
Beleidsplan - Gereformeerde Kerk Genderen 2016-2020

1 v 26
2016-05 Beleidsplan 2016-2020 Gereformeerde Kerk_V1_0 vrijdag 13 mei 2016

Gereformeerde Kerk
GENDEREN

PKN

Beleidsplan
2016-2020

Vastgesteld : 9 mei 2016



Beleidsplan - Gereformeerde Kerk Genderen 2016-2020

2 v 26
2016-05 Beleidsplan 2016-2020 Gereformeerde Kerk_V1_0 vrijdag 13 mei 2016

VOORWOORD

De kerkorde van de PKN noemt het één van de taken van de kerkenraad om een beleidsplan in zake het
leven en werken van de gemeente vast te stellen. (Ordinantie 4 artikel 7.1). Een door de kerkenraad
ingestelde werkgroep heeft daartoe een visie ontwikkeld over hoe we als gemeente op de toekomst gericht
kunnen zijn. Het uitgangspunt daarbij was: ‘Hoe kunnen we zo getuigend zijn van de Here Jezus, dat een
ieder Hem persoonlijk zal leren kennen en dat Zijn Heilige Geest de ruimte krijgt om in onze gemeente te
werken’.

Voor u ligt het derde beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Genderen. De eerdere versies zijn
vastgesteld in 2006 en 2010.
In artikel 8.5 van de genoemde ordinanties wordt de werkwijze omschreven:

“De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en
met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging
van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt
dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid
hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad
het beleidsplan of de wijziging vast.”

De afgelopen twee seizoenen heeft de werkgroep een aangepaste visie ontwikkeld en voorstellen voor
beleid opgesteld. Een honderdtal gemeenteleden waren hier bij betrokken. Dit heeft geresulteerd in een
beknopter beschrijving van Visie en Beleid dan de eerdere versies. De werkgroep heeft voorgesteld om
het (beknopt beschreven) beleid verder uit te werken in werkplannen per hoofdstuk. Het is de bedoeling
dat daarin concreet de doelen en acties per onderwerp voor de komende vier jaar worden aangegeven.
Daarmee wordt overzichtelijk wat per seizoen de plannen zijn. Gemeenteleden worden gevraagd om
actief deel te nemen aan een werkgroep om het beleid verder uit te werken.

Een beleidsplan mag geen statisch document worden. Om die reden is het goed om het plan periodiek te
beoordelen en na te gaan of de vanuit de visie bepaalde doelen daadwerkelijk binnen bereik komen. Waar
nodig zal het plan jaarlijks aangevuld of herzien worden. Zo blijft dit plan een levend document. Hier zal
de komende periode meer aandacht voor zijn.

Tenslotte. Een levende gemeente is een gemeente waar de Heilige Geest woont en werkt en waarbij het
besef leeft, dat wij bij al ons werk afhankelijk zijn van de doorwerking van deze Geest in onze gemeente.
Onze wens is dat dit beleidsplan een van de middelen is om met elkaar dienstbaar te zijn tot opbouw van
onze gemeente en tot eer van God.

Genderen, 25 april 2016

D.M. Nederveen, S.Visser - Legerstee

Preses. Scriba.

Vastgesteld in de gemeentevergadering van 9 mei 2016
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1. VISIE

1. Eredienst

God wil door Zijn Geest ons als gemeente ontmoeten in de eredienst. Heel deze samenkomst is er
op gericht om God te eren en elkaar te ontmoeten. De bijbelgetrouwe woordverkondiging, waar
het levend getuigenis van God in doorklinkt, geeft richting in ons dagelijks leven.

2. Pastoraat

In navolging van Jezus tonen we als gemeente onze herderlijke zorg in liefde voor- en omzien
naar elkaar, zowel in blijde als droevige omstandigheden. Deze roeping betreft ieder
gemeentelid. Daarnaast vervullen predikant en wijkouderlingen een centrale rol in het
pastoraat.

3. Vorming en toerusting

Wij zijn een gemeente die uit volle overtuiging leeft in relatie met God en verlangt om samen te
leren en toegerust te worden voor het ontwikkelen van volwassen geloof. Door onderwijs uit het
Woord van God komt er groei in het kennen van en de relatie met God. Hierdoor ontdekken en
ontwikkelen we onze gaven en talenten om die in te zetten voor de opbouw van Gods koninkrijk.

4. Gemeente

De gemeente is een gemeenschap van gelovigen waarvan Christus de bron en het hart is.
De gemeente is als geheel en de gemeenteleden individueel geroepen tot een persoonlijke relatie
met God en om die relatie te onderhouden en verder te ontwikkelen. Als broeders en zusters in
Christus zijn we betrokken op - en dienstbaar aan elkaar en aan de wereld.
Wij staan als gemeente open voor samenwerking met de hervormde Gemeente in Genderen.

5. Jeugd

Kinderen en jongeren hebben een bijzondere plaats in de gemeente. De gemeente is een plaats
waar zij zich thuis en veilig mogen voelen en een omgeving waarin zij in geestelijke zin op
kunnen groeien en de Here Jezus leren kennen als hun Heer en Verlosser. Het Woord van God
wordt aan hen gebracht en uitgelegd op een manier die bij hen aansluit.

6. Jonge gezinnen

De periode van ouders met (jonge) kinderen is een drukke en kwetsbare levensfase. Daarom
geeft de gemeente gezinnen in deze levensfase extra aandacht. De gemeente ondersteunt ouders
in de geloofsopvoeding van hun kinderen. De kerk mag ook voor jonge gezinnen een plaats zijn
om voldoende rust te vinden en tot God te komen.
7. Zending en evangelisatie

Als gemeente zijn wij er niet alleen voor onszelf. Wij verlangen er naar om het Woord wat wij
zelf ontvangen hebben door te geven in begrijpelijke taal naar de mensen om ons heen, dichtbij
en ver weg. Wij laten ons hierin leiden door de Heilige Geest en door de opdracht in Matt.28:19:
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Mat. 28:19).

8. Diaconaat

In het diaconaat stellen wij vanuit de roeping in het Evangelie Gods barmhartigheid en
gerechtigheid centraal. Dit doen wij door naar elkaar om te zien en elkaar, maar in het
bijzonder de hulpbehoevenden tot steun te zijn, zowel binnen als buiten de gemeente.
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9. Maatschappelijke betrokkenheid

Vanuit een levend geloof en in relatie met onze Heer en Heiland Jezus Christus hebben we oog
voor hetgeen er om ons heen gebeurt. Als gemeente en als individu nemen we onze
verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappelijke ontwikkelingen.

10. Financiën

God wil wonen in zijn gemeente, gebouwd van mensen die levende stenen zijn (1 Petrus 2:5). De
materiële zaken staan in dienst van God en tot opbouw van de gemeente. De gemeente brengt
voldoende middelen op om de voortgang van het evangelie te waarborgen.

11. Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven van de gemeente. De ambtsdragers zijn
gezamenlijk verantwoordelijk om liefdevol en eensgezind te werken aan de opbouw van de
gemeente van Christus. Samen dragen zij zorg voor de bediening van Woord en Sacrament. Ook
de pastorale, diaconale en missionaire arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht en het
rentmeesterschap over de materiële zaken behoren tot hun verantwoordelijkheid. Zij gaat
daarin de gemeente voor.

