk is er de startmiddag 

(zaterdag) voor jong en oud. De opening van het winterwerk is op de zondag daarna. Het 

winterwerk wordt eveneens afgesloten in een eredienst. 



3.6.1. Clubs 

We hebben de volgende jeugdclubs  

‘de Regenboog’ (v.a. 8 jaar t/m groep 6)  

‘t Mosterdzaadje’  (groep 7 en 8)  

‘'t Anker’   (12 – 14 jaar) 

Op de jeugdclubs wordt er een gedeelte uit de Bijbel besproken op een niveau passend bij de 

leeftijd. 

3.6.2. Jeugdvereniging ‘Time Out” 

Naast een Bijbelstudie wordt er hier ook aandacht besteed aan de toepassing in het dagelijkse 

leven. Als we als christen willen leven, dan kunnen we daar niet vroeg genoeg mee beginnen. 

3.6.3. Zondagsschool ‘Laat de kinderen tot Mij komen’  

Op de zondagschool wordt er een Bijbelverhaal verteld, aangepast aan de leeftijd van de 

kinderen. Vervolgens kunnen de kinderen een werkje maken wat past bij het betreffende 

Bijbelverhaal. De zondagschool wordt één maal per twee weken gehouden. 

3.6.4. Open Jeugd Werk.  

Het OJW is bestemd voor jongeren vanaf 14 jaar. Jongeren die het fijn vinden om op de 

zaterdagavond op een ongedwongen en gezellige manier bij elkaar te zijn. Meestal wordt er 

twee keer per maand een ontspannende activiteit georganiseerd.  

3.6.5. Vakantiebijbelweek  

Tijdens de zomervakantie wordt voor de kinderen in de ‘basisschool- leeftijd’ de 

vakantiebijbelweek gehouden; dinsdag, woensdag en donderdag.  Het doel van deze activiteit 

is om zowel de kinderen van de eigen gemeente als van buiten de gemeente met het evangelie 

in aanraking te brengen. Het heeft naast geloofsgroei ook een evangeliserend karakter. Voor 

het organiseren van deze week is een speciale stuurgroep in het leven geroepen. Geruime tijd 

van tevoren start zij met het opzetten van het programma en het verdelen van de taken onder 

de vrijwilligers. Meestal wordt in grote lijnen het thema en de uitwerking van de HGJB 

gebruikt. De inhoud van het programma is gevarieerd en afgestemd op de verschillende 

leeftijdsgroepen. Er wordt iedere dag een Bijbelvertelling gehouden en er worden liederen 

aangeleerd. Ook wordt er een werkje met de kinderen gemaakt dat indien mogelijk betrekking 

heeft op het thema. De dagopening wordt verzorgd door de predikant of een kerkenraadslid. 

Ter afsluiting wordt een avondbijeenkomst met de kinderen, hun ouders en belangstellenden 

gehouden. Indien mogelijk zal na deze week in de zondagse eredienst aandacht aan het 

vakantiebijbelwerk worden besteed.  

3.6.6. Tieneravond 

Voor de oudere jeugd wordt er in dezelfde vakantieweek een tieneravond gehouden. Ook voor 

deze activiteit is een speciale commissie ingesteld. Het doel van dit werk is om de oudere 

jeugd met elkaar in gesprek te brengen over het geloven. Het programma omvat naast 

sportieve activiteiten een overdenking en bespreking van een actueel onderwerp in het licht 

van de Bijbel.  

 

Na de vakantiebijbelweek wordt ’s zondags het themalied voorafgaand of aansluitend aan de 

dienst op het orgel gespeeld. In de dienst wordt aandacht geschonken aan de gehouden 

vakantiebijbelweek en tieneravond. Voor de financiering van het werk wordt een extra 

collecte gehouden. Het kerkenraadslid dat in de jeugdraad zitting heeft is betrokken bij de 

organisatie van zowel de vakantiebijbelweek als de tieneravond. De eindverantwoording ligt 

bij de kerkenraad. 



3.7. Ouderen en alleenstaanden  

In het winterseizoen worden een aantal middagen voor de ouderen en alleenstaanden 

gehouden. Twee middagen worden ingevuld voor resp. Kerst en Pasen. Hieraan verleent de 

vrouwenvereniging ‘Hanna’ haar medewerking. Voor de overige middagen (oktober en 

februari) wordt een gastspreker uitgenodigd. Het eerste gedeelte van de middag wordt een 

korte meditatie gehouden en het tweede gedeelte levert de gastspreker zijn bijdrage. De 

collecte die op deze middagen wordt gehouden heeft een toepasselijk doel.  

