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INLEIDING
Door Gods goedheid is er in de 21e eeuw - ook in het Veluwse dorp Nunspeet - een
Gemeente van Jezus Christus, zij het in verschillende gestalten. Eén daarvan is de
Hervormde Gemeente. Zij behoort tot de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Deze
Gemeente bestaat momenteel uit 5 wijkgemeenten, waaronder de wijk Dorpskerk Centrum.
Dit document geeft een beschrijving van deze wijkgemeente, van haar belijden, en van haar
actuele situatie. Voorts worden voor elk van de verschillende beleidsterreinen een aantal
voornemens geformuleerd met de intentie deze in de periode 2015 – 2020 te realiseren. Al
onze ambtelijke werkzaamheden en alle beleidsvoornemens, zoals die in het navolgende
worden geformuleerd, dienen gericht te zijn op één doel: bidden voor en werken aan het
bewaren en vermeerderen van Christus‟ Kerk, tot eer van God Drie-enig en tot heil van
mensen.
1. GEMEENTE ZIJN
De christelijke Gemeente is geen doel in zichzelf. Zij is er omdat zij van Godswege in het
aanzijn is geroepen: in opdracht van Jezus Christus zijn de apostelen de wereld ingetrokken
om de goede boodschap aan alle volken bekend te maken en hen te dopen in de Naam van
de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (Matth. 28:19). Ook de Gemeente heeft nog
steeds deze opdracht, maar is daartoe – onder de leiding van de Heilige Geest – alleen in
staat als haar geloof voortdurend wordt gevoed vanuit de bron: de Heilige Schrift.
Aan deze bron, die norm is voor leer en leven, wordt het belijden ontleend en op basis van
dezelfde bron worden alle activiteiten van de gemeente ontwikkeld.
2. IDENTITEIT
Voor de jaren 2013 – 2017 is door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Nunspeet een Beleidsplan geformuleerd (vastgesteld op 29 november 2012). In dit document
wordt in de hoofdstukken 1, 2 en 3 uitvoerig weergegeven hoe wij – in gehoorzaamheid aan
de Heilige Schrift – Gemeente van Jezus Christus willen zijn:
Hoofdstuk 1: ‘Gemeente van God en Wat wij geloven’,
Hoofdstuk 2: ‘Uitgangspunten en aspecten van gemeente zijn’,
Hoofdstuk 3: ‘Gemeente zijn: verleden, heden en toekomst’.
De kerkenraad van de wijk Dorpskerk Centrum heeft aan dit beleidsplan bijgedragen en
herkent zich qua identiteit in hetgeen in deze hoofdstukken staat geschreven. Hij hanteert ze
dan ook als basis voor het gemeente zijn en als uitgangspunt voor zijn beleid. Dat laat
onverlet, dat hier en daar sprake zal zijn van het leggen van een eigen accent.
3. EREDIENST
Actualiteit
In aanvulling op de inhoudelijke kant van de erediensten, zoals beschreven in 2.2. Eredienst,
verkondiging, lofprijzing van het AK-beleidsplan 2013 –2017 is de actuele situatie als volgt:
De erediensten in de Dorpskerk vallen deels onder de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad van de wijk Dorpskerk Noord en deels onder die van Dorpskerk Centrum.
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Elke zondag wordt in de Dorpskerk één Gereformeerde Bondsdienst gehouden en één met
een Confessionele inkleuring, alternerend per zondag de één ’s ochtends (9.30 uur), de
ander ’s avonds (19.00 uur). Omdat de wijken rond de Dorpskerk nogal uiteenlopen qua
leeftijdsopbouw en ‘kleur’ (‘Noord’ is jonger en moderner, ‘Centrum’ wat ouder en
traditioneler) is sprake van een palet aan diensten.
Het oude, dat waardevol wordt bevonden wordt niet geschrapt en het nieuwe, dat meer
aansluit bij de komende generatie wordt niet geblokkeerd, dit om vervreemding te
voorkomen.