12. Sacramenten

De Here Jezus Christus heeft de bediening van de doop verbonden aan de prediking van zijn
evangelie. Hij wil daarin aan allen verzekeren, dat ons zondige leven door zijn bloed en Geest
gereinigd en herboren is. Onze gemeente staat voor de kinderdoop als teken van het verbond,
dat God met mensen, en ook met kinderen van de gelovigen, wil aangaan.

Aan het heilig avondmaal gedenken wij het offer van onze Here Jezus Christus aan het kruis,
voor onze zonden. Hij toont daarin zijn liefde en trouw aan mensen die de eeuwige dood
verdienen. Wij vieren dit in Zijn opdracht totdat Hij wederkomt en zien daar vol verwachting
naar uit.

13. Samenlevingsvormen

Wij geloven, dat het huwelijk, tussen man en vrouw, een instelling is van God zelf. Liefde en
trouw zijn de pijlers van een huwelijksrelatie. Met leden van de gemeente die ongehuwd samen
wonen wordt het pastorale gesprek gezocht. Hierbij wordt de bedoeling van God en de bijbelse
betekenis van het huwelijk aan de orde gesteld. Op bijbelse gronden meent de kerkenraad niet te
kunnen meewerken aan de kerkelijke bevestiging van alternatieve samenlevingsvormen.

14. Levenseinde

Wij weten ons in ons medeleven en gebeden verbonden met hen, die geroepen worden door hun
Heer en Heiland en afscheid moeten nemen van dit leven. Dat doen we door zorgvuldig pastorale
zorg te bieden. De dienst van Woord en Gebed bij het afscheid dienen te getuigen van het geloof
in de opgestane Heer Jezus Christus en de verwachting van het eeuwige leven.

15. Communicatie

Wij vinden goede communicatie van groot belang dat bij het uitvoeren van de grote opdracht
van Jezus (Mat. 28:19,20) en het realiseren van de doelstelling van de gemeente. Het geloof is
immers uit het horen. (Rom.10:17). Als kerkelijke gemeente besteden we zorgvuldig aandacht
aan goede en gerichte communicatie. Het moet een ondersteuning zijn van de doelen en
speerpunten van beleid.
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2. BELEIDSPLAN

1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Vorming en toerusting
4. Gemeente
5. Jeugd
6. Jonge gezinnen
7. Zending en evangelisatie
8. Diaconaat
9. Maatschappelijke betrokkenheid
10. Financiën
11. Kerkenraad
12. Sacramenten
13. Samenlevingsvormen
14. Levenseinde
15. Communicatie

1. Eredienst
In de eredienst staat God centraal.
De prediking is gericht op Jezus en de levensvernieuwende werking van de Heilige Geest. Het Woord van
God wordt zodanig gebracht en uitgelegd dat het toepasbaar is in het dagelijks leven.
De eredienst sluit aan bij de belevingswereld van gemeenteleden, in alle leeftijdsgroepen.
De Kindernevendienst is daarom een onderdeel van de dienst. In een kindermoment worden beide
diensten aan elkaar verbonden.
Er is een goed evenwicht tussen onderwijs en beleving.
Er wordt standaard gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling. Er is ruimte voor andere vertalingen.
Er wordt hoofdzakelijk gezongen uit het Liedboek voor de kerken (1973) en uit de bundel Opwekking.
Onder leiding van de Werkgroep Eredienst maken we kennis met het Nieuwe Liedboek en met andere
liedbundels.
De speciale diensten zijn gericht op doelgroepen. Tijdens deze diensten is er meer vrijheid op het gebied
van liturgie en muzikale begeleiding.
De Werkgroep Liturgie bezint zich op onderdelen van de liturgie en geeft hierover gevraagd en
ongevraagd advies aan de kerkenraad.
Participatie van gemeenteleden in de dienst wordt gestimuleerd.
Voor en na de dienst
Bij ontmoetingen rond de eredienst is er gelegenheid om pastorale zorg te ontvangen.

2. Pastoraat
Geestelijk gezien spreekt de Bijbel bij pastoraat over herderlijke zorg. Dat heeft de volgende kenmerken:

- dat Jezus door jou verbinding mag maken met de ander, leidt tot omzien naar die ander
- tijd nemen voor de ander, en die te horen, te zien, te kennen en lief te hebben
- de kwetsbare relatie die ontstaat, dient veilig te zijn voor de persoon aan wie pastoraat wordt

verleend.
Het verschil met humanistische zorg is dat het geloofsgesprek het uitgangspunt is.
Binnen de gemeente is de sfeer veilig en vertrouwd, zodat gemeenteleden zich open en kwetsbaar durven
op te stellen en persoonlijke verhalen vertellen. Dat kan leiden tot nabijheid en dat kan meer
kwetsbaarheid en openheid teweeg kan brengen.
Pastoraat is breder dan bezoeken door ouderlingen. De gemeente biedt een stimulerende omgeving voor
het inhoudelijke en verdiepende gesprek op bestaande en nieuwe momenten, bijvoorbeeld in 1-op-1
contacten of in kleine groepen.
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Het huisbezoek heeft een waardevolle signaalfunctie. Er vindt een bezinning plaats op het huisbezoek in
het kader van pastoraat.
De kerkenraad zet zoveel mogelijk in op erediensten die het persoonlijk leven raken en het gesprek
daarover stimuleren. Zulke erediensten zijn een stimulans voor het pastoraat.

3. Vorming en toerusting
De gemeente investeert in kennis en ontwikkeling en in het oefenen van vaardigheden bij leiders, zoals
van de kindernevendienst, jeugdwerk, commissies en kerkenraad.
Alle leiding wordt een cursus of andere vorm van toerusting aangeboden. Hiervoor komt een
vierjarenplan, met een inventarisatie van de behoeften en het aanbod.
Het streven is om gemeenteleden mee te nemen in geloofsgroei, tot meerdere eer en glorie van God.
Voorrang heeft de start van Youth Alpha en huwelijks- en doopcatechese.
Bovendien komt er een plan voor de verdere uitbouw tot eind 2019.
Om het groeiproces van gemeenteleden te continueren, zal er roulatie binnen de groeigroepen
gestimuleerd worden.

Jaarlijkse vindt toetsing plaats van de behoefte naar informatie voor geloofsgroei.
De kerkenraad heeft inzicht in behoeften, gaven en kwaliteiten van alle gemeenteleden vanaf 12 jaar.
In 2019 is een doorgaande lijn van toerusting beschikbaar, van de wieg tot de jongste dag.
De kerkenraad doet een appél op de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden en ouders van kinderen
tot 18 jaar in het bijzonder, tot geloofsopvoeding en -ontwikkeling. In een werkplan wordt dit uitgewerkt.