De middagen worden georganiseerd door de diaconie. 

3.8 Vorming en toerusting  

3.8.1. Kerkenraad 

De kerkenraadsleden bezoeken zoveel als mogelijk de ontmoetingsavonden voor 

ambtsdragers georganiseerd door de Gereformeerde Bond. Daarnaast vindt deelname aan 

cursussen plaats die o.a. georganiseerd worden vanuit het dienstencentrum van de PKN. 

3.8.2. Leiding clubs en zondagschool 

Voordat het winterseizoen start wordt door de HGJB een aantal ‘instructie- avonden’ 

gehouden voor leidinggevenden. De kerkenraad beveelt deze avonden zowel bij de bestaande 

leiding als nieuwe leiding warm aan. Verder wordt van de leiding verwacht dat zij een goede 

voorbereiding treffen, gebruikmakend van materiaal dat onder werking van de Heilige Geest, 

een geestelijke groei mag bewerkstelligen. Enkele kerkenraadsleden bezoeken de clubs en 

zondagschool elk jaar een keer. 

3.8.3. Gemeente 

Geestelijke vorming vindt naast de eredienst plaats in Bijbelkring, huiskring en vereniging. 

Verder wordt via de kerkbode de gemeente aangeboden om de cursus geestelijke vorming 

voor gemeenteleden te volgen. 



 

3.9.Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

 

 Nagaan of het mogelijk is om doop- en huwelijkscatechese op te zetten. 

 Bepalen van de kennislijn van te gebruiken materiaal voor catechese en clubs. 

 Bezinning op het gebruik van HGJB materiaal. 

 De wenselijkheid van het instellen van een evangelisatiecommissie nagaan 

 Inventariseren of de zondagschool één of twee- wekelijks gehouden kan worden 

 Besluitvorming over de wenselijkheid van een jeugddiaken naast de jeugdouderling  

 Mogelijkheden van het inschakelen van bezoekbroeders nagaan 

 Onderzoeken of de commissie van bijstand ondergebracht kan worden onder de 

kerkrentmeesters. 

 Bij continuëren commissie van bijstand, nagaan of onbeperkt herkiesbaar zijn van de 

leden gehandhaafd moet blijven. 

 Nagaan wat de leeftijdsgrenzen moeten zijn voor met name de diverse clubs en open 

jeugdwerk. 



 

4. Verenigingen 

4.1. Mannenvereniging ‘Eben Haëzer’ 

Deze vergadert op woensdagavond, eenmaal in de veertien dagen. Centraal staat het 

Bijbelonderzoek en studie van de geloofsleer. De leden verzorgen zelf de inleidingen, waarna 

er over dit onderwerp gesproken wordt. Ook kan gebruik gemaakt worden van De Hervormde 

vaan. Dit is het officiële orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op 

gereformeerde grondslag. De mannenvereniging is aangesloten bij de ‘Streek’ Nunspeet en 

landelijk bij de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag.  

4.2. Vrouwen vereniging ‘Hanna’ 

Deze vergadert op donderdagavond, eenmaal in de veertien dagen. Het doel van de vereniging 

is de gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord. Ook kan gebruik gemaakt worden 

van De Hervormde vrouw. Dit is het officiële orgaan van de Bond van Hervormde 

vouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. Een maal per jaar vindt er een verkoping 

plaats waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder Kerk en Zending. 

Men is aangesloten bij de ring Midden – Veluwe en landelijk bij de Bond van Hervormde  

vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. 

4.3.Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Beide verenigingen hebben te maken met vergrijzing van de leden. Jonge, nieuwe leden 

worden gemist. Wellicht heeft dit te maken met de invulling van de verenigingsavonden. 

Oudere leden zijn in het algemeen meer ‘consumptief’ ingesteld dan ’participerend’. 

Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rond de Bijbel. Voor 

de bloei van het verenigingsleven is het zinvol om na te gaan hoe vanuit huiskringen, 

gesprekskring en Bijbelkring ook deelgenomen kan worden aan het verenigingsleven.  



 

5.  Diaconaat 

5.1 Wat is diaconaat? 

Diaconale barmhartigheid heeft als bron christelijke liefde en christelijke barmhartigheid. 

