
Onze gemeente 

Om een schets te kunnen 
geven van onze huidige 
gemeente kijken we eerst 
naar wat voor soort gemeente 
wij zijn (profiel) en welke 
dingen wij belangrijk vinden. 
(kernfuncties) Daarna volgt 
een stuk (recente) 
geschiedenis en de 
samenstelling van onze 
kerkelijke gemeente.



Profiel

Onze gemeente hecht 
waarde aan de volgende 
kernfuncties:

❖ Gods Woord

❖ Gemeenschap:
omzien naar elkaar

❖ Dienst aan de wereld



Gods Woord

❖ Samen uit de bijbel lezen en leven 

❖ Woord van God uitgelegd krijgen

❖ Viering is belangrijk. 

❖ Aandacht kerkgebouw



Gemeenschap: 
omzien naar elkaar

❖ Bezoekwerk aan ouderen en zieken

❖ Wekelijkse bloemengroet

❖ Koffiedrinken op de eerste zondag van de maand

❖ Open herberg: maandelijkse ontmoeting

❖ Betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente en activiteiten



Dienst aan de wereld

❖ Onze gemeente wil dienstbaar zijn
aan samenleving : in bijzonder de
meest kwetsbare mensen binnen en
buiten de gemeente

❖ Gemeente wil functie als helper waar
geen helper is uitdragen

❖ Gemeente ziet het belang in om
ieders gaven in te zetten voor onze
kerkgemeente. (70 vrijwilligers!)



Geschiedenis

❖ 1990: Vlijmen-Hedikhuizen krijgt een predikant voor 50%.
❖ 1992: Formeel een S.O.W. gemeente.
❖ 2005: Vlijmen-Hedikhuizen een zelfstandige protestantse gemeente.
❖ 2009: Pastoraal/diaconaal werker aangesteld voor 2 dagen in de week.

De Protestantse Gemeente te Vlijmen
heeft een rijke historie, die terug gaat
tot de 16e eeuw.
(We beperken de geschiedenis met de
gebeurtenissen van de afgelopen jaren:



Samenstelling

De laatste jaren wordt de gemiddelde leeftijd van gemeenteleden steeds
hoger. Het ledental is in te delen in:

tot 15

15 tot 30

30 tot 60

60 en ouder

• 60 jaar en ouder: ruim 200 leden
• 30-50 jaar: ruim 150 leden
• 15 tot 30 jaar : ruim 50 leden
• onder 15 jaar : 50 leden



Kerkgebouw

❖ De ‘Grote Kerk’ te Vlijmen is verreweg het oudste 
bouwwerk van de Oostelijke Langstraat. 

❖ De juiste stichtingsdatum van de kerk is niet 
bekend

❖ April 1285 gaven Deken en Kapittel van St. Jan te 
Luik altijddurende erfpacht aan de Abdij van 
Berne over onder meer kapittelgoederen  te 
Engelen, Hedikhuizen, Vlijmen en Oud Heusden, 
alsmede de kerken aldaar. 

❖ De toren valt onder monumentenzorg.
❖ Het kerkgebouw zelf en de pastorie worden

onderhouden door de gemeente zelf.
❖ In 2007 vindt er een grote restauratie plaats aan

beide gebouwen.



Visie op de gemeente 

Waar willen wij als gemeente de komende 5 jaren naar toe?

Huidige situatie:

❖ Gemeente enigszins op elkaar en op zichzelf gericht.
❖ De kern van gemeente zijn is voor ieder persoonlijk anders.
❖ We hechten sterk aan openheid en veelvormigheid
❖ Beleidsmatige en leidinggevende werk (kerkenraad) wordt door een

kleine groep mensen gedaan.



Programma van de gemeente 

❑Eredienst en kerkmuziek
❑Kerkenraad
❑Pastoraat
❑Diaconaat
❑Vorming en Toerusting



Eredienst en kerkmuziek

❖ Voor de liturgie wordt de predikant 
bijgestaan door een liturgiecommissie. 

❖ Sinds 2 jaar werken we met een draaiboek 
voor de erediensten. 

❖ Wij volgen in principe het oecumenisch 
leesrooster zoals aangegeven in de Eerste 
Dag. De kinderkerk sluit hierbij aan met 
het rooster van Kind op Zondag.