4. Gemeente
De gereformeerde kerk van Genderen is een veelkleurige gemeente. Met respect voor elkaar en met een
open communicatie vormt de gemeente toch een eenheid.
Kleine groepen zijn een laagdrempelige, persoonlijke en veilige vorm van gemeente zijn.
We onderzoeken hoe elk gemeentelid kan participeren in een kleine groep, en op die manier aansluiting
kan vinden bij andere gemeenteleden.
De erediensten nemen in de gemeente een centrale plaats in. We vinden het belangrijk dat de meeste
diensten passen bij de veelkleurigheid van de gemeente, en dat de ontmoeting met de drie-enige God
centraal staat.
Speciale diensten zijn meer gericht op de diversiteit van de gemeente.
Ook rondom de erediensten is er regelmatig ruimte voor onderlinge ontmoeting en voor persoonlijke
verdieping rond het thema dat in de betreffende dienst aan de orde is.
Er vinden gesprekken plaats met de plaatselijke hervormde gemeente, met als doel het verkennen,
onderzoeken en waar mogelijk uitbreiden van de samenwerking, bijvoorbeeld bij het jeugdwerk.
Er wordt vrijwilligersbeleid ontwikkeld dat vooral gavengericht is, niet alleen vacaturegericht.
Vraag en aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn, met oog voor persoonlijke werkdruk.

5. Jeugd
Er is aandacht voor, en actieve betrokkenheid van kinderen en tieners tijdens de eredienst.
Diensten die speciaal gericht zijn op kinderen worden in taal, woord en beeld, volledig afgestemd op de
belevingswereld van kinderen.

De jeugd participeert in taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeente en de erediensten. Dat
vergroot de betrokkenheid van de jeugd bij het jeugdwerk. De taken en verantwoordelijkheden moeten
passen bij leeftijd, gaven en interesses van de kinderen, tieners en jongeren.
Kinderen, tieners en jongeren worden binnen onze gemeente gezien en gehoord.
Buddy's/peetouders/jeugdleiders hebben daar een aandeel in.
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De (aspirant) jeugdleiders hebben een belangrijke taak binnen onze gemeente. Zij worden professioneel
en individueel begeleid en gecoacht, op een manier die past in het vrijwilligersbeleid. Professionele
begeleiding wordt zoveel mogelijk gezocht binnen de eigen gemeente en zo nodig extern ingehuurd.

Het jeugdwerk ondersteunt ouders met de geloofsopvoeding thuis. De ouders zijn er
medeverantwoordelijkheid voor dat hun kinderen de erediensten, clubs, catechese en dergelijke bezoeken.
Ouders nemen ook hun verantwoordelijkheid voor het leiden van jeugdwerkactiviteiten.
Om het jeugdwerk en de positie van de jeugd binnen de gemeente te versterken, wordt een
jeugdwerkbeleidsplan opgesteld.

6. Jonge gezinnen
Jeugdambtsdragers bevorderen met een actieve samenwerking meer betrokkenheid bij jonge gezinnen.
Deze samenwerking komt tot stand door elkaar, jonge gezinnen en ambtsdragers, vice versa te
informeren over actuele zaken.

Ouderlingen kiezen het tijdstip van het huisbezoek zodanig dat ook de kinderen hierbij betrokken zijn.
Regelmatig vinden toerustingbijeenkomsten plaats over geloofsopvoeding, toegespitst op verschillende
leeftijdsgroepen.
Op een aantal vastgestelde data vinden de doopdiensten plaats, voorafgaand door doopcatechese.
Er komt minstens één kring of groeigroep voor jonge gezinnen. Doel is om een klankbord te zijn voor
elkaar, bij vragen zoals ‘hoe om gaan met …?’. De frequentie waarmee deze kring of groep samenkomt,
is aangepast aan de drukte van een jong gezin.

7. Zending en evangelisatie
Evangelisatiecommissie
Er wordt een evangelisatiecommissie ingesteld. Deze heeft als doel om een voortrekkersrol binnen de
gemeente te vervullen op het gebied van evangelisatie.
Daarnaast heeft de commissie als doel om gemeenteleden te trainen en toe te rusten in een missionaire
levensstijl en ontwikkelt ze activiteiten om mensen buiten de kerk te bereiken.
De evangelisatiecommissie laat zich leiden door gebed en het werk van de Heilige Geest en heeft het
verlangen om actief te wandelen in de gaven van de Geest in evangelisatieactiviteiten.
De evangelisatiecommissie zoekt mensen op, op de plekken waar ze zijn, en sluit aan op de levenssituatie
van mensen. Hiervoor ontwikkelt zij voornamelijk activiteiten buiten het kerkgebouw. Er is hierbij
onderscheid tussen georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld gericht op doelgroepen zoals alleenstaande
moeders of jongeren, en tussen samenkomsten in de buitenlucht en evenementen, zoals het
kerstwandelevent.
Daarnaast stimuleert de commissie gemeenteleden om in 1-op-1-contacten in het privéleven het evangelie
zichtbaar te maken.
Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De ZWO-Commissie houdt elk jaar een zendingsdienst met als doel de gemeente te betrekken bij zending
en bewustwording van de noodzaak hiervan.
De ZWO-Commissie heeft zicht op de activiteiten van de Werkgroep Oost-Europa en de verschillende
thuisfrontcommissies en heeft hiervoor jaarlijks een overlegmoment.
Evangelisatiecommissie, ZWO-Commissie, Werkgroep Oost-Europa en thuisfrontcommissies
De activiteiten van de ZWO-Commissie zijn vooral gericht op zending in het buitenland. De
evangelisatiecommissie heeft een focus op Genderen en omstreken.
De evangelisatiecommissie heeft regelmatig, minimaal twee keer per jaar, overleg met de ZWO-
Commissie over elkaars werkzaamheden en activiteiten.
De evangelisatiecommissie en ZWO-Commissie zijn er in hun activiteiten op gericht om samen te werken
met andere plaatselijke kerken en gemeentes.
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8. Diaconaat
In de zondagse erediensten is minimaal één diaconale collecte. De betrokkenheid bij het diaconale werk
en de verschillende projecten wordt gestimuleerd. Hiervoor wordt regelmatig de gemeente geïnformeerd.
We leggen contacten en werken samen met andere kerken in de regio en met de burgerlijke gemeente op
het gebied van zorg en welzijn. Met elkaar denken we na over het ontwikkelen van visie en beleid op het
gebied van WMO.
Het bezoekwerk is er mede op gericht om tijdig diaconale en pastorale noden te signaleren. Waar nodig
wordt afgestemd met het pastoraat en/of doorverwezen naar professionele hulp.
Er is aandacht voor diaconale nood bij kinderen en jongeren in de eigen gemeente.
De diaconale betrokkenheid van de jeugd wordt gestimuleerd door middel van bewustmaking van de
noodzaak van diaconaat. Diaconale acties door en met de jeugd worden gestimuleerd.