Diaconaat betekent te zijn wat de Heere Jezus zelf zegt in Lukas 22: 27b: 'Maar Ik ben in het 

midden van u als Een, die dient'. Diaconaat zal ook nooit ophouden. In Deuteronomium 15:11 

lezen we: 'Want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands; daarom gebied ik u, 

zeggende: Gij zult uw hand mildelijk opendoen aan uw broeder, aan uw bedrukte en aan uw 

arme in het land.' Zoals in het formulier ter bevestiging van diakenen staat vermeld, zoekt de 

Diaconie wegen om voldoende middelen beschikbaar te hebben en of te verkrijgen voor de 

hulp aan de hulpbehoevenden. Zij is oplettend en zorgvuldig om alleen daar hulp te bieden 

waar dit ook echt nodig is. Zoals in Romeinen 12: 8 staat vermeld, mag zij dit doen met 

blijdschap, eenvoud en met een bewogen en welwillend hart. Hierbij is het van groot belang 

dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpt met materiële gaven, maar ook met troostvolle 

woorden uit de Schrift. 

5.2 Diaconaat, door wie? 

Diaconaat is niet alleen een taak voor diakenen, maar van ieder gemeentelid persoonlijk. De 

Heidelberger Catechismus zegt in vraag en antwoord 55 over de gemeenschap der heiligen 

'dat elk zich moet schuldig weten, zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten 

gewilliglijk en met vreugde aan te wenden'. De gemeente in al haar leden is geroepen tot de 

dienst der barmhartigheid. De diakenen geven hierin leiding. 

5.3 Beleid diaconie 

De diaconie streeft in de uitvoering van het beleid naar hulpverlening op zoveel mogelijk 

terreinen ongeachte levensbeschouwing. Wel zal zij altijd trachten met de hulpverlening ook 

de Bijbelse boodschap door te geven. Het beleid is erop gericht dat de ontvangen gelden ook 

daadwerkelijk worden aangewend. Er zal rekening worden gehouden met een verantwoorde 

reserve die ook geïndiceerd zal worden. 

5.4 Beheer diaconie 

De diaconie richt zich op het beheer van de diaconale gelden. Er wordt steeds bezien hoe deze 

gelden zoveel mogelijk dienstbaar kunnen worden gemaakt voor diaconale doeleinden. De 

jaarrekening zal ter controle aangeboden worden aan één of enkele gemeenteleden. 

5.5 Begroting/Jaarrekening/Collecterooster 

De diaconie zamelt gelden in voor diaconale doeleinden of andere algemeen kerkelijke 

doeleinden. Om de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld is 

wordt gewerkt met doelcollecten (doorzendcollecten). Het beoogde doel wordt vooraf aan de 

gemeente bekend gemaakt, waardoor ieder in de gelegenheid is vooraf zijn gaven af te 

zonderen. De diaconie streeft naar het voeren van een eenvoudige doch inzichtelijke 

boekhouding, waarbij de jaarrekening wordt opgemaakt conform landelijke/provinciale 

richtlijnen, door of onder toezicht van de administrerend diaken. De diaconie is voorstander 



van externe controle van de jaarrekening. De diaconie maakt onderscheid tussen eigen 

diaconiecollecten en diaconale doorzendcollecten. Dit is ook zichtbaar op het collecterooster. 

 

Uit de diaconiecollecten worden giften en bijdragen gedaan voor:  

Diaconaal werk plaatselijk,  

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk;  

Diaconaal werk wereldwijd. 

De begroting en de jaarrekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. 

Na goedkeuring worden dezen voor alle gemeenteleden ter inzage gelegd. 

Het collecterooster wordt in overleg met de kerkrentmeesters opgesteld en eveneens ter 

goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden. Bij de vaststelling van het collecterooster streeft 

de diaconie naar het in stand houden van het aantal collecten en indien mogelijk uitbreiding 

van het aantal collecten. 

5.6 Publiciteit 

De diaconie streeft naar openheid in haar beleid. Dit houdt in: 

- Bespreken van het diaconaat op kerkenraadsvergaderingen behoudens zaken die 

geheimhouding vereisen. 

- Goede voorlichting t.a.v. collecten in het kerkblad. 

- Extra aandacht via afkondiging tijdens de kerkdienst. 

- Openheid naar de gemeente in de vorm van ter inzage leggen van de begroting en 

jaarrekening. 

5.7 Hulpverlening plaatselijk 

Er zal grote aandacht worden gegeven ten aanzien van de ondersteuning van eigen 

gemeenteleden. Waar nodig of wenselijk zal in overleg met betrokkenen worden gestreefd 

naar begeleiding door instellingen / organisaties van eigen identiteit. Met name de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vraagt veel tijd om gepaste hulpverlening te bieden. 

