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1. Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2013 – 2017 van de Gereformeerde Kerk van Lopik. In dit 

beleidsplan is de “geloofskoers” van onze kerk geformuleerd.  

 

In samenwerking met de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters is het bestaande beleid 

geactualiseerd. Het concept is behandeld in het moderamen van 6 februari 2013.  

In de kerkenraadsvergadering van 11 februari 2013 is de Visie op gemeente zijn vastgesteld en het 

geactualiseerde beleid doorgenomen en besloten dat na enkele aanpassingen het beleid voorgelegd kan 

worden aan de gemeente. 

  

Het plan is richtinggevend voor de ontwikkeling van onze kerk in de komende vier jaar en is onder meer 

een basis voor de op te stellen actieplannen door de verschillende commissies etc. binnen onze kerk. Het 

opstellen van de actieplannen wordt door de commissies zelf gedaan.  

 

Het voorliggende plan bevat de volgende belangrijke elementen:  

 De Visie op gemeente zijn zoals we ons als gemeente herkennen en willen uitdragen naar onze 

omgeving;  

 Een beeld van de belangrijkste externe kansen en bedreigingen en de interne sterkten en zwakten, 

vertaald naar een aantal thema’s voor de komende jaren;  

 

De inhoud van dit beleidsplan zal eens per vier jaar worden geëvalueerd en geactualiseerd. Jaarlijks 

worden de thema’s van prioriteit geactualiseerd en zal zo nodig bijsturing plaatsvinden. Daarbij kan 

gebruik worden gemaakt van de kennis van het Landelijk Dienstencentrum en de geformuleerde 

beleidsdoelstelling door PKN. 

De plaatselijke regelingen en het huishoudelijk reglement zijn verbonden aan dit beleidsplan dat aansluit 

op de actuele Kerkorde. 
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2. Visie op gemeente zijn 

Deze visie geeft uiting aan hoe we als gemeente willen zijn, zowel herkenbaar binnen onze gemeente als 

buiten onze gemeente. De kernzin formuleert waarom we kerk zijn en welke doelen/waarden wij 

belangrijk vinden. 

  

  

2.1. Wat betekent dit voor ons dagelijks handelen  

We zijn trouw en toegewijd actief in onze gemeente. We bouwen met elkaar aan een band met het woord 

in Erediensten, gespreksgroepen en allerlei geloofsopbouwende activiteiten. We bouwen aan een 

onderlinge band op basis van dienstbaarheid door om te zien naar elkaar in goede en minder goede 

tijden. We denken hierbij dat we als gemeente om de mensen heen staan bij het doen van openbare 

belijdenis van het geloof, bij inzegening van het huwelijk en bij de rouwende. 

We bouwen aan een band rond de sacramenten van doop en viering Heilig Avondmaal. En bovenal 

bouwen we met elkaar aan een band in het gebed. 

Dit alles mag als beeld van Gods Gemeente iedere dag in ons leven schijnen en zichtbaar zijn!  

 

  

Voor alles geloven wij in God de Schepper van hemel en aarde, en in zijn Zoon Jezus 

Christus die stierf voor de schuld van de wereld en in de Heilige Geest die ons leven 

vernieuwt. 

 
De Gereformeerde Kerk van Lopik wil een gastvrije kerkelijke gemeente zijn.  

 

Voor onze gemeente zien wij vier pijlers die van onschatbare waarde zijn voor een 

gezond en krachtig functioneren van onze gemeente in onze omgeving. 

 

Deze vier pijlers vinden we al terug bij de eerste gemeente zoals genoemd in het boek 

Handelingen der Apostelen en wel heel in het bijzonder in hoofdstuk 2: 42 waar staat: 

“ Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan de gebeden”.  

 

Wij vinden het dus belangrijk dat in de gemeente volop aandacht is voor: 

 

 Geloofsverdieping  

 Gemeenschapszin (koinonia) 

 Sacramenten 

 Gebed 
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3. Omgevingsanalyse en positiebepaling kerk 

3.1. Positiebepaling; sterkten en zwakten 

Op basis van de uitgangspunten vorig beleidsplan zijn de volgende punten geactualiseerd. 

- Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze kerk? 

- Waar liggen onze kansen en bedreigingen? 

- Wat moet er gebeuren om: 

- sterke punten uit te buiten, 

- verbeterpunten op te pakken, 

- kansen te benutten en 

- bedreigingen het hoofd te bieden? 

- Wat zijn de prioriteiten voor onze kerk? 

 

De uitkomst van deze actualisatie staat hieronder vermeld.  

 

Sterke punten Zwakke- / verbeterpunten 

 

1. Veel doeners bijv. activiteitencommissie 

2. Ruimte binnen de kerk voor “behoudende” 

stroming en “vernieuwende” stroming in 

goede harmonie en respect voor elkaar 

3. Draagkracht en inzet gemeenteleden 

4. Aanbieden pastoraat 

5. Erediensten 

6. Speciale diensten in de avond 

7. Samenwerking MTL bij 

evangelisatiebijeenkomsten 

1. Samenhang jeugdwerk 12+ 

2. Basiscatechese  

3. Slagvaardigheid kerkenraad en duidelijkheid 

rondom eindverantwoordelijkheid 

4. Samenwerking tussen diverse commissies 

5. Helderheid doelstelling van de diverse 

commissies 

6. Aandacht voor vorming en toerusting en 

Bijbellezen 

7. Visie op ontwikkeling kerk – geloof 

 

Kansen Bedreigingen 

 

1. Groep “bijzondere diensten” bezoekers 

2. Samenwerking bij evangelisatie, tentdagen 

3. Diaconale activiteiten 

4. Missionaire Gemeente zijn 

5. Samenwerking bij jeugdactiviteiten  

6. Contacten met scholen verstevigen 

 

1. Individualisering, consumentisme 

2. Afnemende belangstelling kerkbezoek door o.a. 

concurrentie andere netwerken zoals sport 

3. Afnemende behoefte aan huisbezoek  

4. Jeugd is onderdeel van vele sociale netwerken 

met eigen social media. Kerk is voor jeugd 

nooit hip, hot of actueel 

 

3.1.1. Sterke Punten 

Kernwoord bij de genoemde sterkten is Betrokkenheid. 