In overleg met wijk ‘Noord’ is besloten dat wijkkerkenraad Dorpskerk Centrum
verantwoordelijk is voor alle GB-diensten, waarin de eigen wijkpredikant voorgaat. In deze
diensten wordt de Herziene Statenvertaling (HSV, 2010) gelezen en worden Psalmen
gezongen uit de Oude Berijming (1773). Ook is besloten, dat de Confessionele diensten,
waarin een gastpredikant voorgaat, eveneens onder de verantwoordelijkheid van ‘Centrum’
vallen. In deze diensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbelvertaling van het NBG (1951) of
de HSV. De Psalmen worden gekozen uit de Nieuwe Berijming (1968), de Gezangen uit de
Hervormde Bundel (1938). Omdat dit besluit afwijkt van het door de AK vastgestelde rooster,
zal het elk jaar opnieuw bekrachtigd moeten worden.
Parallel aan de ochtenddienst wordt een kindernevendienst gehouden. De kinderen van de
groepen 1 t/m 5 van de basisschool gaan voor de preek met de leiding naar het gebouw De
Wheme voor een eigen samenkomst. Zij komen voor de slotzang weer terug in de kerk.
Globaal eens in de 6 à 8 weken is er tijdens de GB dienst geen kindernevendienst om –
hoewel die mogelijkheid er altijd wel is - de kinderen de gelegenheid te geven te wennen aan
het volledig bijwonen van een eredienst.
De avonddiensten zijn, als zij geleid worden door de wijkpredikant, veelal leerdiensten (aan
de hand van de Heidelberger Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelijdenis). Ook wordt
soms een serie preken gehouden aan de hand van één Bijbelboek.
In de voorbede wordt wekelijks aandacht geschonken aan de vele uiteenlopende noden en
behoeften in de gemeente. Daarnaast wordt zeer regelmatig gebeden voor de vervolgde
christenen wereldwijd.
Een aantal keren per jaar worden er bijzondere diensten gehouden. Het gaat hierbij om CNSdiensten (in samenwerking met de plaatselijke basisscholen), gezinsdiensten, jeugddiensten
en appeldiensten. Eveneens enkele keren per jaar wordt de zondagavonddienst vervangen
door een interkerkelijke, aangepaste dienst voor anders begaafden. Deze wordt op de
middag gehouden (15.00 uur). In deze doelgroepdiensten wordt een, aan de groep
aangepaste liturgie gebruikt.
Wat de vormgeving betreft: de voorzang en de slotzang worden staande gezongen. Na de
voorzang blijft de gemeente staan tot het votum en de groet door de voorganger zijn
uitgesproken. Na de slotzang ontvangt de gemeente staande de zegen. Ook
overlijdensberichten worden staande aangehoord, gevolgd door een kort moment van
herdenken.
Beleidsvoornemens
3,1. (H) in de verkondiging onze onopgeefbare verbondenheid met Israël, de wortel
waarop de kerk is geënt, laten doorklinken, in het bijzonder wel op de zgn.
Israëlzondag in oktober; in de voorbede wordt wekelijks aandacht besteed aan ‘onze
oudste broeder’,
3,2. (H) bevorderen van het trouw bezoeken van de erediensten door hiervoor in het
kerkblad en tijdens de huisbezoeken nadrukkelijk aandacht te vragen,
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3,3. het kerkbezoek van gezinnen met jonge kinderen bevorderen door in de
morgendiensten aandacht te besteden aan een woord voor de kinderen en aan de
liederen van de week, die op de scholen worden geleerd,
3,4. 2x per jaar een gezinsdienst houden met geloofsopvoeding als thema,
3,5. (H) bezinning op de vormgeving en invulling van de avonddiensten als leerdiensten,
tot verdieping van de geloofskennis en tot verhoging van het aantal bezoekers (jong
én oud),
3,6. een ontvangstcommissie instellen, die tijdens het vakantieseizoen gasten (en
gemeenteleden) welkom heet, als wegwijzer fungeert en – voor de morgendiensten
– liturgieën uitdeelt,
3,7. overwegen om de voorgangers in de GB-diensten de ruimte te bieden 1 of 2
Gezangen uit de Hervormde Bundel 1938 te laten zingen (met name in de diensten
op de christelijke feestdagen en in de perioden die daaraan voorafgaan (advents-,
lijdens- en pinkstertijd).