In dit kader wordt nagegaan of er overheidsmaatregelen van toepassing zijn en zo ja, om 

hiervan dan eerst gebruik te maken, voordat ondersteuning uit eigen diaconale middelen wordt 

verleend. Ook wordt eerst de inzet van mantelzorgers bekeken. Vanuit de diaconie is in 2008 

een vrijwillige huishoudelijke hulpdienst opgezet. Hiervoor is een regeling opgesteld. Tevens 

is lidmaatschap aangegaan bij de Nederlandse Patiëntenvereniging. Voor het ondersteunen 

van de jongeren is een diaken met een speciale taak aangesteld zijnde jongerenpastoraat. Het 

pastoraat wordt samen met de jeugdouderling uitgevoerd. 

5.8 Hulpverlening regionaal, provinciaal en landelijk 

De Diaconie draagt via collectegelden bij aan landelijke organisaties met christelijke 

identiteit. Hier valt o.a. te noemen organisaties die dak- en thuislozen opvangen, instituten 

voor pastorale hulpverlening, organisaties voor jongerenwerk zoals de Hervormd 

Gereformeerde Jeugdbond. Ook steunt zij het christelijk hospice te Nunspeet. 

5.9 Hulpverlening wereldwijd 

In de begroting wordt een post voor hulpverlening en evangelisatie wereldwijd opgenomen. 

Bij rampen wordt via gerenommeerde christelijke organisaties getracht hulp te verlenen. De 

benodigde financiën worden verkregen door extra doelcollecten. Daarnaast worden een aantal 

jaarlijks terugkerende collecten gehouden voor organisaties die wereldwijd werkzaam zijn. 



5.10 Overige taken 

De diaconie is belast met de zorg voor het gereed maken van het avondmaal. Zij doet dit in 

overleg met de Kerkrentmeesters c.q. koster. De Diaconie treft voorzieningen dat hen die niet 

de erediensten kunnen bijwonen, thuis de dienst mee kunnen te maken. De diakenen zijn, voor 

zover mogelijk, betrokken bij het huisbezoekwerk en geven als zodanig naast de nodig 

financiële hulp ook pastorale hulp 

5.11.Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

 Het intensiveren van het jongerenpastoraat 

 Extra aandacht voor de jongeren van de gemeente door bespreking in de jeugdraad o.a. 

toerusting van de leiding en goed clubmateriaal 

 .Het deelnemen aan overleg en uitwerken van maatregelen met o.a. de kerkelijke 

gemeenten uit Uddel en de gemeente Apeldoorn aangaande de jeugdproblematiek. 



6.  Kerkrentmeesters 

6.1 Algemeen 

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van niet-diaconale aard. De stoffelijke zaken die de kerkrentmeesters 

verzorgen, hebben ten diepste een belangrijke geestelijke achtergrond, namelijk de 

instandhouding van de eredienst in onze gemeente. De kerkrentmeesters willen zich actief 

inzetten om de wensen van pastoraat en jeugdwerk voor wat betreft facilitaire diensten zo 

goed mogelijk te realiseren. Hierbij is aan alles te denken wat de kerkenraad nodig acht voor 

de ontwikkeling en opbouw van de gemeente. In de  plaatselijke regeling (c.q.kerkorde) is de 

aanstelling / verkiezing van kerkrentmeesters vastgelegd evenals de taken. De 

kerkrentmeesters hebben hun activiteiten onderverdeeld in een aantal kerntaken.  

We onderscheiden de volgende kerntaken: 

 Beheer onroerend goed 

 Beheer financiën  

 Beheer ledenadministratie 

 Beheer collecte munten 

 Tarieven, o.a zaal huur  , collecte munten 

 Personeel en vrijwilligers  

 Publiciteit  

6.1 Kerkrentmeesters laten  zich bij staan door de  Commissie van bijstand 

6.2 Beheer onroerend goed  

Onze gemeente bezit 4 gebouwen en 1 perceel, te weten: 

 de kerk inclusief bijzaal met kelder 

 de pastorie  

 een dubbele woning (2 onder 1 kap in de Rieten)  

 een vrijstaand woonhuis (vrijstaand in deVeenkamp)   

 een perceel landbouwgrond in de omgeving Nijkerk 

Alle genoemde onroerende goederen zijn eigendom van de Hervormde gemeente Uddel en 