De Gemeente typeert zich door een grote mate van betrokkenheid en inzet van de leden. Vooral in 

uitvoerende activiteiten is doorgaans voldoende belangstelling.  

Deze betrokkenheid willen we graag minimaal in stand houden door gevarieerde activiteiten te 

organiseren. Zo zal de Eredienst zich mee ontwikkelen naar vormen die bij de mensen van nu passen.  

Daarnaast door het actief aanbieden van pastoraat en Vorming- en Toerustingsavonden om te werken aan 

persoonlijke geloofsontwikkeling. 

3.1.2. Zwakke Punten 

Kernwoord bij de genoemde zwakten is Communicatie en zicht en begrip op en van elkaars werk. 

De grote mate van betrokkenheid en inzet van de gemeenteleden is een stevige basis binnen onze 

gemeente. De communicatie en het zicht hebben op elkaars werk verdiend wel de aandacht. De 

samenwerking en samenhang tussen de diverse commissies, binnen het jeugdwerk en de vele activiteiten 
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kan beter. Dit betekent dat komende periode ingezet zal worden om de diverse geledingen binnen onze 

gemeente meer met elkaar in contact te brengen en vernieuwingen te antimeren.  

3.2. Omgeving; kansen en bedreigingen 

3.2.1. Kansen 

Kernwoord bij de genoemde kansen is Actief Dienend, een missionaire opdracht. 

De gemeente van Jezus Christus is missionair. Geen eiland, geen gesloten kr ing. We dienen dan ook 

gericht te zijn op de ontmoeting met onze omgeving vanuit onze bron van het Evangelie.  

Anders geformuleerd: Als ons als gemeente van Jezus Christus wordt gevraagd waarin wij verschillen 

van andere religieuze gemeenschappen of seculiere organisaties en verenigingen, dan is het geen 

gezamenlijke behoefte, geen ideaal, principe, idee of menselijke houding. Wij hangen aan de naam van 

Jezus Christus en zijn prediking van Gods komende koningschap.  

Met die wetenschap mogen wij op pad! 

3.2.2. Bedreigingen 

Kernwoord bij de genoemde bedreigingen is Concurrentie. 

De maatschappij ontwikkelt zich razendsnel waardoor het aantal “persoonsnetwerken” waar 

gemeenteleden aan deelnemen sterk toenemen. Zowel in aantal als in aantrekkingskracht. Door als 

levendige gemeente dicht bij het Woord van God te staan hoeven wij deze concurrentie niet aan te gaan.  

Evenzo kan bedreigend zijn de ontwikkeling van verschillende vormen van geloofsbeleving binnen onze 

gemeente en die tot verwijdering kunnen leiden. De kracht is dan ook om elkaar te blijven verstaan en 

elkaar ruimte te geven om te luisteren en te vragen. Het beleid van de kerk is wel het uitgangspunt over 

de richting waarin we als gemeente bewegen.  

Door het actief aanbieden van pastoraat, huisbezoeken, bijeenkomsten etc. tot geloofsopbouw geven we 

invulling aan onze opdracht om te groeien als toegeruste gemeente van Jezus Christus en daar naar te 

leven in woord en daad.  

3.3. Thema’s van prioriteit 

Op basis van de sterke, zwakke punten, de kansen en bedreigingen krijgen de volgende thema’s de 

komende jaren de prioriteit:  

  

- Samenhang van het jeugdwerk 

Uitgangspunt is dat we minimaal vasthouden aan dat wat we binnen onze kerk hebben 

opgebouwd. Verbetering zal zitten in een meer doordachte opzet van het jeugdwerk dat loopt van 

kindernevendienst tot en met het belijdenis doen. Een viertal punten komen daarbij naar voren: 

- toerusting jeugdwerkers. 

- de voorbereiding op het Heilig Avondmaal voor de kinderen en hun ouders. 

- opzet en uitvoering basiscatechese verbeteren.  

- samenhang jeugdwerk 12+ en onderlinge samenwerking, ook buiten de kerk. 

  

- Communicatie en zicht en begrip 

Duidelijk uitleggen en bespreekbaar maken en houden welke richting we als gemeente gaan. 

Onderliggend speelt dit ook bij en tussen de verschillende commissies die binnen onze gemeente 

actief zijn. Zicht en begrip waarom bepaalde diensten en/of avonden worden georganiseerd. Dit 

vraag om helderheid en duidelijkheid in de communicatie.  

 

- Betrokkenheid van de leden 

We willen onze leden (naast de activiteiten speciaal voor jeugd) betrokken houden bij de 

geloofsgemeenschap door het organiseren van eigentijdse diensten, doelgroepbijeenkomsten, 

Bijbeluitleg, etc. Ook is daarbij een belangrijke randvoorwaarden het aanbieden van pastoraat in 

de vorm van gesprekken met Predikant/Kerkelijk Werker, huisbezoek en wijkavonden. 

