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I Basis van ons gemeente-zijn
Uitgangspunt
De protestantse gemeente te Nijbroek, van oudsher een hervormde confessionele gemeente, is deel
van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen ons geloof in de praktijk brengen door
- contact te zoeken met God in eredienst en persoonlijk geloof. Hij heeft zich aan de wereld laten
kennen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is onze Heer en de Verlosser van de wereld.
- in de kring van de gemeente betrokken te zijn bij elkaar.
- de samenleving te dienen, zelfs wereldwijd, maar in het bijzonder in ons eigen dorp.
Geleid door Schrift en Geest
De Bijbel is bron voor de inhoud van ons geloof. De eeuwige boodschap die daarin staat, moeten wij
telkens opnieuw vertalen naar onze moderne leefwereld en toepassen op onze eigen situatie. Wij
kunnen dit doen met het vertrouwen en het gebed dat de Heilige Geest ons daarbij zal leiden.
Aanvaarding
Al zijn de leden van onze gemeente verschillend in leeftijd, afkomst, opleiding, karakter en
geloofsbeleving, toch zijn wij één doordat God ons benoemd heeft tot broeders en zusters. Wij zijn
kinderen van één Vader. Dat wij zo bij elkaar horen, hangt dus niet af van onze keuzes. Het is Gods
keuze, Hij geeft de genade dat wij ieder op zich, maar ook samen bij Hem welkom zijn.
Omdat God ons bij elkaar heeft gebracht, gaan wij ontspannen om met onze onderlinge
verscheidenheid. Ieder moet zich bij ons thuis kunnen voelen en zich als mens aanvaard weten.
Aanvaarden is meer dan gedogen. Met oprechte belangstelling willen wij meeleven met ieder die
God ons in de gemeente schonk.
Navolging
Jezus is niet alleen onze Verlosser, maar ook ons voorbeeld, dat wij navolgen. Concreet betekent dat:
- mensen troosten
- gebroken verhoudingen herstellen
- het zwakke beschermen
- in materiële nood helpen
- gerechtigheid bevorderen
- vrede stichten
- vergeving van zonden aanzeggen
- ieder mens aanvaarden
- de goede boodschap doorgeven,
- oproepen tot geloof en vertrouwen in God voor het heden en de eeuwigheid
Meedoen
In de Schrift lezen wij dat de bijdrage van mensen aan Gods gemeenschap verschillend mag zijn. Er is
verschil in gaven en talenten, er is verschil tussen de kring van leerlingen die door Jezus werden
opgeleid en de velen (de “schare”) die bij Hem om hulp kwamen. Daarom zal de gemeente haar
leden met wijsheid uitnodigen om betrokken te zijn bij geloof en kerk, op een manier die past bij
ieder afzonderlijk. Zodat niemand wordt overgeslagen en niemand wordt overvraagd.
Verhouding kerk en wereld
De gemeente is enerzijds een veilige plek om te schuilen, om op adem te komen, om met elkaar mee
te leven, om over God en de Bijbel te praten, kortom: om het geloof te vieren en te leren.
Anderzijds staat de gemeente in de wereld. Dit betekent dat de gemeente een open oog en een open
oor heeft voor wat er in die wereld gebeurt en deze wil dienen.
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II. Speerpunten van het beleid
Onze gemeente krimpt, zowel in aantal, als in meelevendheid van jongere generaties.
Enerzijds zal samenwerking met buurgemeenten onontbeerlijk worden om bepaalde aspecten van
kerk-zijn via regionale activiteiten te kunnen blijven realiseren. Gedacht kan worden aan de
protestantse gemeentes van Terwolde-de Vecht, Vaasen en Welsum. Nijbroek hecht daarbij aan het
stellen van concrete doelen en het bereiken van concrete resultaten.
Anderzijds is de kerkdienst in onze eeuwenoude dorpskerk aan het Dorpsplein nog steeds het
middelpunt van ons kerkelijk leven. Uitgangspunt is dat daar elke zondagmorgen de gemeente
bijeengeroepen wordt voor een eredienst. In het gesprek over samenwerking met andere
gemeenten is dit punt onopgeefbaar. Ook hechten wij aan de eigen predikantsplaats van 50%. Dit is
meer dan de landelijke richtlijnen passend vinden bij het ledental van onze gemeente, maar
aangezien er financieel geen beletsel is, achten wij dit volume voor het functioneren van onze
gemeente van groot belang.