9. Maatschappelijke betrokkenheid
Leden van de kerkelijke gemeente zijn actief aanwezig in de dorpen, in verenigingen en in activiteiten die
plaatsvinden. Ze kunnen zo, als een zoutend zout, eraan bijdragen dat het verenigingsleven en de
activiteiten overeenstemmen met de christelijke beginselen.
De kerkelijke gemeente stimuleert dat leden initiatieven nemen om maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen in de breedste zin van het woord, zoals door mee te werken aan de
talentenfabriek of het bezoeken van mensen die aandacht nodig hebben.
Er wordt meer bekendheid gegeven aan de hulp- en klussendienst. Deze is inzetbaar voor het hele dorp.
Welzijn en sociale vraagstukken
De burgerlijke overheid trekt zich steeds meer terug uit het maatschappelijk leven en legt meer
verantwoordelijkheid bij het individu en bij de samenleving.
Daarom bevordert de kerkelijke gemeente initiatieven met het oog op het maatschappelijk welzijn. De
kerkelijke gemeente speelt ook een actieve rol in sociale vraagstukken en overlegt met de overheid hoe
om te gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Samenwerking
De kerkelijke gemeente onderhoudt de relatie met de burgerlijke gemeente en andere relevante partijen.
De kerkelijke gemeente is bereid tot samenwerking op bepaalde thema’s, zoals drugsbeleid/-gebruik,
eenzaamheid en armoedebestrijding.
Daarnaast vindt informatie-uitwisseling plaats met zorginstellingen en andere huizen, zoals beschermd-
en begeleid wonen.

10. Financiën
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om voorwaarden van materiële en financiële aard te
scheppen om de gebruikelijke activiteiten en de uitvoering van het beleid van de gemeente mogelijk te
maken.
In het financiële beleid is ruimte voor minimaal één fulltime (100%) predikant.
Het collecterooster voorziet in een evenwichtige verdeling tussen diaconale doelen en doelen ten behoeve
van de eigen gemeente.
Met de organisatie van een jaarlijkse rommelmarkt en andere projectmatige fondswerving, wordt
voorzien in aanvullende inkomsten voor de gemeente.
Om gemeenteleden actief te betrekken bij de financiële situatie van de gemeente, wordt gedurende het
jaar in begrijpelijke taal gecommuniceerd. In het kader van de Actie Kerkbalans is extra aandacht voor
doelgroepen, zoals jongeren, jongvolwassenen en minder actieve gemeenteleden. Met hen wordt
gecommuniceerd op een manier die hen aanspreekt en bij hen past.
De vaste vrijwillige bijdrage voorziet in de dekking van alle vaste kosten.
Daarnaast worden gemeenteleden gestimuleerd om als vrijwilliger bij te dragen aan het onderhoud van de
gebouwen en het terrein van de kerk.
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11. Kerkenraad
De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de gemeente. Alle ambten zijn vertegenwoordigd in
de kerkenraad: predikant, ouderlingen en diakenen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat
binnen de gemeente wordt gedaan. De kerkenraad zet de koers uit die de gemeente wil varen voor de
opbouw van de gemeente in de samenleving, en bewaakt deze koers. Ze neemt als ambtelijke vergadering
alle beslissingen. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

Het leiding geven in samen te vatten in twee begrippen: ‘richting geven’ en ‘ruimte scheppen’. Bij
'Ruimte scheppen' denken we aan het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten
binnen de gemeente. Commissies en werkgroepen worden aangemoedigd om plannen te bedenken en uit
te voeren. De kerkenraad zorgt er voor dat het werk op een zodanige manier gecoördineerd wordt, dat het
past binnen het beleid van de gemeente - het 'richting geven'.

De kerkenraad oog heeft voor (individuele) mensen en groepen, als ook voor de taken van de gemeente.
Dat houdt in dat de kerkenraad aandacht heeft voor de onderlinge relaties, voor behoeften, verwachtingen,
gevoelens en wensen. Liefdevolle samenwerking, respect voor elkaar en oog voor de wereld en de
mensen buiten de kerkmuren zijn daarbij onontbeerlijk. De kerkenraad bewaakt doelstelling en visie van
de gemeente.

Het profiel van de predikant van de Gereformeerde Kerk van Genderen dient geworteld te zijn in het
belijden van de reformatie, hij dient affiniteit te hebben met de gereformeerde belijdenis, hij dient Jezus
Christus te kennen en te belijden en dient vanuit die overtuiging de gemeente voor te gaan en te
onderhouden.

12. Sacramenten

Doop

We staan in de traditie van de protestante kerk uitgaande van het verbond, waarin het heil wordt
toegezegd, wordt de heilige doop bediend aan de jonge kinderen van de gemeente. De doop kan op elke
zondag worden bediend, na overleg me predikant of moderamen.
Van ouders die hun kind willen laten dopen, moet er tenminste één belijdend lid zijn. Van beide ouders
wordt verwacht dat ze doopcatechese volgen.
Personen die als kind niet gedoopt zijn bieden we de mogelijkheid als volwassene gedoopt te worden, in
aansluiting op het afleggen van openbare belijdenis des geloofs.
De kerkenraad bezint zich op de mogelijkheden van geloofsdoop en de consequenties daarvan, ook voor
de gemeenteleden die al eerder geloofsdoop hebben ontvangen.

Heilig Avondmaal

In navolging van de inzetting door onze Here Jezus Christus, zoals beschreven door Paulus in 1 Korinthe
11, 23-29 vieren wij het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal wordt op minimaal vier zondagen
gevierd, verspreid over het jaar, zoals vastgesteld door de kerkenraad. Ook op Witte donderdag vieren we
de maaltijd van de Heer. De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal vindt de
voorbereiding plaats.
Voor het sacrament van het Heilig Avondmaal worden belijdende leden uitgenodigd en gasten die in de
eigen gemeente elders belijdend lid zijn of de geloofsdoop hebben ontvangen om aan te gaan.
Als gemeenteleden door ziekte of ouderdom verhinderd zijn in de kerk deel te nemen aan het Heilig
Avondmaal bestaat de mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren.
In de kerkenraadsvergadering voorafgaande aan de viering houdt de kerkenraad Censura Morum.
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13. Samenlevingsvormen
Aanstaande bruidsparen die inzegening en kerkelijke bevestiging van hun huwelijk wensen, dienen dit
tenminste drie maanden voor dato bij de scriba aan te vragen. Na gesprek(ken) met het aanstaande
bruidspaar legt de predikant het verzoek voor aan de kerkenraad, die in haar eerstvolgende vergadering
een besluit neemt.
Het aanstaande bruidspaar wordt door de predikant uitgenodigd voor een of meerdere pastorale
gesprekken met betrekking tot huwelijk, gezin en kerk. Daarbij wordt er gesproken over de inhoud van
het huwelijksformulier en de invulling van de dienst.
In een eredienst vindt de inzegening plaats van een huwelijk tussen man en vrouw als verbond van liefde
en trouw voor Gods aangezicht.
Alleen een naar de burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk tussen man en vrouw kan kerkelijk
worden bevestigd en ingezegend.
Daarbij behoort één van de twee echtelieden, doop- of belijdend lid van de gemeente te zijn.
Bij inzegening en bevestiging van een huwelijk waarbij een van de echtelieden niet kerkelijk betrokken is,
zal aan hem of haar door de predikant, aangepaste vragen gesteld worden.
Gemeenteleden die samenwonen worden er in pastorale gesprekken op gewezen, dat het christelijk
huwelijk, de weg is, die in Gods Woord gewezen wordt. Wanneer het tot een aanvraag voor een
huwelijksbevestiging komt, zal er door de kerkenraad een open pastorale houding worden aangenomen
om tot bevestiging van het huwelijk te komen.
Aanvragen tot het (in)zegenen van relaties van mensen van gelijk geslacht en de bevestiging van
alternatieve samenlevingsvormen zullen niet gehonoreerd worden.