Belangrijk is dat er ruimte is voor diverse vormen van geloofsbeleving en passend binnen het 

beleid van de kerk. Elkaar verstaan, bemoedigen en zo nodig veranderen in onze 

meningsvorming.  
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- Samenwerking met buurkerken  

Het organiseren van samenwerking bij open activiteiten binnen de kernen. Voorbeeld de 

jaarlijkse tentdagen voor de jeugd, de openluchtdienst, kerstliederen zingen in het dorp, 

gezamenlijke activiteiten met Missionair Team Lopik (MTL), etc.  

Maar ook de jaarlijkse gezamenlijke kerkradenontmoeting, het organiseren van gezamenlijke 

kerkdiensten zoals eenheid van kerken, evangelisatiediensten behoren hierbij.  

Zo mogelijk kan op het juiste moment op beleidsmatig niveau samengewerkt worden. 

 

- Vorming en toerusting 

             Door het organiseren van toerustingsavonden voor onze leden en belangstellenden buiten onze  

     gemeente, de aanwezige in staat te stellen te groeien in gebed en te leven vanuit de Bijbel  als 

    bron van ons geloof.  

 

- Contact met scholen 

Bevorderen van de samenwerking tussen kerk en school. Zo mogelijk aanbieden van 

Godsdienstonderwijs, gezamenlijke projecten, startzondag, etc. 

 



  

 Beleidsplan 2013-2017 8  

 

4. Beleid jeugd en kerk 

 

4.1. Jeugdraad 

Uit iedere jeugdgeleding vindt afvaardiging plaats in de jeugdraad. De jeugdraad heeft tot doel het 

jeugdbeleid te initiëren, te implementeren en te evalueren. Het voorzitterschap zal doorgaans ingevuld 

worden door de jeugdouderling. 

4.2. Crèche 

Tijdens iedere morgendienst is er een crèche voor de allerjongsten in een zaal bij de kerk. 

4.3. Kindernevendienst 

De doelstelling is om de Bijbelverhalen op een kindgerichte manier over te brengen. De betrokkenheid 

van kinderen bij de kerkdienst stimuleren. De basis te leggen voor kerkelijke verbondenheid en 

bewustmaking van de wereld om hen heen. 

De kindernevendienst is er voor alle kinderen in basisschoolleeftijd die de ochtenddienst bezoeken.  De 

kinderen zijn verdeeld over 3 groepen: kleuters groep 1-2, middengroep 3-4-5, oudste groep 6-7-8. 

Er is wekelijks kindernevendienst met de ene week voor de jongste en oudste groep en de andere week 

voor de jongste en middengroep. Tijdens het Paas-, Pinkster- en Adventsproject hebben alle drie de 

groepen wekelijks kindernevendienst. 

Het materiaal voor de diensten komt uit: Vertel Het Maar en/of Kind op Zondag. 

Uitnodigingen gaan naar alle 4-jarigen die ingeschreven staan.  

4.4. Basiscatechese 

Voor de jeugd uit de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er catechese gegeven. De jeugd wordt 

wegwijs gemaakt in alles wat te maken heeft met “kerk” z ijn. Wat lezen we in de Bijbel. Wie er in de 

kerk werken, wat de functie is van alles wat ligt en staat in de kerk. De symbolen die worden gebruikt. Er 

wordt uitleg gegeven over het zingen in de kerk, waar komen de liederen vandaan en de organist geeft 

uitleg over de werking en functie van het orgel. Behandeld wordt het bidden in de kerk en waarom er 

verschillende gebeden zijn tijdens de kerkdienst. Ook wordt er uitleg gegeven over de kerkgeschiedenis 

en er wordt ingegaan op actuele zaken die spelen binnen kerk en maatschappij en hoe als jongere daar 

mee om te gaan. 

4.5. Kerk en School 

De commissie kerk en school onderhoudt de contacten tussen de christelijke scholen en de protestantse 

kerken. In onderlinge afstemming tussen de kerken (KND) en de scholen wordt aan het begin van het 

kerkelijk seizoen een startzondag georganiseerd. In het winterseizoen wordt vervolgens in samenwerking 

tussen onze kerk en de PCB “De Nieuwe Wiel” een ochtenddienst voorbereid en gehouden.  

Het doel is om elkaar te blijven voeden in de christelijke opvoeding van onze jongeren. De kinderen die 

niet verbonden zijn aan onze kerk kennis te laten maken, samen met hun ouders, met onze vieringen en 

gemeente.  

4.6. Tienerkerk 

De doelstelling is om een eigentijdse dienst te houden voor tieners van 12 tot 16 jaar. Op een eigentijdse 

manier wordt uitleg gegeven over het woord in de Bijbel. Op een manier die toegankelijk is en 

toepasbaar bij hun ontwikkeling en dus vraagstukken naar volwassenheid. 

De tienerkerk is er voor alle tieners die de ochtenddienst bezoeken. De dienst is om de 14 dagen waarbij 

wel rekening wordt gehouden met bijzondere diensten, avondmaal, etc.  

Het materiaal dat gebruikt wordt kan afkomstig zijn van het Evangelisch Werkverband, etc.  

De tieners die afscheid nemen van de kindernevendienst ontvangen een uitnodiging voor de tienerkerk. 
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4.7. Rock solid en Solid friends 

Rock Solid brengt het evangelie onder tieners op een leuke, dynamisch en eigentijdse manier.  

Rock Solid houdt tieners betrokken bij het christelijke geloof en de kerk en help t tieners te laten 

ontdekkend dat het geloof en de kerk nog steeds relevant is.  

Een omgeving en sfeer creëren waarin elke tiener zichzelf kan zijn, waarin ze elkaar waarderen en 

elkaars mening respecteren. 

De doelgroep is alle jongeren in de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Vriendjes en 

vriendinnetjes al dan niet kerkelijk verbonden zijn van harte welkom.  

