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INLEIDING
Dit beleidsplan is tot stand gekomen nadat bekend is geworden dat de huidige voorganger ds.
Lammers met ingang van september 2015 met vervroegd emeritaat gaat. Ds. Struijk heeft voor zijn
opleiding tot interim-predikant, in het kader van de permanente educatie, een analyse opdracht
uitgevoerd hoe de gemeente van Nijbroek er over 5 of 6 jaar uitziet. Dit document helpt de
kerkenraad bij het vaststellen van het beleid voor de komende 5 jaar en zal door de
beroepingscommissie worden gehanteerd bij het opstellen van het profiel van de nieuwe predikant.
Dit beleidsplan is opgesteld met een visie voor de komende 5 jaar, maar zal over twee jaar, in 2016,
worden geëvalueerd en, zo nodig, worden bijgesteld.

Uit het analyse verslag van ds. Struijk, het volledige verslag is als bijlage
bijgesloten

DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NIJBROEK IN 2014
Deze gemeente bestaat uit 300 leden; de predikant heeft een halftime aanstelling. Ongeveer 40/50
vooral oudere mensen bezoeken de wekelijkse eredienst. Enkele jongere mensen zijn ook in de
kerkdienst aanwezig; hun kinderen zijn op de zondagsschool, die tijdens de dienst gehouden wordt in
de school. De gemeente heeft een voltallige kerkenraad; financieel zijn er geen problemen, hoewel
de kerkelijke bijdrage wel iets terugloopt. Met name de pachtopbrengst levert voldoende op. Er zijn
enkele commissies; mensen worden bezocht door de predikant en ouderlingen. Het is een kleine
gemeente, die goed functioneert. Van origine is de Protestantse Gemeente te Nijbroek een
hervormde gemeente van confessionele aard. Letterlijk, maar ook geestelijk ligt Nijbroek tussen de
‘orthodoxe’ Veluwe en het ‘vrijzinnige’ IJsseldal. Jongeren komen vooral naar voor hen
georganiseerde diensten en activiteiten zoals jeugddiensten, ‘keek op de preek’ en Mission Amicitia
waarbij het koor Sela in de tent van Dikke Mik zingt. Er komen dan veel jongeren uit de omliggende
dorpen (de Nijbroekse jeugd zelf is minimaal aanwezig).

AARD VAN DE GEMEENTE
De PG Nijbroek is van oudsher een volkskerk-gemeente. Daarmee wordt bedoeld dat er een nauwe
band is tussen het dorp, het dorpshuis (nog met behulp van de kerk verbouwd en bestuurd), het
verenigingsleven (w.o. het zangkoor en de vrouwenvereniging), het monumentale kerkgebouw, de
dominee, de pastorie, de zondagsschool en de Protestants Christelijke school (Ten Holtens Erve). De
kerk heeft een verzorgende rol voor haar leden, het liefst voor alle dorpsgenoten. In Nijbroek hoort
daar van oudsher een confessionele kerk bij: doop en belijdenis doen, een sobere kerkdienst met
vertrouwde liederen, een herkenbare confessionele prediking, lezing van de wet. De onderlinge
verhoudingen, de sterke band met het dorp is een sterke kant van de PG Nijbroek.