zijn momenteel vrij van een hypothecaire lening. Het bezit van deze goederen is in de loop 

van de jaren gegroeid door erfenissen en legaten. De kerkrentmeesters hebben het beleid deze 

onroerende goederen aan te houden omdat ze voor nu en later van financieel belang zijn voor 

de gemeente. Elk bezit vraagt onderhoud. Onderhoud is een continu proces, waarin geen 

achterstand opgelopen mag worden. Jaarlijks wordt gekeken of, en in hoeverre, onderhoud 

uitgevoerd moet worden. Als er onderhoud uitgevoerd moet worden, wordt gekeken of dit 

past binnen de begroting. Als het niet past binnen de begroting wordt het uitgesteld, of er 

wordt een speciale geldwervingsactie gestart. Het meeste van het onderhoud wordt uitbesteed 

aan aannemers, bij voorkeur lid van de gemeente. 

6.2.1 Kerkgebouw 

Het onderhoudsplan van de kerk zal, uitgaande van het onderhoudsplan van monumentenzorg, 

ontwikkeld worden. Het plan zal een periode van vijf jaar beslaan, waarin per jaar aangegeven 

zal worden aan welk onderdeel onderhoud gepleegd moet worden. De kerk wordt naast de 



zondagse eredienst, ook gebruikt voor trouw- en uitvaartdiensten. Ook organiseert de 

plaatselijke zangvereniging hier 2 maal per jaar haar uitvoering. 

6.2.2 Pastorie, Garderenseweg 4 

Dit is een vrijstaande woning met garage in de dorpskern. Herstel of werkzaamheden aan de 

woning zullen te allen tijde in overleg plaatshebben met de bewoners. De woning wordt 

verhuurd aan de predikant van de gemeente. In een tijd van vacature wordt de woning niet 

verhuurd. 

6.2.3 Dubbele woning, De Rieten 

Dit is een 2 onder 1 kap woning in De Rieten. Herstel of werkzaamheden aan deze woningen 

zullen te allen tijde in overleg plaatshebben met de bewoners. De woningen worden bewoond 

bij voorkeur door gemeenteleden. In geval van vertrek van huidige huurders wordt via de 

kerkbode gevraagd of er geïnteresseerden zijn. Bij meerdere belangstellenden wordt er geloot.  

6.2.4 Vrijstaand woonhuis met garage Veenkamp 

Dit is een vrijstaande woning met garage op de hoek Veenkamp, Uddelsekampweg. Herstel of 

werkzaamheden aan de woning zullen te allen tijde in overleg plaatshebben met de bewoners.  

 

6.2.4 Landbouwgrond wordt verpacht voor een periode van 6 jaar. 

6.3 Beheer financiën  

Zonder geldstroom zou ook onze kerk niet kunnen bestaan. De belangrijkste bron  

van inkomen is de vrijwillige bijdrage (halfjaarlijkse rondgang), de collecten in de erediensten 

en giften op bezoek. Andere inkomsten zijn: verhuur woningen, verjaardagsfonds en pacht 

landbouwgrond. De belangrijkste uitgaven zijn: salarissen, pensioenen, 

vrijwilligersvergoedingen, energie, water, telefoon en het onderhoud aan de gebouwen. 

In een tijd waarin de kosten als maar stijgen is het zaak dat de inkomsten ook stijgen. Hoewel 

het allerminst zeker is dat de kerk in aantal leden zal groeien, streven wij zeker naar groei. Wij 

hopen en bidden dat er zeker geestelijke groei zal zijn, het geen de inkomsten ten goede zal 

komen.  

Een sluitende begroting blijft het uitgangspunt voor de kerkrentmeesters. Daarvoor zal een 

groter beroep op de vrijgevigheid van de gemeenteleden gedaan moeten worden. Er zal op een 

verantwoorde wijze met de besteding van het geld worden omgegaan. Jaarlijks wordt door de 

kerkrentmeesters een begroting opgesteld. Deze wordt omstreeks november voorgelegd ter 

goedkeuring aan de kerkenraad. Voorzieningen treffen en fondsen aanleggen voor 

toekomstige uitgaven is noodzakelijk om financiële rust te handhaven. Het vullen van deze 

fondsen kan door specifieke op het doel afgestemde acties geschieden. De financiële 

administratie, het opstellen van de begroting en de verantwoordingsverslagen worden 

verzorgd door een commissielid / kerkrentmeester. Een ouderling- kerkrentmeester, 

kerkrentmeester c.q commisielid is penningmeester. De opmaak van de definitieve 

jaarrekening wordt uitbesteed aan een administratie kantoor. 

