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Wees onze roem, Heere
Wij, o Heere, zie, wij zijn Uw kleine kudde.
Houd ons in Uw bezit!
Breid Uw vleugelen uit en laat ons daaronder vluchten.
Wees onze roem almachtige God
laat ons om U bemind worden,
laat Uw Woord in ons gevreesd worden.
N.a.v. Augustinus, Confessiones X
Ps 48 & PS 89
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Inleiding
Het voorliggende beleidsplan beschrijft allereerst de gemeenschappelijke basis van de Hervormde
Gemeente te Nunspeet. Op dit moment bestaat de gemeente uit vijf geografische wijkgemeenten.
De basis en de uitgangspunten voor het gemeenteleven vinden we in Gods Woord. Als we samen één
gemeente willen vormen, dan moeten we opschrijven wat we gemeenschappelijk hebben. Vervolgens
kijken we naar het niveau van de Traditie (het gereformeerde belijden). Tenslotte naar onze “lokale”
traditie.
Het eerste deel van dit beleidsplan betreft het meer statische gedeelte van het beleid. De gedachte is
dat er voor de inhoud van de hoofdstukken 1 en 2 geen jaarlijkse evaluatie nodig is.
Het tweede deel van het beleidsplan (met name de hoofdstukken 4 en 5) is veel meer procesmatig
bedoeld. Het doel is om het proces van gemeenteontwikkeling in goede banen te leiden. Belangrijk
zijn de ontwikkelpunten, die het geheel van de gemeente raken. Jaarlijks is evaluatie nodig en voor elk
nieuw seizoen is een jaar-activiteitenplan nodig.
Bewust zijn de organen van bijstand (met de onderscheiden beleidsvoornemens) in dit document
opgenomen. Doel hiervan is om het belang van deze organen voor het geheel van de gemeente te
onderstrepen. De belangrijkste organen van bijstand zijn”de commissie van Kerkrentmeesters (CvK)
en de Diaconie. Ook voor de organen van bijstand is een jaarlijkse cyclus nodig van evaluatie en
nieuwe activiteitenplanning.
De AK er is ten dienste van de gemeente als geheel. Ondanks het feit dat we geografisch opgedeeld
zijn in wijken, willen we toch één gemeente vormen. De gemeenschappelijke werkvelden of thema’s
komen aan de orde. De algemene kerkenraad (AK) schrijft dit beleidsplan voor het geheel. De
wijkkerkenraden maken in (onderlinge) afstemming hun eigen beleidsplan. Samen met het beleidsplan
van de AK vormen al deze beleidsnota’s het totale beleid van onze gemeente. Alle beleidsplannen zijn
een middel tot sturing en tot opbouw van de gemeente.
In het voorliggende beleidsplan worden veel beleidsvoornemens opgesomd. Belangrijk hierbij is dat
we ons realiseren dat dit (veelal actie- en ook aandachts-) punten zijn die door meerdere geledingen
en een groot aantal gemeenteleden ter hand genomen kunnen worden. Het zijn beleidsvoornemens
voor een langere periode: 2013 – 2017. Prioriteiten en planning zijn voor een deel ingevuld. Bij de
verdere uitwerking van de beleidsvoornemens zal hier verder aandacht aan worden besteed. Zoals
gezegd neemt de AK zich voor om tot een jaarlijks activiteitenplan te komen. Hierbij is overleg en
afstemming met zowel de wijkgemeenten als de organen van bijstand vanzelfsprekend.
Normaliter beginnen we een beleidsplan met wat WIJ willen bereiken. Voor de gemeente van Jezus
Christus, waarvan onze Hervormde Gemeente een onderdeel mag zijn, ligt dit anders. Wij kunnen
alleen zijn wat wij zijn door het werk van de drie-enige GOD. God zelf bouwt en bewaart Zijn
gemeente. Daarbij is het onze verantwoordelijkheid om onder leiding van Zijn Heilige Geest goede
plannen te maken. Plannen die de eenheid en de opbouw van de gemeente dienen. Plannen die de
gemeente in staat stellen te zijn wat ze geacht wordt te zijn: een getuigende en wervende gemeente,
een licht voor de wereld.
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1.

Gemeente van God en Wat wij geloven

1.1

Gemeente van God

De Hervormde Gemeente van Nunspeet is een gestalte van Gods wereldwijde Kerk, een deel van het
Lichaam van Jezus Christus in deze wereld. God roept ons door Zijn genade en krachtens Zijn
verbond als leden van Zijn gemeente samen. De gemeente wil daarom leven uit en in
gehoorzaamheid aan Gods Woord. De gemeente zoekt gemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus
en met elkaar in de erediensten. Centraal staan vooral de bediening van het Woord en van de
sacramenten. Dit zijn de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Hiermee wordt het heil hoorbaar en
zichtbaar verkondigd.
De gemeente zingt samen Gods lof, is verenigd in het gebed, deelt geestelijke en materiële gaven,
ziet in dienende liefde naar elkaar om en neemt deel aan activiteiten. Hierin wil ze de wereld laten
delen door haar getuigenis en barmhartigheid.
Bij de gemeente behoren allen, die zijn gedoopt. Allen, die de Heilige Doop als teken en zegel van het
genadeverbond hebben ontvangen worden opgeroepen tot het belijden van het geloof in de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest tot het leven vanuit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Door het afleggen
van openbare belijdenis van het geloof verkrijgen de leden de toegang tot het Heilig Avondmaal, uiten
zij betrokkenheid op (en dragen zij geestelijke en financiële verantwoordelijkheid voor) de gemeente.
Door persoonlijk getuigenis geven zij blijk van missionaire bewogenheid met deze wereld.
De gemeente rekent eveneens tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden.
Tenslotte vallen ook binnen de gemeenschap mensen die blijk geven van betrokkenheid met de
gemeente.

1.2

Wat wij geloven

‘Wat wij geloven’ wordt eerst en vooral vertolkt in de belijdenissen van de Vroege Kerk:
van Athanasius en van Nicea en het Apostolicum, dat als volgt luidt:

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in
de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.
1.
2.
3.
4.

Verder wordt ‘wat wij geloven’ nader beschreven in de belijdenisgeschriften van de kerk van de
Reformatie:

a. De Nederlandse Geloofsbelijdenis,
b. De Catechismus van Heidelberg,
c. De Dordtse Leerregels.
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Als Gemeente van Jezus Christus willen wij bovendien belijdend uitspreken:
-

dat Israël onze oudste broeder is;
dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob met Israël een eeuwig verbond heeft opgericht, en
dat wij derhalve onopgeefbaar verbonden zijn met Israël;
dat de kerk uit de heidenen als een ‘wilde olijftak’ (Rom. 11) in Israël is geënt. Daarom kan en
mag de kerk nooit de plaats van Israël innemen.

Van bovenstaand belijden is de Heilige Schrift zowel bron als norm.
Het is ons verlangen al onze gemeentelijke activiteiten vanuit dit belijden te ontwikkelen en daaraan
ook te toetsen, zodat zij kunnen dienen tot opbouw van de Gemeente en tot uitbreiding van het
Koninkrijk van God.

1.3

Roeping van de gemeente

De roeping van de gemeente is dat broeders en zusters in geloof in God lief en leed delen en open en
gevoelig gemaakt worden voor de wereld om hen heen. Om deze roeping te kunnen volgen mogen
we als gemeente ons beschikbaar stellen en volharden. Dit is van levensbelang in een moderne
geïndividualiseerde liberale samenleving waarin steeds minder ruimte is voor een christelijke
levensovertuiging. We hebben elkaar als broeders en zusters in Christus hard nodig!
Beschikbaarheid betekent ten eerste dat we God vertrouwen en Hem gehoorzaam willen zijn.
Allereerst in onze missionaire roeping om goede getuigen te zijn van het Evangelie. Ten tweede dat
we beschikbaar zijn voor de gemeente. God roept ons op waakzaam te zijn, onze ogen en oren wijd
open te houden. In de lofzangen worden ons woorden aangereikt, die onze ogen en oren willen
openen voor degenen naar wie God omziet, de zondaren, de verdrukten, de armen.
Volharding in geloof is nodig om beschikbaar te kunnen blijven. Dit betekent dat de gemeente ook in
moeilijke tijden van aanvechting en tegenstand de blik op Jezus Christus gevestigd moet blijven
houden en moet blijven vertrouwen op Zijn beloften. Hij is de Bron voor de volharding.
Het gebeurt nogal eens dat indien we minder oog krijgen voor onze roeping in de samenleving, we
geneigd zijn tot interne discussies over minder belangrijke zaken. Dit is niet in het belang van een
gemeente die de gemeenschap in Christus belijdt. We moeten als gemeente blijven waken en bidden
dat we ons hiertoe niet laten verleiden. Dit vraagt ook volharding.

Zie bijlage 1: “Verklaring van gemeente zijn”.
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2.
2.1

Uitgangspunten en aspecten van gemeente zijn
Christus, het Heil, de heilsorde

De gemeente is plaatselijke gestalte van het Lichaam van Christus. Christus staat centraal. In de
volheid van de tijd heeft God Zich geopenbaard in Zijn Zoon, het vlees geworden Woord, onze Here
Jezus Christus. Door de Heilige Geest krijgen wij deel aan het heil dat God laat verkondigen door Zijn
dienaren. Buiten deze God en Zijn Zoon Jezus Christus is er geen heil. Er is geen andere Naam
waardoor wij zalig kunnen worden.
De gemeente is nog niet tot haar einddoel en volmaaktheid gekomen. Zij is gemeente onderweg. In de
bediening van het Woord en de Sacramenten wordt de gemeente door het werk van de Heilige Geest
gebouwd. De voltooiing van het bouwwerk zal zijn in de voleinding der tijden. Daarom is er ook het
verlangen naar de wederkomst van Christus. Ondertussen is de gemeente “gemeente in wording”. De
gemeente staat onder het appèl van geloof en bekering. De Here heeft met ons een verbond
opgericht. De doop is hiervan een teken en zegel.
Het reddingsplan van God is soeverein en krachtig. Hij kent degenen, die de Zijnen zijn. Hij heeft hen
verkozen tot het eeuwige leven. Door het geloof in Christus worden we gerechtvaardigd voor God. We
geloven dat we gemeente mogen zijn in het licht van Gods belofte. Waar wij gelovig antwoord geven
op Gods roeping mogen wij zegen en groei verwachten.
2.2

Eredienst, verkondiging, lofprijzing

In de erediensten klopt het hart van de gemeente. Twee wezenlijke elementen staan centraal:
a. Bediening van het Woord en van de Sacramenten
b. Plaats van ontmoeting, waarin de omgang van God met ons en wij met elkaar gestalte
krijgt: in lofprijzing, verootmoediging, voorbede.
De erediensten zijn voluit dienst van het Woord, omdat de God van het verbond Zich in Zijn Woord
heeft geopenbaard en ons in de prediking aanspreekt. Uitleg en toepassing in de preek zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het gaat om zonde en genade, om de oproep tot geloof en
bekering, om scholing in discipelschap. Onze predikanten zoeken naar de mogelijkheden om met het
Woord van God in deze tijd te staan. De vertolking van het Evangelie voor jong en oud - naar schrift
en belijdenis en onder de leiding van de Heilige Geest - is van groot belang. Binnen de breedte van de
gemeente wordt het Woord verkondigd. Verschillende doelgroepen worden aangesproken: kinderen,
jongeren, ouderen.
In de middag of avonddiensten worden met enige regelmaat de belijdenisgeschriften expliciet als
referentiekader betrokken bij de woordverkondiging. Het verschilt per wijk hoe hier invulling aan wordt
gegeven. Niet alleen de Heidelbergse Catechismus wordt hierbij centraal gesteld, ook andere
belijdenisgeschriften kunnen gehanteerd worden.
Belangrijk bij dit alles is dat de gemeente leert om in onze tijd (die zich kenmerkt door een voortgaande secularisatie) verantwoording af te leggen van de christelijke hoop. Velen om ons heen zijn
vervreemd van het Evangelie. In de prediking zal opgeroepen worden tot een krachtig getuigenis.
Vanuit de prediking is het mogelijk missionaire gemeente te zijn.
Sinds de Reformatie hebben we het Woord van God in onze eigen taal. Om onnodige drempels te
voorkomen zal gebruik worden gemaakt van de vertaling die én dicht bij de grondtaal blijft én zo dicht
mogelijk bij de hedendaagse taal. Belangrijk is dat de voorganger hedendaagse taal spreekt. Zoveel
mogelijk begrijpelijk voor ouderen én jongeren.
Er vindt een wisselwerking plaats tussen de zondagse prediking en de catechese en het kinder- en
jeugdwerk. Zaken die spelen bij kinderen en jonge mensen dienen met regelmaat te worden benoemd
in de verkondiging. Omgekeerd zal er tijdens kinderopvang - kindernevendiensten, catechese en
jeugdverenigingen ruimte moeten zijn voor het gesprek naar aanleiding van de preek. Bij de
voorbereiding van bijzondere diensten en de preekbesprekingen worden jongeren actief betrokken. Zo
mag de gemeente samen groeien in het geloof en de christelijke levenswandel.
Iedere eredienst (regulier, thema- en bijzondere dienst) is toegankelijk voor de gehele gemeente van
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jong tot oud. Bij dit alles geldt altijd dat zowel de preek/toespraak als het te zingen lied qua inhoud in
overeenstemming is met het Woord.
De opbouw van de liturgie in de reguliere diensten (waar de wijkkerkenraden verantwoordelijk voor
zijn) in onze gemeente is in de regel als volgt gestructureerd: afkondigingen door de ouderling van
dienst, voorzang, stil gebed, votum en groet, samenzang, lezing van de wet (in verschillende
vertalingen, wel of niet met samenvatting), of van de geloofsbelijdenis, gebed, schriftlezing, preek,
samenzang, voorbede / dankgebed, collectes en samenzang, ontvangen van de zegen. Schriftlezing,
preek, gebed / voorbede, samenzang en de dienst der barmhartigheid zijn hierin onopgeefbare
momenten.
Naast de reguliere diensten, waarin op gezette tijden de sacramenten bediend worden, zijn er de
specifieke diensten. Diensten voor bepaalde doelgroepen zoals mensen die doof of slechthorend zijn
en mensen met een verstandelijke beperking, randkerkelijken (appèldiensten / -samenkomsten, CNS
diensten). Niet in de laatste plaats zijn er de trouwdiensten en rouwdiensten. Kerkdiensten met een
speciaal karakter waarin weer een heel andere doelgroep bereikt kan worden met het Woord van
Genade, troost en bemoediging. Soms kan er sprake zijn van een zgn. “samenkomst”. Hieraan kan
een andere invulling gegeven worden (door bijvoorbeeld een commissie) dan aan een kerkdienst
waarvoor de wijkkerkenraad verantwoordelijkheid draagt.(zie verder hoofdstuk 5.2)
Over de liturgie in onze gemeente zou nog veel gezegd kunnen worden. We willen aansprekend
gemeente zijn. Missionair naar rand- en buitenkerkelijken. We willen jongeren vasthouden. Alles bij
het vertrouwde patroon laten is een begrijpelijk pleidooi naar de oudere gemeenteleden die hechten
aan wat zij al zoveel jaren gewend zijn. Daarnaast is er ook een jongere generatie die opgroeit met
vernieuwde vormen van viering, lofprijzing en aanbidding. Het is dan goed dat we als gemeente op
een positieve wijze reageren op deze ontwikkelingen. Er moet ruimte zijn, onder verantwoordelijkheid
van de wijkkerkenraden – in goede samenwerking met onze predikanten, om met wijsheid, liefde,
begrip en geduld naar alle doelgroepen een bepaalde variatie in liturgische vormen door te voeren.
Wel pleit de AK ervoor dat (blijvend !) de inhoud (en op hoofdlijnen de vorm) van de diensten in onze
Hervormde Gemeente in Nunspeet een eenheid uitstraalt. Voortdurend goed onderling overleg tussen
de wijkkerkenraden is hiervoor nodig. Waar nodig en gewenst wil de AK bemiddelen.
Samenzang:
De eredienst is een samenkomst onder het Woord. Tijdens de eredienst zingt de gemeente samen tot
Gods eer. De berijmde Psalmen zijn direct gebaseerd op Gods eigen Woord. In de Psalmen worden
vreugde, dank, lofprijzing, maar ook moeite, verdriet en vragen uitgezongen. In de verschillende
Psalmen spreekt het verlangen naar Christus en de Psalmen zijn door de Here Jezus Zelf ook
aangehaald, gezongen en vervuld.
De rijkdom van de Psalmen is door de eeuwen heen overgedragen van geslacht op geslacht en zijn
velen tot troost, vermaning en bemoediging geweest. Het is van onschatbare waarde de Psalmen te
bewaren en door te geven aan ons nageslacht. Daarom zullen de Psalmen centraal staan bij de
gemeentezang. Bovendien is het zo dat met het zingen van de Psalmen de verbondenheid met Israël
gestalte krijgt.
Binnen onze gemeente worden de Psalmen in zowel de oude – als de nieuwe berijming gezongen.
Naast de Psalmen zijn er door de eeuwen heen tal van liederen geschreven als lofprijzing van God de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest en als uiting van het geloof. De liederen die zijn geschreven na
de opstanding van Christus verwoorden de dankbaarheid voor Zijn lijden en sterven om onze zonden
en Zijn overwinning op de dood. Er zijn liederen waarin gezongen wordt over de vervulling van Gods
beloften, terwijl in de Psalmen profetisch wordt gezongen over die beloften.
Binnen onze gemeente wordt in veel diensten uit een breder repertoire gezongen dan alleen de
Psalmen. Ten aanzien van de te zingen liederen gelden de volgende voorwaarden:
1. De inhoud van het lied moet in overeenstemming zijn met het Woord van God en de belijdenis dat
onze verlossing van zonde en schuld 100% genade is
2. Het lied moet voor de gemeente zingbaar zijn qua tekst (in principe Nederlandse tekst, bij hoge
uitzondering - bijvoorbeeld in diensten met veel kinderen of jeugd - Engels).
De wijkkerkenraden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de liedbundel en de liedkeuze.
Beleidsplan Hervormde Gemeente Nunspeet 2013 – 2017 v5 vastgesteld Algemene kerkenraad 29 nov 2012