3,8. proberen om, door goed overleg, in de komende beleidsperiode de erediensten in de
Dorpskerk qua liturgische invulling dichter bij elkaar te brengen.
3,9. eens per 2 jaar de liturgie, w.o. ‘Muziek in de eredienst’, agenderen.
4. ZENDING EN EVANGELISATIE
Actualiteit
De Gemeente staat niet op zichzelf; zij is geroepen om er voor anderen te zijn, bijvoorbeeld
voor mensen die nu aan de rand van de gemeente of daar buiten verkeren. Enkele keren per
jaar wordt voor deze doelgroep een appeldienst georganiseerd. Ook de CNS-diensten (zie III
en VII) kunnen in dit verband worden genoemd.
Getuigen (en verkondigen) in woord en daad is een opdracht voor elk gemeentelid. Om de
invulling daarvan te stimuleren en te ondersteunen kent onze kerkenraad een ambtsdrager
met speciale opdracht: de ouderling voor zending en evangelisatie.
Hij doet dit werk samen met broeders van de andere wijken met eenzelfde opdracht. Zij
maken deel uit van de Algemene Commissie voor Zending en Evangelisatie.
Al een aantal jaren functioneert een Commissie Open Dorpskerk. Tijdens de markt die in de
zomermaanden (juli en augustus) op dinsdag wordt gehouden, is de Dorpskerk opengesteld
voor het publiek. Marktbezoekers en andere belangstellenden worden gastvrij ontvangen
door enkele commissieleden, die beschikbaar zijn voor ontmoeting en gesprek. Een expositie
en een orgelbespeling fungeren daarbij als ‘trekkers’. Ook tijdens de zgn. Eibertjesdag en de
Heleboeldag is deze commissie actief.
Beleidsvoornemens
4,1. blijven werken aan de ontwikkeling van een open en missionaire wijkgemeente zowel naar binnen als naar buiten gericht,
4,2. instellen van een missionaire werkgroep ter ondersteuning van het werk van de
ouderling voor Z&E,
4,3. streven naar optimale samenwerking tussen de ouderling voor Z & E en de
sectieouderlingen met het oog op de rand- en buitenkerkelijken,
4,4. bewustwording bevorderen van het belang van werving van rand- en
buitenkerkelijken voor deelname aan een Alfa- en Bètacursus en van de (praktische)
ondersteuning hiervan door gemeenteleden,
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4,5. zoeken naar mogelijkheden om om te zien naar onze naaste door:
a. gemeente te zijn ‘in de straat’, bijv. door betrokken gemeenteleden te stimuleren
aandacht te besteden aan gemeenteleden en anderen in hun straat,
b. gemeente te zijn ‘in de buurt’ door het organiseren van open
ochtenden/middagen, open maaltijden e.d.,
c. christen te zijn onder de mensen en praktische hulp te bieden waar nodig en
zomogelijk in te wijden in het leven van de gemeente,
4,6. zoeken naar mogelijkheden om de Dorpskerk vaker open te stellen voor het publiek,
i.s.m. de Commissie Open Dorpskerk
4,7. stimuleren van het zendingsbewustzijn van de gemeente en begeleiden van leden,
die zich geroepen weten tot het werken in de zending (wereldwijd).; met name
jongeren willen wij stimuleren na te denken over een roeping tot het zendingswerk voor kortere of langere tijd en hen, daar waar gewenst, ruimhartig van financiële
middelen te voorzien.