DE VERANDERING
Nijbroek is in de loop der jaren veranderd. Naast de autochtone bewoners zijn er mensen van
buitenaf komen wonen. Velen werken buiten het dorp. Vele jongeren vertrekken uit het dorp
vanwege scholing en werk. Er worden maar weinig huizen bijgebouwd, zodat er voor de nieuwe
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generatie maar weinig woningen beschikbaar zijn. Een groep bewoners houdt zich wat afzijdig van
dorp en school.
De betrokkenheid van kinderen op de kerk. Bijna zonder uitzondering kan gezegd worden, dat de
kinderen daarin een eigen weg en eigen keuzes maken. Dat betekent, dat sommige jongeren
helemaal afgehaakt zijn; het zegt hen niets meer. Andere ‘kinderen’ kiezen in hun eigen woonplaats
die kerk/geloofsgemeenschap, waar ze zich bij thuis voelen. Kinderen die elders studeren, krijgen
onkerkelijke partners. Weer anderen, die wel belijdenis hebben gedaan of hun kinderen hebben
laten dopen, verwachtten een dienst, waarin ze een grote eigen inbreng verlangen. Wekelijks naar de
kerk gaan doet vrijwel niemand. Bijzondere bijeenkomsten met een vrolijk, evangelicaal koor, trekt
jongeren wel. Een jonger kind op school wordt gevraagd, of het gelovig is; het lijkt zich al heel jong
zich daarvoor te moeten verantwoorden. Het is maar de vraag, of ouders met jongere kinderen bij de
PG Nijbroek blijven, als zij en hun kinderen de enigen zijn.
De betrokkenheid van ouders bij de kerk. Ouders gaan/gingen vanzelfsprekend naar de kerk en zij
namen de kinderen ‘natuurlijk’ gewoon mee. Het kerkelijk leven hoort/hoorde voor hen bij het
alledaagse leven. Één iemand vertelde, hoe hij twee keer mee moest en ook naar de zondagsschool
moest. Tijdens de dienst was de aandacht lang niet altijd op de dienst gericht! Toch zit de gewoonte
om (af en toe) naar de kerk te gaan. Als gesproken wordt over drie generaties – grootouderskinderen-kleinkinderen – dan wordt de verandering in het kerkelijk leven sterk duidelijk. Van dwang
of angst of gewoonte is in de derde generatie geen sprake meer. Mochten zij al kerkelijk betrokken
raken, dan zullen zij dat op heel eigen wijze doen. De omgeving, waarin zij overigens leven op school
en elders, is ook veranderd: alle vanzelfsprekendheid in geloof en kerkelijkheid lijkt grotendeels
verdwenen. Het komt aan op de persoon zelf.
Vele van deze genoemde veranderingen hebben vooral ook te maken met de veranderingen in tijd
en cultuur: het individualisme, de eigen keuzes, het zoeken naar de eigen betrokkenheid en naar het
eigen beleven van geloof, de autonome wijze van leven, de afstanden die geen rol meer spelen, de
invloed van de (sociale) media. Een belangrijke verandering is, dat de persoonlijke banden
belangrijker zijn geworden.

EEN LASTIGE SPAGAAT
Kerk voor en in het dorp? Of: een herkenbare geloofsgemeenschap met een eigen profiel voor
mensen in het dorp en van elders? De kerkenraad en de predikant verkeren zo in een spagaat en in
een overgangstijd. In zo’n periode kunnen zij het maar slecht goed doen. Volledig kiezen voor de kerk
van, voor en in het dorp lijkt niet meer te kunnen gezien de ontwikkelingen. Daarvoor kiezen
betekent teleurstelling, verongelijktheid, frustratie, als blijkt dat dat niet meer gaat. Kiezen voor een
geloofsgemeenschap met een duidelijk profiel kan eigenlijk alleen in regionaal verband. De vraag is
ook, of er in elk dorp wel een kerk blijft? Als men zich meer richt op de regio, dan werkt men mee
aan de lossere band van de kerk in het dorp. Nog weer een andere vraag is, welk profiel in Nijbroek
dan gekozen moet worden? Vertrouwen in God, die zorgt voor de toekomst van Zijn kerk, zoals
iemand zei.
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1.