 

6.4 Beheer ledenadministratie 

De ledenadministratie wordt door het college van kerkrentmeesters bijgehouden. 

met behulp van de vernieuwde software van de Protestantse Kerk Nederland. 

Mutaties komen via deze software binnen en kan daarna verwerkt worden.   



6.5 Beheer collectemunten 

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de uitgifte en afrekening van de collectemunten. 

Alle afrekeningen naar diaconie, clubs, zondagschool, basisschool Prins Willem Alexander, 

worden door de kerkrentmeesters verzorgd. Een keer in de maand, in principe de eerste 

maandag in de maand, wordt de mogelijkheid geboden om collectemunten te kopen. Eén lid 

van de kerkrentmeesters en één diaken houden zitting in de consistorie van 19.00 uur tot 20.30 

uur. We onderscheiden de volgende munten; geel € 0.60, oranje € 1,40 en blauw € 2,75,  

prijspeil 2010. 

De munten zijn verpakt per 20 stuks zodat de zakjes respectievelijk € 12,=, € 28,= en € 55,= 

kosten. Er dient contant of met een ondertekend overschrijvingsbewijs c.q. machtingen te 

worden afgerekend. Het kopen van collectemunten wordt zoveel mogelijk door de kerkenraad 

en de kerkrentmeesters aanbevolen. Het vaststellen van de waarde van de munten vindt plaats 

in overleg met de Diaconie. Het doel van het werken met collectemunten is enerzijds het 

verkrijgen van belastingvoordeel voor de gever en anderzijds het vergemakkelijken van 

beschikbaar hebben van gaven. Verwacht mag worden dat de gevers het belastingvoordeel tot 

uiting komt in het gavenpatroon. 

6.6 Tarieven  

De kerkrentmeesters hebben te maken met verhuur en dienstverlening. Veel activiteiten 

kunnen kosteloos, maar evenzo zijn er werkzaamheden die onderhevig zijn aan tarieven. 

Diensten waarvoor tarieven gebruikt worden zijn: 

 Gebruik van het kerkgebouw: bijvoorbeeld t.b.v. uitvaartdiensten, zanguitvoeringen  

 Huurtarieven woningen  

 Pacht van het in bezit zijnde perceel  

De kerkrentmeesters ziet zichzelf niet als commerciële organisatie binnen de kerk. Winst heeft 

niet het eerste belang bij het leveren van diensten. Echter, de tarieven zullen minimaal 

kostendekkend moeten zijn en niet te ver uit de pas mogen lopen met de landelijk gangbare 

tarieven. De kosten zullen nooit ten laste mogen komen van de kerkelijke gemeente, maar 

altijd verrekend worden in het huur- of dienstentarief. Jaarlijks zullen de tarieven worden 

herbezien en minimaal verhoogd worden met de dan geldende inflatiecorrectie. Alle tarieven 

zijn opvraagbaar bij de penningmeester. 

6.7 Personeel en vrijwilligers  

De predikant heeft een volwaardige betrekking, conform de voorwaarden van de PKN, wordt 

wel betaald door de gemeente, maar is officieel niet in dienst van de gemeente. 

 

Een bloeiende gemeente kan niet werken zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er in onze 

gemeente ook veel mensen die vrijwillig een taak op zich nemen, om zo het vele werk met 

elkaar te dragen. Het geeft naast inspanning ook voldoening, omdat ieder met zijn of haar 

begaafdheid een bijdrage levert aan het voortbestaan van de gemeente. Hiervoor mogen we 

dankbaar zijn. Een van de kerkrentmeester heeft als taak de coördinatie van de vrijwilligers en 

is het aanspreekpunt in deze. 

We hebben de volgende groepen vrijwilligers: 

6.7.1 Organisten 

De kerkrentmeesters zorgen voor een rooster. De organisten krijgen per gespeelde dienst een 

vergoeding, tenzij de organist aangeeft dit niet te willen. Ook zijn vergoedingen voor studie 

bespreekbaar. Twee leden van de kerkrentmeesters zijn contactpersoon naar de organisten. Zij 

komen ten minste twee maal per jaar samen in vergadering om de bevindingen over en weer te 

bespreken.  



