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Beleidsplan Hervormde gemeente ’s-Graveland 2021-2024 

Inleiding 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen na een reeks bezinningsmomenten binnen de kerkenraad, een 
zestal gesprekken met gemeenteleden en schriftelijk meedenken van gemeenteleden en twee reactie 
rondes vanuit de gemeente. Ondanks de onzekere tijden in verband met het Corona-virus hebben 
deze gesprekken plaats kunnen vinden. Een vreemde periode om naar de toekomst te kijken, terwijl 
we door zoveel onzekerheden omringd worden. Maar één ding is in alle tijden zeker: Gods werk gaat 
altijd door! Ook in deze tijd. In alle kwetsbaarheid mogen wij belijden en vertrouwen dat 'onze hulp in 
de naam van de Heere is, Die hemel en aarde geschapen heeft’ (psalm 121). Wij zijn geborgen bij de 
God van Israël die in Jezus Christus ook onze Vader in de hemel is. Wij zijn Zijn gemeente, Hij heeft 
ons bij elkaar geroepen en daarom zijn wij aan elkaar verbonden. Eén lichaam van Christus, noemt 
Paulus het (1 Korinthe 12). Wij zijn één 'familie' die op elkaar betrokken is. Wij kunnen niet zonder 
elkaar en willen voor elkaar zorgen.  

In dit beleidsplan kijken we naar de komende jaren, hoe we hier een goede invulling aan kunnen 
geven, dicht bij onze Schepper, groeiend in kennis van God en in gemeente zijn. In dit beleidsplan 
wordt niet alles genoemd. Als gemeentelid zult u misschien onderdelen van het gemeenteleven of 
accenten missen die er wel degelijk zijn. Niet alles wat behouden wordt, wordt in dit plan uitgewerkt. 
Ook hebben bepaalde ideeën nog niet hun finale vorm gevonden. Dit beleidsplan is geschreven met 
het oog op die zaken waar we in de komende jaren extra aandacht aan willen geven.  

1. Visie / statement 
Om richting te geven aan het leven van de gemeente in de komende jaren, hanteren wij een 
statement. Deze woorden geven accenten aan, waar wij ons in de komende jaren op richten. In de 
overtuiging dat dit goed is voor de gemeente in onze tijd en voor wie wij willen zijn. 

Als statement heeft de kerkenraad voor de komende jaren gekozen voor:   

 
“Christus verwelkomt, verbindt, en bezielt” 

 

Wij belijden dat Jezus Christus onze Verlosser is. Wij leven van Gods liefde in Christus in kruis en 
opstanding, de hoop op Zijn Rijk, het geloof dat Hij onder ons wil zijn door Zijn Geest. Dit komt in de 
eerste plaats tot uiting in de wekelijkse eredienst waarin de blijde boodschap van verlossing 
verkondigd wordt. Hij staat voorop. Zonder Hem is er geen gemeente. 

Het is Christus die Zijn gemeente vergadert en onderhoudt. (Zondag 21 HC). Hij is het die ons aan 
elkaar verbindt, ons verwelkomt en Zijn kerk onderhoudt en bezielt.  

Christus verwelkomt. In het evangelie roept Jezus Christus leerlingen, verwelkomt kinderen en eet met 
zondaars. Hij verwelkomt de mens die naar Hem zoekt, jong of oud. Hij verwelkomt ons, niet 
halfhartig, maar met alles wat in Hem is. Dat zien wij ten diepste aan het kruis waar Hij sterft om ons 
te redden van zonde en kwaad. Hij verwelkomt ons, maar ook onze buren en vrienden, familie en 
collega’s. Als gemeente verwelkomen wij, in Zijn naam, ieder mens die naar Hem zoekt. Daar willen 
wij ons verder in oefenen als gemeente. Door een verwelkomende houding aan te nemen en ons te 
openen voor de mensen om ons heen.  

Christus verbindt ons. Wij zijn één lichaam, (1 Korinthe 11). Wij leven in vreemde tijden van Corona 
waarin de band met elkaar houden moeilijker is. Maar ook als het leven weer normale trekken krijgt, is 
het een uitdaging om aan die verbinding vorm te geven. De gemeente is deels dorpskerk, maar ook 
streekgemeente. Er zijn mensen die elkaar buiten het verband van de gemeente ook ontmoeten in 
verbanden op het dorp of in families en er zijn mensen voor wie dat niet geldt en die voornamelijk de 
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gemeente ontmoeten in de eredienst op zondag of bij kerkelijke activiteiten. Daarom is het een 
blijvende opdracht om de band in Christus vorm te geven, daar willen wij ons voor inzetten. 

Christus bezielt ons. Zoals Paulus schrijft: Zijn liefde dringt ons. Of zoals de Emmaüsgangers zeggen 
over hun ontmoeting met Christus: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons 
sprak en voor ons de Schriften opende? (Lukas 24). Christus laat ons niet onberoerd, Hij wekt door 
Woord en Geest tot leven en levend geloof. Hij raakt ons, Hij bezielt ons. Hij doet ons verlangen naar 
Zijn aanwezigheid in ons leven en naar de komst van zijn Rijk. 

2. Wie zijn we? 
De Hervormde gemeente te ‘s-Graveland is een gemeente waar al eeuwen het Woord van God 
verkondigd wordt. De gemeente staat in de kerk van alle eeuwen, die haar geloof belijdt in de 
belijdenissen zoals de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de 
geloofsbelijdenis van Athanasius. Onze gemeente staat verder in de Hervormd-gereformeerde traditie 
die verwoord wordt in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels. Wij blijven graag en uitdrukkelijk in deze Hervormd-gereformeerde traditie staan. We 
volgen voor de (zakelijke) inrichting van onze gemeente de kerkorde zoals deze door de PKN is 
uitgebracht. Ook zijn wij verbonden via ringen, classis en synode.  

Jezus, Christus staat centraal in onze gemeente. In Hem zijn wij verbonden met de God van Israël en 
daarom als gemeente ook verbonden met het volk Israël. 

De verkondiging van het Woord dat de belangrijkste plek heeft in de eredienst, wijst ons op Christus 
en Gods liefde in Hem, voor ons als mensen getekend door gebrokenheid, zonde en kwaad. En dat 
Woord dringt ons tot liefde voor elkaar. We genieten een warme gemeente, die positief met elkaar 
omgaat en belangstelling voor elkaar heeft. Het wordt als voordeel gezien dat we een relatief kleine 
gemeente zijn. We kennen elkaar en leven mee met elkaar. We kunnen verschillend denken, maar 
accepteren elkaar daarin. We zoeken niet wat scheidt, maar wat ons bindt.  