SPEERPUNTEN VAN HET BELEID

De kerk gaat zich meer profileren op een bepaalde grondslag en daarbij zal de kerk steeds
meer een regio functie vervullen. Samenwerking met buurgemeenten is onontbeerlijk en
daarom zal het contact met de buurgemeente Terwolde – De Vecht worden voortgezet en
bij voorkeur worden uitgebreid met andere buurgemeentes als Welsum en de
Wilhelminakerk. De komende twee jaar zal de consistorie extra aandacht besteden aan de
gezinnen met kinderen, omdat zij de toekomst van de kerkgemeente bepalen en vorm
moeten geven. Dat willen we doen door huisbezoeken en speciale thema-avonden te
organiseren. De kerkdienst is nog steeds het middelpunt waar de kerkgemeenschap
samenkomt. De kerkenraad zal iedere zondagmorgen de gemeente bijeenroepen voor een
eredienst. Hierbij hopen we ook na 2015 geleid te zullen worden door een predikant voor
50% van een predikantsplaats.
Onze verzorgingsstaat komt steeds meer onder druk te staan. De signalen dat grote groepen
mensen hiervan de dupe dreigen te worden bereiken ons in steeds sterkere mate. De kerk
kan en mag hiervoor de ogen niet sluiten. De kerkenraad wil, samen met andere kerken en
organisaties, aandacht schenken aan het armoedevraagstuk. Daarnaast acht de kerkenraad
het een van de kerntaken de gemeente diaconaal bewust te maken. Wij achten het daarom
onze taak om ons in te zetten, samen met anderen binnen en buiten de kerk, in Nederland
en daarbuiten voor het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De kerkenraad zal zich inzetten om de gemeente financieel gezond te houden, zonder
daarbij concessies te hoeven doen aan het pastorale werk binnen de gemeente en het
onderhoud van het kerkgebouw Er is een contract met monumentenwacht voor een
jaarlijkse inspectie van het kerkgebouw. De kerkenraad heeft besloten om de pastorie in
principe te verkopen en alleen als er een duurzame oplossing is gevonden voor het gebruik
van de pastorie deze zal worden aangehouden. De kerkenraad heeft een commissie
ingesteld om hier onderzoek naar te zullen doen.
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2.

CONSISTORIE IN HET BELEIDSPLAN

“De kerk die verbindt”

2.1. KADER
Nijbroek is een gemeente in een kleine gemeenschap, met ca. 360 leden waarvan 150
belijdende leden. De gemiddelde leeftijd is 52 en 5% van de gemeenteleden is jonger dan 20
jaar, terwijl 5% van de leden ouder is dan 85 jaar. Het aantal leden loopt terug waarbij
Nijbroek met de landelijke demografische ontwikkeling te maken heeft dat jongeren
verhuizen naar de stad en het platteland vergrijsd. Nijbroeker jongeren die het dorp verlaten
omdat ze geen woonruimte kunnen vinden vestigen zich veelal in de buurtgemeente als Epe,
Twello en Terwolde en laten zich dan overschrijven naar de kerkelijke gemeente van
Nijbroek. Dit onderstreept de betrokkenheid en de binding met de kerk in Nijbroek.
Gemeenteleden, en in het bijzonder de jongeren, zijn steeds minder geneigd naar de kerk te
komen, steeds meer vindt de kerkgang plaats tijdens bijzondere momenten als Kerstavond,
dankdag en biddag (!). Het aantal bezoekers tijdens regulieren diensten is de laatste jaren
gedaald van ca. 100 naar 40 á 50 per dienst, het merendeel van de bezoekers bestaat uit de
generatie van voor 1970. Dit geeft een bijzonder beeld dat enerzijds de huidige generatie
onder de 50 niet meer frequent de kerk bezoekt, maar wel bewust bij de gemeente wil
blijven behoren. Tijdens gezinsdiensten (4 maal per jaar) en jeugddiensten (8 maal per jaar)
ligt het bezoekersaantal traditioneel hoger, maar ook hier is een teruggang zichtbaar. In de
afgelopen jaren (beleidsplan 2010-2014) is aan de westkant van Nijbroek nieuwbouw gereed
gekomen, maar dit heeft voor de kerk geen nieuwkomers opgeleverd.
Gelovigen zijn steeds meer opzoek naar de kerk die bij hen past en zijn minder gebonden
aan de kerk in hun wijk. De kerk kan bij deze beweging zich aansluiten door zich meer te
profileren op een bepaalde grondslag en minder tot doelstelling te hebben om meerdere
doelgroepen binnen de eigen gemeente te dienen (pluriformiteit). De kerk zal steeds meer
een regio functie vervullen, waarbij de gemeentegrenzen niet meer worden bepaald door
geografische ligging, maar meer door gezindte. Hierbij is samenwerking met buurgemeenten
onontbeerlijk.