Gesteld voor de keuze of onze gemeente zich meer zou moeten profileren op een bepaalde
grondslag als kerkelijke “richting”, of dat zij zich breed en laagdrempelig opstelt als dorpskerk voor
iedere dorpeling, kiest de gemeente Nijbroek beslist voor het laatste. Dat betekent dat er ook in de
keuze van gastvoorgangers en liturgische vormen een behoorlijke ruimte aanwezig is. Al blijft de
verwantschap van de gemeente met de confessionele richting. Dit blijkt ook uit de keuze om het
avondmaal te vieren met de belijdende leden, al zijn gasten uit andere gemeentes of kerken die daar
gerechtigd zijn tot deelname aan de Tafel van de Heer, van harte welkom. Na een zorgvuldige
voorlichting en bezinning in de gemeente in het jaar 2019 zal de kerkenraad in de lente van 2020 op
de gemeentevergadering melden dat zij in de plaatselijke regeling op zal nemen dat ook andere
relaties dan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw in onze gemeente gezegend kunnen
worden.
De consistorie zal aandacht moeten blijven besteden aan de gezinnen met kinderen, omdat het onze
taak is de blijde boodschap door te geven aan volgende generaties en zij de toekomst van de
kerkgemeente zijn. Dat willen we niet alleen doen via het huisbezoek, maar ook door
kindernevendienst te blijven aanbieden, elke maand een laagdrempelige ontmoetingsdienst te
organiseren (waarvan twee in de avond) en door speciale thema-avonden te beleggen voor jongvolwassenen.
Onze verzorgingsstaat komt steeds meer onder druk te staan, en wereldwijd is er veel nood. Als
dorpskerk voelen wij ons betrokken bij het wel en wee van al onze dorpsbewoners, en willen, als
daar reden toe is, naar hen omzien, zowel materieel als in aandacht. De kerkenraad wil, samen met
andere kerken en organisaties, aandacht schenken aan noden van mensen, dichtbij en veraf. Daarom
acht de kerkenraad het ook een van de kerntaken de gemeente diaconaal bewust te maken. In de
eredienst wordt diaconaal in de regel voor een “goed doel” gecollecteerd in plaats van voor
plaatselijk diaconaal werk. De diaconie heeft daartoe voldoende andere inkomsten.
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
kerkgebouw en pastorie. Aangezien de financiële basis van de gemeente gezond is, worden op dit
vlak geen problemen verwacht.
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III. Opbouw van de gemeente, coördinatie door ouderlingen
3.1 Kader
Nijbroek is een gemeente in een kleine gemeenschap, met 318 geregistreerde leden waarvan 139
belijdende leden. De gemiddelde leeftijd is 50 en 9% van de gemeenteleden is jonger dan 20 jaar,
terwijl 3% van de leden ouder is dan 85 jaar.
Het aantal leden loopt terug waarbij Nijbroek met de landelijke ontwikkeling te maken heeft dat het
platteland vergrijst. Nijbroeker jongeren die het dorp verlaten omdat ze geen woonruimte in het
dorp kunnen vinden vestigen zich meestal in een buurgemeente als Epe, Twello en Terwolde, maar
laten zich met regelmaat teruginschrijven bij onze kerkelijke gemeente. Dit onderstreept de
betrokkenheid en de binding met dorp en kerk van Nijbroek. Gemeenteleden, en in het bijzonder de
jongeren, zijn steeds minder geneigd naar de kerk te komen, steeds meer vindt kerkgang plaats
tijdens bijzondere momenten als de christelijke feestdagen, dankdag en biddag en de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Het aantal bezoekers tijdens reguliere 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 het bijzondere 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 de
maandelijkse ontmoetingsdienst ligt het bezoekersaantal wat hoger.
Een deel van de “rechterflank” van het protestantisme op het grondgebied van Nijbroek, die van
oudsher tot onze dorpskerk zou hebben behoord, heeft zijn onderdak elders gezocht en gevonden.
Zij kerken bij gemeentes in de omgeving als de Gereformeerde Gemeente in De Vecht, de hervormde
gemeente Oene of de Hersteld Hervormde Gemeente te Emst. Anderzijds heeft onze gemeente ook
een aantal leden die buiten Nijbroek wonen, maar bij ons kerken, omdat zij zich bij de ligging van
onze gemeente meer thuis voelen. Het is een gegeven, geen kerkenraadsbeleid.