Pagina 7

Onderkend wordt dat sommige Opwekkingsliederen en gezangen beter niet gezongen kunnen worden
in de erediensten, aangezien deze te ver af staan van “schrift en belijdenis”.
Muzikale begeleiding:
Vanwege het “dragend, c.q. ondersteunend” karakter leent het orgel zich uitstekend voor de
begeleiding van de gemeentezang. Tijdens de diensten kan ook gebruik gemaakt worden van andere
muziekinstrumenten (ook ter ondersteuning), immers in de psalmen (o.a. Ps 33, 71, 81, 92, 144, 150)
wordt het volk opgeroepen God te loven met harp, lier, tamboerijn en hoorn. In verschillende
kerkdiensten wordt de zang ondersteund door gitaar, viool, piano, trompet, harp en de fluit. In de
jeugddiensten worden ook moderne instrumenten gebruikt die meer op jongeren zijn afgestemd.
De wijkkerkenraden zullen erop toezien dat alles stijlvol verloopt en dat gemeenteleden zich niet
vervreemd voelen vanwege de muzikale begeleiding. De muzikale begeleiding en presentatie zal met
name bij de voorbereiding van de jeugddiensten een apart punt van aandacht en zorg moeten zijn.
Overleg vooraf kan problemen voorkomen.
Visualisatie tijdens de dienst:
In iedere eredienst staat de uitleg van het Woord centraal. Ter verduidelijking van het gesproken
woord kan de voorganger gebruik maken van voorwerpen. Voor de kinderen en de jongeren (en ook
de gehandicapten die de diensten bezoeken) is dit heel aansprekend. Bij alle ondersteunende
activiteiten en gebruikte hulpmiddelen (ook de beamer) geldt dat de kerk een plaats van bezinning en
rust moet blijven. De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens
een kerkdienst. De AK stelt voor dat deze wijkkerkenraden hun protocollen (de afspraken rond het
gebruik van beamer e.d.) op elkaar afstemmen.

Bijbelversie en liturgische formulieren:
In onze gemeente is er een breed draagvlak om het Woord van God vanuit de grondtaal zo dicht
mogelijk bij de lezers en luisteraars te brengen, zonder onnodige taalbarrières. Daarom wordt gebruik
gemaakt van de NBG vertaling (1951) en de (Herziene) Statenvertaling. Maar ook een andere
vertaling (bv NBV) kan gebruikt worden. In bespreking met de wijkkerkenraden kan een gezamenlijke
conclusie getrokken worden het aantal te gebruiken vertalingen te gaan beperken tot bijvoorbeeld
maximaal twee. Dit met het oog op meer eenduidigheid binnen de liturgie.
Wat de formulieren betreft voor de viering van het Heilig Avondmaal, voor doop- en belijdenisdiensten,
voor de bevestiging van predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en/of diaken wordt gebruik gemaakt
van de liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie.
2.3

Sacramenten

Het gaat hier om de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
Heilige Doop:
Voorafgaand aan de doop wordt er “Doopzitting” gehouden. Hierin wordt onderwijs gegeven over de
betekenis van het genadeverbond, waarvan de Heilige Doop een teken en zegel is. Ouders mogen
met blijdschap hun kinderen bij het doopvont brengen. Met verwondering mogen we als gemeente,
samen met de ouders de boodschap van het Verbond aanhoren en aanschouwen. In de wijkkerken is
het een goede gewoonte dat alle kinderen in de kerk erbij mogen komen staan.
Van de ouders wordt verwacht, dat zij als belijdend lid of dooplid kerkelijk meeleven in één van de
wijkgemeenten. Als één van de ouders zelf niet gedoopt is, mag deze wel het kind mede ten doop
houden, maar kan geen jawoord geven.
Wanneer één van de ouders niet (meer) kerkelijk meelevend is, is er vooraf een gesprek met de
predikant en (sectie) ouderling. Wanneer na dat gesprek door de ouders duidelijk is aangegeven
waarom zij het kind willen laten dopen, wordt er doopcatechese gegeven. Na afloop hiervan is er een
gesprek over het wel of toch niet laten dopen van het kind.
Als regel dienen ouders die hun kind willen laten dopen, getrouwd te zijn en het kind dient hun
natuurlijk kind, geadopteerd kind of langdurig toegewezen pleegkind te zijn.
Het kind van een buitenechtelijke relatie of van een gescheiden ouder kan alleen gedoopt worden,
nadat predikant en kerkenraad met deze ouder gesproken heeft over het ongehuwde ouderschap of
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over de echtscheiding. Naast de ouder van het kind kunnen eventueel ook de grootouders of een
peetouder worden betrokken in de doopcatechese.
De wijkkerkenraad ziet het als zijn taak om er op toe te zien, dat de kinderen van de gemeente
gedoopt worden, zo mogelijk niet al te lang na de geboorte. In gesprekken met de ouder(s) zal vanuit
de Bijbel en aan de hand van de belijdenisgeschriften het belang van de kinderdoop worden
besproken.
Indien iemand als kind niet gedoopt is, kan hij of zij als (jong) volwassene gedoopt worden na het
doen van belijdenis. De persoon die gedoopt wenst te worden zal in de regel eerst één of meerdere
jaren (belijdenis) catechese volgen.
Door de wijkkerkenraden zal het beleid verder uitgewerkt worden t.a.v. doopcatechese (en nazorg).

Heilig Avondmaal:
Minimaal vier keer per jaar worden de belijdende leden van de gemeente uitgenodigd om het Heilig
Avondmaal te vieren. Aan de tafel mogen de zielen van de gelovigen gevoed worden. Het gedenken
en verkondigen van de dood van de Here Jezus staat centraal.
In prediking, catechese en pastoraat zal regelmatig aan de orde gesteld worden wat de betekenis is
van het Heilig Avondmaal.
Iedereen die openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd, heeft volgens het kerkelijk recht
toegang tot het Heilig Avondmaal. Van de avondmaalsgangers wordt verwacht, dat zij trouw meeleven
met hun wijkgemeente. Voor de gasten geldt dat zij ook uitgenodigd worden deel te nemen aan de
viering wanneer zij belijdenis hebben gedaan en gerechtigd zijn in hun eigen gemeente deel te
nemen.
De viering van het Heilig Avondmaal is voor Gods aangezicht een voorsmaak van de grote Bruiloft van
het Lam. Het is een heilige viering die op eerbiedige wijze dient plaats te vinden.
Naast de viering op zondag in de eredienst is het ook mogelijk dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd
in het verzorginghuis, verpleeghuis, in het hospice of bij het gemeentelid thuis. Bij een gemeentelid
thuis zal het Heilig Avondmaal in de regel worden bediend door de predikant van de wijkgemeente
waarbij ook een ouderling of een diaken deelneemt aan de viering. Deze procedure geldt ook in een
tehuis of hospice.
In de week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal wordt het censura morum gehouden.

2.4

Belijdenis van het geloof

Aan de openbare geloofsbelijdenis gaan gewoonlijk enkele jaren gewone catechese en tenminste één
seizoen belijdeniscatechese vooraf. Een deel van de kerkenraad zal op de zogenaamde
“aannemingsavond” in een gesprek met betrokkene(n) spreken over zijn of haar geloof in Jezus
Christus als persoonlijk Verlosser en kennis van de Bijbelse waarheden.
De wijkkerkenraad informeert de nieuwe lidmaten over de ambten in de gemeente. Daarnaast worden
ze gewezen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeente voor hun inzet van tijd en
talenten, maar ook voor hun financiële bijdrage.
De belijdeniscatechisanten zullen in een dienst belijdenis doen van hun persoonlijk geloof. Zij die nog
niet gedoopt zijn, worden alsnog gedoopt, nadat zij belijdenis hebben gedaan.
Na het belijden van het geloof, heeft men als lidmaat van de gemeente toegang tot het Heilig
Avondmaal en is men tevens stemgerechtigd. Daarnaast zijn de leden medeverantwoordelijk voor de
opbouw, het welzijn en het getuigenis van de gemeente.

2.5

Ambten en gaven in de gemeente

Ieder lid van de gemeente draagt het “ambt van alle gelovigen” en heeft van God ook één of meerdere
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talenten gekregen zoals blijkt uit de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-30).
Al deze talenten moeten gebruikt worden tot eer van God en tot dienst aan de naaste. Voor alle
gemeenteleden geldt de opdracht liefdevol naar elkaar om te zien. Leidraad voor allen is wat
geschreven staat in 1 Korinthe 12 : 25 “opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de
leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen”.
In het Nieuwe Testament wordt op een aantal plaatsen gesproken over de gaven en ambten binnen
de gemeente. In de brieven van Paulus doet de vrouw mee in het werk van de gemeente. Volledig
gelijkwaardig aan de man, heeft zij deel aan Christus.

Binnen de gemeente wordt aan de leden een grote verscheidenheid aan gaven gegeven. Elk
gemeentelid heeft de roeping de hem of haar geschonken gaven met vreugde te gebruiken tot
opbouw van de gemeente (Ef. 4, Heidelbergse Catechismus zondag 21).
Ambtsdragers in onze gemeente:
In de Bijbel worden bijzondere ambten genoemd:
“God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van
hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen” (1 Kor. 12: 28).
De ambtsdragers in de gemeente zijn de predikant, de ouderlingen en diakenen. Zij hebben een
bijzondere taak binnen de gemeente.
Christus regeert Zijn gemeente door de dienst van mensen: de ambtsdragers. Deze krijgen in het
ambt de opdracht om in de Naam van de Here, als gezant van Christus, herderlijke zorg te geven en
de gemeente op te roepen zich met God te laten verzoenen door het bloed van Jezus Christus.
Ambtsdragers zijn daardoor medearbeiders van God. Hierin komt het bijzondere karakter van het
ambt naar voren. Het ambt is geen instelling van mensen of een functie in de gemeente. De instelling
van de ambten illustreert de zoekende liefde van God.
De wijkkerkenraden belijden dat de ambtsdragers van de gemeente door wettige verkiezing geroepen
en bevestigd dienen te worden – mannenbroeders (1 Tim 2:12, 1 Kor 14:34) die staan voor de
bovengenoemde grondslag van de kerk, belijdend lid zijn en vervuld zijn met de Heilige Geest.
Predikant, ouderling, diaken:
Binnen onze gemeente worden de verantwoordelijkheden en (hoofd)taken van predikant, ouderling en
diaken benoemd en gerealiseerd volgens de gereformeerde traditie van onze kerk. Uitgangspunten
hierbij zijn de samenvattingen zoals verwoord in de genoemde formulieren.
De predikant verkondigt in de samenkomsten van de gemeente het Woord. Hij bedient de
sacramenten, roept in de dienst van de gebeden de Naam van de Here aan met schuldbelijdenis en
lofprijzing, met voorbede en dankzegging. Tevens vervult hij herderlijke taken in het pastoraat. In onze
gemeente is de predikant niet vanzelfsprekend de voorzitter van de kerkenraad, maar is hij wel de
waarnemend voorzitter (assessor).
Van de ouderlingen kan kort samengevat gezegd worden: zij houden (samen met de predikant)
opzicht over de gemeente. Naast toezicht hebben zij de taak om alle kerkelijke activiteiten op een
gepaste en ordelijke wijze te laten verlopen. Ouderlingen hebben nog als speciale taak toe te zien op
de levenswandel van de predikant. Enkele ouderlingen vervullen de rol van “coach” en kunnen in een
meer vertrouwelijke setting meer persoonlijke aspecten van het functioneren van de predikant aan de
orde stellen. Tenslotte hebben de ouderlingen belangrijke pastorale taken in de gemeente. Enkele
ouderlingen kunnen hiervan vrijgesteld worden omdat zij speciale verantwoordelijkheid dragen voor
bijvoorbeeld jeugdwerk of evangelisatie. Ouderlingen-kerkrentmeester dragen er zorg voor dat de
eredienst in stand gehouden kan worden.
Van de diakenen kan gezegd worden: zij dienen aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Om materieel
te kunnen ondersteunen (binnen en buiten de gemeente) zamelen ze giften en goederen in die
bestemd zijn voor de minder bedeelden. Zij delen deze gaven zorgvuldig uit binnen de gemeente van
Christus, maar ook daarbuiten waar nodig. Zij gebruiken Gods Woord als vertroosting bij hun werk in
het diaconaat.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Nunspeet 2013 – 2017 v5 vastgesteld Algemene kerkenraad 29 nov 2012

Pagina 10

Ter afsluiting van deze paragraaf 2.5 nog het volgende
Onze predikanten vervullen een hoofdrol in de eredienst. Het vertrouwen dat zij ervaren vanuit hun
wijkkerkenraad (en vanuit alle kerkenraden in de
Denk aan uw voorgangers, die het
gemeente) is in belangrijke mate bepalend voor de
Woord van God tot u gesproken hebben.
wijze waarop zij hun dienst kunnen vervullen. Kritiek en
Let op de uitkomst van hun
gebrek aan waardering doet afbreuk aan inzet. Onze
levenswandel, en volg hun geloof na.
predikanten zijn zeer gebaat bij gebed, goede
Hebr 13 vs 7
samenwerking en goede taakafbakening. De eerste
taak is de Woordverkondiging. Dat vraagt rust, studie
en concentratie in de studeerkamer. De AK stelt voor dat het periodiek bespreken van de preken van
de eigen wijkpredikant regelmatig op de agenda van de kerkenraad komt te staan.
Binnen elke kerkenraad is het een belangrijke verantwoordelijkheid om met gebed en ondersteuning
rond onze voorgangers te staan.
Het gebed voor onze voorgangers kan niet beperkt blijven tot het consistoriegebed, voorafgaand en
na elke kerkdienst. Ook van de gemeente wordt veel gebed en een positieve houding gevraagd.