2.2. DOELSTELLING
De gemeente van Nijbroek wil een verbindende gemeente zijn en openstaan voor iedereen
ongeacht de regelmaat van kerkbezoek. De consistorie (de vergadering van predikant en
ouderlingen) stelt zich tot doel deze gemeenteleden meer te betrekken bij het geloofsleven
door zich meer op deze groep te richten zonder hen de kerkgang op te dringen. Alleen
geloven, op jouw manier is makkelijker, maar samen kom je verder en dieper.
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2.3. VORMING EN TOERUSTING
De hierboven beschreven doelstelling vergt een grote inspanning in de vorming en
toerusting van de gemeente. Wanneer de gemeenteleden niet meer naar de kerk komen,
komt de kerk naar haar toe. De consistorie wil specifiek huisbezoeken afleggen bij gezinnen,
die we zien als de broedkamer van de gemeente in 2020. Daarnaast heeft de consistorie de
ambitie om kleinschalige thema-avonden te organiseren, en wil de groep die niet regelmatig
de kerk bezoekt uitdagen met ideeën over hoe het Christelijk geloof vorm te geven in de zijn
en haar geloofsgemeenschap.
Voor de jongeren en de jeugd is een speciaal programma die begint bij de zondagsschool (5
– 12 jaar) en dan via de jeugdclub (12 – 16 jaar) naar keek op de preek (16 > jaar). Met de
jongeren proberen we in gesprek te blijven en daarvoor handhaven we het ambt van
jeugdouderling.

2.4. KERKDIENST
De wekelijkse kerkdienst, met de prediking, blijft het anker van de gemeente. De prediking
heeft ten doel, de Bijbel en de belijdenis dichtbij het leven van de mensen te brengen. We
blijven hierbij uitgaan van het open en confessionele karakter van de gemeente: het
uitgangspunt blijft de Bijbel en de belijdenis (zoals verwoord in de 12 artikelen van het
geloof). Met “open” bedoelen dat we uitnodigend willen zijn voor de hele gemeenschap en
gastvrij willen zijn voor hen met nieuwe ideeën. Traditioneel bieden de jeugddiensten de
mogelijkheid om te komen met andere vormen van liturgie met zingen uit evangelische
bundels en het brengen van het woord op andere wijzen dan de traditionele prediking. Ook
bij gezinsdiensten is het brengen van het Evangelie op een toegankelijke manier speerpunt,
waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de kinderen onder de 12 jaar. Naast “open” en
“confessioneel” willen we ook evangelische accenten aanbrengen tijdens deze bijzondere
diensten. De consistorie laat zich voor dit werk ondersteunen door de commissie jeugdwerk,
de jeugddienstcommissie en de zondagsschoolcommissie. Verder stimuleren we initiatieven
vanuit de gemeente zoals de viering op kerstavond voor jong en oud.

2.5. CATECHESE
Catechese is een manier om jongeren te betrekken bij het geloof en heeft als doel de
jongeren bewust te maken wat het Evangelie voor hun leven betekent. Hiervoor wordt
gezocht naar werkvormen en onderwerpen die voor de jongeren aanspreekbaar zijn. Om de
betrokkenheid van de jongeren te vergroten willen wij hen uitdagen een kerkdienst voor te
bereiden, zodat zij er bewust van worden dat de kerkdienst ook voor hen bedoeld is en zo de
verbinding tot stand te brengen. De catechisatie is bedoeld voor jongeren op de middelbare
school (12 -18 jaar) en wordt gegeven in twee groepen: 12 – 15 jaar en 16 - 18 jaar. Een
derde groep vormt de belijdeniscatechisanten (18>jaar). Via belijdeniscatechese hopen we,
dat er nieuwe belijdende leden aan de gemeente worden verbonden.