Het materiaal is afkomstig van Youth for Christ, Rock Solid-werkmap. 

 

Solid Friends is een logisch vervolg op Rock Solid en het doel is om jongeren bekend en vertrouwd te 

maken met het geloof zoals het binnen onze kerk wordt beleden. Ook hier geldt het creëren van een 

veilige omgeving waarin elke tiener zichzelf kan zijn waarin ze elkaar waarderen en elkaars mening 

respecteren. 

De doelgroep is alle jongeren van 14-17 jaar, dus ook jongeren buiten onze kerk zijn van harte welkom. 

Het materiaal is afkomstig van Youth for Christ, Solid Friends-werkmap. 

Zowel Rock solid als Solid Friends wordt één keer in de veertien dagen gehouden.  

4.8. Jongeren 16 plus 

Doelstelling van 16+ is om de jeugd tussen de 16 en 22 jaar een plek te geven om te aanbidden, 

Bijbelonderwijs te ontvangen en samen te zijn met andere gelovige leeftijdsgenoten.  

De twee wekelijkse samenkomsten zijn onder leiding van zes gemeenteleden op woensdagavond. Het 

programma heeft de volgende basisonderdelen: maaltijd/ontmoeting, lofzang, gebed en Bijbelstudie. 

De leiding wil de tieners begeleiden in het opbouwen van een relatie met de Here Jezus en het zoeken 

naar Zijn Koninkrijk. De leiding wil de tieners helpen de Bijbel te lezen, leren een gebedsleven op te 

bouwen, leren Gemeente te zijn en helpen heilig te leven.   

4.9. Jeugddienstcommissie 

De jeugddienstcommissie heeft tot doel het organiseren van een zestal jeugddiensten die aansprekend 

zijn voor haar doelgroep. De commissie is zich er van bewust dat de jeugd integraal onderdeel uitmaakt 

van onze gemeente en tot taak heeft om dit beeld voor zowel de jongeren als de ouderen te verstevigen.   
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5. Beleid Erediensten  

5.1. Eredienst 

In de erediensten ontmoeten we de Here God en elkaar en vormt daarmee het hart van de ontmoeting en 

geloofsbeleving van onze gemeente. Iedereen van binnen en buiten de kerk is van harte welkom om de 

erediensten bij te wonen. Op zondag komt de gemeente in een ochtend- en avondviering bij elkaar, om 

samen te zingen en naar de verkondiging van Gods Woord te luisteren. 

In de erediensten en bij alle gelegenheden waarbij een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen wordt, tenzij 

anders gevraagd, zal dit gedaan worden uit de Nieuwe Bijbelvertaling. (NBV) 

Als gemeente hechten we veel waarde aan kerkmuziek. Tijdens de eredienst gebruikt de gemeente het 

Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel. Daarnaast wordt er af en toe gebruik 

gebruikgemaakt van andere liedbundels.  

In de ochtenddienst kan de voorganger de tien geboden lezen of gebruik maken van de leefregels uit het 

nieuwe testament. In de avonddienst belijden we ons geloof door de Geloofsbelijdenis te lezen of te 

zingen.  

Tijdens speciale diensten en/of op verzoek van de voorganger wordt gebruik gemaakt van de beamer-

installatie ter ondersteuning van de eredienst.  

5.2. Ambtsdragers 

Tijdens de Eredienst zijn er drie ouderlingen en twee diakenen in functie. Bij noodsituaties kan hier van 

af worden geweken. De ouderling van dienst draagt bij aanvang van de dienst de verantwoordelijkheid 

van de dienst over van kerkenraad naar voorganger middels een handdruk en gesproken woord. Na afloop 

neemt de ouderling van dienst de verantwoordelijkheid weer over van de voorganger middels een 

handdruk. 

5.3.  Organisten 

In de Erediensten hechten we veel waarde aan een goede orgelbegeleiding bij het zingen. Organisten 

moeten voldoende toegerust zijn en blijven om de liturgische invullingen en ontwikkelingen binnen de 

gemeente muzikaal vorm en inhoud te geven. Daarnaast moeten zij beschikken over voldoende 

improviserend vermogen om adequaat in te kunnen spelen op (onverwachte) situaties die zich kunnen 

voordoen binnen de Eredienst. De organisten wijzen uit hun midden een coördinator aan die 

verantwoordelijk is voor de samenstelling en invulling van het kwartaalrooster. Deze coördinator  is 

tevens  het centrale aanspreekpunt voor het coördineren van de muzikale invulling van rouw- en 

trouwdiensten. Daarnaast wijst de coördinator iemand uit haar midden aan, die verantwoordelijkheid 

draagt voor de jaarlijkse stemming c.q. onderhoud van het kerkorgel en het periodiek laten stemmen 

/onderhouden van de piano. Indien mogelijk bepalen de organisten in onderling overleg wie 

verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van het Kerkkoor. De werving en selectie van nieuwe 

organisten vindt plaats op voordracht van een commissie die is samengesteld uit de organis ten. De 

bezoldiging wordt plaatselijk vastgesteld tussen CvK en organisten.  

5.4. Avondmaalsviering 

De Avondmaalsvieringen worden vier keer per jaar zowel in de ochtend- als de avonddienst gehouden en 

op Witte Donderdag. Als Gemeente belijden we hiermee dat de Here Jezus voor ons aan het kruis 

geleden heeft en gestorven is. Tijdens de Eredienst in de week voor de avondmaalsviering vindt de 

voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. In deze dienst zal door de voorganger hierop onderwezen 

worden en een ieder van harte worden uitgenodigd om deel te nemen aan de viering. Op deze zondag van 

voorbereiding ontvangen de gemeenteleden een leesrooster voor gebruik in de week van voorbereiding.  