❖ Wij werken met liturgische kleuren in 
antependia, liturgisch bloemschikken en 
ambtskleding.

❖ De paaskaars brandt iedere dienst en bij 
bijzondere diensten ook de menora.

❖ Blik op de Kerk: samen schriftlezingen 
komende kerkdiensten lezen en 
bestuderen. 

http://home.hccnet.nl/g.m.voesten/http/home.hccnet.nl/g.m.voesten/orgellogo.jpg


• Preekvoorziening: eigen predikant 
gaat voor in 18 diensten in gehele 
jaar: dit is inclusief bijzondere 
diensten 

• Overige diensten door 
gastpredikanten uit de naaste 
omgeving

• Een gemeentelid zorgt voor de 
planning en organisatie van het 
preekrooster in overleg met 
kerkenraad en eigen predikant

• Publicatie erediensten: kerkblad, 
website, site lokale kranten

• Muziek: overleg predikant en 
organisten. Liederen uit Liedboek 
voor Kerken



Kerkenraad

❖ De kerkenraad geeft leiding aan het
werk van de gemeente door richting
te geven en ruimte te scheppen.

Hoofdtaken van de kerkenraad
❖ eredienst, pastoraat, 

diaconaat/missionair werk, vorming 
en toerusting, financiën en beheer. 



Structuur en organisatie

❖ Kerkenraad bestaat op dit moment uit een predikant, een
kerkrentmeester, 3 ouderlingen, 4 diakenen en een notulist. De
pastoraal/diaconaal predikant neemt deel naar behoefte.

❖ Vergaderingen: 6x per jaar en extra themavergadering voor verdieping.

❖ Moderamen bestaat uit voorzitter diaconie, kerkrentmeester, voorzitter
pastorale team, predikant en scriba

❖ Communicatievormen: kerkblad “Samen”

❖ Website: www.protestantsekerkvlijmen.nl

❖ Berichtgeving preekbeurten in kerkblad, website, site lokale kranten en
plaatselijke tv-zender.

http://www.protestantsekerkvlijmen.nl/


Kerkelijke kaart

❖ In de personenstatistiek die jaarlijks door onze personenadministrateur
wordt gemaakt kunnen we zien dat het ledenaantal terugloopt.

❖ De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger.

❖ Wekelijks kerkbezoek: ongeveer 55 personen

❖ Gemiddelde leeftijd van de kerkgangers steeds hoger

❖ Ons dorp door regio ‘s-Hertogenbosch aangewezen om
bevolkingsgroei op te vangen. Hiertoe wordt ons woningbestand met
20% uitgebreid. Dit motiveert ons om onze kerkelijke gemeente
toekomstbestendig te maken.



Beeld van onze omgeving

Toenemende vraag naar diaconaal handelen 

in onze gemeente door:

1) De economische crisis

2) Bezuinigingen bij de overheid waardoor het sociaal- en welzijnswerk
werden getroffen: mensen doen meer beroep op de kerk

3) De invoering van de WMO, waarbij de overheid veel meer
verantwoordelijkheid heeft gelegd bij de sociale netwerken van de cliënt.

4) De toename in onze regio van het aantal woonvoorzieningen voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Door de
bezuinigingen voelen wij ons geroepen om daar meer present te zijn.



TOEKOMSTVISIE

Visie op de toekomst van onze gemeente:

Om Gods Woord en onze gemeenschap ook aan volgende generaties door
te geven proberen wij :

❖ een herberg te zijn voor mensen. De kerk staat open voor alle mensen,
en voor verschillende geloofsuitingen, of zij nu lid zijn van de gemeente
of niet.

❖ als gemeente wat meer maatschappelijk betrokken te zijn
❖ als gemeente nog meer uit te dragen dat wij willen helpen waar geen

helper is
❖ meer draagkracht krijgen in onze gemeente door middel van vorming en

toerusting



Visie op de Eredienst en Kerkmuziek

❖ De viering blijft belangrijk en daarom willen wij aan de kwaliteit
van de erediensten veel zorg blijven besteden.

❖ Aan de communicatie tussen de verschillende geledingen
betreffende de organisatie van die erediensten willen we blijven
werken.