4,8. Appeldiensten zo inrichten, dat zij enerzijds in grote lijnen aansluiten bij de
doelstellingen van de appeldienstcommissie, ondersteund door de ouderling Z&E,
anderzijds een eigen accent krijgen, zodat ze eveneens aansluiten bij het karakter
van wijk ‘Centrum’.
5. PASTORAAT
5,1. ALGEMEEN
Actualteit
De Goede Herder heeft onderherders in dienst in de zorg voor Zijn kudde. Dat kunnen
ambtsdragers zijn of kerkelijke werkers, maar ook gewone gemeenteleden (‘ambt aller
gelovigen’).
Bij de laatste categorie is te denken aan bijvoorbeeld bezoekbroeders en –zusters, psychopastorale begeleiders (PPB-ers), evangelisatiemedewerkers en medewerkers jeugdwerk.
Omzien naar elkaar in de meest brede zin van het woord is wezenlijk in de christelijke
gemeente.
In de wekelijkse verkondiging kunnen al veel pastorale vragen aan de orde komen.
Daarnaast is het nodig aan verschillende groepen gemeenteleden gerichte pastorale
aandacht te schenken, zoals:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

zieken
terminale patiënten/stervenden
rouwdragenden
weduwen/weduwnaren/wezen
ouderen
jongeren
alleengaanden (‘singles)’

h.
i.
j.
k.
l.
m.

gehandicapten
gescheiden leden
anders geaarden
aanstaande echtparen
doopouders
randkerkelijken

De predikant en andere ambtsdragers spelen in het bezoekwerk m.b.t. al deze groepen
gemeenteleden een belangrijke rol. De predikant heeft vooral een bezoektaak bij bijzondere
omstandigheden, zoals ziekte, ouderdom, sterven, rouw, huwelijk, doop en bij het
‘crisispastoraat’. Hij wordt daarbij geassisteerd door een pastorale medewerker.
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De ouderlingen, soms geassisteerd door een bezoekbroeder, streven er naar elk
gezin/pastorale eenheid tenminste 1x per 2 jaar een huisbezoek te brengen. Voorts kent onze
kerkenraad een ouderling met een bijzondere (AK-)opdracht, n.l. ouderenpastoraat ten
behoeve van de bewoners van de Bunterhoek en Seewende.
Voor (ernstig) zieken bestaat de mogelijkheid van voorbede met handoplegging en
ziekenzalving.
Pastoraat is een vast agendapunt op de vergaderingen van de kerkenraad. Enkele keren per
jaar komen pastorale vraagstukken apart aan de orde tijdens een consistorievergadering. De
‘Richtlijnen voor de ouderling’ zijn bij dit alles een waardevol document. De diakenen
bezoeken met name die gemeenteleden, die door welke oorza(a)k(en) dan ook, in financiële
problemen zijn gekomen. Zij gebruiken het Woord van God als vertroosting bij hun diaconale
werk.
Beleidsvoornemens
5,1. (H) werken aan een gestructureerd pastoraat aan de verschillende doelgroepen,
waarbij een goede afstemming tussen predikant, pastorale medewerker en andere
ambtsdragers plaatsvindt,
5,2. driemaal per jaar een consistorievergadering houden met o.a. bezoekwerk als
thema; hiervoor worden de PPB-ers eens per 2 jaar ook uitgenodigd,
5,3. verbetering van de uitwisseling van bezoekgegevens tussen de in 5.1 genoemde
pastorale werkers,
5,4. werken aan een (nog) beter functioneren van de sectieteams, bestaande uit
ouderling, diaken, bezoekbroeder en evt. PPB-er,
5,5. intensivering van het pastoraat aan jongeren; zij vormen in onze nogal vergrijsde
wijkgemeente een kostbare groep,
5,6. éénmaal per jaar een gemeenteavond houden en eveneens éénmaal per jaar een
gemeente(mid)dag organiseren ter bevordering van onderlinge ontmoeting;
stimulering tot deelname aan het koffiedrinken na de ochtenddienst heeft ditzelfde
oogmerk,
5,7. elk najaar een informatieavond beleggen voor nieuw ingekomenen, in aanwezigheid
van hun sectieouderlingen.