Kinderen mogen deelnemen aan de avondmaalsviering en eenmaal per jaar wordt voor de kinderen en 

hun ouders een bijeenkomst georganiseerd om uitleg te geven en te “oefenen”. 

5.5. Doop  

De kinderdoop kan aangevraagd worden door ouders/voogd die bij onze kerk staan ingeschreven. In het 

doopgesprek tussen dominee, wijkouderling en ouders/voogd zal de kernvraag bestaan uit:  

1) Waarom willen jullie je kind dopen? 

2) Zijn jullie bekend met de inhoud van de doopvragen, en kunnen jullie daarmee instemmen?  
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Met de ouders/voogd die moeite hebben met de inhoud van de doopvragen en hun antwoord hierop, zal 

een tweede en zo nodig een derde gesprek plaatsvinden. Als de ouders/voogd niet kunnen/willen 

instemmen met de doopvragen kan er niet gedoopt worden. 

Bij een dergelijke situatie zijn het de ouders/voogd die verantwoordelijk zijn voor het niet dopen van hun 

kind! 

Tijdens het doopgesprek wordt aangeven dat er na enkele maanden na de doop de wijkouderling op 

bezoek komt om de doop te evalueren. Bij dit gesprek kan de meelevendheid en het kerkbezoek ook ter 

sprake gebracht worden. Als doopouders hun doopgeloften niet gestand kunnen/willen houden, zal daar 

bij een eventuele volgende doopaanvraag zeker over gesproken worden. 

Het ontvangen van de doop staat ook open voor volwassenen die niet eerder de kinderdoop hebben 

ontvangen. 

  

De doop voor volwassenen is mogelijk als hij of zij in het openbaar hun getuigenis van  zijn of haar 

geloof afleggen. (openbare belijdenis) 

 

Met volwassenen die gedoopt willen worden terwijl die persoon als kind is gedoopt (herdoop) zal er een 

openhartig gesprek worden aangegaan door de dominee en wijkouderling. De persoonlijke keus van deze 

persoon zal hierbij als uitgangspunt dienen en openhartig besproken worden. Zweert deze persoon de 

kinderdoop af of wil hij deze juist bevestigen, onderstrepen. Vaak zal de wens tot herdoop voortkomen 

uit een ingrijpende gebeurtenis in diens leven. We dienen hier dan ook barmhartig mee om te gaan. 

Indien de persoon ondanks het openhartige gesprek zijn keuze doorzet en een gemeente/mogelijkheid 

zoekt om zich te laten dopen wordt deze persoonlijke keus geaccepteerd. Deze ruimhartigheid wordt ook 

gevraagd van de persoon die zich als volwassenen heeft laten (her)dopen. Wetend dat in onze gemeente 

de kinderdoop wordt gepraktiseerd. Het uitgangspunt is dat de doop niet herhaald kan worden. 

5.6. Openbare belijdenis van het geloof 

Ieder jaar is er gelegenheid tot het volgen van belijdeniscatechese als voorbereiding op het doen van 

openbare belijdenis van het geloof. De predikant voert met hen die te kennen hebben gegeven belijdenis 

van het geloof te willen doen een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van hun geloof, teneinde 

hen tot deze belijdenis toe te laten. Zij die openbare belijdenis van het geloof afleggen, worden daarmee 

opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.  

5.7. Speciale diensten 

Het organiseren van speciale diensten, gastendiensten, evangelisatiediensten, zangdiensten, 

jeugddiensten, etc. wordt een warm hart toegedragen. Deze diensten worden bij voorkeur gehouden in de 

avonddienst.  

5.8. Bloemstuk en bloemenfonds 

Wekelijks wordt er een (liturgisch) bloemstuk gemaakt. Zo mogelijk wordt minimaal met Pasen, 

Pinksteren en Advent door de voorganger een toelichting gegeven op de bloemschikking. De toelichting 

wordt voorbereid door de samenstellers van het bloemstuk.  

De bloemen worden na de avonddienst door de ouderling van dienst en/of bezoekdame bij een 

gemeentelid gebracht als bemoediging, felicitatie, etc. De bestemming van de bloemen wordt gekozen 

door de contactpersoon van de bezoekdames in overleg met de predikant. Ieder gemeentelid kan een 

adres aandragen bij genoemd contactpersoon.   

5.9. Toestemming voorgangers, koren, bands 

Commissies die een kerkdienst organiseren vragen voorafgaand aan het seizoen toestemming op hun 

jaarplanning met daarin opgenomen de voorgangers, koren/bands en benodigd budget. Indien aan het 

begin van het seizoen de voorganger, het koor/de band niet bekend is zal minimaal drie maanden voor de 

dienst toestemming aan het moderamen worden gevraagd. Dit geldt ook voor een voorganger zonder 

preekconsent waarbij geldt dat hier zorgvuldig en terughoudend mee wordt omgegaan.  

Het moderamen zal het verzoek met advies voorleggen aan de kerkenraad. 
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5.10. Kerkkoor 

Het Gereformeerde Kerkkoor heeft als doelstelling het beoefenen en het uitvoeren van koorzang.  

Zij verleent op verzoek van een commissie of de kerkenraad medewerking aan de eredienst en wil met  

het  zingen van geestelijke liederen de dienst extra inhoud geven. Ook werkt het koor mee als de 

Gereformeerde kerk  bij toerbeurt de maandsluiting in het verzorgingstehuis "De Schutse" verzorgt 

Het koor oefent elke donderdagavond in het kerkgebouw. 