14. Levenseinde
Het leven op deze aarde heeft een door God gegeven doel en biedt in geloof perspectief op een leven na
dit leven. Met dat uitzicht mogen we leven en mogen we sterven. Het getuigenis van de verwachting van
het eeuwige leven wordt daarom ook bij een rouwdienst tot uitdrukking gebracht.

De gemeente heeft een voorkeur voor begraven, maar respecteert het als nabestaanden te kennen geven
dat de overledene de wens had gecremeerd te willen worden. In die situatie vindt de invulling van de
dienst op een vergelijkbare manier plaats als bij een begrafenis.

Predikant en kerkenraad verlenen pastorale zorg en ondersteuning bij het overlijden en de
rouwverwerking. Zij verlenen desgewenst hulp bij het regelen van de begrafenis.
De ambtelijke begrafenis vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De algehele leiding
wordt verzorgd door de uitvaartbegeleider.

15. Communicatie
De gemeente communiceert, bewust of onbewust, zowel intern als extern met haar omgeving en met haar
individuele leden. Het is belangrijk om bewust te zijn welke communicatie bijdraagt aan de doelen van de
gemeente en welke niet. De doelstelling van de communicatie is afgeleid van de in het beleidsplan
genoemde doelen. De belangrijkste doelgroepen worden benoemd. Om de doelen te bereiken zal met die
groepen de meeste communicatie plaatsvinden.
Eerst moet wel duidelijk zijn wat de gemeente eigenlijk wil bereiken met elke doelgroep, in elk geval
voor de belangrijkste doelgroepen. Wat moet het resultaat zijn? Dat dient als uitgangspunt voor de inhoud
en voor de keus van de communicatiemiddelen.
Een inventarisatie zal ook helpen om ‘witte vlekken’ in de communicatie op te sporen.
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Verantwoordelijkheid
Deelonderwerp Eindverantwoordelijk

Gemeente Kerkenraad
Eredienst Kerkenraad / Werkgroep Eredienst
Pastoraat Pastoraal ouderling en/of predikant
Vorming en toerusting Ouderling Vorming en Toerusting
Jeugd Jeugdambtsdragers
Zending en evangelisatie Ouderling / Onderdeel ZWO: /ZWO commissie
Diaconaat Diaconie
Financiën College van kerkrentmeesters
Jonge gezinnen Ouderling Vorming en Toerusting
Maatschappelijke betrokkenheid Diaconie

Kerkenraad Moderamen
Sacramenten Kerkenraad
Samenlevingsvormen Kerkenraad
Levenseinde Ouderlingen en predikant
Communicatie Voorzitter en scriba

BIJLAGEN:
- H 3 Plaatselijke regeling

- Bijlage 1 Taakom schrijvingen van ambtsdragers, pastoraal bezoekers en notulist
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3. PLAATSELIJKE REGELING

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde kerk te Genderen

Paragraaf Inhoud

1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
7 Overige bepalingen

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 25 april 2016 en is vanaf 1 juni 2016
geldig.
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad

1.1. Aantal ambtsdragers (B)

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Kerkenraad verplicht minimum

(Ord. 4-6-3)
òf

predikant 1 1

ouderlingen (* 11 2

ouderlingen-kerkrentmeester 3 2 3 *
diakenen 10 3

Totaal 25 8 9

(*: waaronder minimaal 6 wijkouderlingen, 1 preses, 1 ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen en 1
ouderling Vorming en Toerusting

1.2. Samenstelling moderamen
Het moderamen bestaat zo mogelijk uit: predikant, scriba, een diaken, een ouderling,
een ouderling-kerkrentmeester. Uit hun midden kiezen zij jaarlijks een preses.

1.2.1 Taak van het moderamen
Het moderamen heeft tot taak:
- het voorbereiden (w.o. het formuleren van voorstellen), samenroepen en leiden van de vergaderingen en
bijeenkomsten van de kerkenraad.
- het uitvoeren van die besluiten van de algemene kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn.
- het overleg met de wijkteams en colleges (w.o. het moderaminaoverleg).
- het overleg met de in 3.10 genoemde werkgroepen en commissies en met de organisaties die jaarlijks
een schriftelijk verslag uitbrengen van hun activiteiten.
- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

1.3 Vaste adviseurs (C)
Niet van toepassing.

1.4. Kerkenraadslidmaatschap van andere dan ‘gewone’ predikanten (C)
Niet van toepassing.
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen

2.1.1. Stemrecht (B)
De belijdende leden zijn stemgerechtigd, actief en passief.

2.1.2. Regels voor het stemmen (C)
a. Ten aanzien van de verkiezing van ouderlingen en diakenen is het niet nodig regels voor het stemmen
te formuleren daar in Ord. 3-6-5 (zie volgende pagina) staat: “Indien het aantal kandidaten niet groter is
dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard”, terwijl in onze gemeente het aantal
kandidaten het aantal vacatures niet zal overschrijden.
b. De verkiezing van een predikant is geregeld in Ord. 3-4 (zie verder). Daartoe belegt de kerkenraad een
vergadering van de stemgerechtigde leden zoals vermeld in Ord. 3-4-5.
De stemming ten aanzien van de te beroepen predikant geschiedt schriftelijk. Indien geen der aanwezige
leden schriftelijke stemming wenst kan een besluit in deze bij acclamatie genomen worden.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in maart. Daarnaast
kunnen tussentijds ambtsdragers worden verkozen om in vacatures te voorzien.

2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste vier weken
voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

2.2.3. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen
1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn tweemaal terstond als ambtsdrager
herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken na
instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum
waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft
in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de
termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het
gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de
datum van aftreden naar bevind van zaken.

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd,
doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster
van aftreden verstreken is.

6. Benaderen kandidaat ambtsdragers: De kerkenraad stelt een groslijst samen en bepaalt welk
gemeentelid, voor welke functie, door wie benaderd wordt.
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten

Voor het verkiezen van een predikant belegt de kerkenraad een vergadering van de stemgerechtigde leden
van de gemeente. De uitnodiging voor deze vergadering wordt zo mogelijk minstens twee weken, maar in
ieder geval minstens één week voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. De leden
ontvangen de uitnodiging bij voorkeur persoonlijk, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen
De kernkerkenraad vergadert in de regel 9 maal per jaar.

3.2. De preses roept bovendien de kerkenraad in vergadering bijeen, als tenminste een derde deel der
leden van de algemene kerkenraad daartoe een met redenen omkleed verzoek bij hem indient. In dit geval
dient de kerkenraad binnen een week bijeen geroepen te worden.

3.3. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 4 dagen van te voren bijeengeroepen door het
moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

3.4. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering
door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.5. Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering
van de maand nadat de kerkenraadsverkiezing is gehouden en de nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd..

3.6. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

3.7. De gemeente kennen in en horen over:
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en
haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente,
die wordt
 aangekondigd in de nieuwsbrief, die voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.8. Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de
kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

3.9. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit
hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

3.10. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:

- Commissie van Bijstand voor het beheer
- Werkgroep Erediensten
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- Werkgroep Catechese
- Jeugdcentrale
- Werkgroep Doelgerichte Gemeente
- Werkgroep Oost-Europa
- Commissie Kindernevendienst
- ZWO-Commissie

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten
tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad
e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is
gehecht.