❖ Graag zouden we ook de lectoren de gelegenheid willen geven in
diensten met gastpredikanten te lezen.

❖ Preekvoorziening: overweging om met predikanten in de regio
een aantal keren per jaar een ruilcircuit te maken waardoor
predikanten met themadiensten kunnen rouleren.

❖ Vanaf 2013 willen wij het nieuwe Liedboek gaan gebruiken in de
erediensten.



Organigram



❖ Graag willen wij als kerkenraad richting geven en
ruimte scheppen.

❖ In de komende vijf jaar willen wij werken aan een
effectievere manier van communicatie en
vergaderen.

❖ Omdat we een kleine kerkenraad hebben is het
wellicht te overwegen om deze als dagelijks
bestuur c.q. moderamen te laten fungeren

❖ Graag willen we nadenken over een
werkgroepenmodel.

Visie op structuur 
en organisatie



Pastoraat

We willen elkaar bijstaan en 
helpen, omzien naar elkaar 
en zorg dragen ook voor 
anderen buiten onze eigen 
kring



Huidige situatie

➢ Het pastoraat wordt in onze gemeente gedaan door de pastorale raad
en de wijkcontactcommissie.

➢ Pastorale Raad: bestaat uit predikant en pastoraal/diaconaal
predikant, 3 ouderlingen, diaken, voorzitter van de WCC en een
coördinator van de Wijkcontactcommissie (WCC). De raad legt jaarlijks
verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeente.

➢ Wijkcontactcommissie (WCC) bestaat uit 13 wijkcontactpersonen. Zij
werken geheel zelfstandig in de aan hen toegewezen subwijken. De
voorzitter neemt ook deel aan de vergaderingen van de pastorale
raad.

➢ Wijkindeling: 6 wijken die weer zijn onderverdeeld in 15 subwijken.
De subwijken zijn verdeeld onder de 13 wijkcontactpersonen. Sinds
een 3e pastorale ouderling is bevestigd in april 2012 is er een verdeling
van de wijken gemaakt en heeft iedere ouderling zo’n 80 pastorale
eenheden (adressen) onder de hoede gekregen.



ACTIVITEITEN

Bezoekwerk :

➢ Contactbezoeken door de 
wijkcontactcommissie (WCC)

➢ Contactbezoeken predikant, pastoraal 
diaconaal predikant en ouderlingen

➢ Mede door de 50% aanstelling van de predikant en  2 pastorale 
ouderlingen is pastoraat vooral crisispastoraat.

➢ Positieve verandering door aanstelling van de diaconaal/pastoraal 
predikant en  derde pastorale ouderling 

➢ Wekelijks open inloopspreekuur van de predikanten 



Kringwerk en andere activiteiten 

➢ Maandelijkse oecumenische 
gesprekskring in de St. Janshof.

➢ Groothuisbezoeken: streven eenmaal 
per jaar 

➢ Open herberg 

➢ Iedere eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

➢ “De andere tafel” in buurthuis de Korf

➢ Vrijwilligerswerk in de Sint Janshof, waar zorg en aandacht gegeven
wordt aan kwetsbare mensen.

➢ Betrokkenheid bij de woongemeenschappen van Reinier van Arkel.



Jeugd en jongerenpastoraat

➢ Het pastoraat aan kinderen en
jongeren gebeurt op dezelfde manier
als bij de volwassen gemeenteleden:
bij ziekte, crises en wanneer hiertoe
een verzoek wordt gedaan.

➢ Binnen de kerkenraad missen we
iemand die het jeugd- en
jongerenwerk coördineert
(ambtsdrager of coördinator). De
taken van deze jeugdouderling
worden nu opgevangen door de
predikant en de leiding van de
kinderkerk.



Oecumene en
interreligieuze samenwerking

Deelname interkerkelijk overleg 
en interreligieuze werkgroep: 

uitwisselen activiteiten en 
intensievere samenwerking met 
katholieke parochies en 
plaatselijke moslim gemeenschap



Visie op pastoraat 

Wat zouden we de komende jaren in ons pastoraat willen
veranderen, verbeteren en verstevigen.

Bezoekwerk
▪ Contactbezoek door wijkcontactpersonen, predikant, pastoraal diaconaal 

predikant en ouderlingen wordt positief ontvangen door gemeente: 
continueren! 