5,2. OUDERENPASTORAAT
Actualteit
Wijkgemeente ‘Centrum’ kent een relatief grote groep ouderen. Zij worden vaker dan 1x per
twee jaar bezocht. Alle 80-plussers die daar prijs op stellen krijgen naast het pastorale
bezoek van ouderling en predikant (of pastorale medewerker) ook de mogelijkheid regelmatig
een bezoekdame of bezoekheer te ontvangen. Deze bezoeken hebben meer een sociaal
karakter. Voorts wordt enkele malen per jaar een ouderenmiddag (gemeentebreed)
georganiseerd. Vanaf hun 80e jaar krijgen gemeenteleden op of rond hun verjaardag bezoek
van de predikant of zijn pastorale medewerker. Deze groep behoort automatisch tot degenen,
die in december een kerstattentie ontvangen.
Beleidsvoornemens
5,8. Het werk van de bezoekdames en -heren blijven promoten. Hiertoe worden zij
minimaal eens in de twee jaar uitgenodigd in de consistorievergadering.
Oudere gemeenteleden, welke verhuizen naar verzorgings/verpleegtehuizen binnen
Nunspeet, vallen in principe onder het ouderenpastoraat dat hiervoor is ingeregeld.
Daarbij blijft de mogelijkheid om de “eigen” predikant te houden.
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5,9. Oudere gemeenteleden die tijdelijk in één van de tehuizen binnen of buiten
Nunspeet, worden geplaatst sluiten in eerste instantie aan bij het pastoraat van het
betreffende tehuis, tenzij zij zelf duidelijk aangeven de “thuissituatie” tijdens hun
tijdelijk verblijf aan te willen houden.
5,10.Ons ervoor inzetten de assistentie van een pastorale medewerker voor onze wijk te
behouden.
5,11.Gemeenteleden stimuleren ouderen uit te nodigen om mee te gaan koffiedrinken na
de dienst.
6. DIACONAAT
Actualteit
Jezus Christus is onder Zijn volk rondgegaan ‘als Eén die dient’. In Zijn handelen vindt de
Gemeente de diepste grond voor haar diaconale handelen. Als kerk hebben we daarom een
belangrijke taak in materiële en financiële ondersteuning.
De diakenen geven hieraan op ambtelijke wijze leiding; tevens nemen zij een groot deel van
de invulling voor hun rekening. Vele van hun taken vallen onder de centrale diaconie;zie
hiervoor 5.4 van het AK-Beleidsplan 2013 – 2017. In dit Plan wordt ook veel aandacht
geschonken aan het ontwikkelen van jeugddiaconaat. Daarnaast zijn er een aantal
wijkgerichte taken zoals:
 collecteren tijdens de eredienst,
 dienen aan de Tafel des Heren,
 diaconaal bezoekwerk in eigen secties,
 overleg met de ouderlingen in de sectieteams,
 begeleiding van het PPB-werk,
 de bloemengroet,
 de kerstuitdeling (voor gemeenteleden binnen Nunspeet),
 de paasuitdeling (voor gemeenteleden buiten Nunspeet).
Beleidsvoornemens:
6,1 (H) werken aan meer diaconale bewustwording, onder zowel ambtsdragers als
gemeenteleden,
6,2 (H) meer gericht werken aan het omzien naar de naaste - ook de onkerkelijke - in de
eigen wijk, waarbij de uitwisseling van informatie in en vanuit de wijkkerkenraad
goed moet worden geregeld (o.a. in de sectieteams)
6,3 materiële en financiële ondersteuning van doelgroepen en pro actief zijn met
betrekking tot de veranderingen ten gevolge van de nieuwe wetgevingen op sociaal
gebied,
6,4 concrete invulling van het jeugddiaconaat bevorderen.