2.6

Levenswandel

Het Woord van God is ‘een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. (Ps 119: 105). God roept
ons op te leven naar zijn geboden zoals gegeven aan het volk Israël (Exodus 20: 1-17). Dit is
samengevat door Jezus in het NT: ‘En u zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede,
hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan
deze’.(Marcus 12: 30 en 31).
We worden opgeroepen deze geboden uit dankbaarheid te onderhouden, niet om het eeuwige leven
ermee te verdienen.
In heel ons doen en laten moeten we geleid worden door het Woord van God.
Huwelijk
Op grond van Gods Woord zijn we ervan overtuigd dat het huwelijk een verbond is tussen man en
vrouw. In de bijbel is te lezen dat God man en vrouw voor elkaar heeft geschapen (Genesis 2:24 en
Mattheüs 19:4-6). Het huwelijk is de enige levensverbintenis die op grond van Gods Woord wordt
gezegend binnen de gemeente.
Door de kerkelijke huwelijksbevestiging krijgt het huwelijk een extra dimensie: God is niet alleen
Getuige, maar Hij geeft ook Zijn zegen.
Samenwonen
Bij samenwonen is er geen sprake van een officiële relatie tussen man en vrouw. Hoewel de
burgerlijke overheid deze samenlevingsvorm erkent, ziet de christelijke gemeente samenwonen als
niet legitiem. Uit het bovenstaande vloeit voort dat in onze gemeente niet zonder meer huwelijken
worden bevestigd van paren die voor hun aanvraag tot bevestiging van hun huwelijk kozen voor
samenwonen. Uit gesprekken met de predikant of andere pastoraal verantwoordelijken zal moeten
blijken dat de betreffende personen / gemeenteleden bewust een andere keuze willen maken, omdat
God dat vraagt. Het is belangrijk dat men tot de conclusie en overtuiging komt dat het huwelijk een
instelling van God is. Bij dit alles is een pastorale benadering van het aanstaande echtpaar van het
grootste belang. In het gesprek zal het erom gaan of men bereid is als gehuwden verder te gaan
onder de zegen van God. Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn, ook (en met name) voor
leden van de gemeente die een nieuwe start willen maken.
Andere levensverbintenissen
Hoewel de overheid een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht sluit en daarmee erkent, wijst
de christelijke gemeente op grond van Gods Woord een burgerlijk huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht af. Het oordelen, laat staan veroordelen, van mensen komt ons niet toe. Als
gemeente willen we pastoraal om mensen heen staan die worstelen met gevoelens voor mensen van
hetzelfde geslacht. Per geval wordt beoordeeld welke pastorale zorg nodig is en gegeven kan worden.
Dit kan betekenen dat hiervoor specifieke deskundigheid buiten de kerkenraad geraadpleegd moet
worden.
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Op 14 juni 2002 is door de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk ordinantie 5.4 van de
conceptkerkorde vastgesteld. Met deze vaststelling wordt aan de Hervormde Gemeenten ruimte
geboden om te komen tot zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Dit besluit is
strijdig met Gods Woord en daarom willen en kunnen we daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.
Er wordt een “onmogelijke mogelijkheid” geschapen. Het is een breuk met de kerk der eeuwen. Dit
besluit maakt het extra zwaar voor de medegelovigen die juist niet toe willen geven aan hun
andersgeaardheid en daarvoor ook in hun kerkelijke gemeente steun zoeken.

2.7

Levenseinde en begraven

In de Bijbel is de gewone manier van lijkbezorging: het begraven van de doden. Abraham koopt de
spelonk Machpela om daarin zijn vrouw Sara te begraven. We lezen op allerlei plaatsen in de bijbel
over het begraven van aartsvaders, koningen, profeten en anderen. Ook lezen we over de opwekking
van doden, zelfs opwekking van doden uit het graf (Lazarus in Johannes 11). De Here Jezus Christus
is na Zijn dood begraven, maar Hij is ook opgestaan. Vanuit Zijn opstanding zien we het begraven als
een ‘zaaien’ met het oog op de opstanding. De christelijke gemeente heeft eeuwenlang, in navolging
van haar Heiland en gelovend in de opstanding der doden, haar doden begraven en de (heidense)
lijkverbranding bestreden. Als gemeente willen we dan ook geen ambtelijke verantwoordelijkheid
dragen voor (de uitvoering van) een crematie.
De samenkomst voorafgaand aan een begrafenis zal door de predikant van de wijkgemeente met de
nabestaanden worden voorbereid. Indien het mogelijk is, heeft het de voorkeur dat de predikant deze
samenkomst voorbereidt met de stervende en naaste familie of betrokkenen.
Vanwege de principiële bezwaren tegen het cremeren zal de kerkenraad geen officiële rol vervullen bij
de crematieplechtigheid. Dit betekent dat er geen ambtelijke verantwoordelijkheid wordt genomen.
Vanuit pastoraal oogpunt is het belangrijk present te zijn. Als de familie dat wenst kan de predikant of
ambtsdrager op persoonlijke titel het Woord laten spreken. Alles zal gericht zijn op Bijbelse pastorale
zorg. De ontmoeting en het gesprek met de familie is van groot belang. Het Evangelie van troost en
genade mag verkondigd worden.

2.8

Pastoraat

De gemeente is een gemeenschap van onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus. Hierin heeft elke
gelovige zijn / haar taak te vervullen  het zgn. ‘ambt van alle gelovigen’. Daarnaast wordt door
middel van het gestructureerde pastoraat de band met de gemeente versterkt en de kerkgang
bevorderd. Vanuit het Woord is er troost in verdriet, vermaning over zonde en mag er leiding gegeven
worden bij vragen, specifieke nood en spanningen. Van groot belang is het dat de gemeente een plek
van zorg en liefde is. Dwars door de gebrokenheid van dit leven wordt het heil van de Here gevonden.
Bij pastoraat gaat het om de herderlijke zorg van gemeenteleden voor elkaar. Het doel is de gemeente
op te bouwen in geloof, hoop en liefde. Het gaat om het bevorderen van elkaars geloofsleven,
meeleven met elkaar, het steunen van elkaar in dienstbetoon, het bemoedigen van elkaar in het
getuigen van Jezus Christus, het elkaar opscherpen om in handel en wandel een leesbare brief te zijn
en het aantrekken van hen die afdwalen.
In onze gemeente wordt op veel verschillende manieren invulling gegeven aan pastoraat. Eén van de
belangrijkste taken betreft het huisbezoek. We leven echter in een complexe wereld. Op diverse
terreinen ontstaan specifieke pastorale aandachtsgebieden. In de beleidsplannen van de
verschillende wijken is sprake van crisis- en gebedspastoraat, jongeren- en ouderenpastoraat,
stervensbegeleiding, pastoraat ten aanzien van rouwverwerking, ziekenpastoraat, pastoraat rond
geboorten, huwelijk, doop en avondmaal, pastoraat aan mensen met een verstandelijke beperking.
Verder zijn er nog de doelgroepen nieuw-ingekomenen, randkerkelijken, gescheiden leden en
andersgeaarden.
Normaliter krijgt het pastoraat vorm in de wijken. Er ontwikkelen zich daarnaast enkele meer
gespecialiseerde vormen van pastoraat. Een voorbeeld is de Psycho-Pastorale begeleiding. Er is in
onze gemeente een Overkoepelend Psycho-Pastoraal Team aangesteld. Dit orgaan van bijstand
rapporteert aan de AK. In hoofdstuk 5 meer informatie over deze vorm van pastoraat in onze
gemeente.
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2.9

Diaconaat

Jezus Christus is gekomen om te dienen. In Zijn handelen, vindt de gemeente de diepste grond voor
haar diaconale handelen. Vanuit het Evangelie mogen we uit dankbaarheid de ‘vertaalslag’ maken
naar het leven van iedere dag. Zoals Christus naar ons heeft omgezien, zelfs Zijn leven voor ons heeft
gegeven, hebben ook wij als leden van één lichaam om te zien naar elkaar en elkaar bij te staan in
materiële en geestelijke noden. Uit liefde tot Christus en liefde tot de naaste.
Het diaconale werk richt zich niet alleen op de noden in eigen gemeente (wijken). Ook regionaal,
nationaal en internationaal worden goede doelen ondersteund en worden concrete bijdragen geleverd.
Op onze diakenen rust de taak om structuur in het diaconale werk te creëren en leiding te geven. Het
gaat hierbij om het in kaart brengen van de noden. Vervolgens gaat het ook om het ontdekken van de
vele talenten en gaven van gemeenteleden om deze aan te wenden in het diaconaat.
De diakenen in de verschillende wijken vormen één werkverband: de centrale diaconie. Namens alle
wijken is er een beleidsplan opgesteld. Zie hoofdstuk 5.4 voor een samenvatting.
De diaconie heeft onderkend dat jeugddiaconaat een belangrijk aspect van het werk is. Diaconaat
voor en door jongeren. Voor het jeugddiaconaat is een aparte beleidsnota opgesteld. Zie hoofdstuk
5.4 voor de samenvatting.
Jaarlijks bespreekt de centrale diaconie het beleid met de AK.

2.10

Vorming en toerusting

Onder Vorming & Toerusting worden in het algemeen alle activiteiten begrepen die direct of indirect tot
doel hebben het geestelijk welzijn van de gemeente te bevorderen.
De eerste zorg gaat uit naar kinderen, tieners en jongeren. Het doel is om onze jonge gemeenteleden
te motiveren om hun weg met God te gaan. We willen hen laten zien dat het leven met God goed is,
zodat ze Jezus Christus persoonlijk leren kennen en blijven kennen als hun Zaligmaker. We willen dat
onze jongeren discipelen worden van de Here Jezus Christus: zijn leerling zijn, een persoonlijke relatie
met Hem hebben, Hem navolgen en het geloof delen met elkaar en de gemeente.
Vanuit de wijken worden heel veel activiteiten ontwikkeld: themadiensten, C-kids, oppas1,2,
VakantieBijbelweek, diverse kinderclubs, jongens- en meisjes clubs, catechisaties, tienerclub,
jeugdvereniging, jeugddiensten, belijdeniscatechese e.a.
Enkele werkonderdelen van de zorg voor kinderen en jongeren zijn centraal geregeld. De AK heeft
een ouderling met als speciale taak de gemeentebrede coördinatie van het jeugdwerk. Hieronder valt
o.a. de coördinatie van de jeugddiensten.Zie hoofdstuk 5.6 voor de uitwerking van
beleidsvoornemens.
Verder zijn er voor meerdere doelgroepen de nodige activiteiten: Bijbelkringen, leeskringen, vrouwenen mannenverenigingen, korte cursussen voor gemeenteleden en anderen bijvoorbeeld door de
Commissie Kerk & Israël en voor jonge ouders m.b.t. geloofsopvoeding. In de beleidsplannen van de
wijken worden de diverse vormen van Vorming & Toerusting verder uitgewerkt. Ook aan wijkavonden
(en andere vormen van ontmoetingen binnen de wijk) wordt aandacht besteed.
Een specifieke doelgroep voor vorming en toerusting betreft de ambtsdragers. Op dit moment wordt
hieraan per wijkkerkenraad invulling gegeven. Het is een punt van gesprek en bezinning of een
andere werkwijze in onze gemeente nodig is. Gedacht kan worden aan het organiseren van
toerustingsavonden rond specifieke onderwerpen.

2.11

De gemeente en haar omgeving

Als gemeente staan we niet op onszelf. We zijn onderdeel van de Kerk van alle tijden en plaatsen.
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige
Geest, in deze wereld te getuigen van Hem.
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Kernwoorden bij de roeping om te getuigen zijn Evangelisatie (dichtbij) en Zending (ver weg).
Evangelisatie en zending zijn een belangrijke Bijbelse opdracht.
‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Matth. 28 : 19)
De gemeente is geroepen om er voor anderen te zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die nu aan de rand
van de gemeente of buiten de gemeente verkeren. Getuigen en verkondigen in woord en daad is de
beloftevolle opdracht die de Here ons geeft. De hele gemeente is dus geroepen om, luisterend naar
het Woord van God, het goede Nieuws voor te leven en door te geven. Bij deze beweging kan
niemand gemist worden.
Heel belangrijk in onze tijd (met veel verwarring, individualisme en gebrokenheid in vele relaties) is het
leven in liefde en eenheid. Op zoveel plaatsen in deze wereld is de gemeente ook verward, verdeeld
en verscheurd in partijen en groepen. Hier gaat een slecht getuigenis van uit. Jezus roept ons Zelf
indringend op om in liefde en eenheid te leven. Dit vinden we op vele plaatsen in het NT.
Door de vorming van de PKN (2004) zijn veel gemeenten in Nederland gescheurd. Aan onze
gemeente is dit gelukkig voorbijgegaan. Als gemeente anno 2012 hebben we de unieke opdracht in
eenheid verder te gaan. Dit vraagt veel liefde en verdraagzaamheid om in alle verscheidenheid toch
één gemeente te willen zijn. Dit is de basis voor het geven van een goed getuigenis in ons dorp.
In de verschillende wijken worden diverse activiteiten ontplooid om mensen aan de rand van de
gemeente en hen die niet bij de gemeente behoren te interesseren voor het Evangelie. Voorbeelden
zijn de Alpha cursus, de Emmaüs cursus en de Openstelling van de Dorpskerk in de zomermaanden.
De wijkkerkenraden zijn in eerste instantie verantwoordelijk. Missionaire wijk-ouderlingen zijn hierin
actief.
Naast de missionaire activiteiten “dichtbij” is de gemeente betrokken bij evangelisatie en zending
verder weg. Het is van essentieel belang dat ook vanuit onze gemeente zendingswerkers worden
uitgezonden. Op deze manier worden we als gemeente heel concreet betrokken bij de zending
wereldwijd.
De Commissie Zending en Evangelisatie (CZE), orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad,
speelt hierin een belangrijke rol: coördinatie, begeleiding en stimulering van gemeentebrede
activiteiten (zie hoofdstuk 5.5)
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2.12

Verbondenheid met Israel

Algemeen:
Het volk Israel speelt in het heilshandelen van God met deze wereld een cruciale rol. Christus heeft
gezegd: “het heil is uit de Joden”. Het is ook in de eerste plaats voor de Joden. De synagoge was
daarom het eerste adres van de apostolische prediking.
De apostel Paulus laat in Romeinen 11 duidelijk doorklinken, dat de kerk uit de heidenen haar plaats
t.a.v. het oude bondsvolk moet kennen: “takken van een wilde olijf, die mede deel hebben gekregen
aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom (Israël)”. (Rom. 11:17)
Ook al is er over een deel van Israël – ter wille van ons! – een verharding gekomen, toch is het
verbond van God met dit volk in stand gebleven. Zij zijn “wat de verkiezing betreft geliefden vanwege
de vaderen, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Rom. 11:28, 29)
Daarom zullen wij het gesprek met Israël (blijven) zoeken en niet aflaten te bidden of God “de
bedekking” wil wegnemen, zodat het bondsvolk zijn Messias Jezus zal mogen (h)erkennen. En de
HERE belooft: “Als de volheid van de heidenen is binnengegaan, zal heel Israël zalig worden”! (Rom
11:25,26).

Beleid Protestantse Kerk in Nederland
Relevante passages uit de Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland.
Artikel I-1
De Protestantse Kerk in Nederland is, overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Artikel I-7
De Kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als
Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt de Kerk het gesprek met Israël inzake het verstaan
van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
Ordinantie 1-2
De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan
de verbondenheid met het volk Israël.
De generale synode, daarin bijgestaan door de organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn,
heeft hierbij in het bijzonder tot taak:
1. het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met
betrekking tot Israël te bevorderen,
2. leiding te geven aan de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van
God met Israël en het gesprek met Israël,
3. het inzicht in en bestrijding van antisemitisme te bevorderen,
4. de gemeenten toe te rusten tot de ontmoeting met Israël,
5. de aandacht voor de plaats van Joodse leden van de kerk te bevorderen,
6. de arbeid ten behoeve van Israël in de verschillende geledingen van de
kerk te coördineren.
De arbeid met en ten behoeve van Israël wordt zoveel mogelijk verricht in samenwerking met organen
van andere kerken die op dit terrein werkzaam zijn
(zie verder paragraaf 5.7)
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2.13

Beheer en organisatie

De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de (niet diaconale) vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters (CvK).
Het gaat hierbij om alle financiële, arbeidsrechtelijke en materiële zaken.
Het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigt de gemeente als rechtspersoon in zaken van
verkoop / aankoop van roerende en onroerende zaken, het aangaan van leningen etc.
De Algemene Kerkenraad (AK) stelt het beleidskader vast waarbinnen alle activiteiten plaatsvinden.
Het CvK voert zijn taak uit in overleg met de algemene kerkenraad. Zo nodig wordt overleg gevoerd
met het college van diakenen.
Als het gaat over beheer, dan mogen we allereerst concluderen dat we geïnspireerd moeten worden
door het Woord van God. In de Bijbel leren we de principes van goed rentmeesterschap. Een
voorbeeld hiervan lezen we in Matt. 25 vs 14-30. Een koning gaat naar het buitenland. Aan zijn
knechten geeft hij talenten. Ieder krijgt naar zijn draagkracht. De knechten worden geroepen te zorgen
voor het huis en het bedrijf. Een knecht die moet zorgen voor het huis en het bedrijf wordt een
rentmeester of een “econoom” genoemd (zie ook 1 Petr. 4
Laat ieder de anderen dienen met de
vs 10). In het Grieks staat “oikonomoi”. Wanneer we de
genadegave zoals hij die ontvangen
verantwoordelijkheid krijgen om te zorgen voor de
heeft, als goede beheerders van de
gemeente van God, dan is het doel ook gericht op winst
veelsoortige genade van God.
maken, namelijk het winnen van zielen voor onze Koning.
1 Petr 4 vs 10
(citaat uit hoofdstuk 14 van dhr. N.Belo, uit het boekje
“Een voortreffelijk werk”, handreiking voor ambtsdragers).
Alle materiële en stoffelijke zaken worden ingezet ten dienste van de gemeente. De financiën zijn niet
het uitgangspunt voor beleid, maar zij vormen wel een belangrijke voorwaarde voor de
beleidsvorming.
Beleidsvorming vanuit het algemene belang voor de gehele gemeente staat voorop als we praten over
beheer en organisatie. Dit alles vraagt een nauwe betrokkenheid op elkaar en een sterke gerichtheid
op het belang van de gehele gemeente.
Bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken wordt het CvK bijgestaan door een kerkelijk bureau.
Belangrijke taakvelden van het CvK zijn:
-

financieel beheer

-

personele zaken

-

registers en administratie

-

beheer van gebouwen en inventaris

-

orgelzaken

Het CvK werkt met enkele commissies om de bovengenoemde taakvelden goed te kunnen uitvoeren.
Zie verder hoofdstuk 5.10
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3.