3.2. Doelstelling
De gemeente van Nijbroek wil een verbindende gemeente zijn en openstaan voor iedereen ongeacht
de regelmaat van kerkbezoek. Hiertoe worden niet alleen activiteiten aangeboden, maar ook de
leden bezocht. De consistorie (de vergadering van predikant en pastorale ouderlingen) stelt zich tot
doel ook niet kerkgaande gemeenteleden meer te betrekken bij het geloofsleven door zich ook op
deze groep te richten zonder hen de kerkgang op te dringen. Alleen geloven, op individuele manier,
lijkt makkelijker, maar samen kom je verder en dieper.
3.3 Vorming en toerusting
Jaarlijks wordt er aan de leden een groothuisbezoek aangeboden, waarbij het thema uitnodigt tot
onderlinge uitwisseling van lief, leed en geloof. Daarnaast is er de lente-gemeenteavond waar naast
de jaarstukken een presentatie wordt gegeven over een aspect van het wereldwijde leven en werk
van de kerk. Indien gewenst kunnen er meer gemeente-avonden en kleinschalige avonden voor
doelgroepen worden gehouden. Voor de jong-volwassenen is er het plan om vanaf 2019-2020 één of
twee keer per jaar een avond te beleggen. Tijdens het winterseizoen is er eens in de 5 weken een
bijbelstudie-avond, o.l.v. de predikant, waar een 12-tal mensen gebruik van maken.
Wanneer de gemeenteleden niet meer naar de kerkdiensten of kerkelijke activiteiten komen, komt
de kerk naar hen toe. De consistorie wil een actiepunt maken van het bezoeken van niet-kerkgaande
leden, naast de gewone cyclus van huisbezoeken. Voor de jongeren en de jeugd is het programma
kindernevendienst (5 – 12 jaar), catechese (vanaf eerste klas middelbare school) en jeugdclub (12 –
16 jaar). Voorts wordt door middel van het kerkblad maandelijks het overgrote deel van de
achterban bereikt met gemeentenieuws, waarin ook door middel van een openingsgebed en de
opname van een in Nijbroek gehouden preek een geestelijke verdieping wordt aangeboden.
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3.4 Kerkdienst
De wekelijkse kerkdienst, met de prediking, blijft het anker van de gemeente. We blijven hierbij
uitgaan van het open en confessionele karakter van de gemeente: Confessioneel, omdat het
uitgangspunt de Bijbel en de belijdenis (zoals verwoord in de 12 artikelen van het geloof) blijft. De
prediking heeft ten doel de persoon en het werk van Christus en het geloof dichtbij het leven van de
mensen te brengen. Met “open” bedoelen we dat we gastvrij willen zijn voor de hele gemeenschap
en uitnodigend voor het uitproberen en toetsen van nieuwe ideeën. De ontmoetingsdiensten
(voorheen jeugd- en gezinsdiensten) bieden 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. Naast “open” en “confessioneel” willen we ook evangelische accenten
aanbrengen tijdens bijzondere diensten. De consistorie laat zich voor dit werk ondersteunen door de
“voorbereidingscommissie voor een deel van de ontmoetingsdiensten” (voorheen de
jeugddienstcommissie) en de kindernevendienstcommissie. Verder stimuleren we initiatieven vanuit
dorp en gemeente zoals de viering op kerstavond voor jong en oud.
Bij bijzondere diensten en op de eerste zondag van de maand krijgen de kerkgangers de gelegenheid
elkaar in dorpshuis De Arend te ontmoeten na de kerkdienst.
Ook voor mensen die de kerk niet konden bezoeken worden kerkdiensten ter beschikking gesteld. Op
verzoek door het aanleveren van een digitale opname op een memory-stick en voorts via de website
van onze gemeente: http://www.kerknijbroek.nl
3.5. 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. De catechisatie is bedoeld
voor jongeren op de middelbare school (12 -18 jaar) en wordt aangeboden in twee groepen: 12 –
15/16 jaar en 16 - 18 jaar, al is de laatste groep de laatste jaren niet gegeven bij gebrek aan
deelnemers. Indien daar belangstelling voor is wordt er ook belijdeniscatechisatie gegeven (boven de
18 jaar). De catechisatie wordt gegeven door de eigen predikant.
3.6. Pastoraat
De predikant richt zich op het crisispastoraat in de bredere zin van het woord; naast de ouderlingen
verricht hij ook regulier huisbezoek. We doen dit laatste in het besef, dat er een vloeiende grens is
tussen een pastoraal huisbezoek en een diaconaal huisbezoek, gebracht door diakenen.