3. Waar willen we naar toe? 
De kerkenraad en de gemeente hebben uitgesproken dat we een meer ‘dynamische’ gemeente willen 
zijn. Ook is in de gesprekken aangegeven dat we graag -als God het ons geeft- willen groeien als 
gemeente, in geloof en in onderlinge verbinding. En zouden we ook niet mogen verlangen naar en 
bidden om groei in aantal? 

Hieronder wordt de uitwerking op verschillende onderdelen weergegeven. 

     3.1 Eredienst en liturgie 
De eredienst: Interactie tussen God en Zijn volk en Zijn gemeente onderling. 

De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. Elke zondag komen we samen om 
God te loven en prijzen om Zijn liefde in Christus. Als gemeente in ’s-Graveland waarderen we de 
traditionele eredienst, waar de verkondiging van Gods Woord centraal staat. Vanuit deze kern van 
gemeente zijn worden we elke week weer gevoed en ‘bezield’. Dit vraagt om een levendige 
verkondiging, geïnspireerd door Gods Geest en gebaseerd op de Schriftuitleg. Een eredienst wordt 
verder gekenmerkt door gebed, het zingen van psalmen en gezangen, de collecten, de zegen, de 
regelmatige viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop. Dit is goed en het 
behouden meer dan waard.  

Wel klinkt er vanuit de gemeente het verlangen naar enige variatie en participatie in de eredienst 
zonder af te doen aan de kernmomenten in de eredienst waarbij de verkondiging hét kernmoment is.  
De opbouw van de kerkdienst zal niet veranderen, wel zou er ruimte mogen zijn voor interactie, 
variatie in liederen en muziek, of het betrekken van jongeren of anderen bij de dienst. Al eerder heeft 
de kerkenraad het voornemen uitgesproken om de liedkeus uit te breiden met de bundel Weerklank 
en Nieuwe Liedboek. Wij verlangen naar bezieling door Christus, dat Hij ons allemaal raakt. Om ons 
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allemaal te raken kan variatie en participatie een hulpmiddel zijn. In de basis wordt de opbouw van de 
liturgie in de eredienst niet wijzigt. Het gaat om accenten, binnen de bestaande structuur van de 
eredienst. Gedacht wordt aan: de schriftlezing die door anderen verzorgd wordt dan door de 
predikant, de predikant die op de startzondag een vraag stelt aan de gemeente in de eredienst, een 
keer een ander lied, iets meer van het gemeentekoor.  

Voor de verkondiging is uitleg van de Schrift in heldere taal essentieel voor de eigen predikant alsook 
de gastvoorgangers. De voorganger is geroepen het Woord te verkondigen in onze tijd. Hij of zij doet 
daarom moeite de wereld van de Schrift te laten klinken in het leven van vandaag zodat wij in onze tijd 
leren leven met Christus.  

Dit beleidsplan zet keer op keer in met Jezus Christus. In alle facetten van gemeente-zijn draait het 
uiteindelijk om Hem en het leven met Hem. Als teken hiervan schaffen wij een paaskaars aan die elke 
zondag brandt. Deze kaars symboliseert het licht van de verrezen Christus, de levende Heer van de 
gemeente.  

De eredienst is tegelijk een ontmoeting met elkaar als gemeente van Christus. Het koffiedrinken na de 
dienst is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Het is een uitgelezen mogelijkheid om elkaar 
aan te spreken, naar elkaar om te zien en de onderlinge verbinding en betrokkenheid vorm te geven. 
Als kerk met een regionale uitstraling leent de zondag zich ook goed voor activiteiten die gericht zijn 
op ‘verbinding’. Te denken valt aan een preekbespreking, (thema) lunch of een meditatiewandeling.  

Gewenste resultaten Eredienst 
 

Middelen 

- Er worden themadiensten belegd, dat zouden 
kunnen zijn: 

 Jeugddiensten 
 Diaconale- of zendingsdienst 
 Oogstdienst (gekoppeld aan 

voedselbank actie) 
 Israël zondag 
 Zondag voor de vervolgde kerk 
 Micha zondag. 

 

 Eigen predikant of specifiek uitgenodigde 
gastvoorgangers 

 Commissie Eredienst die samen met de 
predikant bijzondere diensten voorbereidt. 

 Uitbreiding liedkeus 
 Meerdere muziekinstrumenten die passen 

binnen de sfeer van onze eredienst en ons 
kerkgebouw. 

 Jaarplanning met themazondagen 
 

- Heldere aansprekende eigentijdse preken. - Eigen voorganger en gastvoorgangers. 
- Participatie rondom de eredienst - Af en toe meerdere gemeenteleden laten 

bidden en danken (bijvoorbeeld bij biddag 
en dankdag) 

- Voorbedenboek 
- Schriftlezers  
- Meerdere muzikanten 
- Vaker het gemeentekoortje laten zingen 

- De zondag als ontmoetingsplaats - Koffie / Thee drinken na de dienst (spreek 
ook eens een ander aan…) 

- Preekbespreking 
- Meditatie-wandeling 
- Samen lunchen 
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    3.2 Kerkenraad/ambten 
Samen verantwoordelijk 

Vanuit het ‘ambt aller gelovigen’ hebben alle gemeenteleden hun verantwoordelijkheid binnen de 
gemeente. In de reformatie werd nadruk gelegd op het feit dat ieder verantwoording draagt in de 
gemeente, en daarom: ‘het ambt aller gelovigen'. We zijn allemaal geroepen om ons als levende 
stenen in te zetten in Gods Koninkrijk, biddend en werkend. Daarmee hebben we binnen de gemeente 
ook de roeping om naar elkaar om te zien en samen vorm te geven aan Gods gemeente.  

Om zaken in goede banen te leiden zijn er speciale ambten ingesteld. In het Oude Testament werden 
de priesters en Levieten aangesteld om de dienst in de tabernakel vorm te geven. En als de weduwen 
van de Grieken niet voldoende te eten krijgen, dan zien we dat er diakenen aangesteld worden om dit 
in goede banen te leiden (Hand. 6). En in nieuw te vormen gemeenten worden ‘oudsten’ aangesteld 
om leiding te geven aan de gemeente. Het doel van de bijzondere ambten wordt bijvoorbeeld in Efeze 
4: 12-13 aangegeven: “om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de 
Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”. 