2.6. PASTORAAT
De predikant richt zich op het crisispastoraat in de bredere zin van het woord; samen met de
ouderlingen verricht hij ook het reguliere huisbezoek. We doen dit laatste in het besef, dat
er een vloeiende grens is tussen een pastoraal huisbezoek en een diaconaal huisbezoek. Het
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huisbezoek vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de predikant en de ouderling. Het
accent van het regulier huisbezoek komt te liggen bij de gezinnen in de gemeente, waarbij
de aandacht aan de ouderen niet verslapt. Dit is een ambitie die we hopen te mogen
verwezenlijken in een voltallige bezetting van de consistorie en zullen hierbij gemeenteleden
stimuleren hun broeders en zusters elkaar ook bezoeken. De consistorie coördineert de
bezoeken die gemeenteleden afleggen bij broeders en zusters die 80 jaar en ouder zijn
geworden.

2.7. MISSIONAIR WERK
Missionair werk is verweven met alle bovenstaande activiteiten en geen “activiteit in zich”,
maar uit zich in het open karakter van de confessionele gemeente die we streven te zijn.
Missionair zijn als gemeente betekent ook de verbinding leggen met de maatschappij waarin
we leven. We streven ernaar, alle kerkdiensten (maar sommige kerkdiensten in het bijzonder
zoals jeugddiensten en gezinsdiensten) aantrekkelijk te maken voor rand- en
buitenkerkelijken, om hen in het (groot)huisbezoek te betrekken en hen uit te nodigen voor
groepsactiviteiten, zonder hierbij afbreuk te doen aan de waarden en normen waarvoor we
staan. De consistorie laat zich bijstaan door een ZWO- commissie die door haar sterk
diaconale inslag onder regie van de diaconie valt. In 2010 is de commissie Mission Amicitia
opgericht met als doel de kerk van Nijbroek open te stellen voor een nieuwe vorm van
samenkomst midden in de samenleving. Deze bijeenkomst in de tent van Dikke Mik heeft
een sterk missionaire doelstelling. Mission Amicitia is geen eenmalig evenement geweest en
de consistorie streeft ernaar de commissie actief te houden met als doelstelling als
missionaire gemeente naar buiten te treden.

2.8. SAMENWERKING MET DE BUURTGEMEENTES
In de afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd met de buurtgemeenten Terwolde – De
Vecht, Beemte Broekland (Wilhelminakerk) en de hervormde gemeente van Welsum. Met
de Protestantse gemeente te Terwolde – De Vecht heeft dit geleid to enkele concrete acties
op het gebied van jeugdwerk. In Nijbroek willen we de komende jaren met de
buurtgemeenten in gesprek blijven met in achtneming dat samenwerking niet hoeft te
leiden tot het samendoen van activiteiten, maar vooral gericht zal zijn op versterking van
elkaars werk.
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3.

DE DIACONIE IN HET BELEIDSPLAN

3.1.VISIE OP HET DIACONAAT
Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de gemeente van Jezus Christus. Het woord
diaconaat is afgeleid van het Griekse woord “diaconein” dat dienen betekend. Het diaconaat
vindt zijn oorsprong in het Nieuwe Testament. In Handelingen 6: 1-7 worden de eerste
diakenen aangesteld. Deze diakenen krijgen als taak toe te zien op de gelijke verdeling van
het voedsel aan alle leden van de gemeente. Ook in het oude testament komen we het
diaconaat al tegen, zij het dan niet in de betekenis van het woord diaconaat, maar meer als
omkijken naar en zorgen voor weduwen, wezen en armen, plus het partij kiezen voor de
onderdrukten. Dit komt vooral tot uitdrukking in de wetgeving van Israel, Exodus 23:6, Deut.
16:9, Deut 24:17-22 en Deut. 27:19. Diaconaat is een opdracht voor heel de Gemeente.
Vanuit de betrokkenheid met de medemens, ver weg en dichtbij, heeft elk gemeentelid, de
kerkenraad en in het bijzonder de diaconie, de opdracht om aan diaconaat gestalte te geven.
Kernwoorden hierbij zijn: luisteren en zien, vieren, delen en ruimte scheppen. Op deze wijze
kunnen wij inhoud geven aan onze diaconale opdracht.