▪ Verbeteren van samenwerking tussen ouderlingen en 
wijkcontactpersonen 

▪ Eerste zorg blijft het omzien naar mensen in crisissituaties en ouderen.
▪ Onderlinge contact  tussen pastorale raad, WCC en kerkenraad willen we 

verstevigen
▪ De samenwerking met de diaconie intensiveren om beter te kunnen 

reageren op pastorale en diaconale noden in de gemeente. 



Kringen – groepspastoraat

▪ Naast individueel pastoraat meer richten op groepspastoraat. 
▪ Voor nieuw ingekomen leden 1x per jaar een welkom avond
▪ Door middel van kringwerk proberen we in gesprek te komen 

met de groep van 25 tot 55 jaar die wat aan de rand van de 
kerkgemeente staat. 

Jeugd en jongerenpastoraat

▪ Ons doel is dat jeugd en jongeren zich gezien en gekend
voelen in onze gemeente. Er is nog steeds een vacature voor
coördinator van het jeugdwerk (al dan niet als ambtsdrager).



Diaconaat

Omzien naar elkaar door middel van:
✓ Open Herberg 

✓ Mogelijkheid voor heilig avondmaal thuis voor 
ernstige zieken 

✓ Wekelijkse bloemengroet en attenties voor zieken en 
hoog bejaarden bij speciale gelegenheden 

✓ Jaarlijks Uitstapje en kerstviering voor ouderen 

Activiteiten: dienst aan de samenleving, 
de eigen gemeente en lokaal



✓ Voedselpakketten met kerst aan financieel minder bedeelden 
binnen en buiten de kerk

✓ Lokaal project “De Andere Tafel” voor alleenstaanden en 
eenzame mensen 

✓ Medewerking project Schouder aan Schouder: voor mensen 
met smalle beurs

✓ Financiële steun aan gemeentelijke voedselbank: gift en 
avondmaalcollecte 

✓ Jaarlijks gemeente en gemeenteleden attenderen op 
vakanties in het Roosenveldt huis 

✓ Pastoraal/diaconaal predikant  geeft zorg aan 
gemeenteleden met een verstandelijke beperking 



Dienst aan samenleving wereldwijd, 

diaconaal en missionair: 

Voor het diaconale werk is geld nodig: 
mensen worden geactiveerd tot het 
geven van geld. De diaconie draagt zorg 
voor een goed rentmeesterschap in onze 
gemeente. Dit laatste houdt o.a. in dat 
we op een diaconaal verantwoorde wijze 
omgaan met ons diaconale bezit.

➢ Rampen in de wereld worden onder aandacht van de gemeente 
gebracht d.m.v. informatiefolders van KiA en speciale collectes, 
aangevuld met een forse geldelijke bijdrage van de diaconie. Beni 
Sueff (zendingsproject) in Egypte wordt ook financieel ondersteund. 

➢ Elk jaar organiseren en stimuleren wij met Pasen een groetenactie 
voor gevangenen.

➢ Vredediensten worden door gemeenteleden mede georganiseerd.
➢ Wereldgebedsdag wordt samen met gemeenteleden georganiseerd.



Dienst aan de kerk

De betrokkenheid met de 
eredienst is er bij de viering van 
het Heilig Avondmaal, publiciteit 
voor diaconale collectes, bid- en 
dankdag, bloemengroet, 
paaskaars, contact kinderkerk en 
kerstattenties. Daarnaast 
organiseert de diaconie een 
taxidienst voor gemeenteleden 
die niet zelf naar de kerk kunnen 
komen.



Visie en 
toekomst wensen

✓ Meer menskracht hebben voor een ZWO commissie. Per 1 januari 2013 wordt de 
vacature voor werelddiaken vervuld.

✓ In kaart brengen van de gemeenteleden zonder- of met een klein sociaal netwerk en 
bezoeken plannen aan deze eenzamen. Daarnaast mogelijkheden onderzoeken voor 
verbindingen tussen mensen met dezelfde interesses (in nauwe samenwerking met 
de wijkcontactcommissie.)