De ambtsdrager is dienstbaar aan de gemeente, draagt zorg voor de gemeente, zodat deze tot groei 
en bloei mag komen. Dit betekent niet dat de kerkenraad al het werk van de gemeente overneemt. 
Alle leden van de gemeente hebben hun talenten ontvangen om in te zetten binnen de gemeente. 
Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom gemeente-zijn vindt een goede, transparante 
communicatie plaats tussen kerkenraad en gemeente. 

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om erediensten mogelijk te maken, zodat de gemeente 
toegerust wordt voor de dienst aan God. De taken van predikant, ouderling en diakenen worden in de 
Kerkorde, hoofdstuk II artikel 8 t/m 11 weergegeven. 

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale 
aard aan het college van diakenen. (KO ordinantie 11, art.1 lid 2). De kerkrentmeesters worden over 
het algemeen aangesteld als ouderling. Maar een kerkrentmeester kan ook buiten de kerkenraad om 
aangesteld worden en vormt dan samen met de ouderling-kerkrentmeesters het college van 
kerkrentmeesters. In ’s-Graveland gaan de ouderling-kerkrentmeesters niet op reguliere 
huisbezoeken. Ook een diaken kan buiten de kerkenraad als diaken aangesteld worden. De inrichting 
van de kerkenraad en reglementen rondom verkiezingen e.d. worden vastgelegd in een plaatselijke 
regeling voor gemeenten. Deze plaatselijke regeling zal later aan het beleidsplan toegevoegd worden. 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Visie op taak als kerkenraad en ambtsdragers Visie bespreking 
Bewustwording op het ‘ambt aller gelovigen’ Gemeenteleden 

Bezinningsmomenten, bijv. Groothuisbezoek 
Prediking 

Er is voldoende menskracht voor de ambten 
binnen de kerkenraad 

Gemeenteleden 

Kerkenraad is transparant naar de gemeente toe 
                                                     

Notulen in het kerkblad (Kssk) 
Reguliere presentaties 
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    3.3 Pastoraat 
Christus verbindt, daarom: Heb oog voor elkaar, zorg dat je elkaar ziet. 

Pastoraat komt van het Latijnse woord voor herder. Pastoraat is herder zijn voor elkaar, gestalte 
geven aan de zorg voor elkaar. Jezus is de goede Herder, en wij mogen Zijn handen zijn en de zorg 
van deze Herder uitdragen en vormgeven. 

Predikant en ouderlingen vormen het pastoraal team binnen de kerkenraad/gemeente. Hun 
zorgfunctie is: “betrokken aandacht en zorg bieden voor iedereen die met moeiten, vragen en 
aanvechtingen worstelt.” (Jak. 4: 19-20). Om deze betrokken aandacht en zorg te bieden, is de 
doelstelling om met regelmaat (1x per 2 á 3 jaar) ieder huishouden te bezoeken dat daar prijs op stelt, 
door één van de ouderlingen. Iedereen verdient hierbij dezelfde aandacht.  

Tijdens het pastoraal overleg van predikant en ouderlingen worden bepaalde signalen besproken. 
Speciale aandacht gaat uit naar zieken, ouderen, zij die uit beeld dreigen te raken en een ieder die om 
welke reden dan ook om gesprek en een luisterend oor vraagt. Crisispastoraat vindt voornamelijk door 
de predikant plaats. Daarom zal de predikant in de eerste plaats aangesproken worden bij acute 
zaken, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, hulp bij stervenden of anderen in nood. Maar ook zijn de 
predikant en de ouderlingen uitdrukkelijk betrokken op en beschikbaar voor geloofsvragen, om met 
elkaar te zoeken naar wat de weg, de waarheid en het leven is. 
Ook nieuw binnengekomen leden worden bezocht door de predikant om welkom geheten te worden.  

Het is in de Hervormde kerk gewoon dat ouderlingen het reguliere huisbezoek op zich nemen en de 
predikant daar omheen en daar waar nodig de mensen bezoekt. De predikant zal daarbij in de gaten 
houden dat hij of zij de gemeente kent en ontmoet. Ook is de predikant altijd benaderbaar, daar waar 
dit gewenst wordt. Tegelijk is het goed om uit te spreken dat het pastoraat altijd in eerste plaats iets is 
van ons allemaal en van het omzien naar elkaar. In het pastoraat is er overlap met de diaconie. Ook 
verjaardagsbezoeken en de bezoekerskring zijn vormen van pastoraat.  

Onderling pastoraat. 
Het ‘betrokken aandacht’ geven binnen onze gemeente is, zoals gezegd, niet alleen een opdracht 
voor het pastoraal team, maar voor alle gemeenteleden. Als broeders en zusters, als 'geloofsfamilie', 
zijn we betrokken op elkaar en tonen we deze betrokkenheid ook onderling. Deze onderlinge 
betrokkenheid wordt gestimuleerd vanuit de kerkenraad. Diverse activiteiten zullen georganiseerd 
worden om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid op elkaar te stimuleren. Over 
onderlinge verbondenheid kunt u verder lezen in paragraaf 4.5. 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

We zijn als gemeente betrokken op elkaar. We 
hebben oog voor elkaar en kijken daarbij ook 
buiten onze eigen kring 

Gemeenteleden 

Gemeenteleden worden eens per 2 à 3 jaar 
bezocht door een kerkenraadslid 

Voldoende ouderlingen 

Bezoekerskring wordt gestimuleerd en 
geactualiseerd 

Coördinator  

Wel en wee worden gedeeld Week/zondagsbrief 
Bewustwording rondom voorbede / als 
gemeente bidden we voor elkaar 

Voorbedeboek 

Verbindende activiteiten ter vergroting van 
onderlinge betrokkenheid 

Activiteiten commissie 
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    3.4 Diaconaat  
Diakenen, zijn we dat niet allemaal? 