Gemeente-zijn: verleden, heden, toekomst

3.1.

Historie in enkele pennenstreken.

De Gemeente van Jezus Christus is wereldwijd. Hij vergadert de Zijnen uit alle volken. Vanuit
Jeruzalem is het Evangelie van Gods genade door oor- en ooggetuigen gebracht naar de kustlanden
van de Middellandse Zee, en van daar ‘uitgeroepen aan alle stranden’, ook aan die van de Lage
Landen bij de Noordzee.
De eeuwen door heeft de Here God in deze streken Zijn kerk in stand gehouden, ook in het Veluwse
e
Nunspeet. Met dankbaarheid mag worden gememoreerd, dat er in de 21 eeuw in dit dorp nog steeds
een Gemeente is, die is geworteld in de Reformatie, waar het Woord en de Sacramenten worden
bediend en waar de dienst der barmhartigheid wordt beoefend. De Hervormde Gemeente ter plaatse
is hiervan een gestalte. Hoofdstuk 1, ‘Gemeente van God en Wat wij geloven’, zou zonder deze
achtergrond niet geschreven kunnen zijn. Het is dan ook geheel te plaatsen in bovenstaande context.

3.2.

Korte blik in de recente kerkgeschiedenis (landelijk).
e

e

Vanwege de opkomende vrijzinnigheid in de 19 en begin 20 eeuw zijn in de Nederlandse Hervormde
Kerk 2 bewegingen ontstaan: de Confessionele Vereniging (sinds 1864) en de Gereformeerde Bond
(sinds 1906), die tot doel hadden - en hebben – ‘de onverbrekelijke band met de belijdenissen van de
Vroege Kerk en die van de Kerk van de Reformatie te benadrukken’ resp. ‘de Gereformeerde
Waarheid in het midden van de kerk te verbreiden en te verdedigen’.
Deze organisaties, en allen die zich daartoe rekenen, hebben het zich afscheiden van de kerk
afgewezen. Zij zagen en zien hun roeping binnen de kerk. Trouw aan deze kerk - ‘met al zijn lek en
gebrek’ - staat hoog in het vaandel.
Hoewel er altijd verschillen tussen deze modaliteiten zijn geweest, is dat wat hen verbindt wezenlijk.
Daarom zijn er de afgelopen decennia regelmatig momenten geweest, waarop die verbondenheid
gestalte kreeg, bijv. in Het Getuigenis (1971), in een gezamenlijke Pinksterbrief aan de gemeenten in
de Hervormde Kerk, in het over en weer bezoeken van elkaars landelijke conferenties, enz..

3.3.

Een stukje recente kerkhistorie (plaatselijk).

Hervormd Nunspeet is sinds lang een Gemeente geweest van Confessionele signatuur. Vanaf 1924
was daarnaast een Evangelisatie van de Gereformeerde Bond actief. Kort na W.O. II (1946) is het
gekomen tot integratie van deze Evangelisatie in het geheel van de Hervormde Gemeente. In de
kerken wordt elke zondag één GB-dienst gehouden en één met een Confessionele inkleuring. Van
beide modaliteiten zijn in principe evenveel predikanten werkzaam, terwijl de kerkenraden ‘fifty-fifty’
zijn samengesteld. Ook toen het aantal wijken groeide van 2 naar 4 naar 6 hield men deze verdeling
in stand, omdat deze wijze van samen-kerk-zijn zijn meerwaarde had bewezen.
Sinds 1 januari 2008 is het aantal wijken – en daarmee het aantal predikantsplaatsen – teruggebracht
naar vijf. Dit was het gevolg van het teruglopend ledental. Momenteel zijn er 3 Confessionele- en 2
GB-predikanten aan de Hervormde Gemeente te Nunspeet verbonden.
(Daarnaast dient te worden vermeld, dat zich sinds de 60er jaren van de vorige eeuw een groep leden
vormde, veelal afkomstig uit andere delen van ons land, die zich in onze Gemeente niet thuis voelde
en eigen diensten ging beleggen. Integratie van deze groep van ‘middenorthodoxe en vrijzinnige’
signatuur is niet gelukt, waardoor per 1 september 1986 een zelfstandige deelgemeente is ontstaan
met de naam ‘De Ontmoeting’).
Door de jaren heen is er, vanwege deze invulling van het samen-kerk-zijn, sprake geweest van een
zekere mate van toegroeien naar elkaar, zodat een niet onaanzienlijk deel van de leden zich niet meer
rekent tot één van beide modaliteiten. Velen willen in het midden van de gemeente staan en willen
gevoed worden door de Gereformeerde prediking zoals die wordt gebracht door onze predikanten.
Eigenlijk is grosso modo de situatie ontstaan, dat het grootste deel van de leden onder de 40 jaar (een
nieuwe generatie) niet meer zo denkt in modaliteiten. Deze mensen horen bij ‘de kerk’, hebben wel
hun voorkeuren, maar deze lopen niet meer langs modaliteitslijnen. Veel jongeren zijn op zoek naar
echtheid en duidelijkheid en kiezen vaak heel bewust op basis van deze criteria.
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Door de secularisering, door vertrek naar een andere woonplaats of naar een andere kerk en door de
vergrijzing is het aantal leden de laatste 20 jaar gedaald van ruim 10.000 naar circa 7000. Mocht deze
trend zich doorzetten dan is het niet irreëel te veronderstellen, dat het aantal predikantsplaatsen in
onze gemeente op termijn nog verder teruggebracht moet worden.
Met dankbaarheid mag echter op dit moment geconstateerd worden dat de diensten over het
algemeen weer beter worden bezocht. De zorg over het kerkbezoek in de tweede diensten op zondag
blijft wel.

3.4.

Gemeente zijn sinds de vorming van de PKN.

De kerkorde, die sinds 2004 functioneert, heeft m.b.t. gemeenten die een onderverdeling in wijken
kennen, gezorgd voor een verlegging van het zwaartepunt. Was voorheen sprake van een Centrale
Kerkenraad, waaronder een aantal wijken – met wijkkerkenraden - ressorteerden, nu ligt het
zwaartepunt bij de wijkgemeente als (relatief) zelfstandige eenheid. De AK vervult nu een meer
coördinerende en beherende rol.
De laatste jaren staat het wijkgericht werken centraal bij de beleidsontwikkeling. Verschillende
wijkkerkenraden hebben te kennen gegeven, dat afschaffing van het compromis, zonder dat daarvoor
iets in de plaats komt, het teloor gaan van het samen-één-gemeente-zijn zou inluiden. Een nieuwe
beschrijving (‘update’) van “het compromis” is noodzakelijk. Hierin kan, binnen de kaders die in H1:
‘Wat wij geloven’ werden beschreven, een bandbreedte worden geformuleerd. Centraal staat de
Bijbelse roeping (!!) van eenheid in de gemeente. Wel hebben de wijkkerkenraden de ruimte om, met
in achtneming van deze bandbreedte, accenten te leggen die passen bij hun wijk. Het is nog steeds
een breed gedragen uitgangspunt om aansprekend (wijk)gemeente te zijn voor alle leden binnen de
geografische wijk. Dat zijn ouderen die meer hechten aan vertrouwde patronen en een jongere
generatie die juist meer aangesproken kan worden door meer vernieuwende missionaire vormen. (De
themadiensten, jeugddiensten en CNS diensten zijn o.a. voorbeelden van wervend gemeente zijn
voor veel zgn. randkerkelijke gezinnen).
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4.

Aandachtspunten en overwegingen bij de ontwikkeling van beleid
voor de periode 2012 - 2016

Om tot een goede afweging van verschillende alternatieven te kunnen komen willen we in dit
hoofdstuk enkele aandachtspunten en overwegingen naar voren brengen.
4.1

Terugblik vorige beleidsperiode (2006 – 2010)

Het wijkgericht werken heeft ingang gevonden. Bij het lezen van alle beleidsplannen van de
wijkkerkenraden moet wel geconcludeerd worden dat er nog verschillen zijn. Het wijkgericht werken is
nog onvoldoende gedefinieerd en wordt dan ook op verschillende wijze geïnterpreteerd en
beschreven. Van meerdere kanten wordt opgemerkt dat een nieuwe gemeenschappelijke definitie en
beschrijving nodig is. Belangrijk om de eenheid van de gemeente te dienen.
Het is in de voorgaande beleidsperiode nog onvoldoende duidelijk uitgewerkt (en tot ontwikkeling
gekomen) hoe de (centrale) organen van bijstand passen en functioneren in een structuur van
wijkgericht werken. Dit moet in de komende beleidsperiode (na het goed definiëren van wijkgericht
werken) duidelijker worden neergezet. (Zie hoofdstuk 5, diverse paragrafen voor een eerste aanzet
hiertoe).
Verschillende kerkdiensten krijgen meer kleuring; jeugd- en appeldiensten worden georganiseerd en
gehouden onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Andere diensten zoals de CNS
diensten hebben een plek gekregen. De AK signaleert dat in alle kerkenraden een grote zorg leeft
voor een evenwichtige en zorgvuldige invulling (en ook ontwikkeling) van de kerkdiensten in onze
gemeente. In diverse wijkkerkenraden zijn (en worden) wensen genoemd. De AK respecteert de inzet
van predikanten en ambtsbroeders om de liturgie aansprekend te laten zijn met het oog op van
“wervend / missionair gemeente zijn”. Dezelfde zorg gaat echter ook uit naar gemeenteleden die meer
hechten aan traditionele vormen van liturgie en gemeenteactiviteiten. Werkend vanuit het Woord gaat
ook hier een wervende kracht van uit.
In de kerkenraden is het moeilijker geworden de ‘fifty-fifty’-verhouding te handhaven. Niet altijd zijn
gemeenteleden van een bepaalde modaliteit beschikbaar die geschikt geacht worden voor het
ambtswerk. Ook zijn er die zich niet willen rekenen tot een modaliteit. Niettemin blijft het een streven
de kerkenraden een afspiegeling te laten zijn van het gemêleerde karakter van de wijken. Dit doet
recht aan de brede samenstelling van alle wijken.
Wij zijn teruggegaan van 6 naar 5 wijken. Een eerste constatering is dat het (positieve) financiële
saldo hierbij lager is dan verwacht, omdat de inkomsten achterbleven bij de prognoses.
De financiële positie van de gemeente was en is een punt van zorg.
Bij de reductie van 6 naar 5 wijken werd verondersteld dat er financiële ruimte zou komen voor een
missionaire werker en/of jeugdwerker. In de afgelopen beleidsperiode waren tijdelijk twee kerkelijke
werkers actief. Op dit moment is er alleen aanvullende capaciteit voor het (ouderen) pastoraat.
Evaluatie van het beleid t.a.v. de reductie van het aantal wijken zal door de AK geïnitieerd worden. Dit
beleidsvoornemen wordt gekoppeld aan beleidsvoornemen 5.2.2 (zie bladzijde 24).
De mogelijkheden voor een Nieuwe Wheme worden onderzocht. Deze ontwikkeling bij de Dorpskerk –
het centrum van de gemeente - is complex. De AK signaleert dat deze voor onze gemeente zo
belangrijke ontwikkeling nog onvoldoende breed is ingepast in het geheel van de gemeente. In
meerdere wijken zijn wensen ten aanzien van gebouwen geformuleerd. Uiteindelijk zullen ingrijpende
beslissingen genomen moeten worden. Het gaat bij deze vraagstukken altijd om “menskracht” of
“stenen”. De keuzemogelijkheden worden in niet onbelangrijke mate bepaald door de financiële
draagkracht en bereidwilligheid van de gemeente. Goed beleid voor het geheel van de gemeente
moet verder ingevuld worden. (zie beleidsvoornemens in H5)
De planvorming rond de wijk Molenbeek is trager verlopen dan verwacht. Het vraagstuk hoe we als
gemeente ons in de nieuwe wijk kunnen presenteren is nog onvoldoende uitgewerkt. Hierbij gaat het
trouwens niet alleen om de wijk Molenbeek. Ook in de relatief nieuwe wijken ’t Hul en de Marsse
speelt dezelfde uitdaging als gemeente zichtbaar en present te zijn.
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4.2

Overwegingen



De AK pleit er indringen voor de eenheid van de gemeente te bewaren en te zoeken. Dit, omdat
Christus dit van ons vraagt en omdat het een voorwaarde is om een wervende gemeente te
kunnen zijn. Problemen in de gemeente, tegenstellingen, partijschappen etc. verzwakken ernstig
ons positief getuigen.



Ook onze gemeente ondergaat de gevolgen van de voortgaande secularisatie. Daarom is het
belangrijk om “alle zeilen bij te zetten”. De AK roept de gemeente op (zoals in het voorgaande
meerjaren beleidsplan) tot bezinning, verootmoediging en gebed. Slechts in afhankelijkheid van
de Here God, de Koning van de kerk, is een nieuw begin mogelijk. In elk gezin kan voor de
kerkelijke gemeente gebeden worden. Waar we bidden voor elkaar, verdwijnt in ieder geval een
negatief beeld over de kerk en de gemeente. Er komt plaats voor liefde, het begrip voor elkaar en
het verlangen naar geestelijke vernieuwing van de kerk. Lezing van de Schrift, gebed en
verootmoediging zijn door de eeuwen heen de basis gebleken van opwekkingen.



In een gemeente als de onze is er ruimte voor meerdere stromingen (modaliteiten). In veel
gemeenten waren er grote spanningen en kerkscheuringen met vaak dramatische gevolgen voor
persoonlijke verhoudingen. Gebeurtenissen die aan een jonge generatie en mensen buiten de
kerk (al bijna) niet meer uit te leggen zijn.
Kenmerkend in veel gemeenten is dat men minder het gemeenschappelijke zoekt, maar meer de
flanken opzoekt. Dit is ook in het politieke leven veelal het geval. Markeren wat je onderscheidt
van de ander: daarmee kun je mogelijk (als partij) groeien. Polarisatie en een grimmiger politiek
klimaat zijn dan het gevolg. Verschillen met de anderen worden sterker benadrukt. Pogingen tot
nuancering worden weggedrukt. In de kerkelijke gemeente moet het er echter anders aan toe
gaan. Een eigen kerkelijk kader creëren is nog iets anders dan ouderen en jongeren (met name !)
te leren in hun leven Christus te volgen.



Als de Here Jezus ons oproept om de eenheid te bewaren, dan mogen we er ook op vertrouwen
dat Hij ons die wijsheid wil geven die nodig is. We mogen dan ook onze hand leggen op (onder
andere) de onderstaande tekst uit één van de brieven van Paulus.

“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in
de weg van volharding en de vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. En de
God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in
overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van
onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons
aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.
Romeinen 15: 4 t/m 7



De basis van de structuur van onze gemeente is de indeling in geografische wijken. We willen
(wijk) gemeente zijn voor alle mensen binnen de geografische wijk. In de wijk proberen we
wervend, gastvrij en dienend te zijn. Elke wijkkerkenraad probeert een aansprekend programma
van activiteiten aan te bieden. Open deuren, lage drempels. Proberen er zoveel mogelijk mensen
bij te betrekken en zo weinig mogelijk mensen te verliezen.
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De taakopdracht voor een missionaire gemeente wordt gekenmerkt door:


Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw en instandhouding van de gemeente.
Hierbij zoveel mogelijk mensen met gewenste talenten inschakelen.



Door middel van de verkondiging van het Woord van God en door daaraan gekoppelde activiteiten
mensen uitnodigen:
- zich te wenden tot de levende God door geloof en bekering,
- vanuit dat geloof hun leven in te richten om zo een leesbare brief van Christus te zijn,
- van dat geloof te getuigen door woord en daad.