✓ Voor dak- en thuislozen: hulpvragen inventariseren, verwijzingen regelen en 
vervoersmogelijkheden creëren (OV-kaart), contact onderhouden met de 
wethouder sociale zaken van de gemeente Heusden t.a.v. dak- en thuislozenopvang.

✓ Voor agrariërs: informatie inwinnen t.a.v. agrarische problemen in de regio en 
provincie. Ondersteunende gesprekken voeren rond landbouwproblematiek met 
mensen die ermee te maken hebben in hun werkzaamheden of in familieverband

✓ In samenwerking met WCC pastorale zorg geven aan gemeenteleden met een 
verstandelijke beperking

✓ Eenmaal per jaar een ontmoetingsavond voor nieuw ingekomen leden 
✓ Graag houden wij ons in de toekomst beschikbaar voor de gemeentelijke WMO 

commissie.



Vorming en toerusting

Huidige situatie

De vorming en toerusting van onze 
gemeente wordt ingevuld door de 
predikanten in samenwerking met de 
ouderlingen en leiding van de kinderkerk. 
Op dit moment vindt er overleg plaats 
tussen de predikanten en de kerkenraad 
over het programma van vorming en 
toerusting. 



De voorgaande jaren hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

o Twee leeskringen
o Kring Geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinderen 
o Kerk op Schoot: vieren met de allerkleinste kinderen (0-4 jaar)
o Groothuisbezoeken van 2011-2012: Geloven in ons dorp
o Oecumenische Gesprekskring Sint-Janshof: een gesprekskring in 

het verzorgingshuis in Vlijmen
o Kinderkerk en Crèche op zondagmorgen
o Maandelijks een ‘in en om de kerk’ georganiseerd door kinderkerk 

voor alle basisschoolkinderen in ons dorp.
o Basiscatechese (10-12 jaar)
o Catechese (12-18 jaar) in samenwerking met onze buurgemeente 

Engelen
o Doopgesprekken met doopouders
o Huwelijksgesprekken met gemeenteleden die hun huwelijk in onze 

kerk willen laten inzegenen 
o Belijdeniscatechese met jongvolwassenen die de Belijdenis van het 

Geloof willen afleggen in de gemeente 
o Wandelen na de kerkdienst: een stukje bezinning op een vraag of 

thema dat aansluit bij de kerkdienst of het liturgisch jaar



Voor het nieuwe seizoen is er een 
programmaboekje waarin al deze 
activiteiten aangeboden worden 
aangevuld met onderstaande 
nieuwe activiteiten:

o Kring Vrouwen in de Bijbel.
o Leeskring op dinsdagavond bedoeld voor  25 tot 60 jarigen.
o Blik op de kerkdienst: samen bestuderen we de bijbeltekst die op één van de 

volgende zondagen/tijdens één van de volgende kerkdiensten op het leesrooster 
staat. 

o Rondleiding Nationaal Monument Kamp Vught, een bezoek aan het voormalig SS-
concentratiekamp, het museum en herinneringscentrum. 



Visie op vorming en
TOERUSTINg

o Per 1 juli 2013 vervalt functie van pastoraal/diaconaal predikant:  we zullen op 
zoek gaan naar mogelijkheden om de huidige activiteiten te kunnen continueren. 
Wij denken aan het toerusten van vrijwilligers en ambtsdragers .

o Graag zouden wij een commissie voor vorming en toerusting willen hebben die 
een concreet plan aan de kerkenraad voorlegt. 

o Daarnaast zouden we een meer passende ruimte willen hebben. We komen voor 
de thema-avonden bijeen in de consistorie van de kerk. Deze ruimte is geschikt, 
maar ook voor verbetering vatbaar. Er is een schoolbord, maar we kunnen geen 
gebruik maken van eigentijdse media zoals  computers of televisie. 

o In de komende 5 jaren willen we de aansluiting met de midden generatie (25-55 
jaar) en de jongere ouderen (55-70 jaar) beter vormgeven. 

o Er is in de afgelopen 1,5 jaar een aanzet gegeven om jongeren vanaf 15 jaar de 
gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Doel is 
om hen weer meer te betrekken bij onze gemeente en activiteiten. Er is nog 
steeds een vacature voor jeugdouderling of jeugddiaken.