3.2. INVENTARISATIE VAN DE HUIDIGE ACTIVITEITEN
3.2.1. Het ambt in Kerk en Eredienst
De diaconie acht het een van haar kerntaken de gemeente diaconaal bewust te maken.
Immers, de geloofwaardigheid van ons als kerkelijke gemeente hangt mede af van de wijze
waarop wij aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving. In de eredienst
ontmoeten we elkaar en worden bemoedigd. Als diaconie vinden wij het waardevol een
zichtbare inbreng in en rond de eredienst te hebben. Aandachtspunten hierbij zijn:
 Inzameling der gaven.
 Heilig Avondmaal.
 Voorbeden.
Inzameling der gaven:
Tijdens elke kerkdienst wordt in de eerste plaats gecollecteerd voor het werk van de
diaconie. Uitgangspunt voor de bestemming van de diaconale collecten vormt gerechtigheid
en opkomen voor armen. Jaarlijks wordt hiervoor een collecterooster opgesteld. Landelijke
collecten worden in het algemeen gevolgd, terwijl de advieslijst van de P.D.C. Gelderland
voor de resterende collecten als leidraad wordt gebruikt. Ook kunnen collecten worden
gehouden voor doelen waar onze kerkelijke gemeente nauw bij betrokken is. In speciale
gevallen kan, in overleg met de kerkenraad, een extra diaconale collecte worden gehouden
of van de jaarplanning worden afgeweken. Soms kan het wenselijk zijn dat in de dienst, of in
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het kerkblad een toelichting wordt gegeven op de bestemming van de collecte.
Grondgedachte is delen
Heilig Avondmaal:
Minimaal 4 x per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De rol van de diakenen is, volgens de
kerkorde, het gereedmaken van de tafel. In de Avondmaalsviering wordt de gemeente door de
voorganger aan tafel genodigd en delen de diakenen brood en wijn/druivensap. De viering van het
Heilig Avondmaal kan ook bij oudere of zieke gemeenteleden thuis gevierd worden. Grondgedachte
is vieren
Voorbeden:
In de voorbeden dient aandacht te zijn voor de noden in de wereld, dichtbij en ver weg. De diaconie
voelt zich hierin mede verantwoordelijk en acht een actieve inbreng, zeker wanneer het gaat om een
bijzondere diaconale dienst zoals bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal, zinvol. Grondgedachte is
Luisteren en zien, ruimte scheppen.

3.2.2. Ouderenzorg (plaatselijk)
In onze maatschappij vormen ouderen een kwetsbare groep. Naast aspecten van teruglopende
gezondheid, verlies van sociale contacten en gebrek aan een zinvolle levensinvulling vormt ook de
toenemende armoede een steeds groter probleem. Hierbij is de kwaliteit van het leven zelf in het
geding. De diaconie ziet het daarom als haar taak om, vooral op plaatselijk niveau, aandacht te
schenken aan de groeiende groep ouderen. Activiteiten op het gebied van ouderenbeleid zijn:
Bezoek aan ouderen:
Vrijwilligers van een bezoekersgroep zoeken in samenwerking met de diakenen contact met ouderen
en eenzamen. Eventuele relevante zaken die bij zo’n bezoek aan de orde komen dienen te worden
doorgegeven aan de diaconie of de predikant. Eenmaal per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats
tussen de bezoekersgroep en de diaconie.
Kerstgroet:
Ieder jaar rond het Kerstfeest bezorgen we bij ouderen, zieken en verstandelijk gehandicapten een
kleine attentie.
Bijdrage aan vakanties:
Sommige gemeenteleden kunnen onmogelijk zonder verzorging van anderen op vakantie.
Er kan gewezen worden op de mogelijkheid die organisaties als bijvoorbeeld de I.S.D.V.
(Interkerkelijke Stichting Diaconale Vakanties) en De Zonnebloem bieden. Aanvragen voor financiële
bijdragen zullen individueel en zorgvuldig worden bekeken.
Ondersteunende activiteiten:
Medewerking verlenen bij de Kerstviering voor ouderen in samenwerking met de Vrouwenvereniging
“Samenwerking” en de ouderlingen in het Dorpshuis. Medewerking verlenen bij de Paasviering voor
ouderen. Het zo nodig organiseren van vervoer naar en van de kerk. (kerktaxi)