6.7.2 Koster 

We hebben een koster voor het beheer van het kerkgebouw met bijzaal en kelder. Bij de 

erediensten opent en sluit hij de kerk, maakt de psalmborden klaar, en vele andere 

werkzaamheden worden door hem verricht. Er is eigenlijk geen gebeurtenis in onze kerk, waar 

de koster niet bij betrokken is. De koster is niet in loondienst, maar is ook vrijwilliger en 

krijgt een vrijwilligersvergoeding. 

6.7.3 Schoonmaakploeg 

Er is een schoonmaakploeg, welke werkt met een rooster, wat er op neer komt dat een groep 

vrouwen gemiddeld 1x in de 6 weken de kerk met bijgebouw schoonmaakt. Bovendien zijn er 

een aantal reservepersonen aan de lijst toegevoegd. De kerkrentmeesters hebben  een 

coördinerend gemeentelid gevraagd, Zij krijgt de afzeggingen en zorgt voor vervanging. 

6.7.4 Tuingroep 

Dit is een groep van een aantal personen die wekelijks het terrein om het kerkgebouw 

onderhoudt. 

6.7.5 Vrijwilligers 

De kerkrentmesters geven jaarlijks aandacht aan alle vrijwilligers d.m.v. een gezellige en 

ongedwongen vrijwilligersavond, als dank namens de ‘Hervormde gemeente Uddel’. Deze 

avond is ook voor leidinggevenden uit het jeugdwerk  e.d.  

6.7.6 bezoekcommissie 

Nieuwe gemeenteleden worden door enkele leden van de bezoekcommissie verwelkomd. Een 

plantje en de jaargids worden overhandigd. 

6.8 Publiciteit 

De kerkrentmeesters streven naar openheid in haar beleid. Dit houdt in: 

 Bespreken van het beleid van de kerkrentmeesters op kerkenraadsvergaderingen. 

 Eenmaal per jaar verspreiding informatie over financiële stand van zaken. Dit gebeurt bij 

de 1e rondgang vrijwillige bijdrage. Dit zijn in de regel 2 A4-tjes, met tekstuele en 

getalsmatige uitleg. 

 Van giften  en extra collectes, 1 keer per maand in de kerkblad. 

 Extra aandacht via afkondiging tijdens de kerkdienst. 

 Indien gewenst verstrekt zij op een gemeenteavond informatie. 

 Openheid naar de gemeente in de vorm van ter inzage leggen van de begroting en 

jaarrekening. 

6.9 Overige 

De ouderling- kerkrentmeesters zijn betrokken bij het huisbezoekwerk en geven als zodanig 

ook pastorale hulp. 



7. Levensbeschouwelijke onderwerpen 

7.1. Huwelijk, echtscheiding, en samenwonen 

 

In toenemende mate constateert de kerkenraad dat ook binnen de Hervormde Gemeente te 

Uddel er verschuivingen optreden ten aanzien van de visie op het huwelijk als gave van God 

voor de verbinding tussen man en vrouw. Sommigen kiezen er voor om geen 

huwelijksverbinding meer aan te gaan, maar prefereren andere vormen van samenwonen. Ook 

wanneer er kinderen geboren worden blijft veelal deze situatie bestaan. Tegelijk is op te 

merken dat steeds meer bestaande huwelijken onder druk komen te staan. Huwelijkscrisis en 

echtscheiding vinden ook onder ons plaats. De kerkenraad constateert dat in de komende tijd 

bezinning hierop noodzakelijk is. Vooral zal er gezocht worden naar wegen om de gemeente 

hierin te onderwijzen, vanuit Schrift en Belijdenis. Ondertussen is het nodig om in de 

voorkomende gevallen pastorale zorg te dragen, ten einde elkaar te bewaren bij de gave van 

God in het huwelijk gegeven.  

7.2. Homofilie 

 

In onze maatschappij is er veel beweging op te merken rondom homofilie en 

homoseksualiteit. De kerkenraad beseft dat het spreken hierover inleving, respect en liefde 

vereist. Het gaat om de tere gevoelens van mensen. Ook binnen de gemeente zijn er 

ongetwijfeld mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens – in menig opzicht. Juist ook 

de homofile medemens kan dit alles als verwarrend ervaren: enerzijds de maatschappelijke 

nadruk op openheid en vrijheid, anderzijds het Bijbelse standpunt dat een homoseksuele 

relatie niet volgens Gods wil is. De kerkenraad hecht belang aan de pastorale zorg voor het 

homofiele gemeentelid. Tegelijk constateert de kerkenraad dat er grote geslotenheid en 

verlegenheid rondom dit onderwerp leeft. De kerkenraad meent enerzijds op grond van de 

Bijbel dat een praktiserende, homoseksuele levensstijl (binnen de gemeente) afgewezen moet 

worden en dat daardoor de weg tot een huwelijkse verbintenis, het sacrament en het ambt, of 

een bijzondere taak in de Gemeente, afgesloten is. Anderzijds moet er naar gestreefd worden 

om, met respect voor elkaar, het pastorale gesprek gaande te houden.  