Kinderkerk

Doelstelling: De kinderkerk stelt zich ten doel 
kinderen uit onze gemeenschap te betrekken 
bij Kerk & Geloof. Door middel van onze 
Kinderkerk willen we bij dragen aan een 
stukje geloofsopvoeding.

De kinderkerk bestaat uit een 
voorzitter/leidster, secretarisleidster, 2 
leidsters en een speciaal lid.(een 
gemeentelid met beperking die deelneemt 
en op de 1e zondag van de maand een handje 
meehelpt). Als  afvaardiging van de 
kerkenraad neemt ds. Winanda de Vroe deel 
aan de vergaderingen die eens per twee 
maanden wordt gehouden.



De minimale leeftijd om als leidster te kunnen 
meehelpen is 18 jaar. Deze grens wordt gesteld in 
verband met levenservaring en het hebben van 
overwicht indien dit noodzakelijk is.

Communicatie: berichten in ons kerkblad, notulen van 
kinderkerk-vergaderingen gaan naar Kerkenraad.
Via in-en-om-de-kerk brieven worden de kinderen in de 
leeftijd van 4 – 12/13 én hun ouders geïnformeerd over 
de activiteiten van de Kinderkerk. Ook op onze 
internetsite staat een aparte vermelding over de 
Kinderkerk. www.protestantsekerkvlijmen.nl

http://www.protestantsekerkvlijmen.nl/


Werkwijze

Aan de hand van het tijdschrift Kind op Zondag wordt de kinderkerk 
voorbereid. Voorafgaand aan de dienst wordt aan de dienstdoende 
predikant verteld waar het verhaal van de kinderen over zal gaan. Er wordt 
dan tevens kortgesloten of er een gesprekje door de predikant met de 
kinderen plaats zal vinden. (De predikant heeft in de bevestigingsbrief die 
hij van onze preekvoorziener krijgt, al kunnen lezen dat wij Kind op Zondag 
volgen).

De kinderen nemen een eigen ‘paaslicht’ mee naar hun eigen ruimte. 
Steeds een ander kind krijgt de ‘eer’ om dit bijzondere licht te dragen. 
In de eigen ruimte wordt iedereen welkom geheten, een verhaal verteld en 
daarna besproken. Hierbij wordt een link naar onze tijd gelegd zodat het 
herkenbaar is. Vervolgens wordt een knutselwerk gemaakt en/of spelletje 
gedaan dat past bij het thema. 



Tot slot wordt door een van de kinderen
gecollecteerd voor een goed doel*) en 
afgesloten met een gebed. De kinderen mogen 
voordat we in gebed gaan zelf ook mensen of 
voor hen belangrijke zaken aandragen 
waarvoor ze willen bidden. Het goede doel 
wordt jaarlijks samen met de kinderen 
bepaald!

Collecteren en samen bidden gaan bij ons dus hetzelfde als in de ‘grote-
mensen-kerk’. We bereiden ze alvast een beetje voor en zorgen ervoor dat het 
bekend en vertrouwd voor ze wordt. Soms bij bijzondere diensten mogen een 
aantal kinderen de ouderling en diaken helpen met collecteren in de Grote 
Mensen Kerk! Reden hiervoor is betrokkenheid creëren.

Speciale projecten worden tijdens de vergadering gezamenlijk voorbereid. 
Deze projecten worden ook kortgesloten met de liturgiecommissie.



Leeftijdsopbouw

Kinderen die op de basisschool zitten, mogen deelnemen aan onze
kinderkerk (vanaf 4 tot en met 12 jaar).

Kinderen van 4 tot en met 8 vormen de jongste groep,
kinderen van 9 tot en met 12 de oudste groep.

Gezien het beperkte aantal kinderen werken we op dit moment met 1
groep van 4 tot en met 12 jaar. Door middel van extra vragen aan de
ouderen en soms extra uitleg met een voorbeeld voor de jongeren
houden we iedereen betrokken. De samenwerking onderling gaat erg
goed. De oudste kinderen helpen ook graag de kleintjes! Omdat er te
weinig kinderen zijn van 13 en ouder mogen zij, zolang ze willen mee
blijven doen met de Kinderkerk.