§ 4. Besluitvorming

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met
eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
waarbij blanco stemmen niet meetellen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken
de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd
als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie
de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald,
tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming
plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het
kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is.

Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering
ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken
later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.

§ 5. De kerkdiensten

5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld
rooster gehouden in het kerkelijk centrum ‘het Kruispunt’, Hoofdstraat 76 te Genderen.

 De reguliere zondagse erediensten beginnen ’s ochtends om 9:30 uur en ’s avonds om 18:30 uur.
Het rooster van de diensten wordt minimaal drie maanden van te voren vastgesteld is bekend bij de
scriba en is te vinden op de website van de kerk.
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5.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen alleen belijdende leden de doopvragen
beantwoorden. Minstens één van de ouders dient belijdend lid te zijn.
Aan de doopouder die nog geen belijdenis heeft gedaan wordt gevraagd om in te stemmen met de
doopbelofte van zijn of haar partner.

5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. Tevens worden de
aanwezige gasten uitgenodigd voor zover zij in hun eigen gemeente als belijdende leden gerechtigd zijn
aan het avondmaal deel te nemen.

5.4. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen in
onze gemeente niet worden ingezegend.

Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn.
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.
Tenminste 2 zondagen voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend,
wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst (en een
aankondiging in de nieuwsbrief).

5.5. Predikanten, en ook andere leden van de gemeente die hiertoe volmacht hebben
ontvangen van de kerkenraad, kunnen, ingebed in het geheel van de pastorale zorg,
zieken zegenen en/of zalven, overeenkomstig het Dienstboek – Een proeve II: Leven,
Zegen, Gemeenschap, Zoetermeer, 2004, 453-481.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden.

6.1.2. Van de 5 kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling. De overige 2 zijn geen ouderling.

6.1.3. Er is tevens een Commissie van Bijstand voor het beheer. (zie aanvulling)

6.1.4. De leden van de Commissie van Bijstand voor het beheer wonen in de regel de vergaderingen van
het college bij en hebben daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de
geheimhouding van toepassing.

6.1.5. Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.
De administrateur woont indien nodig de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende
stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.1.6. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5000 euro per
factuur.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en boekhouder/penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de boekhouder/penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.

6.1.7. In de collegevergadering na het aantreden van nieuwe leden wijst het college de plaatsvervangers
van de voorzitter en de secretaris aan in overeenstemming met Ord. 11.5.1.

6.1.8. In afwijking van het gestelde in Ordinantie 11, artikel 2.7f houdt de gemeente geen doopboek of
belijdenisboek bij. De gegevens van gemeenteleden worden bijgehouden door de ledenadministrateur.
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit acht leden.

6.2.2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met
de boekhouding van het college.

6.2.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5000 euro per
factuur.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester
gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

1.2.4. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het college na de kerkenraadsverkiezing wijst
het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.3.1 Overeenkomstig Ord. 11.6 geldt betreffende de begrotingen het volgende:
a. Vóór 1 december dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen
hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg
opgesteld gemeenschappelijk ontwerp-collecterooster.
b. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, wordt de gemeente
daarvan in kennis gesteld:

1. In de nieuwsbrief en bij de afkondigingen wordt meegedeeld dat de begrotingen
gedurende één week ter inzage liggen, waarbij tijd en plaats vermeld worden, en
dat een samenvatting van de begrotingen na afloop van de kerkdienst of op aanvraag
verkrijgbaar is.
2. Gemeenteleden kunnen tot drie dagen nadat de hiervoor vermelde termijn van
een week is verstreken, hun mening over de begrotingen schriftelijk kenbaar maken bij de
scriba van de kerkenraad.

c. Hierna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. Op verzoek wordt een
afschrift aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken verstrekt.

6.3.2 Overeenkomstig Ord. 11.7 geldt betreffende de jaarrekeningen het volgende:
a. Vóór 1 april leggen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen
hun ontwerpjaarrekeningen aan de kerkenraad voor.
b. De gemeente wordt daarvan in kennis gesteld:

1. In de nieuwsbrief en bij de afkondigingen wordt meegedeeld dat de jaarrekeningen
gedurende één week ter inzage liggen, waarbij tijd en plaats vermeld worden, en dat deze
tevens in samenvatting na afloop van de kerkdienst of op aanvraag verkrijgbaar zijn.
2. Tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering in maart (of april) krijgen gemeenteleden de
gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken.
3. Tevens kunnen gemeenteleden tot drie dagen nadat de hiervoor vermelde termijn van
een week is verstreken, hun mening over de jaarrekeningen schriftelijk
kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad.

c. De financiële administratie van de gemeente en van de diaconie wordt door een
door de kerkenraad aan te wijzen certificerend accountant of door twee andere onafhankelijke
deskundigen gecontroleerd.
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d. Hierna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast. Op verzoek kan de vastgestelde jaarrekening
met tezamen met het rapport van de gehouden controle aan het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken worden verstrekt.

§ 7. Overige bepalingen

7.1. Het CvK stelt een voortschrijdende 10-jaren-begroting op, met betrekking tot verwachte financiële
behoefte van de gemeente van niet-diaconale aard.

7.2. Het CvK draagt zorg voor de nodige vergunningen (o.a. gebruiksvergunning) en de noodzakelijke
contracten (o.a. nutsvoorzieningen).

Ondertekening

Aldus te Genderen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van
Genderen op 25 april 2016.

D.M. Nederveen, preses S. Visser - Legerstee, scriba
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Instructies: Bijlage: 1 bij Plaatselijke regeling. (ter vaststelling door KR)

Nog in te vullen

Instructie voor: Commissie van Bijstand voor het beheer
Samenstelling: B.P. Meiresonne, S. Kraaijkamp, Z. Lubberdink, T. Kuikman, E. Branderhorst-
v.Breugel, A. Dekkers- Engbers
Benoeming: schriftelijke benoeming door de kerkenraad na voordracht van het CvK
Opdracht van de commissie: ….
Contacten tussen kerkenraad en de commissie: via de ouderling-kerkrentmeester, waarvan een
vertegenwoordigd is in het moderamen
Werkwijze van de commissie: ….
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt. Een van de aanwezige ouderling-kerkrentmeesters doet verslag in de
kerkenraadsvergadering

Instructie voor: Werkgroep Erediensten
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via de predikant, of bij diens afwezigheid door
een ander kerkenraadslid.
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt.

Instructie voor: Werkgroep Catechese
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via de predikant of bij zijn afwezigheid door de
ouderling voor V&T
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt.

Instructie voor: Jeugdcentrale
Samenstelling: Vz, Secr, Penningm, leden, jeugdouderling
Benoeming: Geen formele benoeming door de kerkenraad, de jeugdcentrale draagt in principe
zelf zorg voor opvolging van het bestuur
Opdracht van de Jeugdcentrale: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de Jeugdcentrale: via een van de jeugdouderlingen
Werkwijze van de Jeugdcentrale: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt. De jeugdouderling doet verslag in de kerkenraadsvergadering.