5.11. Preeklezen  

Indien door omstandigheden zoals ziekte, ongeval, etc. een voorganger afmeldt zal onze preeklezer 

worden gevraagd in de dienst voor te gaan. De preeklezer is zich bewust dat hij/zij op het laatste moment 

beschikbaar dient te zijn voor het leiden van een dienst.  

Indien een voorganger verlaat is door welke reden dan ook dan zal de dienstdoende ouderling net voor 

aanvang dienst de gemeente informeren en een aantal liederen laten zingen.  
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6.  Pastoraal beleid 

6.1. Huisbezoek en wijkavonden 

Aan het begin van het winterseizoen komt het wijkteam bijeen om o.a. de uitnodiging voor een 

huisbezoek en/of wijkavond voor te bereiden. De uitnodiging wordt persoonlijk door de wijkouderling 

afgeleverd en opgehaald bij de adressen in de wijk. Met regelmaat blijkt (helaas) dit het enige moment is 

dat er met (randkerkelijke) gemeenteleden nog een gesprek is.  

Op basis van deze inventarisatie worden, in overleg met kerkelijk werker en/of predikant, de pastorale 

werkzaamheden opgepakt.  

De wijkavond wordt qua thema en opzet centraal voorbereid door leden van het Pastoraal Beraad.  

6.2. Vorming en Toerusting 

De doelstellingen van de commissie Vorming en Toerusting zijn:  

1) De gemeente ervan bewust te maken een lerende en biddende gemeente te zijn.  

2) Het bevorderen van zelfstandig geloven d.m.v. het aanbieden van een programma van 

gespreksbijeenkomsten (GGG en zie 6.2.1), Bijbelstudie, e.d.  

3) Zoeken naar nieuwe vormen van leren, bijv. kunst, film, boek, excursies e.d.  

4) Het creëren van ruimte binnen de gemeente waarbinnen het geloofsgesprek kan plaatsvinden. * 

5) Het voorbereiden van een jaarthema in samenwerking met Pastoraal Beraad. 

 

*Initiatieven vanuit gemeenteleden tot het organiseren van bijeenkomsten met als doel vorming en 

toerusting verlopen via de commissie Vorming en Toerusting.  

6.2.1. Gemeente Groei Groepen 

De Gemeente Groei Groepen (GGG) vormen een belangrijk onderdeel bij onze gemeenteopbouw. Vanuit 

dit werk kan er kader groeien voor de gemeente zoals: kerkenraad, jeugdwerk en andere activiteiten. 

De doelstelling is groeien in: 

1) geloof; ontdekken wat er in de Bijbel staat en wie God voor ons persoonlijk is; 

2) gemeenschap; in een groep delen we wat ons bezig houdt, leren we van elkaar en versterken we 

de onderlinge band; 

3) getuigenis; we zoeken met elkaar hoe onze geestelijke groei gestalte kan krijgen.  

 

Doelgroep: 

Alle mensen die op zoek zijn naar de naar de betekenis van de Bijbel in hun dagelijks leven, dat met 

anderen willen delen en onderling verbonden willen zijn. Concreet dus de totale gemeente vanaf de wat 

oudere jeugd. 

 

Methode: 

Ieder jaar wordt er nieuw gespreksmateriaal aangeboden door het Evangelisch Werkverband, waar wij 

dankbaar gebruik van maken. Dit materiaal bestaat uit deelnemersboekjes en boekjes met een handleiding 

voor de leiding. 

 

Leiding: 

De leiding bestaat uit twee toegewijde gemeenteleden per groep. Gemeenteleden die, zonder dat  ze 

theologisch geschoold zijn, de behoefte hebben aan een gezamenlijke zoektocht rond een open Bijbel, 

aan met elkaar meeleven en met elkaar geloofsgesprekken houden.  

De gemeentegroeigroepen vallen onder de commissie Vorming en Toerusting.  

6.3. Ziekenzalving 

Ziekenzalving zien we als een Bijbelse opdracht. Deze pastorale handeling kan aangevraagd worden bij 

de predikant of kerkelijk werker of wijkouderling.  
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7. Diaconaal en Missionair beleid 

 

7.1. Diaconie 

De Diakenen staan voor het omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerk, en het zo veel mogelijk 

bieden en organiseren van hulp op sociaal en financieel gebied.   

7.1.1. Bijzondere taken  

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot: 

1) De dienst aan Tafel van de Heer en het inzamelen van de liefdegaven.  

2) De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld.  

3) De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.  

4) Het mede zorg dragen voor goede -geestelijke, praktische en financiële ondersteuning. 

7.1.2. Algemene taken  

1) Verlenen van hulp en diensten aan de gemeente door bijvoorbeeld het bijstaan van de ouderling 

in het wijkteam. 

2) Zorg dragen voor de internetverbinding/kerktelefoon en de kerkdiensten op de USB stick voor 

mensen die niet de mogelijkheid hebben om deze diensten bij te wonen.  

3) Verzorgen van de goede gang van zaken bij de viering van het Heilig Avondmaal. 

4) Verzorgen van de diaconale gaven. 

5) Het geven van stille hulp en een sociale taak uitvoeren bij armoede in eigen omgeving.  

6) Inzamelen en verdelen van zendingsgelden. (zie paragraaf 7.2) 

7) Jaarlijks in de maand oktober wordt in samenwerking met de penningmeester het collecterooster 

opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad conform de kerkorde. 

7.1.3. Organisatie  

De Diaconie bestaat uit zes personen waaronder een voorzitter en penningmeester. De voorzitter maakt 

deel uit van het Moderamen. De overige taken zijn over de andere diakenen verdeeld. De diakenen 

vergaderen 10 keer per jaar. 