Gemeenteleden worden gestimuleerd hun broeders en zusters ook onderling te bezoeken. De
consistorie coördineert de bezoeken die gemeenteleden afleggen bij broeders en zusters die 80 jaar
en ouder zijn geworden. Ook de bloemen uit de zondagse kerkdienst, die in de regel gebracht
worden door diakenen, zijn een middel waarbij een pastoraal contact kan ontstaan.
3.7. Missionair werk
Missionair werk is verweven met alle activiteiten van het gemeente-zijn en geen “activiteit op zich”,
maar uit zich in het open karakter van de confessionele gemeente die we streven te zijn. Missionair
zijn betekent ook verbinding leggen met de maatschappij waarin we leven. We streven ernaar, alle
kerkdiensten (maar sommige kerkdiensten in het bijzonder zoals ontmoetingsdiensten) aantrekkelijk
te laten zijn 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
om op alternatieve wijze het geloof present te stellen in de samenleving van ons dorp. Daartoe
wordt eens in de twee jaar in de tent van Dikke Mik op zondagavond een programma aangeboden
dat past bij deze tijd en een sterk missionaire doelstelling heeft.
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3.8. Samenwerking met buurgemeentes
Reeds jaren bestaat er een oecumenische werkgroep die voor de katholieke parochie van De Vecht
en de protestantse gemeentes van Nijbroek en Terwolde-De Vecht kerkdiensten en activiteiten
organiseert. Ook de kerk van Beemte Broekland heeft zich in 2019 hierbij aangesloten. De
ontmoeting van de verschillende geloofsgemeenschappen wordt als zeer waardevol ervaren.
De predikanten van Nijbroek en Terwolde zijn elkaars achtervang. Indien nodig vervangen zij elkaar,
met name in vakantieperiodes.
Rond 2015 zijn er gesprekken gevoerd met de buurtgemeenten Terwolde – De Vecht, Beemte
Broekland (Wilhelminakerk) en de hervormde gemeente van Welsum over samenwerking. Deze
gesprekken zijn gestaakt, omdat het te weinig opleverde. Indien er concrete aanleiding toe is, zullen
wij elkaar echter zeker weten te vinden. Daarbij zal ook de Dorpskerk van Vaassen niet vergeten
moeten worden.

IV. Diaconie
4.1 Inleiding
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 Israël, 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.
4.2. Overzicht van de huidige activiteiten
A. Het ambt in Kerk en Eredienst
De diaconie acht het één 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 we 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.
A1. Inzameling der gaven
Tijdens elke kerkdienst wordt in de eerste plaats gecollecteerd voor het werk van de Diaconie. De
wekelijkse diaconale collecte wordt bestemd voor een goed doel. Uitgangspunt voor de
bestemming van de diaconale collecten vormt gerechtigheid en steun voor mensen in nood.
Jaarlijks wordt hiervoor een collecterooster opgesteld. 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. In de wekelijkse zondagsbrief wordt toelichting
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gegeven op de bestemming van de collecte. Soms kan het wenselijk zijn dat in de dienst, of in
het kerkblad nog een extra toelichting wordt gegeven.
Grondgedachte is delen.
A2. Heilig Avondmaal
Minimaal 4 x per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De rol van de diakenen is, volgens de
kerkorde, het verzorgen van de tafel. De viering van het Heilig Avondmaal kan ook bij oudere
of zieke gemeenteleden thuis gevierd worden.
Grondgedachte is vieren.
A3. 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 zinvol.
Zeker wanneer het gaat om een bijzondere diaconale dienst zoals bijvoorbeeld het Heilig
Avondmaal.
Grondgedachte: Luisteren en zien; ruimte scheppen.
B. 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
leder jaar rond het Kerstfeest bezorgen we bij ouderen, zieken en mensen met een beperking
een kleine attentie.
• 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.
Invulling geven aan dankdag.
Het zo nodig organiseren van vervoer naar en van de kerk.
C. 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
wijkouderling, die de jeugd als één van zijn taken op zich neemt. 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.
D. Overig diaconaal werk plaatselijk
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, en zo nodig in individuele gevallen
materiële steun bieden. 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
8

diaconie. Ook steunt de diaconie plaatselijke organisaties die zich actief inzetten voor de
zwakkeren in de samenleving, en organisaties die streven naar gerechtigheid.