6,5 ondersteuning van de jeugddiaken
7. JEUGDWERK
Actualiteit
Kinderen, tieners en jongeren zijn (doop)leden van de Gemeente; zij horen er dus helemaal
bij. Het is van wezenlijk belang dat ouders door en vanuit de Gemeente worden gesteund in
geloofsopvoeding en geloofsoverdracht. Het Jeugdwijkteam (JWT), aangestuurd door de
jeugdouderling en jeugddiaken, speelt in het organiseren van een breed aanbod van
activiteiten een grote rol.

Beleidsplan wijk Centrum 2015 – 2020.

Pagina 8 van 11

Te noemen zijn:
 de kindernevendienst (groepen 1 t/m 5 van de basisschool),
 de kinderclubs: ‘3-4-5-club’ (6 - 8 jarigen) in De Wheme en ‘De Ark’ (9 -11 jarigen),
samen met wijkgemeente ‘Noord’ in De Rank,
 de tienerclub “The Sound” (samen met wijkgemeente ‘Noord’) voor 12 – 16 jarigen, in
De Rank,
 jeugdvereniging NIEK, gemeentebreed, voor 16 jaar e.o., in De Wheme,
 catechisaties, te geven door de wijkpredikant; van ‘snuffelcatechese’ (voor 10 -12
jarigen) tot belijdeniscatechisatie (voor 18+).
Daarnaast zijn de CNS-diensten, de middagdiensten op bid- en dankdagen en de
VakantieBijbelWeek speciaal op kinderen gericht.
Beleidsvoornemens
7,1 nadenken over de plaats van het kind in de gemeente,
7,2 (H) aandacht voor kinderen en jongeren in de eredienst blijven bevorderen,
7,3 (H) aan het begin van het winterseizoen een infoavond voor de ouders van
catechisanten houden,
7,4 overwegen een basiscatechese voor 9 – 11 jarigen in te voeren,
7,5 (H) opzetten en bijhouden van een vacaturebank om jongeren te kunnen
inschakelen in allerlei geledingen van de kerk,
7,6 aanbieden van scholing en begeleiding aan de leiders/leidsters van de
kindernevendiensten en de clubs.
7,7 jeugddiensten zo inrichten, dat zij enerzijds in grote lijnen aansluiten bij de
doelstellingen van de Jeugdraad (geleid door de algemene jeugdouderling),
anderzijds een eigen accent krijgen, zodat ze eveneens aansluiten bij het karakter
van wijk ‘Centrum’.
8. VORMINGS- EN TOERUSTINGSWERK
Actualiteit
Jong en oud hebben onderwijs nodig om te leren geloven naar het Woord van God en om de
weg van het leven te gaan – al is het met vallen en opstaan – naar Zijn Geboden. Daarom
zijn diverse mogelijkheden (sommige gemeentebreed) geschapen om kennis op te doen en
te worden gevormd:
 de erediensten (hebben in dezen een centrale plaats)
 catechisaties voor de verschillende doelgroepen (gewone-, belijdenis- en
gehandicaptencatechese;
 catechese voor hen, die vroeger wel belijdenis hebben gedaan, maar nog nooit
hebben deelgenomen aan het Heilig Avondmaal,
 Bijbelkringen
 jonge lidmatenkring(en)
 studieochtenden en/of –middagen
 mannen- en vrouwenverenigingen
 kring voor geloofsopvoeding
 huwelijkskring (‘marriage course’)
 wijkavonden
 cursussen voor ambtsbroeders en ander vrijwilligers binnen de gemeente, te geven
door externe deskundigen.