7.3. Begraven en cremeren 

 

De Bijbel geeft aan dat de teraardebestelling van onze doden de voorkeur heeft. Crematie, of 

andere vormen van ‘lijkbezorging’ moet veelal worden afgewezen. Boven is vermeld dat de 

predikant, of diens vervanger, alleen bij een begrafenis het Woord zal verkondigen. Echter, in 

de diversiteit van het praktische leven binnen de gemeente is het mogelijk dat de situatie 

ontstaat dat er een crematieplechtigheid elders plaatsvindt, waarbij betrokkenen gevraagd 

hebben om een vorm van pastorale zorg rondom of tijdens deze plechtigheid. De predikant, in 

overleg met het moderamen, kan dergelijke pastorale zorg geven. Gedacht kan worden aan 

bijvoorbeeld een echtgenoot of echtgenote, of een inwonend kind van een gemeentelid, die 

bepaald heeft gecremeerd te willen worden, waar de ander vanwege de christelijke overtuiging 

niet achter staat, maar de laatste wens wil respecteren. Dan kan men een beroep doen op de 

pastorale aanwezigheid van de predikant of diens vervanger.  



7.4. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Bezinning op huwelijk, echtscheiding en samenwonen. 

8. Samenvatting 
 

In dit beleidsplan is beschreven hoe de Hervormde Gemeente te Uddel als onderdeel van 

Christus Kerk wil functioneren. Het is geschreven met het oog op het eren en dienen van de 

drie-enige God in de praktijk van alle dag en in alle kerkelijke activiteiten. Enerzijds geeft het 

weer welke zaken voor de goede orde zijn vastgelegd, anderzijds is getracht de intentie aan te 

geven van zaken die (nog) niet specifiek benoemd kunnen worden. Er is getracht aandacht te 

schenken aan ontwikkelingen die gaande zijn. Dit heeft voor sommige onderwerpen 

geresulteerd in beleidsvoornemens. De kerkenraad is voornemens met de hulp van de Heere in 

de komende vier jaar aan deze punten aandacht te schenken. Hieronder de opsomming van 

gesignaleerde ontwikkelingen en beleidsvoornemens. 

 

De inrichting van de erediensten 

 Bezinning op gebruik hertaalde formulieren . 

 Evaluatie van het gebruik van de Herziene Statenvertaling. 

 Jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de predikant. 

Kerkelijke organisatie 

 Nagaan of het mogelijk is om doop- en huwelijkscatechese op te zetten. 

 Bepalen van de kennislijn van te gebruiken materiaal voor catechese en clubs. 

 Bezinning op het gebruik van HGJB materiaal. 

 De wenselijkheid van het instellen van een evangelisatiecommissie nagaan. 

 Inventariseren of de zondagschool één of twee- wekelijks gehouden kan worden. 

 Besluitvorming over de wenselijkheid van een jeugddiaken naast de jeugdouderling.  

 Mogelijkheden van het inschakelen van bezoekbroeders nagaan. 

 Onderzoeken of de commissie van bijstand ondergebracht kan worden onder de 

kerkrentmeesters. 

 Bij continuëren commissie van bijstand, nagaan of onbeperkt herkiesbaar zijn van de 

leden gehandhaafd moet blijven. 

 Nagaan wat de leeftijdsgrenzen moeten zijn voor met name de diverse clubs en open 

jeugdwerk. 

Verenigingen 

 Voorkomen vergrijzing.  

Diaconaat 

 Het intensiveren van het jongerenpastoraat. 

 Extra aandacht voor de jongeren van de gemeente door bespreking in de jeugdraad o.a. 

toerusting van de leiding en goed clubmateriaal. 

 Het deelnemen aan overleg en uitwerken van maatregelen met o.a. de kerkelijke 

gemeenten uit Uddel en de gemeente Apeldoorn aangaande de jeugdproblematiek. 

Levensbeschouwelijke onderwerpen 

 Bezinning op huwelijk, echtscheiding en samenwonen. 
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