Samenwerking crèche de Schaapjes

Een maal per jaar vergaderen we met de 
leiding van de crèche: opvang van de 
allerkleinsten van 0-4 jaar. We 
overleggen en tevens wordt gekeken 
naar de jeugd in de kerk in het algemeen. 
Wat loopt er al en wat zouden we nog 
kunnen ondernemen.
Verder hebben we afgesproken dat 
wanneer het onderwerp van de KK en 
het aantal crèchekinderen het toelaat, de 
allerkleinsten met ons mee knutselen. 
Voordeel hiervan is dat zij alvast een 
kijkje kunnen nemen in de Kinderkerk-
keuken.



Werving

Nieuwe kinderen uit onze gemeente
In overleg met de Kerkenraad heeft de KK haar werk/taken uitgebreid.
We richten ons ook op het werven van nieuwe kinderen uit onze
gemeente (lees kinderen van gemeenteleden die niet of nauwelijks in de
kerk komen). Dit doen we door in-en-om-de-kerk activiteiten te
organiseren en regelmatig brieven te versturen/mailen. Deze brieven
zijn ook op de site terug te vinden (zie ook het kopje communicatie).
Verder organiseren we sinds 2010 de jaarlijkse herfstfair. Tijdens deze
fair is er van alles te beleven voor jong en oud. Door middels van
gerichte communicatie proberen we meer mensen van buiten de
gemeente te trekken!
Recent is voor het eerst een BBQ georganiseerd in verband met de
opening van het kerkelijke seizoen. Voor de kinderen was er voldoende
ruimte om te spelen en zich te vermaken.
Zo blijven we steeds alert op mogelijkheden om onze Kinderkerk een
plaats te geven in onze gemeente.



College van 
Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de 
uitvoering van het financiële beleid met betrekking 
tot de haar toegewezen beheerstaken. 

Zij legt verantwoording af en rapporteert aan de 
Kerkenraad. 

Zij initieert en verzorgt de ontvangst van de kerkelijke 
gelden en streeft naar een evenwichtige verdeling 
tussen ontvangsten en uitgaven, waartoe jaarlijks een 
begroting bij de Kerkenraad wordt ingediend.



Ontvangst en besteding van kerkelijke gelden

Kerkelijke gelden worden ontvangen uit:

➢ de opbrengst van Kerkbalans
➢ de collecten en giften
➢ de verhuur van de kerkzaal en de pastorie
➢ eventuele legaten    

De uitgaven bestaan uit:

➢ onderhoud pastorie, kerk en orgel
➢ salarissen en vergoedingen
➢ kerkdiensten en bijeenkomsten
➢ kosten beheer en administratie

➢ verplichtingen aan andere organen  



Kerkbalans

Het College van Kerkrentmeesters werkt op basis van de begroting voor het 
nieuwe jaar een voorstel uit voor de actie Kerkbalans, dat aan de Kerkenraad 
ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Er wordt naar gestreefd een dekkende opbrengst van Kerkbalans te behalen. 
De afgelopen jaren was dit steeds het geval en kon een opbrengst worden 
gerealiseerd, die iets boven de stijging van het inflatiecijfer lag. De lopende 
rekening is hiermee in evenwicht. 
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Wij kunnen wel vaststellen dat gedurende een lange 
reeks van jaren te weinig geld voor het onderhoud 
van kerk en pastorie werd gereserveerd. 
Intussen is hierin voor de eerstkomende jaren 
voorzien doordat een aantal gemeenteleden, 
gedurende een periode van 5 jaar, extra geld voor 
dit doel bijeen spaarde met een jaarlijkse gift per 
notariële acte. Het blijft echter een punt van 
aandacht om ook op lange termijn het onderhoud 
te kunnen financieren. Door de ouderdom is het 
gebouw gevoelig voor onderhoud. 

Bij de restauratie van 2007 is het acute achterstallige onderhoud weggewerkt, 
maar er blijven altijd zaken die de aandacht vragen. Voor een verantwoorde 
exploitatie op korte en lange termijn zal daarom altijd met - ook onvoorziene -
onderhoudskosten rekening moeten worden gehouden. Ter voorkoming van 
onverwachte grote uitgaven, zal aan het 10-jarig onderhoudsplan, waarvan het 
eerste deel in 2007 werd uitgevoerd, strak de hand moeten worden gehouden. 
Het beleid t.a.v. het kerkgebouw zal daarom moeten zijn gebaseerd op:

Onderhoud kerk en pastorie



Het bewaken en uitvoeren van het 
(doorlopende) 10-jarig onderhoudsplan.