7.1.4. Diaconale taken 

Als diaconie hanteren wij de volgende uitgangspunten om te komen tot een verantwoorde inzet van onze 

middelen, te weten: 

1. De activiteiten moeten een diaconale doelstelling hebben 

2. De activiteiten kenmerken zich door diaconale uitgangspunten 

3. De activiteiten zijn te verbinden aan onze identiteit 

4. De activiteiten zijn beleidsmatig doordacht 

5. De activiteiten lenen zich door inzet van gemeenteleden als vrijwilliger 

6. De activiteiten zijn afhankelijk van diaconale middelen en inzet van vrijwilligers 

7.2. Zending 

Door de diaconie worden gelden ingezameld die bestemd zijn voor het zendingswerk. Hierbij wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij de acties van Kerk in Actie. 

7.2.1. Taken 

1) Het mede zorg dragen voor een goede geestelijke, maar ook praktische ondersteuning. 

2) Het inzamelen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 

3) Het houden van collectes in de kerk ten behoeve van zendingsprojecten. 

7.3. Evangelisatie 

De opgestane Heer zegt dat zijn volgelingen getuigen zullen tot aan de uiteinden van de aarde 

(Handelingen 1: 8). In de kracht van de Heilige Geest willen we als gemeente missionair zijn in spreken 

en in handelen.  
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7.3.1. Doelstelling en samenstelling evangelisatiecommissie 

Om dit getuigenis op een specifieke wijze gestalte te geven, hebben wij een commissie in het leven 

geroepen. De doelstelling van deze commissie is om mensen uit de nabije omgeving die niet of 

nauwelijks bekend zijn met het evangelie te bereiken. Hiertoe organiseert de evangelisatiecommissie 

enkele speciale diensten per jaar.  

De evangelisatiecommissie wordt gevormd door zes personen en één afgevaardigde van de kerkenraad  

7.3.2. Samenwerking Missionair Team Lopik en Tentdagen 

Lopik kent een Missionair Team, dat interkerkelijk is. Zij organiseren bijzondere diensten en activiteiten 

om mensen te bereiken met het evangelie. De tentdagen zijn hiervan een onderdeel. Onze kerk wil graag 

meedenken en meedoen met deze interkerkelijke initiatieven. 

7.3.3. Activiteiten 

1) Organiseren van een evangelisatiedienst in het voorjaar en het najaar.  

2) Het jaarlijks organiseren van de kerstnachtdienst.  

3) Ondersteuning bieden aan het Missionair Team Lopik bij het organiseren van een kindermiddag 

voor de jeugd van de basisschool in het voorjaar. En bij het organiseren van een openluchtdienst 

op recreatieterrein Salmsteke. 

4) Verspreiding van de Elisabeth.  

5) Verspreiding foldermateriaal m.b.t. een bepaald thema’s met kerst en/of Pasen.  

6) Organiseren van de jaarlijkse Dorcas-actie. 
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8. Financieel- en facilitair beleid  

Het financieel beleid draagt bij aan de beleving van de gemeente dat er zorgvuldig met de financiën van 

de kerk wordt omgegaan en dat middelen besteed worden conform het doel waarvoor deze middelen zijn 

verkregen. Het facilitair beleid draagt bij aan een hoge mate van tevredenheid bij de gebruikers van de 

faciliteiten.  

8.1. Doelstelling 

De gemeente in al haar facetten maximaal faciliteren, daarbij altijd zorgdragend voor een degelijk en 

verantwoord beheer over de financiële en materiële zaken van (en voor) de gemeente, zodanig dat het 

(financiële) voortbestaan van de gemeente naar de toekomst toe gewaarborgd is en blijft.  

8.1.1. Subdoelen 

1) Zorg dragen voor de totstandkoming van het financiële en facilitaire beleidsplan, begroting en 

jaarrekening. 

2) Uitvoeren van het geformuleerde beleid. 

3) Zorg dragen voor de geldwerving. 

4) Zorg dragen voor beschikbaarheid van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 

gemeente. 

5) Zorg dragen voor bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten. 

6) Het beheren van de goederen van de gemeente. 

7) Zorg dragen voor personeelsbeleid en -aangelegenheden alsmede het aansturen van personeel.  

8) Zorg dragen voor de ledenadministratie en –registers. 

9) Zorg dragen voor de communicatie door het actueel houden van de website en uitbrengen van de 

Informatiegids, Pastopraat en wekelijkse nieuwsbrief en daarbij behorend kopieerwerk. 

10) Beheren van de archieven van de gemeente. 

11) Gastvrij faciliteren van ruimten aan derden als het doel van het gebruik aansluit bij de 

doelstelling van onze gemeente en dus een bijdrage levert aan de verkondiging van het evangelie 

in de breedste zin. 

12) Handelen conform ordinantie 11 van de PKN. 

8.1.2. Organisatie  

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met de uitvoering van het financieel- en 

facilitairbeleid. Het CvK bestaat uit vijf leden te weten, drie ouderling-kerkrentmeesters en twee 

kerkrentmeesters. De twee kerkrentmeesters vervullen de functie van penningmeester en secretaris en 

worden benoemd conform de kerkorde. 

De volgende personen/commissies vallen onder verantwoordelijkheid van het CvK. 

1) Predikant en kerkelijk medewerker. (arbeidsvoorwaardelijk CvK, functioneel Kerkenraad)  

2) Penningmeester, boekhouder, ledenadministrateur, website-beheerder en coördinator kerkbalans. 

3) Kosters en beheerder. 

4) Organisten. 

5) Onderhoudscommissie. (gebouwen en terreinen) 

6) Activiteitencommissie. 