Diaconaat is één van de kerntaken van de gemeente. Diaconaat staat voor ‘dienstbaar opstellen’. 
‘Hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.’ Dit is een opdracht voor alle gemeenteleden. Hierbij 
komt tot uiting hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn en Gods Liefde uitstralen naar 
anderen toe, ook buiten de gemeente. Als kerk willen we vanuit onze diaconale opdracht omzien naar 
elkaar en mensen helpen die verder niemand hebben. Laten we oog hebben voor de ander en 
signaleren als iemand iets nodig heeft. Als gemeenteleden speciale hulp nodig hebben, dan kan er 
een beroep gedaan worden op de diaconie. Vanuit de diaconie wordt deze hulp dan georganiseerd, zij 
houden in de gaten of er niemand 'tussen wal en schip valt'.  

Diakenen ondersteunen de predikant bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Het samen 
avondmaal vieren is een teken van eenheid en geloof in Jezus Christus. We belijden dat Christus Zijn 
leven voor ons gegeven heeft. In het beeld van brood en wijn ontvangen wij daarvan een teken en 
onderstreping daarvan. In het Heilig Avondmaal komt Hijzelf door Zijn Geest dichtbij.  

Door middel van collectes wordt geld ingezameld voor diaconale doelen. De collectes zijn een 
onderdeel van de ‘offergaven’ van de gemeente. We belijden dat alles wat we hebben, we van God 
ontvangen hebben en dit ook niet alleen voor ons zelf houden. Het offeren is een onderdeel van het 
dienen en liefhebben van God en onze naaste. 

Vanuit de diaconie worden momenteel veel attenties uitgereikt naar ouderen, jubilarissen en zij die 
even in de spotlights gezet mogen worden. Paas- en Kerstvieringen worden georganiseerd. Er vindt 
bezinning plaats over hoe de schaarse middelen van de diaconie het beste besteed kunnen worden 
aan diegenen die dit vanuit diaconaal oogpunt het meest nodig hebben. De wens is daarbij om ook 
aandacht meer ‘naar buiten toe’ te kunnen richten. Via de beschikbare collectes voor de diaconie 
willen we in de toekomst meer aan lokale initiatieven kunnen besteden. Op deze wijze worden we als 
kerk ook meer lokaal zichtbaar. Er wordt een goed doel uitgezocht waar we een speciale actie voor 
kunnen organiseren. Ook via voedselbankacties kunnen we onze betrokkenheid op onze medemens 
zichtbaar maken.  

Wel is van belang de volgende vraag in het oog te houden: 'wie kan en zal de hulpvrager het beste 
kunnen helpen?’ Wellicht is er een andere organisatie dan de diaconie, die tot actie bewogen dient te 
worden en beter in staat is te helpen. Het perspectief van de hulpvrager is belangrijk om zicht te 
krijgen op de mogelijkheden (en tijdsduur) van eventuele hulp. En het hangt mede af van de 
mogelijkheden van de diaconie en hetgeen anderen (lokale of regionale overheid) kunnen doen, welke 
eventuele aanvullende taken de diaconie kiest. 

Budget en begroting 
Om negatieve resultaten op te vangen en om meer en eventueel grote uitgaven bestemd voor 
diaconale hulp te kunnen doen is het verstandig een buffer te hebben. Bij voorkeur 5x het totaal van 
de jaarlijkse collecteopbrengsten voor de diaconie, dat komt neer op gemiddeld €30.000,- à €35.000,-. 

De budgetten voor het gemeentewerk en jongerenwerk zijn ondergebracht bij de diaconie. Gezien de 
verlangens om meer te kunnen doen voor en met de jongeren, voor onderlinge verbondenheid en om 
meer uit te kunnen reiken naar zij die dit nodig hebben, is het van belang dat er een ruimer budget 
voor diaconaal werk beschikbaar komt.  
 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Omzien naar elkaar is een taak van ons 
allemaal; we zijn ons allemaal bewust van onze 
diaconale taak als christen 

Diakenen 
Gemeenteleden 
Kerstviering voor ouderen 
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(Kaart) acties 
‘weekbrief’ met lief en leed in de gemeente 

Meer aandacht voor lokale projecten; 50% 
lokaal inzetten, 50% landelijk/wereldwijd. 

Collectes 
Actie t.b.v. goed doel 
Voedselbank actie 

De diaconie krijgt meer geld te besteden ten 
behoeve van ‘gemeente zijn’ en voor jeugdwerk 

Budget vanuit vrij besteedbare middelen 

 

3.5 Gemeenteopbouw; vorming en toerusting 
Samen groeien en bloeien 

Het woord ‘gemeenteopbouw’ draagt iets in zich van groei en verdieping in het leven met God. Paulus 
spreekt in Efeze 4:13 over volwassen worden in eenheid van geloof en kennis van Christus  

We zien dat er behoefte is in groei en ontwikkeling door middel van Bijbelstudies, maar ook door 
middel van gesprekken over christen zijn in deze tijd, in deze maatschappij en met alles wat er op 
onze weg komt. Daarbij zien we ook behoefte aan verschillen in vormgeving van dat gesprek. 
Ouderen zullen meer gebaat zijn bij vaste (wekelijkse) planning, terwijl de jongeren meer rondom 
thema’s of gespreksonderwerpen willen samenkomen. Daarom is er een ‘kleurrijk palet’ aan 
Bijbelstudie en gespreksgroepen gewenst binnen de gemeente. Voor de jongeren werkt de ‘meet and 
eat' goed en men wil daarmee doorgaan. Voor ouderen is er de (bestaande) Bijbelkring. De 
‘middenmoot’ wil meer variatie in gespreksavonden of wellicht door het organiseren van een Alpha 
cursus. Om samen te groeien in geloof worden Bijbelstudies, kringen en catechisatie gestimuleerd. 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

We verlangen ernaar om te groeien in kennis 
van en vertrouwen op Jezus Christus. Dit 
gebeurt tijdens de zondagse eredienst en in 
verschillende vormen van Bijbelstudie en 
gespreksgroepen. Niet alleen de predikant, 
maar ook gemeenteleden kunnen zelf een kring 
of gespreksavond e.d. willen vormgeven. 