Hierbij onderscheiden wij 3 B’s: ‘Boven’, ‘Binnen’ en ‘Buiten’, die alle dienstbaar zijn aan deze missie.
‘Boven’:
- stimuleren tot verbondenheid met God in een levende geloofsrelatie
-

regelmatige lezing/bestudering van de Heilige Schrift aanbevelen

-

deelname aan de zondagse erediensten bevorderen

-

stimuleren tot deelname aan door-de-weekse-activiteiten, die het geloof kunnen ondersteunen en
verdiepen.

‘Binnen’:
- zorgen voor voldoende middelen en momenten, die kunnen dienen tot geloofsonderricht (voor
jong en oud) en tot onderlinge verbondenheid
-

onderlinge pastorale en diaconale aandacht bevorderen, zodat gemeenteleden niet uit het oog
worden verloren

-

bevorderen dat nieuw-ingekomen leden of anderen, die zich bij de Gemeente (willen) voegen tijdig
worden opgemerkt en ten volle bij het gemeenteleven worden betrokken.

‘Buiten’:
- stimuleren tot een getuigend leven in de praktijk van alledag
-

bevorderen dat gemeenteleden hun gaven ontdekken en weten in te zetten

-

bevorderen dat gemeenteleden zich laten uitzenden als missionaire werkers over dorps- en
landsgrenzen heen en dat hiervoor ook voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

De Algemene Kerkenraad wil voor de invulling
van deze missie - samen met de
wijkgemeenten - voorwaardenscheppend
bezig zijn en zorgen voor de benodigde
middelen. Veel van de hierboven genoemde
punten zullen in de beleidsplannen van de
wijkgemeenten worden uitgewerkt. Alleen die
zaken, die de wijken naar de AK delegeren
zullen door de AK worden georganiseerd.
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5.

Beleidsvoornemens 2012 t/m 2016

Het doel van het zogenoemde ‘compromis’ was de eenheid van de gemeente te bevorderen en
tegelijkertijd recht te doen aan de verscheidenheid binnen de gemeente. Destijds werden er twee
stromingen geduid. Tijden veranderen: nu is onze Gemeente minder duidelijk dan in het verleden in te
delen in stromingen.
5.1

Inrichting van de gemeente

Er zijn op dit moment (2012) 5 wijkgemeenten die gebruik maken van 4 kerkgebouwen. De wijken
Dorpskerk-Centrum en Dorpskerk-Noord maken samen gebruik van de Dorpskerk. Vervolgens is er de
Sionskerk, de Opstandingkerk en de Kapel in Hulshorst.
Onze Hervormde Gemeente kan als volgt getypeerd worden: we zijn een gemeente met centraal
geformuleerd beleid met geografische wijkgemeenten die een bepaalde eigen beleidsvrijheid hebben.
Hierbij hoort dat er geen perforatiebeleid is. Met andere woorden: in principe zal perforatie niet
gehonoreerd worden. Via het pastorale gesprek zal dit door de wijkkerkenraden duidelijk gemaakt
worden. In uitzonderlijke gevallen kan echter van het algemene beleid afgeweken worden.
Kerkrechtelijk kan er altijd beroep worden gedaan op het recht te perforeren naar een andere wijk. In
onze gemeente wordt dit in alle wijken, zoals gezegd in het pastorale gesprek, zoveel mogelijk
voorkomen. Het streven is om (als consequentie van de geografische wijkindeling en het wijkgerichte
werken voor alle mensen in de wijk zoveel mogelijk mensen binnen de wijken vast te houden).
Het doel was altijd en is nog steeds een organisatie en structuurvorm te hebben waarbij we elkaar
enerzijds vasthouden maar waar ook een zekere ruimte is om verantwoord met wijkspecifieke
omstandigheden om te gaan. De verschillen van samenstelling van de geografische wijken kunnen
hiervoor aanleiding geven. De verschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op de samenstelling van de
gezinnen: juist veel ouderen en alleenstaanden, of juist veel jonge gezinnen met kinderen. In enkele
wijken is veel kerkelijke meeleven, in andere wijken is dit minder en zal de wijkkerkenraad (en andere
geledingen in de wijkgemeente) geneigd zijn zich meer te richten op rand- en buitenkerkelijken.
Wijkgericht werken is een consequentie van de indeling van de gemeenten in geografische wijken.
Een goede definitie van wijkgericht werken is heel belangrijk. In de verschillende wijk-beleidsplannen
wordt het wijkgerichte werken op verschillende wijze beschreven. Het gevolg is ook een verschillende
beleidsinterpretatie en ontwikkeling. De AK stelt voor om in gezamenlijk overleg tot een betere definitie
te komen van wijkgericht werken. Het voornemen is om vanuit de AK een gespreknotitie te schrijven
die als start van de discussie binnen het moderamina- en wijkkerkenradenoverleg kan dienen.
In onze gemeente gaan soms geluiden op om te komen tot één (of meer?) mentale wijken. Het doel
zou dan zijn om met meer gelijkgezinden een gemeente te vormen. Onvermijdelijk gevolg hiervan is
dat de eenheid van de gemeente afbrokkelt. De tegenstellingen zullen groeien. Het samen gemeente
zijn in de wijk komt onder druk te staan. Uiteindelijke consequentie zal zijn dat de indeling binnen
geografische wijken wordt losgelaten. Welke gevolgen dit alles voor de gemeente als geheel heeft, is
niet te overzien op dit moment.
Het beleid van de AK voor de komende beleidsperiode gaat uit van voorzetting van de huidige
structuur van onze gemeente. Wel is de AK voornemens om in de loop van deze beleidsperiode een
studie te verrichten naar ontwikkelingen in de toekomst. Een eerste aanleiding hiervoor is de
mogelijkheid dat in de toekomst het aantal predikantsplaatsen door teruglopend ledental opnieuw
moet worden teruggebracht. Ook de demografische samenstelling van de gemeente zou gedurende
een bepaalde periode kunnen wijzigen door de vergrijzing. Dit kan ook een aanleiding zijn om de
wijken (geografisch) anders te gaan indelen.
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Het beleidsvoornemen is dan ook om na de zomer van 2012 een studiecommissie samen te stellen
met als opdracht een toekomstoriëntatie op mogelijke scenario’s. Het voorstel is om vanuit de AK,
samen met het CvK en de moderamina in september 2012 een concept opdracht te formuleren voor
de genoemde commissie. In alle gevallen zal de opdracht zijn om de groei en de eenheid van de
gemeente in welke vorm dan ook te onderzoeken en te bevorderen.
Bij de hier bedoelde toekomstoriëntatie staat centraal: “de gemeente van straks”. Naar welke
gemeente verlangen we, wat voor gemeente willen we zijn? De eerste vraag heeft als vertrekpunt de
Bijbelse roeping en opdracht om getuigende gemeente te zijn. De tweede vraag heeft als vertrekpunt
de veranderde omstandigheden en ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Niet
in de laatste plaats de vermindering van deelname aan kerkdiensten, de ontwikkeling met jongeren en
in gezinnen en demografische ontwikkelingen. Getallen analyses (de kerkelijke kaart), het opstellen
van prognoses (ook financiële) zijn een onderdeel van de studie.
De genoemde studie is niet alleen bedoeld voor het algemene gedeelte van onze gemeente. Met
name op wijk-niveau zal deze studie ook gedaan moeten worden. Het gaat dan om profiel (typering)
van de gemeente, waar liggen onze accenten (naar doelgroepen in onze wijk), het imago in de wijk
(vooral van belang voor wervend gemeente zijn naar buitenstaanders).

Samenvatting beleidsvoornemens paragraaf 5.1
No
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.2

Actiepunt
Ontwikkeling van de definitie:”Wijkgericht werken binnen de
Hervormde gemeente Nunspeet”
(binnen wijkkerkenraden verdere uitwerking van dit beleid)
Studie / verkenning toekomstige structuur scenario’s van onze
gemeente (incl. planvorming nieuwbouwwijken zoals
Molenbeek,de Marsse, ’t Hul)

Prioriteit
1

Planning
Voor zomer
2013

1

Ontwikkeling van meer duidelijke structuren, werkwijze
(inclusief duidelijker beschrijvingen van verantwoordelijkheden
en taken), capaciteit van centrale (algemene) organen van
bijstand in nauw overleg met wijkkerkenraden
Bezien van mogelijkheden om de Dorpskerk tot een kloppend
hart van de gehele (burgerlijke) gemeente te maken, incl. alle
faciliteiten als in de Wheme gepositioneerd – kijken wat met
een eventueel geheel vernieuwde Wheme commercieel
aangewend zou kunnen worden

1

Start Q3,
2012;
rapportage
Q2, 2013
Zomer 2013

3

Erediensten

Over de erediensten is al het één en ander geschreven in hoofdstuk 2. Hieraan kan nog de volgende
opmerking toegevoegd worden:
- de Woordverkondiging waar het levende getuigenis van God in doorklinkt en wordt beleefd is het
kloppende hart van de eredienst
- de Eredienst staat centraal bij de gemeenteopbouw.
Mooi en raak getypeerd. Binnen de structuur van onze gemeente zijn echter goede afspraken nodig
voor de inrichting van de (vele) erediensten. De basis hiervoor is datgene wat al tientallen jaren
geleden is afgesproken met het oog op de twee hoofdstromingen binnen onze gemeente.
Hieronder het beleid en de afspraken voor de nieuwe beleidsperiode:
(Opmerking vooraf: wat hieronder puntsgewijs wordt geformuleerd is niet bedoeld als “hard en onbespreekbaar
beleid” voor de komende 5 jaren. Het geeft de afspraken weer die op dit moment worden gehanteerd en die voor
2012, 2013 en in principe voor 2014 de uitgangspunten zijn voor het gemeentebrede prekenrooster. De AK wil op
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korte termijn een vorm zoeken om met de wijkkerkenraden het beleid t.a.v. de Erediensten voor de komende
jaren stapsgewijs te evalueren en gewenste ontwikkelingen in beeld te brengen).

1.

In alle kerkgebouwen worden op zondag tenminste 2 diensten gehouden. Daarnaast worden er op
bijzondere en feestdagen kerkdiensten gehouden. Per kerkgebouw heeft 50% van deze diensten
een confessioneel karakter, de andere 50% heeft een Gereformeerde Bond (GB)-karakter.

2.

Elke zondag zijn er in (het dorp) Nunspeet 2 GB diensten (morgen en middag/avond) met een
liturgische invulling met gebruik van de (herziene) Statenvertaling en waarin voornamelijk uit de
Psalmen en de Enige Gezangen wordt gezongen. Dit geldt ook voor de diensten op bijzondereen feestdagen.
In de praktijk van ons gemeenteleven zal het merendeel van de GB diensten op dat dagdeel als
aanvullend kenmerk een zgn. “traditionele” liturgie hebben. Hiermee wordt bedoeld een liturgie
met de Psalmen in oude berijming en altijd de wetslezing of de geloofsbelijdenis. Het streven is
om in elk kerkgebouw per jaar minimaal 40 GB diensten in te plannen met het bovengenoemde
kenmerk.

3.

In de zomer van 2010 hebben alle predikanten gezamenlijk een appel aan de AK gezonden. In dit
appel bepleiten zij om de vaste liturgische vormen, welke vele jaren het onderscheid tussen GBen confessionele diensten heeft bepaald, met iets meer variatie uit te voeren. Voor een GB dienst
kan dit betekenen dat er een kindermoment o.i.d. is, een keer een psalm in een nieuwere
berijming wordt gezongen en eventueel een lied wordt gezongen uit de Nieuw Testamentische
traditie. Met een dergelijke liturgie praten we dan nog steeds over een GB dienst. Hoofdkenmerk
is tenslotte de prediking: dezelfde predikant, dezelfde (GB) preek. Voor een confessionele dienst
kan het betekenen dat er ook andere liederen gezongen kunnen worden dan alleen maar uit de
gezangenbundel van 1938 van de Nederlandse Hervormde kerk, resp. Het Liedboek voor de
Kerken (1973).

4.

De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de liturgie, in overleg met de dienstdoende
predikant. Zij zullen hieraan invulling geven binnen de kaders van de hoofdafspraken zoals
hierboven verwoord.
Te grote stappen in liturgische veranderingen dienen, naar het oordeel van de AK, niet de opbouw
van de gemeente. Maar een bepaalde variatie, afhankelijk van specifieke momenten, moet
mogelijk zijn. Dit zien we in allerlei gemeenten (van zowel GB als Confessionele richting) om ons
heen – de landelijke trend.
De inhoud van de erediensten, waaronder die van de gekozen liederen, moet altijd passen binnen
hetgeen wij verwoord hebben onder ‘Wat wij geloven” (hoofdstuk 1) en “Uitgangspunten en
aspecten van gemeente-zijn” (hoofdstuk 2).
In alle diensten zal het Evangelie (naar schrift en belijdenis) verkondigd worden.

5.

De AK heeft als beleidsvoornemen om periodiek een evaluatiemoment te organiseren rond de
erediensten. Punten van bespreking zijn dan de ontwikkelingen rond de erediensten, zoals
kerkbezoek, ervaringen t.a.v. het preekrooster (eigen predikanten en gastpredikanten), bijzondere
momenten en diensten, gewenste ontwikkelingen voor een nieuw voorliggend jaar. De AK is
voornemens om in het begin van de nieuwe beleidsperiode een voorstel te doen voor de
organisatie van het periodieke (jaarlijkse?) evaluatiemoment naar de wijkkerkenraden en
predikanten.

6.

Het onlangs vastgestelde (algemene) beleid rondom jeugd- en appeldiensten, het voorgaan in de
eigen wijkkerk etc. blijft van kracht. De AK is voornemens om ook dit beleid zorgvuldig te
evalueren en in het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode opnieuw te bespreken met de
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wijkkerkenraden.

7.

De algemene kerkenraad (AK) is verantwoordelijk voor het preekrooster. Naast de zorg voor het
rooster is er nog de taak gastpredikanten te vragen en in te roosteren. Hiervoor wordt het AK
moderamen ondersteund door twee broeders uit de gemeente. Het moderamen van de AK is
voornemens om de werkwijze voor uitnodigen en inroosteren van de gastpredikanten te
optimaliseren. Hiervoor zal op korte termijn (kwartaal 3 van 2012) met zowel de broeders die op
dit moment de bovengenoemde taak uitoefenen alsmede met het moderamina van de
wijkkerkenraden overleg gevoerd worden. Het uitgangspunt blijft om de zorg voor de uitvoering
van het preekrooster en de invulling met gastpredikanten gemeentebreed te realiseren. Het
gesprek met de wijkkerkenraden hierover heeft als doel om bij de invulling en realisatie niet alleen
het geheel van de gemeente te dienen, maar ook (nadrukkelijk) rekening te houden met de
wensen van de wijken. Onze predikanten worden bij het overleg betrokken.

Samenvatting beleidsvoornemens paragraaf 5.2
No
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3

Actiepunt
Evaluatiemomenten organiseren rond de erediensten
Evaluatie algemeen beleid rond jeugd- en appeldiensten
Evaluatie preekrooster en werkwijze uitnodigen en inroosteren
van de gastpredikanten

Prioriteit
1
1
1

Planning
Q1, Q2 - 2013
Q2- 2013
Q2 - 2013

Pastoraat

Missie




Het gericht gebruik maken van de pastorale en diaconale gaven die de Heilige Geest aan de
gemeente als gestalte van het lichaam van Christus geschonken heeft;
Het tegemoet komen aan de behoefte aan pastorale zorg in de gemeente op psycho-pastoraal
terrein. Hierbij kan met ook denken aan gebedspastoraat.
Bijstaan van de wijkkerkenraden in het dragen van de pastorale en diaconale verantwoordelijkheid

Psycho-pastorale teams
Elke wijkgemeente kan een Psycho-Pastoraal Team in het leven roepen.
Psycho-pastorale teams werken wijkgericht. Omdat er enige coördinatie en afstemming tussen de
verschillende wijkgemeenten en teams wenselijk is, is het Overkoepelend Psycho-Pastoraal Team
(OPPT) opgericht. Dit overlegorgaan rapporteert jaarlijks aan de AK.
Taken van het OPPT





voorbereiden van toerustingavonden ten bate van de PPB’ers;
namens de gehele gemeente contacten onderhouden met derden;
coördineren van de Psycho Pastorale Begeleiding in algemene zin (datgene dat niet wijkgericht
gedaan wordt)
informatie verstrekken aan gemeenten en derden in algemene zin (voor zover dit niet wijkgericht
gedaan wordt).
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Belemmeringen
Psycho-Pastorale Begeleiding wordt niet vaak aangevraagd door gemeenteleden. Een belemmering
hiervoor is mogelijk onbekendheid met PPB, schaamte voor de problemen die men heeft en weinig
verwachting dat het helpen zal.