Instructie voor: Werkgroep Doelgerichte Gemeente
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
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Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via de ouderling voor V&T of een ander aan te
wijzen kerkenraadslid.
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt. De ouderling V&T doet verslag in de kerkenraadsvergadering.

Instructie voor: Werkgroep Oost-Europa
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via een aan te wijzen kerkenraadslid.
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt.

Instructie voor: Commissie Kindernevendienst
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via de jeugdouderling of bij zijn afwezigheid door
de ouderling voor V&T
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt.

Instructie voor: ZWO-Commissie
Samenstelling: ……..
Benoeming: ……..
Opdracht van de werkgroep: ……..
Contacten tussen kerkenraad en de werkgroep: via de werelddiaken
Werkwijze van de werkgroep: ……..
Rapportage aan de kerkenraad: Van de vergaderingen wordt een kort verslag aan de scriba van de
kerkenraad verstrekt.

Reacties verwerkt van:
Voorstel H2, H6, H8, wijz. par 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 10.1, 10.2,10.6, 15.14 definitief goedgekeurd

30mrt’09
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BIJLAGE 1. TAAKOMSCHRIJVINGEN
voor ambtsdragers, pastoraal bezoekers en notulist binnen de Gereformeerde Kerk van Genderen.

Inleiding
In het vorige beleidsplan is een aangepast structuur van de kerkenraad op genomen waarin onderscheid
werd gemaakt. Op 9 mei 2016 heeft de gemeentevergadering ingestemd met het voorstel van de
kerkenraad over de hoofdlijnen van de structuur voor onze kerkenraad. Hieronder de omschrijving van de
taken van:

1. (Wijk-)ouderling,
2. Jeugdouderling,
3. (Wijk-)diaken,
4. Ouderling-kerkrentmeester,
5. Ouderling met bijzondere opdracht,
6. Diaken met bijzondere opdracht,
7. Scriba,
8. Voorzitter van de kerkenraad,
9. Pastoraal bezoeker,
10. Notulist,

1. (Wijk-)ouderling m/v
wijktaken
De wijkouderling is samen met de predikant verantwoordelijk voor de herderlijke zorg in de aan hem
toegewezen wijk en geeft geestelijk leiding aan de wijk en het wijkteam. Hij zorgt er samen met de
pastoraal bezoekers voor dat de leden van de wijk regelmatig en zo mogelijk een keer per jaar worden
bezocht. Hij bezoekt zelf nieuwe leden, mensen die lid willen worden, degenen die willen trouwen en die
belijdenis willen doen. Ook spreekt hij mensen aan op gedrag wat binnen een christelijke gemeente niet
past. In liefde wordt er naar gestreefd mensen te bewegen verandering in zulke situaties te laten brengen.
Over bijzondere situaties rapporteert hij aan het moderamen.
De wijkouderling neemt initiatieven tot en stimuleert de ontwikkeling van de wijk tot een eigen
gemeenschap in de kerk. Hij ondersteunt en zorgt voor toerusting en faciliteiten voor het kerkelijk werk
en werkers in de wijk. Hij stimuleert gemeenteleden om zich overeenkomstig hun gaven in te zetten voor
het werk in de wijk en de gemeente. Bij bezoeken wordt in overleg met de gemeenteleden gebeden en uit
de bijbel gelezen. Hij ondersteunt de in de wijk aanwezige kringen en stimuleert de deelname daaraan.
Hij is voorzitter van het wijkteam en bevordert de goede samenwerking van de verschillende ambten en
diensten in het team en in de wijk. De wijkouderling neemt geheimhouding in acht voor zaken en
aangelegenheden die in vertrouwen worden meegedeeld.
Bij de uitoefening van zijn taak neemt hij het beleid van de kerkenraad in acht.
gemeentetaken
Hij is lid van de kerkenraad.. Als lid van de kerkenraad is hij mede verantwoordelijk voor de zorg voor de
gemeente als gemeenschap, voor de bediening van Woord en sacramenten en voor opzicht en tucht. Hij is
mede verantwoordelijk voor en ziet toe op de leer en dienst van de predikant.

2. Jeugdouderling m/v
Taken en relaties
De jeugdouderling zorgt samen met de Jeugdcentrale en het KND-bestuur voor de coördinatie van alle
jeugd- en jongerenactiviteiten die door en binnen de gemeente worden uitgevoerd.
Hij stimuleert de bezinning over de manier waarop jongeren geholpen kunnen worden in het leren
geloven. Hoe bevorderd kan worden dat jong en oud in gesprek komen en blijven over het geloof, welke
plaats hebben jongeren in de kerk etc.
Met betrekking tot pastoraat is hij gericht op alle jongeren van 18 jaar en ouder en zal dus ook bekend
moeten zijn bij 16- en 17-jarigen om straks vertrouwensman te kunnen zijn.
Onder die jongeren van 18 jaar en ouder zijn er die:

• verminderde interesse voor het geloof hebben
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• met moeilijke omstandigheden te kampen hebben: ziekte, handicap, incest, rouw
• nog niet de vrijmoedigheid hebben belijdenis af te leggen van hun geloof.

De jeugdouderling bewaakt/ondersteunt alle pastorale zorg aan die jeugd.
• Hij zorgt ervoor dat die jeugd meer aandacht krijgt van de wijkteams. Hij bezoekt daarom de
kerkenraadsvergaderingen of - op verzoek - andere vergaderingen waar jeugdwerk wordt besproken.
• Hij houdt contact met de predikant over jongeren. Hij denkt mee over prediking gericht op jongeren en
doet aanbevelingen voor voorbede.
• Hij houdt ook contact met de wijkouderlingen die overigens verantwoordelijk blijven voor hun hele
wijk: oud en jong.
• Hij schakelt ook andere gemeenteleden in om de relaties van 18+jongeren met elkaar en met de kerk te
verbeteren.
De jeugdouderling neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen
worden meegedeeld.
Bij de uitoefening van zijn taak neemt hij het beleid van de kerkenraad in acht.
gemeentetaken
Hij is lid van de kerkenraad. Als lid van de kerkenraad is hij mede verantwoordelijk voor de zorg voor de
gemeente als gemeenschap, voor de bediening van Woord en sacramenten en voor opzicht en tucht. Hij is
mede verantwoordelijk voor en ziet toe op de leer en dienst van de predikant.

3. (Wijk-)diaken m/v
De (wijk-)diaken bezoekt in ieder geval de leden van de wijk, die financiële ondersteuning behoeven. Zij
hebben globale kennis van hulpverleningsinstanties en verwijzen zo nodig door naar deskundigen binnen
en buiten de kerk. De diakenen zorgen ervoor dat de gaven die worden ingezameld op een goede manier
worden besteed. De diakenen ondersteunen en zorgen samen met de wijkouderling voor toerusting en
faciliteiten voor het diaconaal werk en diaconaal werkers in de wijk. Met de diaconaal werkers en de
contactpersonen regelen de diakenen de bezoeken die in de wijk nodig en wenselijk zijn.
Waar nodig en nuttig werken zij samen met de wijkouderling en pastoraal bezoekers in de wijk. Aan het
Diaconaal Overleg en het wijkteam rapporteren de diakenen over bijzondere situaties. Zij nemen
geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen worden meegedeeld. Een
wijkdiaken is lid van de brede kerkenraad, de diaconievergadering en het wijkteams.