Prediking 
Bijbelstudiekringen 
Groothuisbezoek 
Leeskring 
(incidentele) gespreksgroepen of avonden over 
hoe Christen te zijn in deze tijd 
Alpha-cursus of een vergelijkbare cursus 
Meet and eat voor jongeren 
Catechisatie 
Preekbespreking 
Gebedskring 

 

3.6 Gemeente zijn: onderlinge verbondenheid 
Die club, die heeft iets!  

Gemeente van Christus zijn, dat is niet iets wat alleen op zondag plaatsvindt. Onze levens zijn met 
elkaar verbonden, ook door de week. We zijn Lichaam van Christus en broeders en zusters. Dit is niet 
iets wat vanzelfsprekend is. Iedereen heeft zo zijn eigen leven, met werk, vrienden en familie. De 
huidige maatschappij vraagt veel van de meesten van ons. Ook het tijdperk van individualisme werkt 
niet mee. De vraag is hoe we als Christenen anders in het leven staan dan anderen. We zijn een 
afspiegeling van de maatschappij, we zijn allemaal anders, maar met dat verschil proberen we hoog te 
houden dat we één gemeente zijn, broeders en zusters die elkaar trouw zijn en in liefde elkaar 
accepteren en vasthouden. In een maatschappij die polariseert, waar mensen zich terugtrekken in hun 
eigen 'bubbel' staat de gemeente als gemeenschap daar tegenover. Juist dit straalt uit en heeft 
getuigende kracht. Wij verlangen naar een gemeenschap die open is en ook anderen verwelkomt. 
Een gemeente waarbij ook mensen buiten de kerk kunnen denken: die club, die heeft iets! Daar willen 
we ook bij horen! 
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Door activiteiten uit te voeren kan de onderlinge band versterkt worden.  
Op zondag zou er meer tijd gecreëerd kunnen worden om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld door 
middel van een lunch. Ook contactmomenten op andere tijden in de week zijn nodig om elkaar te 
ontmoeten en te spreken. Naast de gezelligheid die dit meebrengt, is ook het uitdrukkelijke doel 
onderlinge verbinding te onderhouden en verdiepen. Mooie contactmomenten die er al zijn, zijn 
bijvoorbeeld: het samen tuinieren bij de kerk, de kerk schoonmaken, Jaarmarkt organiseren, Bijbel- en 
leeskring.  

De activiteiten hoeven niet alleen intern gericht te zijn, ons samen inzetten voor een goed doel, 
versterkt de interne saamhorigheid en straalt ook iets uit naar buiten toe.  

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

De onderlinge band en betrokkenheid op elkaar 
wordt vergroot.  
 
 
 
Er komt een werkgroep die e.e.a. organiseert. 

Jaarplanning met daarin bijv.:  
- Monumentendag met historische kring; 
- Talenten dag 
- Koffie/theemiddagen 
- Gospelconcert 
- Ca 4x per jaar ontmoetingsactiviteiten 

 
 Zondagse/weekbrief met meeleven en 

mededelingen 
 

3.7 Catechese 
Jezus leren kennen! 

Tijdens catechisatie worden jongeren vanaf 12 jaar onderwezen in het geloof. De meeste jongeren 
van onze gemeente zijn gedoopt. Bij de doop hebben ouders beloofd hun kinderen te onderwijzen in 
het geloof dat Christus onze Redder en Verlosser is. Ouders mogen hun kinderen voorleven in geloof 
en ‘de grote daden van God’ aan hen doorvertellen. Catechisatie helpt de ouders bij deze 
onderwijzing in geloof. Het is meestal de predikant die tijdens Catechisatie met de jongeren optrekt en 
hen onderwijst in de Bijbel, met als doel dat zij Jezus Christus leren kennen. 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Jongeren leren Jezus Christus kennen.  Thuis ‘onderwijs’ 
Wekelijkse catechisatie uurtjes 
Pakkend materiaal/filmfragmenten e.d. 

 
3.8 Jongerenwerk 

De jeugd is de toekomst! 

We hebben een mooie groep jongeren waar we trots op zijn. 
Er ligt een blijvende uitdaging om jongeren mee te nemen in de taal van het geloof. Veel woorden in 
de Bijbel, in preek en liederen zijn niet meer bekend. Dit vraagt extra uitleg, maar ook vernieuwing in 
taalgebruik. Het is wenselijk dat de preek begrijpelijk overgebracht wordt, zodat jongeren de taal ook 
kunnen begrijpen. Ook wat de keuze van liederen betreft kan er vaker aangesloten worden bij de 
belevingswereld van de jongeren. Dit kan af en toe meer in zogenaamde jongerendiensten, maar in 
elke dienst moeten onze jongeren zich aangesproken voelen. Als gemeente hebben we de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen met de ouders voor hen te bidden, het geloof over te 
dragen .  

We mogen onze jongeren meer voor ogen hebben in onze eredienst, ze kunnen meedenken over de 
vorm van de eredienst. Jongeren kunnen meedenken over activiteiten die verbinding brengen tussen 
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de jongeren onderling, maar ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Het is mooi als jongeren 
zelf ook gelegenheid krijgen zich hiervoor in te zetten en acties ondernemen. Ideeën zijn er genoeg! 
Oudere jongeren hebben uitgesproken dat de ‘meet and eat’ bijeenkomsten positief ervaren worden. 
Deze zullen voortgezet worden. Ook andere gezamenlijke activiteiten worden genoemd. Initiatieven 
die voortkomen uit henzelf ondersteunen en stimuleren wij van harte. 

Voor de jongste kinderen is er de kindernevendienst tijdens de eredienst. De kindernevendienst heeft 
het doel om kinderen op creatieve wijze mee te nemen in de wereld van Bijbel en geloof. Het is 
daarom geen 'pauze' van de kerkdienst, maar een belangrijk inhoudelijk onderdeel van het 
jeugdwerk.  Rondom hoogtijdagen zijn er speciale projecten om de kinderen ook vertrouwd te maken 
met het kerkelijk jaar, met als hoogtepunt het kinderkerstfeest. De eigen predikant heeft als gewoonte 
om bij terugkomst in de dienst de kinderen aandacht te geven door wat ze hebben gedaan en 
besproken te tonen aan de hele gemeente. Voordat de kinderen in de dienst vertrekken naar de 
kindernevendienst is het gebruik een kinderlied te zingen. Dit lied is het lied van de maand, wordt elke 
zondag gezongen en is een afwisseling van eenvoudige psalmen en gezangen tot 'echte' 
kinderliederen. Het heeft als doel kinderen vertrouwd te maken met geloofsliederen. 