Samenvatting beleidsvoornemens paragraaf 5.3
No
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

5.4

Actiepunt
Integratie van PPB in de pastorale sectieteams
Structureel overleg PPB’ers met kerkenraden / sectieouderlingen (als integratie niet mogelijke is)
Zorg dragen dat de contacten tussen kerkenraden of
sectieteams stand houden, evaluaties, rapportages
Benoemen mannelijke PPB’ers
Onderzoeken of de naam “Psycho-Pastorale Begeleiding”
afschrikt, zo nodig nieuwe naam invoeren
Meer berichtgeving in kerkbode / WEB site

Prioriteit
1
1

Planning
2012, 2013

2
1
1

Diaconaat

Vanuit de door de diaconie vastgestelde beleidsnota citeren we het volgende:
De afgelopen beleidsperiode (2005-2011) heeft de diaconie ingezet op de volgende tien
beleidsvoornemens:
1.
Diakenen meer gericht laten werken aan het omzien naar de naaste in eigen wijk.
2.
Betrokkenheid ontwikkelen voor aansprekende diaconale collectedoelen.
3.
Vorming van diakenen, door bezoek van landelijke en regionale diaconale bijeenkomsten
4.
Stille armoede.
5.
Aandacht vragen voor diaconaat tijdens kerkelijke bijeenkomsten en erediensten.
6.
Streven naar een wekelijkse diaconale collecte.
7.
Onderzoek naar meer aandacht voor hen die gevangen zitten en hun eventuele gezinnen.
8.
Het mede gestalte geven aan de uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMO).
9.
Meewerken aan de opzet voor structurele contacten ten behoeve van de vreemdelingen,
buitenlanders en asielzoekers, binnen onze gemeentegrenzen.
10. Ondersteuning bieden bij diverse gemeenteactiviteiten, waardoor ook de diaconale arbeid
geactiveerd kan worden.
Deze beleidsvoornemens zijn geëvalueerd. Een aantal voornemens zijn afgelopen perioden goed uit
de verf gekomen, een aantal worden meegenomen naar de volgende beleidsperiode, maar met een
ander accent. We willen ze concreter gaan aanpakken. Als voorbeeld noemen we één van de
belangrijkste, “stille armoede”. We willen onder andere met voedselhulp en boodschappenpakketten
concreter zichtbaar zijn op dat onderwerp, om zo ook de verborgen armoede beter aan te kunnen
pakken.
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Samenvatting beleidsvoornemens 2012 - 2016:
De vier belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende periode zijn: Stille armoede,
zichtbaarheid in de wijk, en diaconaal project en jeugddiaconaat. Per beleidsdoelstelling zijn
subdoelstellingen ter voorbeeld meegegeven.

No
5.4.1

Actiepunt
Stille armoede

Prioriteit
1

5.4.2


voedselhulp

boodschappenpakketten

noodhulp aan gemeenteleden
Diaken zichtbaar in de wijk

1

5.4.3



ouderenbezoek / ziekenbezoek / jeugd (evt. via duo-sectie)



bezoeken weduwen/weduwnaren



wijkproject: diner organiseren met doelgroep (en persoonlijk uitnodigen)



ondersteuning gemeente activiteiten



meedraaien in gemeente activiteiten

 vrijwilligersavond organiseren
Diaconaal project binnen- en buitenland




Planning

1

binnenland
buitenland (mogelijk via WOK, bv hulpreizen
of werkvakanties)
actief de jeugd betrekken, bij mogelijk bezoeken van
hulporganisaties of gevangenissen

Jeugddiaconaat
Onder leiding van de diaconie is een beleidsnota ontwikkeld over Jeugddiaconaat. In de nota
(december 2011) wordt gesproken over “diaconaat door jongeren” en “diaconaat voor jongeren”.
Doelen van jeugddiaconaat door jongeren zijn:


Jongeren stimuleren en helpen een invulling te geven aan de zin van hun bestaan in relatie tot
God, hun naaste en zichzelf;



Aanwezig zijn in de leefwereld van jongeren en hen stimuleren en helpen zich een diaconale
houding en levenswijze eigen te maken;



Jongeren leren goed en recht te doen door betrokken te zijn bij de nood van de naaste en
door zich in te zetten voor behoud van de schepping;



Jongeren een veilig podium bieden waar ze met elkaar, gestimuleerd door elkaar en ouderen
in de gemeente, diaconale activiteiten ontwikkelen.
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Steeds zoeken naar verdieping van het jeugddiaconaat, waarbij evenwichtig geïnvesteerd
wordt in:
- Het ontwikkelen van visie
- Het ontwikkelen van diaconale houding
- Het doen van concrete actie en het ontmoeten van mensen
- Het delen met anderen van wat ze zelf ervaren hebben.

Als het gaat over “diaconaat voor jongeren” lezen we in de nota jeugddiaconaat:
Het diaconaat voor jongeren houdt ook in dat er aandacht is voor preventie, zodat problemen onder
jongeren voorkomen kunnen worden.
Doelen voor het diaconaat voor jongeren zijn:
-

Jongeren die zelf in de knel zitten signaleren, ondersteunen en begeleiden.

-

Werken aan preventie waardoor jongeren minder snel in probleemsituaties terecht
komen.

Goed jeugddiaconaat vraag om een goede organisatie. Hier wordt in de beleidsplan Jeugddiaconaat
van december 2011 uitvoerig op ingegaan. Het begint bij de jeugddiaken.
Organisatie van het jeugddiaconaat
Het jeugdwerk en daarmee het jeugddiaconaat is wijkgeoriënteerd. Dit betekent dat het
jeugddiaconaat vooral in de jeugdwijkteams een vaste plek moet gaan krijgen. Dit kan alleen als in
elke wijk ook een jeugddiaken aanwezig is. Deze jeugddiaken helpt de jeugdwijkteams om diaconaat
vooral in en met het reguliere jeugdwerk vorm te geven. De verschillende jeugddiakenen werken dan
maximaal samen met de jeugdouderlingen van de wijk. Tegelijk zijn de jeugddiakenen
vertegenwoordigd in de centrale diaconie en hebben onder die vlag geregeld een gezamenlijk overleg
om activiteiten op het gebied van het jeugddiaconaat af te stemmen, informatie uit te wisselen en
afspraken te maken voor gezamenlijk gedragen acties. Via de centrale diaconie wordt het
jeugddiaconaat ingebracht in de Algemene Kerkenraad.

De exacte invulling van de subdoelstellingen wordt per beleidsvoornemen door de diaconie verder
uitgewerkt in een werkplan. Beleidsvoornemen: deze doelstellingen willen we graag jaarlijks
tussentijds evalueren.

Financieel beleid van de diaconie
De diaconie heeft ook haar financiële beleid geformuleerd. Een belangrijk aspect is de omvang van de
algemene reserves. De geplande vermindering van de relatief grote algemene reserve is in de
afgelopen beleidsperiode grotendeels gerealiseerd. De diaconie is voornemens een ad hoc werkgroep
in te stellen met de opdracht het financiële beleid voor de komende periode verder te ontwikkelingen.
Na bespreking en vaststelling van het beleid zal dit aan het meerjarenbeleidsplan van de diaconie
worden toegevoegd.
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5.5

Apostolaat: zending en evangelisatie

Apostolaat is één van de hoofdtaken van de gemeente. Ook een wezenlijk kenmerk van een levende
gemeente. Leven uit het Woord, verootmoediging, dankgebed en voorbede staan centraal.
Analyse:
1. Inventarisatie van activiteiten en verantwoordelijkheden laat zien, dat er tal van bezigheden zijn,
waarvan niet bekend is wie de verantwoordelijkheid daarvoor draagt.
Daarnaast worden er allerlei initiatieven ontplooid. Dat gebeurt door min of meer zelfstandige
commissies. Meer duidelijkheid hierin is dringend gewenst.
2. De bekostiging van een aantal activiteiten op het gebied van zending en evangelisatie verloopt
vaak via de CZE. Dit is ondoorzichtig. Doordat het missionaire werk steeds meer wijkgericht wordt
ingevuld, zal deze situatie nog verder toenemen. Het is noodzakelijk dat er duidelijkheid is in de
kwesties van verantwoordelijkheid en bekostiging.
3. Het aandachtsgebied van de huidige CZE ten opzichte van de taken van de vijf wijkkerkenraden,
is te breed. Elke wijkgemeente geeft invulling aan haar missionaire taak, zoals dat in haar
beleidsplan is vastgelegd. Daar staat tegenover, dat er zaken overblijven, die door een
overkoepelend orgaan gerealiseerd, dan wel in stand moeten worden gehouden.
De CZE fungeert op dit moment ook als overlegorgaan voor de ouderlingen voor Z & E. Gezien de
verschuiving van activiteiten naar de wijkgemeenten is bezinning op taakstelling en de
samenstelling van de commissie nodig.
4. Terugkerende zendingswerkers vinden vaak moeilijk opnieuw een baan. Vooral de dan al of niet
nog geldende financiële verantwoordelijkheid voor deze door de gemeente uitgezonden personen,
kan onduidelijk overkomen. Dat kan verkeerde verwachtingen oproepen en willekeur in de hand
werken. Uitbreiding van het aantal zendingswerkers dat buiten de eigen gemeente wordt
uitgezonden is een aandachtspunt.
5. Het projectplan 'De wervende gemeente', opgezet door de tot 31 augustus 2011 aan onze
Hervormde Gemeente verbonden missionaire werker, dient ook na het vertrek van deze
functionaris voortgang te hebben.

Samenvatting beleidsvoornemens 2012 – 2016
No
5.5.1
5.5.2

5.5.3

5.5.4

Actiepunt
Het bevorderen van de voorbede door predikanten, kerkenraden
en gemeenteleden voor het werk van zending en evangelisatie
Duidelijkheid scheppen in de verantwoordelijkheid, taken en
bevoegdheden van de CZE voor en de bekostiging van bestaande
en nieuwe activiteiten
Duidelijkheid scheppen in de geldstromen, zowel baten als lasten,
voor zending en evangelisatie. Tevens afstemmen met de
geldstromen van de diaconie
We zijn voornemens de huidige CZE om te vormen tot Algemene
Commissie voor Zending en Evangelisatie (ACZE). Daarbij wordt
tot uitdrukking gebracht dat evangelisatie decentraal gestalte krijgt
in de afzonderlijke wijkgemeenten. Zending zal een
gemeentebrede verbinding houden, waarbij echter zoveel
mogelijk praktische en ondersteunende taken bij de
wijkgemeenten worden ondergebracht. De taken en
verantwoordelijkheden (maar tevens de vraagtekens hierbij) zullen
nog in beeld gebracht worden.
Overwogen wordt of er weer een centrale commissie voor zending
moet komen met daarnaast een centrale missionaire werkgroep,
CMW) waarin de commissie voor Vorming & Toerusting wordt
opgenomen

Prioriteit
1

Planning

1

2012

1

2012

1

2013
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5.5.5
5.5.6

5.5.7
5.5.9

5.5.10
5.5.11

5.5.12

De CMW zou kunnen bestaan uit enkele ouderlingen met een
missionaire opdracht
Het op het spoor komen van personen - bij voorkeur uit de eigen
gemeente - die zich tot het zendingswerk geroepen voelen.
Voorlichting, werving, vorming, toerusting en begeleiding zijn
hierbij sleutelwoorden
Regelgeving opstellen met betrekking tot hen, die van het
zendingsveld terugkeren
Streven naar verbondenheid aan en meeleven met een missionair
project en/of missionaire gemeente in één van de steden in
Nederland
De mogelijkheid van een missionaire ontmoetingsplek in
'Molenbeek' onderzoeken en indien nodig verder uitwerken
In aansluiting op de afronding en analyse van het missionaire
project “De wervende gemeente” (2009-2011), onderzoek doen
naar de effecten van de wijkgerichte benadering op het
missionaire werk
Bevorderen dat per wijk een missionaire groep actief is om de
missionaire activiteiten in de wijkgemeente te bevorderen en uit te
werken

2
1

2
2

3
2

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen binnen de gemeente (wat centraal en wat decentraal) zal
onderzocht (door de AK, in overleg met de commissie ACZE) worden (tweede helft 2012, uiterlijk
eerste helft 2013) of het wellicht voor (Zending en) Evangelisatie wenselijk is om een ouderling met
speciale opdracht aan de AK toe te voegen. Zijn belangrijkste taken kunnen zijn: het coördineren van
de beleidsafstemming binnen het geheel van de gemeente, de vorming, toerusting, PR en
communicatie, daar waar deze liggen op het terrein van zending en evangelisatie.

5.6

Vorming en toerusting: catechese, jeugd en jongeren, overig

Kinderen
De geloofsoverdracht begint bij kinderen. Hier ligt de eerste taak van ouders. Geloofsopvoeding
vraagt ook vanuit de gemeente ondersteuning en bemoediging. Daarnaast zijn er in alle wijken allerlei
activiteiten en programma’s voor kinderen. In sommige wijkkerken zijn er de kindernevendiensten.
Een punt van overleg is welke specifieke taken er op centraal / algemeen niveau ontwikkeld moeten
worden. Een bepaalde vorm van coördinatie (voor zover niet al aanwezig) zou het kinderwerk in de
gemeente ten goede kunnen komen.
Jeugdwerk
Inmiddels is er in iedere wijk een Jeugdwijkteam in meer en mindere mate actief. Deze JWT’s bestaan
uit betrokken gemeenteleden, die rondom de jeugdambtsdragers staan. Het JWT coördineert het
jongerenwerk in de wijk, op een manier die past bij het karakter van de wijk. Het heeft niet alleen een
organisatorische functie. Het JWT voedt beleid, weegt concepten en methoden en maakt
leidinggevenden e.a. verantwoordelijk. Hierin staat zij in nauw contact met de wijkkerkenraad.
Deze situatie vraagt om een andere werkwijze van de Algemene Jeugdraad. Daarom heeft de HGJB,
in samenwerking met de toenmalige betrokkenen binnen het jeugdwerk, in 2010 een advies
geschreven voor de toekomst van het centrale jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente van
Nunspeet (nota…). Dit advies start vanuit de behoefte van jongeren.
Wat hebben jongeren eigenlijk nodig?
We kijken allereerst en opnieuw naar kinderen, tieners en jongeren:
Behoefte van jongeren
- Authenticiteit: ben je open en eerlijk?
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- Verbondenheid: waar hoor ik bij?
- Identificatiefiguren: laat me zien hoe ik kan zijn?
- Betrouwbare relaties: mag ik mijzelf zijn bij jou?
- Kwaliteit: het moet wel goed zijn!
- Inhoudelijkheid: het moet wel ergens over gaan!
- Profilering: ik durf best mezelf te presenteren!
- Contact ik wil vrienden maken
Belangen van jongeren:
- Jongeren hebben een volwaardige plaats in hun lokale gemeente(wijk!) en vriendenkring.
- Jongeren krijgen de gelegenheid om te leren, te vieren, te dienen, te getuigen en te zorgen.
- Jongeren hebben in hun omgeving voorbeelden waaraan zij zich kunnen spiegelen in een kring van
relaties.
- Jongeren wordt recht gedaan door de aansluiting bij hun leefwereld, door herkenbare activiteiten en
door actieve participatie.
Het advies geeft aan dat jongeren
-

zijn gebaat bij ontmoetingsplekken;
moeten worden begeleid door goede en betrokken leidinggevenden;
continu moeten worden begeleid in hun levensloop;
naar goed afgestemde activiteiten kunnen gaan waar zij vrienden maken;
worden gevormd door inhoudelijk sterk en goed georganiseerd kerkelijk onderwijs;
zich herkennen in een eigen cultuur die past bij hun beleving en de gemeenschap waarvan
zij deel uitmaken;
worden betrokken bij grootschalige activiteiten, die zowel natuurlijk ontstaan als die van
parakerkelijke organisaties;
worden geleid met jeugdbeleid dat er op gericht is om te leren leven als discipel van
Christus.