3.2.3. Jeugdwerk
Aandacht voor de jongeren en hun positie binnen gemeente en samenleving behoort ook tot de taak
van de diaconie. Het jeugdwerk in onze gemeente wordt gecoördineerd door een jeugdouderling. De
diaconie acht het van groot belang dat jongeren in aanraking komen met uiteenlopende diaconale
aspecten binnen onze gemeente. Er kan financiële steun geboden worden voor kerkelijke activiteiten
voor de jeugd.
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3.3. PLAATSELIJK DIACONAAL WERK
Onze verzorgingsstaat komt steeds meer onder druk te staan. De signalen dat grote groepen mensen
hiervan de dupe dreigen te worden bereiken ons in steeds sterkere mate. De kerk kan en mag
hiervoor de ogen niet sluiten. De diaconie wil, samen met andere kerken en organisaties, aandacht
schenken aan het armoedevraagstuk. Het verwijzen, en in contact brengen van mensen die in de
problemen zijn gekomen, met de instanties waarop een beroep gedaan kan worden behoort tot de
taak van de diaconie. Het steunen van plaatselijke organisaties die zich actief inzetten voor de
zwakkeren in de samenleving, en organisaties die streven naar gerechtigheid.

3.4. LANDELIJK EN WERELDWIJD DIACONAAT
De diaconale opdracht beperkt zich niet tot de grenzen van de eigen gemeente. Opkomen voor
gerechtigheid, barmhartigheid en bevrijding vraagt ons om over onze grenzen heen te kijken, een
wereldwijde opdracht. Wij achten het daarom onze taak om ons in te zetten, samen met anderen
binnen en buiten de kerk, in Nederland en daarbuiten voor het werk van:
 Zending: De opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en
zichtbaar te maken voor alle mensen.
 Werelddiaconaat: Een kerkelijk antwoord geven op de nood in de wereld.
 Ontwikkelingssamenwerking: Het opsporen van, het wijzen op en het aanpakken van de
oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.

3.5. ORGANISATIE EN FINANCIEELBELEID
Om bovengenoemde taken en voorgenomen beleid op een verantwoorde wijze binnen de
gemeente uit te voeren heeft de diaconie een organisatievorm met de daaraan verbonden afspraken
en procedures. In dit beleidsplan willen wij hieraan in het kort aandacht schenken. De diaconie
bestaat in beginsel uit 3 personen, waarvan ieder, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het totale diaconale werkterrein, één of meer specifieke aandachtsvelden heeft.
Voorzitter: Vertegenwoordiger in het moderamen, leiding vergaderingen en diverse
vertegenwoordigingen binnen en buiten de kerk.
Secretaris: Notulen, post en archief en contacten naar de classisvergadering. Het regelen van de
kerktaxi (waar bijna iedere zondag gebruik van wordt gemaakt).
Penningmeester: De financiële administratie en het doen van alle betalingen en overmaking van
giften in overleg met de Voorzitter en de Secretaris. Voor bedragen groter dan € 500,-- is de
goedkeuring van de Voorzitter en/of de Secretaris nodig. En bij internetbankieren mag de betaling
niet door één iemand uitgevoerd worden, maar moet een tweede persoon door middel van 2de
handtekening toestemming geven. Het maken van een jaarlijkse begroting, en na ieder kalenderjaar
de financiële administratie aanbieden aan een financieel deskundige die hiervan een jaarrekening
opgesteld, die dan door de kerkenraad moet worden goedgekeurd.
Overige taken: De overige taken zoals het beheren van de grond- en pachtzaken worden in overleg
uitgevoerd met de KKG.
ANBI status: De Diaconie voldoet aan deze status (Algemeen nut beogende instelling)

3.6. BELEIDSVOORNEMENS
Ondersteuning van projecten dichter om ons heen.
Het uitbreiden van bezoekwerk aan ouderen binnen onze gemeente.
Het vinden van wegen die ons kunnen helpen bij het opsporen van mensen die hulp nodig hebben
financieel of emotioneel (bv hulp bij ziekte).
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4.