Voor jongeren tot 12 jaar is er de woensdagavondclub, die enthousiast bezocht wordt.  
Voor jongeren vanaf 12 jaar is er een mooie vrijdagavond club, ook deze wordt positief ervaren en zal 
voortgezet worden. Het kamp is hierbij een mooie ervaring en zal jaarlijks georganiseerd worden. 
Voor jongeren vanaf 14/15 jaar zien we echter een gat. Deze groep heeft geen goede aansluiting bij 
een club. Bezinning/actie om deze groep goed te bereiken zal snel opgepakt worden. 

We constateren dat het jongerenwerk door een beperkte groep ouders wordt begeleid. Graag zien we 
deze support nog groter en breder verankerd worden in de aandacht van gemeente en kerkenraad. 
Hier zal de komende tijd aandacht voor gevraagd worden.  

Gewenste resultaten  
 

Middelen 

Jongeren voelen zich thuis in de gemeente en 
zijn actief betrokken 

- Jongerendiensten 
- Begrijpelijk taalgebruik in preek en liederen, 

dat geldt voor de eigen predikant alsook 
gastpredikanten. 

- Clubs voor verschillende leeftijdsgroepen 
- Jaarlijks kampweekend 
- Een reis met jongeren, bijv. naar Israël of 

Taizé 
- Een avond met een gospelband (ook jeugd 

uit andere kerken bij uitnodigen) 
- Samen naar EO jongeren dag, opwekking of 

andere evenementen. 
- Contactmomenten met jongeren uit naburige 

kerken. 
- Jongeren betrekken bij gemeentewerk, bijv. 

in diaconale acties.  
- Intergenerationeel het geloofsgesprek op 

gang te helpen. Jong en oud kan van elkaar 
leren.  

 

     3.9 Evangelisatie 
Open en gastvrij 

Naast diaconaat/barmhartigheid tonen, is gastvrijheid een belangrijke opdracht voor ons als 
christenen. Het is Christus die mensen verwelkomt en nodigt lezen we telkens in de Bijbel. In Zijn 
voetsporen mogen we anderen verwelkomen. De liefde van God in kruis en opstanding van Christus  
is voor iedereen. Deze blijde boodschap van verlossing mogen we uitdragen naar anderen toe in 
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woorden en daden, we gunnen het iedereen. Telkens blijkt ook weer dat dit een tegendraadse 
boodschap is die op weerstand stuit, maar ook vandaag zijn er die het goede nieuws van Jezus 
Christus met vreugde ontvangen. We willen meer activiteiten die ook naar buiten toe zichtbaar zijn 
Een aantal is al genoemd. Fijn als de kerk vaker open is zodat mensen naar binnen kunnen lopen en 
even een rustmoment ter bezinning kunnen hebben. Ons mooie kerkgebouw willen wij o.a. op die 
manier delen. Ook is het goed om te kijken hoe we onze livestream beter in kunnen zetten in overleg 
met het kerkTV-team. Daarnaast is het van belang onze website goed te onderhouden en in te zetten. 
Het is een eerste visitekaartje voor mensen die gegevens over ons zoeken.   

Ook wordt er naar de mogelijkheid gekeken of het goed is om vanuit onze kerk een missionaire cursus 
te starten, bijvoorbeeld (een variant van) de Alpha-cursus.  

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Iedereen voelt zich welkom in de kerk Gemeenteleden spreken elkaar / nieuwe gasten aan 
De kerkdeur staat vaak open. 
Met mogelijkheid tot exposities, concerten, 
kopje koffie 

Gastvrouwen/heer 

De website wordt vernieuwd en met 
actualiteiten bijgehouden 

Webmaster/ PR mensen 

Livestream activiteiten worden meer, ook 
naar buiten toe, gepromoot 

PR en vanuit de kerkenraad, 

In het Wijdemerenblad is regelmatig iets 
over onze kerk te lezen 

PR 

De interne communicatie wordt verbeterd Website/facebook/Kssk/gemeentebrieven/weekbrieven 
Alpha-cursus Gemeenteleden en/of predikant 

 
3.10 Zending 
De zendingscommissie is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Gemeente van ’s-Graveland en 
Kortenhoef. De ondersteuning van het zendingswerk vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van 
de kerkenraden van de beide gemeenten. Een van de belangrijkste taken van de zendingscommissie 
is het wereldwijde zendingswerk dichterbij de gemeenteleden brengen. Hierin voelen wij ons als 
commissie gesterkt door de onderstaande Bijbeltekst: 

1 Kronieken 16 vers 23 – 25 
Zing voor de HEERE, heel de aarde, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. 
Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.  
Want de HEERE is groot en zeer te prijzen en Hij is ontzagwekkend boven alle goden. 

Missie 
Als gemeente van Christus leven wij vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn, we willen 
daarom betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie in de wereld. 

Visie 
Wij ondersteunen het zendingswerk buiten Nederland waar de verkondiging van het evangelie 
centraal staat, passend bij de identiteit van onze beide gemeenten. 

Samenstelling 
De zendingscommissie is samengesteld uit een afvaardiging van minimaal twee gemeenteleden 
vanuit de gemeente ’s-Graveland en twee gemeenteleden vanuit de gemeente Kortenhoef.  

Activiteiten 
De zendingscommissie is verantwoordelijk voor het aangeven van de richting om het zendingswerk in 
de gemeente gedurende een bepaalde periode praktisch handen en voeten te geven. Een belangrijke 
taak is de inzameling van gelden voor dit mooie doel, het werk waarin de liefde voor God en 
medemens gestalte krijgt. Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt er een collecte voor het 
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gekozen zendingsproject gehouden. Daarnaast wordt wekelijks de aandacht gevestigd op de 
zendingsbussen bij de uitgang van de beide kerken. 

Voor de keuze van het zendingsproject heeft de commissie vastgesteld om bewust te kiezen voor 
financiële ondersteuning voor een periode van minimaal 2-4 jaar, om een stuk continuïteit richting het 
project te waarborgen. Na 2 jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats om te beoordelen of de 
ondersteuning wordt voortgezet of dat een nieuw project wordt uitgekozen. Bij de keuze van een 
nieuw zendingsproject wordt altijd de inbreng van de beide gemeenten gevraagd. De definitieve keuze 
voor een nieuw project vindt pas plaats na een akkoord vanuit de kerkenraden vanuit de gemeente ’s-
Graveland en Kortenhoef. 