Als we deze behoeften onderkennen:
Wie kunnen deze behoeften dan het beste vervullen voor jongeren?
a.

ouders en vrienden, leidinggevenden, gemeenteleden, catecheten,
Deze kring van relaties moet worden ondersteund door goed beleid voor meerdere jaren.
Iedere ouder, leidinggevende moet weten welke rol zij invult met betrekking tot jeugd.
Bij het invullen van die opvoedende en vormende rol is inhoudelijke en organisatorische
ondersteuning nodig.
Daarmee komen we bij…

b.

het jeugdwijkteam
Dit jeugdwijkteam heeft niet alleen een organisatorische functie, maar allermeest een
beleidsmatige en stimulerende rol. Het jeugdwijkteam voedt beleid, weegt concepten en
methoden en maakt leidinggevenden e.a. verantwoordelijk. Daarvoor biedt zij structureel visie,
financiën, coaching en training.
Dit is voor veel jeugdwijkteams een omslag in denken en doen.
Wat hebben de jeugdwijkteams daarvoor nodig?

c.

een wijkkerkenraad
Jeugdwijkteams hebben een wijkkerkenraad nodig die hen helpt de hoofdlijnen van
jeugdbeleid voor de eigen wijk vast te stellen.
In de praktijk blijkt vaak dat wijkkerkenraden een jeugdambtsdrager en een jeugdwijkteam niet
meer als een orgaan van bijstand inzetten, maar het gehele werk uitbesteden, waarin de
jeugdambtsdrager informeert en knelpunten bespreekbaar maakt.
Wat hebben een wijkkerkenraad en een jeugdwijkteam nodig?

Beleidsplan Hervormde Gemeente Nunspeet 2013 – 2017 v5 vastgesteld Algemene kerkenraad 29 nov 2012

Pagina 31

d.

een algemene kerkenraad
De AK die op hoofdlijnen adviseert en voorwaarden schept, die betrokkenheid toont en de
grote thema’s uitzet voor heel Hervormd Nunspeet.

De AK wil de belangen van jongeren vast houden en deze op een wijkoverstijgend niveau
ontwikkelen. Niet door het uit te besteden aan een bijstandsorgaan, maar zich geregeld te bezinnen
op de strategische plek van jeugd in de wijken en op de grote thema’s.
Voorbeeld: Als de synode de kerkenraden een prikkel geeft m.h.o.o. jeugdwerk of catechese, dient de
AK zich hierop actief te bezinnen voor een meer strategisch beleid, materieel en immaterieel.
Vervolgens dient zij de wijkkerkenraden en jeugdwijkteams te adviseren/opdracht te geven zich hierop
te bezinnen. De wijkkerkenraden moeten zich hier committeren. Het belang van jeugd is ermee
gediend. Niet in de laatste plaats om teveel wijkgericht werken te voorkomen. We staan ook met
elkaar in een breder verband.
Het jeugdwerk moet een zichtbaar punt zijn op de agenda van de Algemene Kerkenraad. De
Algemene Kerkenraad laat zich daarbij voeden door de Landelijke kerk en de professionele
organisaties.
Door het niet verlengen van de overeenkomst met de jongerenwerker, het wegvallen van de Centrale
Jeugdraad en de focus van de jeugdouderlingen op het wijkgericht werken is een vacuüm ontstaan
voor wat betreft het centrale jeugdwerk. Voorkomen moet worden dat:
een aantal wijkoverstijgende activiteiten in de vergetelheid raakt
de samenhang tussen de wijken (op het gebied van jeugdwerk) verloren gaat
de doorontwikkeling van het jeugdwerk stagneert
de wijkgerichte jeugdouderlingen overbelast worden
De rol van de AK wordt daarom vanaf 2012 gecontinueerd door de benoeming van een centrale
jeugdambtsdrager die nauw samenwerkt met en de inbreng vanuit de jeugdambtsdragers en
jeugdwijkteams vertegenwoordigd. Hij is een flexibele verbindingsdienst die gemakkelijk
communiceert met jeugdwijkteams. De centrale jeugdambtsdrager is, al dan niet via een wijk, lid van
de AK en zorgt daarmee voor verbinding met gemeente brede ontwikkeling en borging van
jeugdbeleid op centraal niveau.
De centrale jeugdambtsdrager geeft leiding aan de nieuw te vormen Algemene Jeugdraad.
In dit orgaan van bijstand van de AK vindt de coördinatie van het jeugdwerk plaats met als taken:
- Uitwisseling en doordenking van thema’s.
- Waarnodig deze thema’s gemeentebreed weg te zetten.
- Financiën; verdeling van gelden voor jeugdwerk.
- Coördinatie wijkgerichte jeugdwerk.
- Coördinatie van het jeugdwerk aanbod dat wijkoverstijgend is
- De ondersteuning bij toerusting van leidinggevenden
- De coördinatie van het jeugddienst team
- De invulling van ‘witte vlekken’ en ontstane hiaten (waar bijvoorbeeld tijdelijk een jeugdouderling
ontbreekt)
De centrale jeugdraad bestaat uit de centrale jeugdouderling, een of meerdere jeugddiaken(s) en uit
iedere wijk een jeugdouderling (of lid van een jeugdwijkteam).
De Jeugdraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen.
Samenvatting beleidsvoornemens 2012 – 2016
No
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

Actiepunt
Ontwikkeling centrale jeugdraad
Actief creëren draagvlak jeugdwerkbeleid in de gehele
gemeente
Evalueren van wijkgerichte invulling jeugddiensten en waar
nodig (beleids)verbeteringen voorstellen
Verantwoordelijkheden, taken en samenwerking tussen
jeugdouderlingen en jeugddiakenen vaststellen en ontwikkelen

Prioriteit
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5.6.5

5.7

Relatie met SPCJ verduidelijken (eventueel met voorstellen ter
verbetering komen)
Relatie Hervormde Gemeente Nunspeet met Israël

Omdat het onderhouden van de relatie met Israel een opdracht is voor de gehele gemeente, ligt de
verantwoordelijkheid voor dit werk bij de Algemene Kerkenraad. Deze laat zich hierbij adviseren en
helpen door een orgaan van bijstand, de Commissie Kerk & Israel.
Missie/doelstellingen
De missie van de commissie laat zich vertalen in de volgende uitgangspunten:
1. Het onderzoeken van de Heilige Schrift.
2. Het bestuderen van de Joodse geschiedenis.
3. Het gesprek met Israël.
4. De vorming en toerusting van de gemeente.
5. De bestrijding van het antisemitisme.
6. De dienst aan Israël.
Beleidsvoornemens 2012 – 2016
De commissie Kerk & Israel heeft ter uitwerking van het hierboven gestelde een aantal punten
geformuleerd, die hierna als beleidsvoornemens worden opgenomen.
De algemene kerkenraad, bijgestaan door de commissie Kerk & Israël, stelt zich ten doel de
gemeente bewust te maken van haar blijvende verbondenheid met het volk Israel.
Naast het contact met Joden en Messiasbelijdende Joden is ook aandacht nodig voor Christenen
onder andere bevolkingsgroepen in Israel en de Palestijnse gebieden.
Samenvatting beleidsvoornemens 2012 – 2016
No
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10

5.7.11

5.7.12
5.7.13

Actiepunt
Bijbelstudies in het kader van Kerk & Israël te stimuleren
Informatie verstrekken aan gemeenteleden waardoor de ‘blinde
vlek’ t.a.v. Israël bij veel gemeenteleden afneemt
Bevorderen dat in de bijeenkomsten van de gemeente op zondag
en andere (bijzondere) dagen Israël doorklinkt in woord en gebed
Onderstrepen van het belang van de ingestelde Israël-zondag,
door daaraan daadwerkelijk aandacht te geven in de prediking
Bevorderen dat de dienst der barmhartigheid ten aanzien van
Israël gestalte krijgt
De Bijbel onderzoeken op vragen met betrekking tot Israël
Stimuleren van catechetisch onderwijs, waarbij Kerk & Israëlaspecten aan de orde komen
Over Kerk & Israël te publiceren in o.a. “Hervormd Nunspeet”
Het beleggen van Israël-bijeenkomsten en het organiseren van
cursussen
Het zoeken en onderhouden van contacten met Joden in en
buiten Israël. Bij deze contacten dient op enigerlei wijze blijk te
worden gegeven van de hoop die in ons is aangaande Jezus de
Messias; bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de
Messiasbelijdende Joden, omdat zij het zijn die een belangrijke
groep vormen die het Evangelie verbreidt
Het onderhouden van contacten met andere Israël-werkgroepen
en –commissies in de classis, de provincie en in het land,
alsmede met personen of gemeenteleden die in Israël werkzaam
zijn
De negatieve publiciteit rondom Israël in de juiste context plaatsen
Het werven van nieuwe (jongere) commissieleden

Prioriteit
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5.8 Uitzending via de media: kerkradio, internet, Radio Contakt
Missie
Radio Omroep 'Contact' is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad (AK). Het is een
commissie, bestaande uit vrijwilligers, die namens en in verantwoordelijkheid aan de AK haar opdracht
tot bemoediging van luisteraars vervult. Dat doet zij door het uitzenden via de kerkradio en 'Radio
Nunspeet' van kerkdiensten en meditaties, het ten gehore brengen van het geestelijke lied en het
verzorgen van reportages, waardoor de toehoorders bij het gemeenteleven worden betrokken.
Commissie en medewerkers vinden hun uitgangspunt in het Woord van God, waarin Hij oproept tot
omzien naar elkaar (Gal. 6 : 10) en waarin Hij Zich laat kennen als de grote Trooster (2 Kor. 1 : 3, 4).
Analyse
De commissie bezint zich op de manier waarop via haar uitzendingen, de aan haar toevertrouwde
pastorale taak kan worden behartigd. Daarnaast richt zij zich met een aantal programma's op rand- en
buitenkerkelijken.
Punten van aandacht
A. De relatie tussen gemeenteleden die vooral de eredienst via de kerkradio beluisteren en tussen
onze gemeente, moet gewaarborgd blijven.
B. De mogelijkheid van reactie op bepaalde programma's door luisteraars is mede aan te bevelen.
Dat vergroot de pastorale zorg en schept een band van samenhorigheid tussen de
(noodgedwongen) thuis luisterende gemeenteleden en de overigen.
C. Nieuwe technische ontwikkelingen zullen meer investeringen in moderne apparatuur vereisen.
Ook de bediening daarvan vraagt om aandacht.
Beleidsvoornemens:
Ad A
Om letterlijk en figuurlijk met de gemeente verbonden te kunnen blijven, blijft voor kerkradioluisteraars
de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van belang. Het onderkennen van nood op dit gebied is
vooral een taak voor ambtsdragers.
1. Om bestaande relaties in stand te houden en nieuwe te leggen, overwegen we het openstellen
van de studio tijdens activiteiten rondom de Wheme. Daarbij kunnen luisteraars kennis maken met
de programmamakers (de mensen aan de andere kant van de lijn), de studio bekijken en waar
wenselijk ook meer informatie krijgen over het werk van Radio Contact.
2. Doordat het innen van de eigen bijdrage niet meer door vrijwilligers gebeurt, is de binding met de
achterban verminderd. We zouden deze relaties in stand kunnen houden, door met enige
regelmaat een folder met informatie over het werk en de medewerkers van Radio 'Contact' te
laten bezorgen. De collectefolder die in de kerk wordt uitgedeeld, komt daarvoor ook in
aanmerking.
Ad B
1. Uit oogpunt van pastorale zorg is het in sommige gevallen wenselijk, dat luisteraars onmiddellijk
kunnen reageren op de aangeboden programma's. Dat geldt niet alleen voor meditatieve
uitzendingen, maar ook voor bepaalde onderdelen die gericht zijn op de jeugd, of die een
evangeliserend karakter dragen.
Daarvoor zullen – naast predikanten en andere ambtsdragers - extra vrijwilligers aangetrokken
moeten worden, die dat, misschien na de nodige toerusting, op een verantwoorde manier vorm
kunnen geven. We stellen ons voor de mogelijkheden daartoe in de komende tijd te onderzoeken,
in overleg met de wijkkerkenraden.
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2. Ook vraagt in dit verband het gebruik van Internet als communicatiemiddel de nodige aandacht.
Dat geldt vooral ook voor de contacten met de jeugd via o.a. Twitter en Facebook.
Ad C
1. Wanneer technische vernieuwing nodig blijkt, zullen ook daarvoor de financiële middelen in
overleg gevonden moeten worden.

Naast het rekruteren van programmamakers, blijft de nodige zorg voor het aantrekken van vrijwilligers
met voldoende technische kennis.

No
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6

Actiepunt
Bezinning uitzendbeleid in het kader van pastoraat
Organisatie van openstelling studio op bepaalde momenten
Folder / informatiekrant maken en (periodiek) verspreiden
Onderzoek naar mogelijkheid / realisatie van een nazorgteam
Tijdige vernieuwing van apparatuur / investeringsplan maken en
plan voor geldwerving maken
Aantrekken van nieuwe medewerkers (programmamakers,
techniek, eventueel nazorg)

Prioriteit
2
2
1
2
1

Planning

1

5.9 Communicatie
Communicatie is een niet meer weg te denken woord. Toch zal communicatie niet vaak (hoog) op de
agenda staan van de kerkenraadsvergaderingen. Maar wie zorgt er dan voor een goede
communicatie? Dat is niet alleen een kwestie van naar buiten treden, dus missionair actief zijn. Ook
intern, dus wat betreft het contact tussen kerkenraad (ook kerkenraden onderling!) en de gemeente
valt er heel wat te doen en te verbeteren.

Extern
Bij externe communicatie gaat het om informeren, presenteren van onze boodschap, onze
programma’s en activiteiten naar de wijk, ons dorp en onze regio. De manier waarop we dat doen
bepaalt mede ons imago, hoe we bekend zijn, bekend staan en gekend worden.
Als gemeente onderscheiden we ons van andere organisaties. We streven geen commercieel belang
na. We hebben een Boodschap, een getuigenis. We zijn (door de genade van God) Lichtdrager van
Zijn Woord.
Als gemeente nemen we, daar waar nodig, in de wereld van vandaag openbaar en onomwonden een
standpunt in aangaande actuele kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die verband houden
met: God, als hoogste en enig gezag, eerbied voor God en Zijn Woord, christelijke belijdenis en
levenshouding, Kerk en Israel, christenen in Nederland en wereldwijd.
Intern
Bij interne communicatie gaat het veel meer om het actieve gemeenteleven. Goede informatie over
allerlei vormen van gemeentewerk bevordert deelname. Praktische informatie over wat er zoal te doen
is moet breed en op verschillende manieren verspreid worden. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de verschillende doelgroepen.
Heel belangrijk is de openheid over en de mogelijkheid om te participeren in beleidsontwikkeling. Met
in achtneming van regels van vertrouwelijkheid zullen de kerkenraden de gemeente informeren
Openbaarheid (waar mogelijk en verantwoord) en openheid hebben ook – terecht – hun intrede
gedaan in de kerk.
Afgezien van openheid en openbaarheid (als basisprincipes) is er nog een belangrijke reden binnen
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de (gehele) gemeente goed te communiceren. De gemeente is een “vrijwilligers organisatie”. Al het
werk is gestructureerd in kerkenraden, organen van bijstand, commissies en werkgroepen. Er zijn veel
activiteiten en initiatieven. Dit alles vraagt om goede structuren, duidelijke patronen van
verantwoordelijkheid en taakverdeling en goed onderling overleg. Niet in de laatste plaats tussen de
verschillende wijkgemeenten.
Praktisch
De communicatie verloopt via diverse media:
- kerkblad Hervormd Nunspeet
- Website Hervormd Nunspeet en Kerkomroep.nl
- folders, nieuwsbrieven etc.
- Radio Contact
Verder zijn er presentatiemomenten in de kerkdiensten en tijdens wijkavonden en zijn er de vele
activiteiten binnen de gemeente met kinderen, jongeren, rond het gezinsleven, ouderen.
Heel wat gemeenteleden besteden tijd en zorg aan de communicatie. Voor de kerkbode worden kopij
geschreven en aangeleverd. Er is echter ook een redactie nodig. Weer anderen ontwikkelen de
Website en houden die bij.
De AK constateert dat heel veel mensen actief zijn en heeft waardering voor alle inzet en resultaten.
Toch is er aanleiding om een voortgaande ontwikkeling te stimuleren. Communicatie is meer dan
allerlei berichtjes presenteren. Er moet (steeds weer) nagedacht worden over de manier waarop de
doelgroepen benaderd worden. Het is nodig om duidelijker te regelen hoe de verantwoordelijkheden
liggen. Als voorbeeld noemen we het protocol dat het CvK heeft opgesteld rond de Website van onze
gemeente. In verschillende wijken is een protocol opgesteld voor het gebruik van de beamer tijdens
de kerkdiensten. Een ander voorbeeld betreft het Kerkblad. De redactie is verantwoordelijk voor het
eindresultaat. De AK signaleert de noodzaak om ook rond het Kerkblad de “spelregels” te
verhelderen.
De AK heeft dan ook een aantal beleidsvoornemens rond communicatie:
(Het aspect communicatie werd in het vorige Beleidsplan 2006 – 2010 en in het concept beleidsplan 2011 – 2015
versie 2 van medio 2011niet aan de orde gesteld. De onderstaande voornemens zijn nog niet gebaseerd op
overleg met diverse geledingen, wijkkerkenraden en gemeenteleden die nu actief zijn met specifieke
communicatievormen. De AK is voornemens op korte termijn de onderstaande beleidsvoornemens ter hand te
nemen in goed overleg).