DE KERKVOOGDIJ IN HET BELEIDSPLAN

4.1. DOELSTELLING
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de stoffelijke aangelegenheden van de
gemeente voor zover niet van diaconale aard.

4.2. ORGANISATIE EN FINANCIEELBELEID
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden:
1. voorzitter
beheerder van gebouwen en vrijwilligers
2. secretaris
beheerder van gronden en begraafplaats
3. penningmeester
beheerder van de financiën
De werkzaamheden bestaan uit:
- in stand houden en onderhoud van het kerkgebouw
- in stand houden en onderhoud van de pastorie
- in stand houden en onderhoud van het orgel
- uitbetaling traktement dominee
- uitvoeren bezoldiging organisten
beheer van de gronden ( uitbesteed aan KKG )
- Innen van pachtgelden
- beheer en onderhoud begraafplaats,
- grasmaaien begraafplaats en kerk via onderhoudscontract Visschedijk Hoveniers Hengelo
- continuïteit vrijwilligers
- bijhouden ledenadministratie en innen incasso’s
- terugloop inkomsten bewaken en voorkomen
- een zo hoog mogelijk rendement uit kerkelijke gelden c.q. fondsen behalen
- de financiële administratie wordt door de penningmeester met behulp van een vrijwilliger
gedaan
- inzamelen van gelden:
o collectes tijdens de kerkdiensten
o extra collectes voor dankdag
o jaarlijks de actie kerkbalans
o verjaardagsfonds
o ophalen oud papier

4.3. BELEIDSVOORNEMENS
Er is een contract met monumentenwacht voor een jaarlijkse inspectie van het kerkgebouw. Naar
aanleiding van het laatste rapport zijn de voornemens: herstellen dakgoten kerk in 2015. Deze
voornemens worden ten laste van het interieurfonds gebracht. Het Schilderwerk van de pastorie is
in 2005 binnen gebeurd en buiten in 2007. Renovatie of verkoop pastorie in 2015; dit wordt begeleid
door een commissie bestaande uit de kerkvoogdij en enkele gemeenteleden. De geluidsinstallatie is
in 2008 aangepast. De kosten kwamen ten laste van het interieurfonds. Het orgel wordt jaarlijks
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onderhouden door de firma Reil uit Heerde. Het onderhoud is in 2014 gebeurd. In 2015 wordt het
trompetgedeelte gerestaureerd. De ledenadministratie gebeurt in eigen beheer. Zij wordt door Aart
Stenfert verzorgd. De vrijwilligers krijgen ieder jaar een blijk van waardering om hun betrokkenheid
te continueren. Het
beheer van gronden is uitbesteed aan de KKG. Op dit moment zijn alle
gronden in pacht en erfpacht uitgegeven. Het streven is om dit te continueren. We willen
meewerken aan ruiling van gronden als dit voor de (erf)pachter een duidelijke verbetering voor zijn
verkaveling is en het voor de kerk geen nadelige gevolgen heeft voor nu en in de toekomst. Als er
gronden vrijkomen, komen die in eerste instantie beschikbaar voor leden. De begraafplaats heeft
een groot onderhoud gehad ( 2006 en 2007). In 2007/2008 is de beplanting verder aangepast. Het
onderhoud gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Financieel is het budgetair neutraal. Extra
aandacht ie er nodig voor eventuele restauratie van het lijkenhuisje en aanschaf verrijdbare
lijkwagen. De collectes die nu gehouden worden blijven als zodanig bestaan. Het kosterswerk wordt
door vrijwilligers gedaan. Voor het schoonhouden van de kerk zorgen vrijwilligers onder leiding van
de kosters. Het ophalen van oud papier gebeurt door vrijwilligers.
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