Belangrijke uitgangspunten bij de keuze van een nieuw zendingsproject zijn in ieder geval dat het 
project een ANBI-status heeft. Bij voorkeur wordt er gekozen voor een kleinschalig project, waardoor 
het mogelijk is het project letterlijk een gezicht te geven en concrete resultaten te laten zien aan de 
gemeenten. 

Tenslotte komt de zendingscommissie minimaal 2x per jaar bijeen. Schriftelijke verslaglegging van 
deze bijeenkomst wordt gedeeld met de kerkenraden van de gemeente ’s-Graveland en Kortenhoef. 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

We zijn ons bewust van Gods werk wereldwijd Thema-avond over het werk van de 
Gereformeerde ZendingsBond. 
Concreet doel om onder de aandacht te 
brengen, zoals in de afgelopen jaren het geval 
was 

We leren van voorbeelden over hoe God werkt 
in Zijn wereldwijde kerk 

Concrete projecten om te ondersteunen 
Regelmatige verslaglegging over dit project. 

      
3.11 Kerkrentmeesters 
3.11a Gebouwen 
Onderhoud/instandhouding kerkgebouw en pastorie 

Voor de instandhouding van zowel kerkgebouw als pastorie zijn op basis van door de 
Monumentenwacht uitgevoerde inspecties onderhoudsplannen opgesteld. In de begroting worden op 
basis hiervan jaarlijks dotaties voor periodiek onderhoud opgenomen welke worden toegevoegd aan 
onderhoudsvoorzieningen. Voor het kerkgebouw wordt voor de uitvoering van (groot) onderhoud in de 
komende beleidsperiode gebruik gemaakt van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.  
Voor de financiering van de groot onderhoudplannen zal verder gebruik worden gemaakt van reeds 
voor dit doel bestemde reserves/fondsen en donaties van de Daniël Staelpaert Stichting. Waar 
mogelijk zullen aanvullende subsidies bij derden worden aangevraagd. 

 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Onderhoud / instandhouding kerkgebouw 
en pastorie 

- Onderhoudsvoorzieningen 
- Fondsen en reserves 
- Subsidieregeling instandhouding monumenten 
- Bijdragen Daniël Stalpaert Stichting 
- Bijdragen van derden 

 

3.11b Financiën 
Opbrengsten en uitgaven in balans 
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In de begroting wordt getracht de opbrengsten en uitgaven zodanig op elkaar af te stemmen dat ze 
elkaar in evenwicht houden, waarmee de toekomst van de gemeente kan worden gewaarborgd. 
Zonder gewijzigd beleid, is de verwachting dat de inkomsten afnemen terwijl de kosten min of meer 
vast staan. Het gevolg bij ongewijzigd beleid is derhalve het verder oplopen van de jaarlijkse tekorten. 
Vooralsnog zijn deze tekorten een aantal jaren op te vangen met behulp van het aanwezige 
vermogen. Omdat deze oplossing van tijdelijke aard is, zoekt het College van Kerkrentmeesters naar 
oplossingen voor de langere termijn, door: 

 Het verhogen van de gemiddelde vrijwillige bijdrage per gemeentelid; 
 Het nadrukkelijk stimuleren van de periodieke vrijwillige bijdragen; 
 Het genereren van inkomsten uit de gebouwen1 op de lange termijn; 
 Het, samen met de gemeente, uitvoeren van acties die structureel geld opleveren. 

 
Mocht dit niet voldoende tot resultaat leiden, dan zal overwogen worden hoe de kosten naar beneden 
kunnen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de formatieplaats van de predikant.  
 
Voor nieuw beleid m.b.t. verbindende activiteiten, om naar buiten toe te kunnen treden en te 
investeren op jeugdwerk kunnen op basis van concrete en door de kerkenraad goedgekeurde plannen 
vanuit de vrij besteedbare reserves middelen beschikbaar worden gesteld. 

 

Gewenste resultaten 
 

Middelen 

Opbrengsten en uitgaven in balans Kerkbalans en overige activiteiten 
Middelen voor verbindende activiteiten en 
jeugdwerk 

Vrij besteedbare middelen, op basis van 
concrete en door de kerkenraad goedgekeurde 
plannen. 

 

Nawoord 
 

Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen de bouwers. 

Uit Psalm 127 

We hebben mooie plannen op papier gezet. We hebben biddend onze weg gezocht, we vragen ook 
nu om Gods zegen over wat is opgeschreven en over de toekomst van de gemeente. De toekomst is 
van Hem en wij zijn van Hem. 

Bidt u mee?  

 Om het vertrouwen dat Christus ons verwelkomt, met open armen ontvangt en dat wij op onze 
beurt iets van die open armen mogen zijn. 

 Om onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. 
 Om de bezieling door Christus: dat Hij ons aanraakt met geloof, hoop en liefde. 

 

  

 
1 Dit kan ook verhuur van de pastorie zijn. 
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Bijlage liedbundels 
Voorstel: Het rode liedboek uit 1973 blijft onze standaardbundel, maar daarnaast wordt het mogelijk 
om ook liederen te kiezen uit de bundel Weerklank en het Liedboek 2013. Deze extra liederen worden 
gedrukt op een brief die elke zondag wordt verspreid. In jeugddiensten of op andere bijzondere 
momenten is er de mogelijkheid om ook nog te zingen uit bijvoorbeeld 'Opwekking'. 

Waarom: Via meer kanalen bereikt ons vaker de vraag of we niet ook wat anders kunnen zingen. Een 
uitbreiding van de liedkeus kan bijdragen aan meer variëteit in de eredienst. Ook is de taal in nieuwere 
liederen dichterbij de leefwereld van het jongere deel van onze gemeente. In de afgelopen tijd hebben 
wij regelmatig kunnen 'proeven' aan deze bundels in bijzondere diensten en op andere momenten. En 
dit bevalt goed. 

De genoemde bundels zijn de standaard PKN-bundel (Liedboek 2013) en een uitbreiding van liedkeus 
(Weerklank) die men kan vinden in 'ons soort' gemeente. Met de keus voor deze bundels geven wij 
aan dat wij verbonden zijn met de PKN én verbonden zijn met de Hervormd-gereformeerde traditie 
waarin wij staan. 

Wel houden wij vast aan het rode liedboek als standaardbundel. De hoofdmoot van de te zingen 
liederen zal komen uit dit rode liedboek. 