No
5.9.1

5.9.2

5.9.3

Actiepunt
Overwegen / initiëren (na overleg) een commissie communicatie
in het leven te roepen met als taak de communicatie in onze
gemeente te evalueren en te analyseren. Na deze evaluatie tot
verbeteringsvoorstellen te komen van verschillende aard.
Coördinatie en uitwisseling van wat goed werkt, initiëren van
noodzakelijke verbeteringen. Het inschakelen van gemeenteleden
die affiniteit hebben met (en ervaring hebben met) communicatie
is hierbij een belangrijk punt
Op specifieke terreinen kunnen aparte werkgroepen geformeerd
worden. Te denken valt hierbij aan de verdere professionalisering
van Internetgebruik. Een nieuwe ontwikkeling is het veel meer
interactieve gebruik van Internet. Met name onze jongeren
groeien hier al mee op. Met modern interactief Internetgebruik
ontstaan nieuwe mogelijkheden. Onder andere de commissie
Evangelisatie ziet uit naar deze nieuwe mogelijkheden
Een aparte werkgroep zou de functie en het functioneren van ons
Kerkblad kunnen bestuderen. Het doorgeven van informatie
vanuit de kerkenraden (en organen van bijstand) is een punt van
bezinning. Een nieuwe aanvulling is mogelijk het fenomeen
nieuwsbrief – in de vorm van een E-mail. Hardcopy’s kunnen op
een andere manier verspreid worden

Prioriteit
1

Planning
Start
Q3, 2012

1

Q3, Q4 2012

2
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5.10

College van Kerkrentmeesters

Vooraf: op dit moment hebben we bij het ontwikkelen van v3 van het beleidsplan nog onvoldoende tijd
gehad om het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters (CvK) door te nemen. Hoofdstuk 5.10
zal dan ook op korte termijn, na overleg, aangevuld worden.
Vooruitlopend op het overleg alvast het volgende:
De samenstelling en werkwijze van het CvK is voor een groot deel kerkordelijk bepaald. De wijze van
financiële verslaglegging, begrotingsstructuur etc. is aan regels gebonden. Die worden gevolgd.
Belangrijk voor de voorbereiding en uitvoering van allerlei taken is het kerkelijk bureau. Er is (al
jarenlang) een goede samenwerking met de betrokken medewerkers onder leiding van dhr.
W.Eilander.
Als leidraad voor het financiële beheer van het CvK dienen de begroting en de jaarrekening van onze
gemeente, zoals die door de algemene kerkenraad wordt vastgesteld. Voor de meerjarenbegroting is
meer nodig. Allerlei plannen en wensen vanuit de wijkkerkenraden, prognoses t.a.v. inkomsten
(collectes, kerkelijke bijdrage) en andere ontwikkelingen zijn permanent onderwerp van studie en
beleidsontwikkeling. De AK is voornemens om samen met het CvK de structuur voor beleidsevaluatie
en ontwikkeling (vooral met het oog op de meerjarenontwikkelingen) te optimaliseren.
Voor de komende beleidsperiode staan we voor diverse grotere uitdagingen. In diverse wijken leven
wensen t.a.v. gebouwen. Een belangrijke ontwikkeling rond de Dorpskerk (centrum van onze
gemeente en de kerk voor de wijken Dorpkerk-centrum en Dorpkerk-noord) betreft de noodzakelijke
vernieuwing van de Wheme. Dit gebouw, waarin ook het kerkelijk bureau en Radio Contact is
gevestigd, is heel erg gedateerd. De gebruiksmogelijkheden zijn niet meer van deze tijd. Technisch is
het gebouw zeer verouderd.
Ook rond de nieuw te bouwen wijk Molenbeek liggen er uitdagingen. Als deze wijk tot ontwikkeling
komt is de vraag hoe we als gemeente zichtbaar en present kunnen zijn. Deze vraag is er trouwens
ook nog steeds voor de wijken ’t Hul en de Marsse. Vaak klinkt de vraag of in de toekomst een eigen
preekplek ten westen van de Elburgerweg / Harderwijkerweg tot de mogelijkheden behoort.
Verondersteld wordt soms dat samenwerking met andere kerken / organisaties onvermijdelijk,
wenselijk is. Gezamenlijk gebruik van een nieuw multi-functioneel gebouw zou dan een voor de hand
liggende gedachte zijn.
In een vorige versie van het beleidsplan is de mogelijkheid genoemd het gebouw De Rank af te stoten
en een nieuw, meer functioneel gebouw, te ontwikkelen dat geschikt is voor kerkdiensten.
De hier genoemde oriëntatie op beleidsontwikkeling in het westelijke gedeelte van ons dorp staat niet
los van het geheel van de gemeente.
De AK met het CvK is voornemens om de toekomstige mogelijkheden intensief te bestuderen. (Dit
beleidsvoornemen is al genoemd in hoofdstuk 5.1. (beleidspunt 5.2.2, bladzijde 24).

Cijfermatige aspecten:
Uit een eerste analyse wordt het volgende geconstateerd:
Baten:
Ongeveer 64% van de baten komt van de kerkelijke bijdrage. Van de collecten komt 17%. De
kerkelijke bijdragen in onze gemeente liggen lager dan in omringende gemeenten. Dit leidt tot de
conclusie dat een extra inspanning nodig is rond de kerkelijke bijdragen.
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Lasten:
De grootste post betreft personeel en pastoraat: samen ongeveer 65%. De tweede uitgavenpost
betreft de kosten voor gebouwen: ruim 21%. De conclusie bij de lasten is dat er weinig ruimte in
de begroting is voor investeringen. Voor de post onderhoud zijn meer reserveringen nodig.
Ledenstatistieken:
Uit een analyse vanaf 2002 (tot eind september 2011) blijkt er een afname van 138 leden per jaar.
Dit zijn 31 pastorale eenheden per jaar gemiddeld. In totaal over de geanalyseerde periode is dit
ruim 250 pastorale eenheden. Medio 2011 is er nog sprake van bijna 3400 pastorale eenheden
met in totaal 6954 leden.
In de onderstaande tabel de gegevens per wijk:

Wijk
Dorpskerk Centrum
Dorpskerk Noord
Hulshorst
Opstandingskerk
Sionskerk

Aantal leden
1324
1481
942
1388
1819

Pastorale eenheden
721
648
432
713
864

De hierboven geschetste situatie (betreffende baten, lasten, ledenontwikkeling) vraagt verdere
analyse en bezinning. Bij gelijkblijvend beleid en doorgaande trends is er weinig beleidsruimte voor
investeringen (zoals reeds opgemerkt) en zal het noodzakelijk zijn meerdere scenario’s te bestuderen
die erin kunnen voorzien de structuur van de gemeente te optimaliseren. Het aantal
predikantsplaatsen (en hiermee ook de wijkindelingen), de totale inzet van (betaald) personeel en de
noodzakelijke en gewenste investeringen zullen onderwerp van studie zijn. Een belangrijk punt is ook
de inschatting van extra baten vanuit de gemeente op basis van betrokkenheid en draagvlak voor
goed uitgewerkte plannen waarvoor extra geldwerving onvermijdelijk zal zijn.
Het CvK hanteert een lijst met investeringsaanvragen en –wensen vanuit de wijkkerkenraden. Een
nog niet ingevulde post betreft een nog onbenoemde / mogelijke investering in Molenbeek. Voor de
eventuele nieuwe Wheme is wel een ingeschat investeringsbedrag opgeschreven alsmede een
inschatting van de opbrengst bij eventuele (grond)verkoop van het oude Wheme terrein.
Vanuit de wijk Sionskerk zijn ook plannen genoemd voor een forse verbouwing.
Het CvK hanteert op dit moment de conclusie en aanbeveling eerst een stap te maken in de
planontwikkeling ten westen van de Elburgerweg / Harderwijkerweg. Investering in een eigen, nieuw
gebouw is hierbij niet de eerste gedachte. Gedacht wordt op dit moment om mede gebruik te gaan
maken van een mogelijk nog te ontwikkelen Multi-functioneel gebouw.
De AK is voornemens om samen met het CvK eerst een totaalplan te maken met verschillende
scenario’s. Zie beleidsvoornemen 5.2.2

5.11

Bestuurlijke aspecten van de gemeente

Onze gemeente heeft een complexe structuur. We zijn één gemeente, bestaande uit vijf geografisch
ingedeelde wijken. Verantwoordelijk voor het werk in de geografische wijken zijn de vijf
wijkkerkenraden. Er is een AK (algemene kerkenraad), een college van kerkrentmeesters (CvK), een
algemene diaconie. In onze gemeente dienen vijf predikanten en een aantal emeritus predikanten die
pastorale taken uitvoeren. Verder zijn er diverse commissies en werkgroepen, die enerzijds op het
niveau werken van de gehele gemeente (rapportage aan de AK, CvK en diaconie) en anderzijds
binnen de wijken werken. Verder hebben we nog onze organisten, kosters, medewerkers op het
kerkelijk bureau en veel gemeenteleden die zich voor specifieke taken inzetten.
Om alles in goede banen te leiden is veel beleid, structuur, afstemming en coördinatie nodig.
Naast de kerkorde (en daarbij horende toelichtende documenten) zijn er de diverse beleidsnota’s en
beleidsplannen, de beschrijvingen van verantwoordelijkheden en taken van commissie en
Beleidsplan Hervormde Gemeente Nunspeet 2013 – 2017 v5 vastgesteld Algemene kerkenraad 29 nov 2012

Pagina 38

werkgroepen. Voor diverse zaken zijn er afspraken op schrift gesteld, de zgn. protocollen (voor
bijvoorbeeld het gebruik van beamers, de Website e.a. mogelijk).
De AK heeft een aantal beleidsvoornemens in gedachte:

No
5.11.1

5.11.2
5.11.3

5.12

Actiepunt
Verduidelijking / afspraken over het proces / de planning van de
beleidsontwikkeling (evaluatie en gespreksmomenten rond de
beleidsplannen en calibratie / ijking van de ontwikkeling van
nieuwe versies van de beleidsplannen)
Opstellen van een agendaplanning (met als doel de afstemming
en communicatie met de organen van bijstand te verbeteren)
De overlegstructuur binnen de gemeente inventariseren en (zo
nodig) verbeteren

Prioriteit
1

Planning
2013

1

2012

2

2013, 2014

Relatie met andere kerken

Eerder in dit beleidsplan werd uitgesproken, dat wij geloven in één algemene christelijke kerk. Onze
gemeente mag hier deel van uitmaken. We voelen ons verbonden met alle kerken die de in hoofdstuk
1 beschreven grondslag onderschrijven.
De AK wil graag bevorderen dat vertegenwoordigers en gasten van buitenlandse kerken en
gemeenten welkom worden geheten in onze diensten. Een hartelijk welkom, een groet, een korte
presentatie en een moment van gebed zijn goede mogelijkheden om onze verbondenheid met de
“wereldkerk” tot uiting te brengen. Internationale contacten vanuit en met onze gemeente zijn van
wezenlijk belang.
Plaatselijke situatie
In Nunspeet is een (groot) aantal kerkelijke gemeenschappen actief. In het algemeen mogen deze
gemeenschappen dankbaar zijn voor het meeleven van de tot hun kerk / gemeente behorende leden.
De meeste gemeenten zijn, dankzij de vele actieve leden, in staan een scala van activiteiten te
organiseren.
Wat betreft de zondagse erediensten bestaat geen afstemming of uitwisseling met onze Hervormde
Gemeente. De relatie met onze gemeente beperkt zich tot een aantal praktische zaken, zoals:
- gezamenlijke zomerzangdiensten
- catechese en aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking
- vakantiebijbelweek
- tienerprogramma vakantiebijbelweek
- Alpha cursus
- camping evangelisatie
- PCO Het Venster
- SPCJ/Radix
Bovengenoemde activiteiten worden gerealiseerd in goede samenwerking met de Protestantse
Gemeente (voorheen Gereformeerde Kerk) en de Chr. Gereformeerde Kerk).
Hiernaast zijn er particuliere initiatieven waarin personen uit de verschillende kerken hartelijk
samenwerken. Als sprekend voorbeeld kan worden genoemd “Huis van gebed”, Hospice de
Regenboog, voedselhulp Nunspeet, comité Woord en Daad (incl. kringloopwinkel), Boekhande
Blijmare, Micha cursus..
Motieven voor samenwerking
Ondanks de gevoelens van verbondenheid, zoals hiervoor omschreven, vraagt een nauwer
samenwerken met andere kerken binnen onze gemeente een grondige afweging. Het “kopiëren” van
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het landelijke “Samen op weg” proces zonder meer lijkt niet een goede beslissing, gelet op de treurige
gevolgen voor veel van onze Hervormde gemeenten. Vooruitkijkend zijn er andere motieven. We
leven, samen met de andere kerken en gemeenten, in een wereld met veel secularisatie en
kerkverlating. In een wereld waarin zoveel mensen zonder God leven is samenspraak en het
nastreven van gemeenschappelijke belangen, vanuit een gezamenlijke Bijbelse roeping niet alleen
gewenst maar meer en meer noodzakelijk en onvermijdelijk.
De komende jaren liggen er binnen onze eigen gemeente de nodige beleidsterreinen die veel
bezinning en toekomstoriëntatie vragen. Hier ligt de eerste prioriteit.
De AK staat open voor gesprekken met andere kerken in ons dorp. Mocht er een gerichte vraag of
specifiek onderwerp zijn dan zal daarmee op constructieve wijze worden gehandeld. Er kunnen
specifieke beleidsterreinen zijn die vragen om ontwikkeling van verdere toekomstige samenwerking
(bijvoorbeeld op het terrein van verslavingsbestrijding, armoede- / schuldproblematiek).
Samengevat:
Een nauwere samenwerking met de andere kerken en gemeente(n) binnen Nunspeet heeft niet de
eerste prioriteit. Waar mogelijk kunnen bestaande samenwerkingsverbanden beter benut worden door
pragmatisch overleg. De AK is voornemens om actief mee te doen met een overlegplatform in de
vorm van het “Contactorgaan van kerken”, zoals dat tot voor kort bestond. Het onderhouden van
goede contacten met de plaatselijke gemeenten en kerken is belangrijk. Hieraan zal zorg besteed
worden.
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Bijlage 1

Hoofdtaken van de AK

Omdat er nog steeds misverstanden over de rol van de AK bestaan geven we hierna de belangrijkste
onderwerpen weer die in de kerkorde worden beschreven:
1.

De AK moet voorzieningen treffen die recht doen aan de voorkomende kerkelijke
verscheidenheid binnen de gemeente.

2.

De AK heeft overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen.

3.

De AK kan besluiten nemen tot inrichting van nieuwe wijkgemeenten of vereniging van
bestaande wijkgemeenten.

4.

De AK moet op bepaalde momenten toestemming verlenen in de beroepingsprocedure van
een predikant voor de wijkgemeenten; de AK is ook betrokken bij de procedure. Hierbij moet
zij met name bewaken dat aan het hiervoor onder 1 genoemde punt, de kerkelijke
verscheidenheid, recht wordt gedaan.

5.

De AK kan ouderlingen met een bijzondere opdracht verkiezen en toevoegen aan de AK.

6.

De AK organiseert, wanneer zij dit van belang acht, ambtsdragervergaderingen voor de
gehele gemeente over onderwerpen die voor de gehele gemeente van belang zijn.

7.

De AK neemt, in overleg met het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) besluiten over
vermogensrechtelijke aangelegenheden.

8.

De AK neemt op zich (centrale) taken uit te voeren die door de wijkgemeenten aan de AK zijn
toevertrouwd.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Nunspeet 2013 – 2017 v5 vastgesteld Algemene kerkenraad 29 nov 2012

Pagina 41

Bijlage 2

De structuur van de gemeente in schema getekend
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Bijlage 3

Overzicht van de organen van bijstand

in tabelvorm
Deze tabel wordt nog ingevuld en nagezonden.

Naam

Hoofdtaak

Samenstelling, informatie
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