E. 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.
F. Organisatie, taakverdeling en financieel beleid
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 drie personen. Wanneer er een vacature is, kan de diaconie ook
voor één van de drie leden aangevuld worden met een diaconale rentmeester (niet-ambtsdrager).
De Diaconie voldoet aan de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling).
Ieder lid van de diaconie heeft, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale
diaconale werkterrein, één of meer specifieke aandachtsvelden.
• Voorzitter: Geeft leiding aan diaconievergaderingen en diverse vertegenwoordigingen binnen
en buiten de kerk.
• Secretaris: Notulen, post en archief.
• 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. Bij internetbankieren mag de betaling niet door één iemand uitgevoerd worden, maar
moet een tweede persoon door middel van tweede handtekening toestemming geven. De
penningmeester maakt een jaarlijkse begroting, en biedt na ieder kalenderjaar de financiële
administratie aan een financieel deskundige aan, die hiervan een jaarrekening opstelt, die
daarna door de kerkenraad moet worden goedgekeurd. Vanuit de gemeente worden twee
personen aangesteld om een kascontrole uit te voeren.
• Overige taken: vertegenwoordiging in het moderamen (in onderling overleg).
Het beheren van de grond- en pachtzaken wordt in overleg uitgevoerd door de KKG.
G. 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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5. Kerkrentmeesters
5.1. DOELSTELLING
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de stoffelijke aangelegenheden van de
gemeente voor zover niet van diaconale aard.
5.2. ORGANISATIE EN FINANCIEELBELEID
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie of vier leden, waarvan tenminste twee ook
ouderling-kerkrentmeester zijn. Tot de taken van de kerkrentmeesters behoren:
- Het beheer van de gronden en de begraafplaats
- Het beheer van de gebouwen
- Het beheer van de financiën
- Het vrijwilligersbeleid
De werkzaamheden bestaan uit:
In stand houden en onderhoud van het kerkgebouw en terrein
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
Innen van pachtgelden (uitbesteed aan KKG)
Beheer en onderhoud begraafplaats
Bijhouden ledenadministratie
Inkomsten bewaken
Een zo goed mogelijk beheer van de kerkelijke gelden, o.a. door maatschappelijk verantwoord te
beleggen
De financiële administratie van de kerk verzorgen
Inzamelen van gelden, o.a.
collectes tijdens de kerkdiensten
extra collectes voor Dankdag
de actie kerkbalans
verjaardagsfonds
werving en begeleiding van vrijwilligers
5.3. BELEIDSVOORNEMENS
Er is een contract met monumentenwacht voor een jaarlijkse inspectie van het kerkgebouw. De
uitkomsten van de inspectie vormen mede de basis voor het onderhoudsplan.
Het schilderwerk van de binnenmuren aan de zuidkant van de kerk dient de komende jaren
uitgevoerd te worden. Het college zal onderzoeken welk onderhoud nodig is aan de blootgelegde
muurschilderingen in de kerk en of er mogelijkheden zijn voor energiebesparing in het gebouw.
Voor het bomenplan is een aanpassing nodig en ook het hekwerk rondom de kerk dient gerepareerd
en/of vervangen te worden.
Het orgel wordt jaarlijks onderhouden door de firma Reil uit Heerde.
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, dan komen
die in eerste instantie beschikbaar voor leden, met uitzondering van de gronden die in langdurige
(erf)pacht waren uitgegeven, daarbij hebben de (erf)pachters waarvan het contract eindigt een
voorkeursrecht voor het perceel waarvan hun contract de einddatum heeft bereikt, hetgeen inhoudt
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dat hij of zij als eerste persoon gerechtigd is om voor dat perceel voor marktconforme prijzen een
nieuw contract aan te gaan.
De begraafplaats heeft groot onderhoud gehad in 2006/2007. Het onderhoud gebeurt grotendeels
door vrijwilligers. De financiële reserves moeten voldoende blijven om in de toekomst aan
verplichtingen te voldoen. Extra aandacht is er nodig voor eventuele restauratie van het lijkenhuisje.
De ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger.
De vrijwilligers krijgen ieder jaar een blijk van waardering om hun betrokkenheid te continueren.
Het kosterswerk wordt door vrijwilligers gedaan.
Voor het schoonhouden van de kerk zorgen vrijwilligers onder leiding van de kosters.
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