4. Ouderling-kerkrentmeester m/v
Taken
De ouderling-kerkrentmeester is samen met de andere leden van het College van Kerkrentmeesters belast
met de vermogenrechterlijke zaken van de gemeente. Het betreft de verzorging van de financiële zaken
die niet van diaconale aard zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de
gebouwen, beheer van het Kerkelijk bureau met de medewerkers, geldwerving, enz.
Hij stimuleert gemeenteleden om zich overeenkomstig hun gaven in te zetten voor het werk de gemeente
en naar vermogen bij te dragen aan de opbouw van de gemeente.
De ouderling-kerkrentmeester neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in
vertrouwen worden meegedeeld.
Bij de uitoefening van zijn taak neemt hij het beleid van de kerkenraad in acht.
gemeentetaken
Hij is lid van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Als lid van de kerkenraad is hij mede
verantwoordelijk voor de zorg voor de gemeente als gemeenschap, voor de bediening van Woord en
sacramenten en voor opzicht en tucht. Hij is mede verantwoordelijk voor en ziet toe op de leer en dienst
van de predikant.

5. Ouderling met een bijzondere opdracht m/v
De ouderling met een bijzondere opdracht is verantwoordelijk voor één of meer van de taakvelden binnen
de kerkenraad.
Hij heeft in dat ambt de volgende taken

• het bevorderen van de beleidsontwikkeling binnen het taakveld als geheel.
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• het stimuleren, toerusten en faciliteren van de andere werkers in het taakveld.
• het stimuleren van een goede samenwerking binnen het taakveld en onderhoudt daarvoor actief

contact met de overlegorganen binnen het taakveld.
De ouderling neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen worden
meegedeeld.
Bij de uitoefening van zijn taak neemt hij het beleid van de kerkenraad in acht.
De ouderling is lid van de kerkenraad. In die hoedanigheid is hij mede verantwoordelijk voor de zorg
voor de gemeente als gemeenschap, voor de bediening van Woord en sacramenten en voor opzicht. Hij is
mede verantwoordelijk voor en ziet toe op de leer en dienst van de predikant.
Momenteel zijn twee taakvelden in onze gemeente onderscheiden:

- Vorming en Toerusting
- Afvaardiging bovenplaatselijk werk (visitatie)

6. Diaken met een bijzondere opdracht m/v
De diaken met een bijzondere opdracht is verantwoordelijk voor het diaconaal werk binnen de gemeente.
Hij heeft in dat ambt de volgende taken:

• leiding geven aan het diaconaal overleg.
• het bevorderen de beleidsontwikkeling op diaconaal gebied.
• het stimuleren, toerusten en faciliteren van de andere werkers in het taakveld.
• het stimuleren van een goede samenwerking binnen de diaconie en het onderhouden van
• contacten met andere overlegorganen binnen het taakveld

De diaken neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen worden
meegedeeld.
Bij de uitoefening van zijn taak neemt de diaken het beleid van de kerkenraad in acht.
De diaken is lid van de kerkenraad. In die hoedanigheid is de diaken mede verantwoordelijk voor de zorg
voor de gemeente als gemeenschap.

7. Scriba m/v
De scriba is ouderling, lid van de kerkenraad.
Hij neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen worden meegedeeld.
Hij bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor van de kerkenraad, het moderamen en van de
gemeente.
Hij zorgt voor het tijdig verspreiden van de agenda’s voor en het maken van notulen van deze
vergaderingen. Maakt actie- en besluitenlijst n.a.v. bovengenoemde vergaderingen en bewaakt het
uitvoeren van de actiepunten en de besluiten.
De scriba maakt en houdt de roosters bij van de genoemde vergaderingen. Hij maakt een rooster voor de
dienstdoende ambtsdragers en voorgangers, de avondmaalsdiensten en neemt initiatief voor vervanging
bij plotselinge verhindering van de voorganger.
Hij coördineert de mededelingen voor de kerkdiensten en geeft deze door aan de dienstdoende
ambtsdragers.
De scriba fungeert als postadres voor de GKG. Hij verstrekt aan externen de informatie, die in het belang
van de gemeente nodig of gewenst is. Hij registreert binnengekomen post en zorgt er voor dat deze post
en distribueert deze en zorgt dat deze aan het bevoegde orgaan wordt verstrekt.
De scriba is verantwoordelijk voor de mutaties in het ledenbestand van de gemeente en voor het
desgevraagd afgeven van de daarmee samenhangende documenten. Hij initieert en coördineert de
procedure rondom de verkiezingen en/of benoemingen van nieuwe ambtsdragers. Hij draagt zorg voor het
maken van het informatieboekje van de gemeente.

8. Voorzitter kerkenraad m/v
De voorzitter van de kerkenraad is ouderling, lid van de kerkenraad. Hij leidt de vergaderingen van
kerkenraad en het moderamen. Geheimhouding neemt hij in acht voor zaken en aangelegenheden die in
vertrouwen worden meegedeeld. Samen met de scriba stelt hij de agenda’s op voor bovengenoemde
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vergaderingen. Hij maakt samen met de scriba de planning van bovengenoemde vergaderingen voor het
(kalender)jaar. Hij houdt functioneringsgesprekken met de predikant.
De voorzitter is samen met de scriba verantwoordelijk voor de communicatie van lopende zaken en
voorstellen naar de gemeente.
Hij vertegenwoordigt de gemeente bij lokale en andere overheden en is verder gezamenlijk met scriba
bevoegd de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Als ondersteuning van het ambtelijke werk op pastoraal gebied kunnen pastoraal bezoekers worden
ingezet.
Ze worden ook wel bezoekzusters of bezoekbroeders genoemd.

9. Pastoraal bezoeker m/v
De pastoraal bezoeker verricht in de toegewezen wijk pastoraal werk onder verantwoordelijkheid van het
wijkouderling. De pastoraal bezoeker bezoekt de hem toegewezen pastorale eenheden (huisbezoek)
tenminste een keer per jaar. Waar nodig en nuttig werken zij samen met de wijkdiaken en ander leden van
het wijkteam. Verder geven zij pastorale aandacht waar dat nodig en gewenst is. Hij stimuleert
gemeenteleden om zich overeenkomstig hun gaven in te zetten voor het werk in de wijk en de gemeente.
De pastoraal bezoeker neemt geheimhouding in acht voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen
worden meegedeeld. Hij is lid van het wijkteam.
De pastoraal bezoeker kan voor ondersteuning een beroep doen op de predikant, de coördinerend
wijkouderling en het pastoraal team (PPH). Bijzondere situaties kan de pastoraal bezoeker overdragen aan
de wijkpredikant, de coördinerend wijkouderling en het pastoraal team.

10. Notulist m/v
Ter verlichting van de taak van de scriba kan de kerkenraad een notulist benoemen.
Deze woont de vergaderingen van de kerkenraad en de jaarlijkse gemeentevergadering bij en maakt
daarvan verslag. Hij doet dat onder verantwoordelijkheid van de scriba. Hij neemt geheimhouding in acht
voor zaken en aangelegenheden die in vertrouwen worden meegedeeld. De verspreiding van de notulen
wordt door de scriba verzorgd.