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Beleidsvoornemens
8,1 (H) gemeenteleden stimuleren deel te nemen aan tenminste één van
bovengenoemde doordeweekse activiteiten, mede om betrokkenheid en ‘wij-gevoel’
te versterken,
8,2 (H) cursus voor a.s. echtparen en catechese voor doopouders starten,
8,3 eens per 2 jaar een ‘terugkomavond’ houden voor de doopouders van een bepaald
jaar, ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van hun kind(eren),
9. PREDIKANT
Actualiteit
Het ambtswerk van de herder en leraar van onze wijkgemeente is veelomvattend. In zijn
taken-pakket zitten een aantal nogal uiteenlopende activiteiten, zoals: prediking, catechese,
pastoraat, rouw- en trouwdiensten, toerustingswerk, schrijven in - en redigeren van - het
kerkblad.
Zodoende is hier sprake van een zeker spanningsveld, waarbij goed overleg tussen hem de
kerkenraad, maar ook tussen hem en zijn collega’s (inclusief pastoraal medewerker)
wezenlijk is. Op verschillende werkvelden zijn vrijwilligers ingezet, zodat de predikant een
aantal van deze taken (gedeeltelijk) kan delegeren. Door dit structureel te doen wordt de
mogelijkheid geschapen, dat hij voldoende kan toekomen aan één van zijn hoofdtaken: de
voorbereiding van de wekelijkse verkondiging. Rust en tijd voor studie en meditatie zijn
onmisbaar om met grote regelmaat preken te kunnen maken, die in rapport zijn met de tijd,
dicht bij de Heilige Schrift blijven en dicht bij het menselijke hart komen (en die herkenbare
raakvlakken hebben met de tijdgeest en actualiteit van vandaag de dag). Wat betreft de
invulling van de liturgie tijdens de erediensten is aan de predikant een bepaalde mate van
vrijheid toegekend. Wel is een goede communicatie dien omtrent met de kerkenraad nodig,
aangezien deze hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt.
De predikant maakt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden en bespreekt dit met de
kerkenraad.
Beleidsvoornemen
9,1 er zorg voor dragen dat de predikant regelmatig de ruimte krijgt om zich bij te
scholen. Dit kan zijn op theologisch gebied, georganiseerd via de PKN, maar ook op
niet-theologisch terrein, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om persoonlijke
ontwikkeling en/of uitdieping van pastorale ervaringen.
10. KERKRENTMEESTERS
Actualiteit
De ouderlingen-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad en behoren tevens tot
het college van kerkrentmeesters. Aan hen heeft de kerkenraad de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van niet-diaconale aard toevertrouwd. Zie verder paragraaf 5.10 van het
Beleidsplan-AK 2013 – 2017.
Beleidsvoornemens
10,1 (H) streven naar optimale transparantie richting de Gemeente, om deze nauw
betrokken te houden bij de stoffelijke aangelegenheden, waardoor zij haar
verantwoordelijkheid in dezen zo goed mogelijk kan beleven en praktisch invullen.
10,2 het college van kerkrentmeesters, daartoe ondersteund door een al enkele jaren
geleden ingestelde commissie, stimuleren te komen tot een spoedige realisatie van
een Nieuwe Wheme bij de Dorpskerk.
Beleidsplan wijk Centrum 2015 – 2020.
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UITLEIDING
In het bovenstaande zijn vele, uiteenlopende activiteiten beschreven en verschillende
beleidsvoornemens geformuleerd. De kerkenraad van wijkgemeente Dorpskerk Centrum
hecht er aan uit te spreken, dat hij zich in dit alles afhankelijk weet van onze goede God en
bidt om de leiding van de Heilige Geest. Christus’ Kerk is Gods werk. Daarom besluiten wij
met de bede:
“Bewaar en vermeerder Uw Kerk”.

Concept vastgesteld ter vergadering van donderdag 10 september 2015

M. ten Brinke
Preses

Beleidsplan wijk Centrum 2015 – 2020.

H.K. Schut
Scriba

Pagina 11 van 11