Hiervoor dienen de financiële middelen beschikbaar te zijn. Rekening 
houdend met eventuele subsidiemogelijkheden moeten wij hierbij rekening 
houden met een jaarlijks te reserveren bedrag van 

€ 10.000,00 
een bedrag dat niet met enkele collectes of fancy-fair op te brengen is!

Bij het onderhoudsplan moet eveneens worden betrokken:

❖ - het interieur van de kerk, waaronder de historische borden en banken
❖ - de installaties (verwarming, verlichting, elektra, sanitair en geluid)
❖ - de uit ca. 1750 stammende pastorie, tevens ambtswoning van de 

predikant
❖ - het terrein rondom kerk en pastorie: tuinen, paden, parkeerplaatsen, 

berging etc.



Het gebruik van de kerk

De ouderdom van het kerkgebouw beperkt ons in de 
gebruiksmogelijkheden, zoals:
❖ - een trapje bij de hoofdingang
❖ - minimale sanitaire voorzieningen (slechts één toilet, in de pastorie)
❖ - beperkte vergaderruimte
❖ - geen of zeer beperkte voorzieningen voor jeugd- of ouderenactiviteiten
❖ - geen opslagruimte

Sterke punten van de kerk zijn:
❖ - sfeervolle, intieme ruimte voor ca. 150 personen
❖ - goede akoestiek
❖ - in principe zeer geschikt voor zang- of muziekuitvoeringen voor niet te 

grote groepen, waarbij de minimale sanitaire voorzieningen een
beperking zijn.



Hoewel wij er tot dusver in zijn geslaagd om een vrijwel sluitende 
begroting en jaarrekening te maken, mogen wij er niet van uitgaan dat 
dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Wij dienen ons hiervan 
terdege bewust te zijn en zo mogelijk nu al hierop te anticiperen.
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Het blijft ontzettend belangrijk dat zowel de hele 
kerkenraad als de gehele gemeente nauw betrokken zijn 
bij het financiële reilen en zeilen in de gemeente. Alleen 
dan kan beleid met succes een verantwoorde financiële 
basis voor de gemeente vormen. 
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Middelen

De middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Belangrijkste 
middelen zijn Financiën/beheer en het kerkgebouw. 
De inkomsten zien wij op dit moment nog niet dalen. Een afname van het 
aantal leden is nu nog niet aan de orde. Wel hebben we een grote groep 
ouderen zodat de situatie er in de toekomst heel anders uit kan zien. Er is 
een grote betrokkenheid bij de activiteiten en de erediensten. We zien wel 
dat de groep tussen 25 en 55 jaar en de jeugd steeds minder aanwezig is in 
de kerk en bij activiteiten. 
We hebben een prachtig sfeervol kerkgebouw en een consistorie. Deze 
laatstgenoemde ruimte is erg krap en ook de toiletruimte is moeilijk 
bereikbaar. 



Communicatie van het beleid 

❖ Het beleidsplan ligt voor alle gemeenteleden ter inzage 
in de toren. Tevens staat het beleidsplan op onze 
website. 

❖ Eén keer in de 5 jaar wordt het beleidsplan 
gepresenteerd aan de gemeente in een gemeente-avond. 

❖ Tevens bieden we het beleidsplan aan in de classis.



Het werkplan van de gemeente 

Het komende jaar willen we gebruiken om de visie van
het beleidsplan om te zetten in een meer concreet
werkplan. De nadruk komt te liggen op een betere
structuur en organisatie van de kerkenraad. Zo kan zij
beter richting en sturing geven aan de gemeente. Tevens
komt er meer tijd vrij voor de predikante voor vorming en
toerusting en pastoraat.



De evaluatie van het beleidsplan 

Het is de bedoeling dat het beleid eenmaal per jaar
wordt geëvalueerd binnen de kerkenraad en gemeente.
Dit gebeurt tot nu toe niet of nauwelijks. Wanneer wij
het beleidsplan omzetten in een concreet werkplan zal
dit eerder aanleiding geven om te evalueren.

Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom. 