De keuze voor liedbundels is altijd omgeven door mitsen en maren. Geen bundel is perfect. In elke 
bundel zijn liederen te vinden waar het één en ander op is aan te merken. We vertrouwen erop dat de 
voorganger en gastvoorgangers de kennis en fijngevoeligheid hebben om hier op een juiste wijze mee 
om te gaan. 
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Bijlage bij Beleidsplan: Monitoring in Kerkenraad: stand van zaken en acties 

NB: Dit is een dynamisch plan 

Activiteit Stand van zaken Actie houder Deadline 
Eredienst    
Participatie bij schriftlezing Rooster opstellen voor schriftlezers. 

Schriftlezers zijn vorig jaar al benaderd. 
NB: i.v.m. corona een microfoon extra 
aanschaffen. 

Scriba Gereed 

Participatie bij gebed en 
voorbede; Mee bidders tijdens 
themadiensten en bid- en dank 
dag  
Voorbede boek neerleggen 

Kandidaten voor mee bidders polsen en 
(per kwartaal) inroosteren bij 
themadiensten en bid – en dankdag.  
Bij uitzetten van beleidsplan concrete 
oproep plaatsen 

Predikant maart biddag 
oktober 
dankdag 

Jeugddiensten en thema 
diensten inplannen 

Planning gereed 
 
17 oktober volgende JD in combinatie 
met Micha zondag over recht en 
gerechtigheid. 

Moderamen Gereed; staat 
ingepland 

Werkgroep eredienst inrichten 
t.b.v. variatie in muziek, 
liederen en gemeentekoortje 
inzetten 

Nog op te starten; oproep doen bij het 
publiceren van het beleidsplan. Planning: 
Per 1/2/21 starten commissie. 

Moderamen – 
vervolgens 
werkgroep 
Eredienst 

Z.s.m. 

Preekbespreking na de dienst; 
combi/ keuze met meditatie 
wandeling en lunch 

Elk kwartaal in te plannen vanaf zomer 
2021 als er weer meer mogelijkheden 
zijn i.v.m. Corona. 

Moderamen of 
werkgroep 
eredienst 

 

Werkgroep Verbinding instellen Oproep doen bij publiceren van 
beleidsplan. 

Scriba doet 
oproep 

mei: 
gemeenteleden 
benaderen 

Kerkenraad/ambten    
 
Visie op taak kerkenraad 

Inplannen op agenda KR – maart of mei Scriba – 
agendering 
Predikant visie 
bespreking 

maart- KR 
vergadering 
 
Gereed 

Bewustwording Ambt aller 
gelovigen 

Thema voor groothuisbezoek gekoppeld 
aan prediking (als inleiding) in 
september/oktober (mits de maatregelen 
dat toestaan) 

Ouderlingen 
organiseren. 
Predikant 
verzorgt de 
preek. 

september/ 
oktober 2021 

Informeren gemeente n.a.v. 
kerkenraadsvergaderingen 

Verslag in eerst volgend Kssk, na de 
vergadering 

Scriba Gestart 

Pastoraat    
Elk huisadres wordt eens per 
twee jaar bezocht 

Eigen planning ouderlingen Ouderlingen Doorlopend 

Wel en wee wordt gedeeld; 
Weekbrief wordt zondags 
uitgedeeld, gekoppeld aan 
liturgie 

Scriba geeft bijzonderheden door om op 
te laten nemen op de liturgie incl. 
weekplanning 

Scriba  Nader te 
bepalen 

Diaconaat    
Lokaal project       Onderzoeksfase Diakenen 2022 
Avondmaal 
Zondagen 

Gepland Diakenen Lopend 

Ouderen kerstfeest/ Paasfeest Staand beleid Diakenen Lopend 
Vorming en toerusting    
Bijbelkring o.l.v. predikant 3e woensdag van de maand Predikant Lopend 
Organiseren Thema avond Nader te bepalen   
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Gebedskring In week van gebed aandacht aan gebed 
geven 

Predikant/ 
gemeente 

Nader te 
bepalen 

 
Alpha training 

 
Voorbereiding: najaar 2021; uitvoering 
voorjaar 2022 

 
Nader te 
bepalen 

 
2022 

Verbinding    
Per kwartaal verbindingsactie; 
niet zijnde op de zondag. 
Werkgroep maakt hiervoor een 
plannen. 2e Pinksterdag en 
gemeente dag zijn hier 
onderdeel van. 

Planning nog maken Werkgroep 
verbinding 

Per kwartaal 

Jongerenwerk    
Programma kindernevendienst Gereed Kinderneven-

dienst 
Doorlopend 

Programma woensdagavond 
club 

Gereed Woensdag-
avond 
begeleiders 

Doorlopend 

Programma vrijdagavond club, 
met kamp weekend 

Maandelijks 
Weekend plannen 

Begeleiders 
vrijdagavond 
club 

Maandelijks 
Weekend in 
september 

Ontmoetingen met andere 
christelijke jeugd 

Nader te bepalen De jongeren en 
hun 
begeleiders 
(16/18+) 

 

Gospelband uitnodigen Nader te bepalen De jongeren 
zelf 

 

Intergenerationeel contact Bijv. brieven Oud en jong  
Zending    
Concrete project informatie Per kwartaal update 

Zendingscollecte 
Zendings-
commissie 

Lopend 

GZB info avond  Zendings-
commissie 

Nader te 
bepalen 

Open en gastvrij    
Website updaten Actie nog gewenst Web host   
Kerk open door de week Plan wordt gemaakt, Hostess worden 

gezocht 
Hostess zomer 2021 

Gospelkoor uitvoering Nader te bepalen   
Exposities Nader te bepalen   
Jaarmarkt Standaard draaiboek; mei 2022 Jaarmarkt 

actiegroep 
 

Monumenten dag (valt wellicht 
samen met gemeente dag in 
september) 

Mogelijkheden onderzoeken  12 september 

Financiën    
Kerkbalans Jaarlijkse actie Kerk-

rentmeesters 
Januari 

Jaarverslag 2020 Voor 1 juli Kerk rentmees-
ter-financiën 

mei 2021 

Begroting 2022 Voor 1 november Kerk rentmees-
ters-financiën 

1 nov. 2021 

Gebouwen    
5 jaren onderhoudsplan Volgens subsidieaanvraag Kerk rentmees-

ters 
5 jaar 

 