Het CvK vergadert eens per maand; indien noodzakelijk vaker. Iedere vergading van het CvK (of 

afgeleide daarvan) begint en eindigt met gebed en/of een lezing. Personen en commissies die onder het 

CvK vallen, bezoeken periodiek of op uitnodiging of op eigen verzoek de CvK vergadering voor overleg. 

Besluiten worden alleen door het CvK genomen.  

8.1.3. Bevoegdheden 

Behoudens de bepalingen van Ordinantie 11 van de PKN is het CvK zelfstandig bevoegd tot het aangaan 

van verbintenissen tot een totaalbedrag van € 5.000,- en/of overeenkomsten met een looptijd tot zes 

maanden. Voor alle verbintenissen die genoemd bedrag of looptijd overschrijden vraagt het CvK vooraf 

goedkeuring aan de Kerkenraad. 
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8.1.4. Samenwerking 

Het CvK werkt samen met de ons omringende gemeenten om op facilitair gebied synergie voordelen te 

behalen en om van elkaar te leren. Eén keer per jaar is er een breed CvK overleg.  

8.2. Financieel beleid 

Het CvK zorgt voor voldoende financiële middelen om haar doelstelling te kunnen realiseren. Het CvK 

promoot actief het schenken aan de kerk in de vorm van Vaste Vrijwillige Bijdrage (Aktie kerkbalans), 

collecte of gift maar zal nimmer met zachte dwang lidmaatschapsgeld incasseren. Personen die niet 

kunnen of willen bijdragen aan de gemeente, zijn en blijven altijd van harte welkom en krijgen een warm 

onthaal.  

Het CvK heeft inspraak in de besteding van de opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt.  

Sponsoring door bedrijven is alleen toegestaan bij projectmatige (jeugd)activiteiten. Hieruit 

voortvloeiend promotie of reclame dient vooraf goedgekeurd te worden door het CvK.  

8.2.1. Administratie 

Voor het voeren van een degelijke, consistente en actuele financiële administratie – die voldoet aan de 

voorwaarden van PKN – zijn er een penningmeester en een administrateur aangesteld. Samen vormen zij 

het “Kerkelijk Bureau”. Conform de Kerkorde wordt er jaarlijks een begroting voor het nieuwe jaar 

opgesteld en voor 15 december ter goedkeuring ter beschikking gesteld aan het RCBB met daarbij het 

(nog) actuele beleidsplan. Voor 1 mei wordt er een rapportage over het voorgaande jaar opgesteld en 

voorgelegd aan de kerkenraad. Voor 15 juni wordt het jaarrapport, voorzien van de rapportage van de 

gehouden controle, ter beschikking gesteld aan het RCBB. Op afroep van Moderamen en/of Kerkenraad 

verschaft de penningmeester een tussentijdse rapportage over de financiële gang van zaken binnen de 

gemeente. De penningmeester coördineert dat benodigde financiële informatie van de diverse commissies 

tijdig en gestructureerd beschikbaar is. Controle op de financiën en de wijze van administreren ligt in 

handen van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt jaarlijks door de kerkenraad in 

januari benoemd.  

8.3. Faciliteiten beleid 

De ons ter beschikking staande faciliteiten staan in dienst van het gemeente zijn en zijn daarmee geen 

doel op zich.  

8.3.1. Beheerder en kosters 

De koster fungeert als gastheer tijdens de Eredienst en zorgt ervoor dat alle praktische zaken geregeld 

zijn. Eveneens is de koster het eerste aanspreekpunt voor alle praktische zaken rondom de kerkdienst.  

Als medewerker aan de Eredienst is de koster op een gepaste wijze gekleed.  

De beheerder draagt zorg voor een goed gebruik van de zalen en een goed funct ionerende keuken. 

Beheerder zorgt er met haar vrijwilligers voor dat de kerkzaal en alle andere binnenruimtes en -

vertrekken schoon zijn. Koster en beheerder zien er op toe dat het huishoudelijk reglement wordt 

nageleefd. 

Met de beheerder en hoofdkoster wordt jaarlijks geëvalueerd over de gang van zaken en zo nodig 

bijgestuurd.  

8.3.2. Verhuur gebouwen 

De verhuur van de zalen verloopt via de beheerder. De beheerder is bevoegd om eenmalige verhuur aan 

te gaan. Voor verhuur van faciliteiten langer dan drie maanden vindt afstemming plaats met CvK. De 

beheerder opereert hierbij binnen de jaarlijks door het CvK te actualiseren voorwaarden en prijzenbeleid.  

8.3.3. Onderhoud gebouwen, inrichting en terrein 

Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk in eigen beheer en met vrijwill igers uitgevoerd waardoor er 

zoveel mogelijk financiële middelen behouden blijven voor pastoraat, diaconaat en zending.  

Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het jaarlijks door CvK te actualiseren onderhoudsplan. Het 

onderhoudsbudget wordt jaarlijks hierop vastgesteld bij het opmaken van de begroting.  
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8.3.4. Vastlegging en informatievoorziening 

Het integraal bijhouden van onze ledenadministratie in Leden Registratie PKN (LRP) gebeurt door de 

ledenadministrateur. De ontvangen mutaties via onze leden, wijkteams, predikant/kerkelijk werker, 

burgerlijke gemeente, LRP, etc. worden direct verwerkt. Het beheer van de sleutels die toegang geven tot 

gebruik van LRP ligt bij de lokaal beheerder.  

Het gemeenteboekje bevat algemene informatie over onze gemeente en haar commissies en een ledenlijst. 

Om het jaar wordt deze geactualiseerd. De diverse commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de 

juistheid van de informatie en worden tijdig door de secretaris uitgenodigd om de tot nog toe bekende 

gegevens te actualiseren.  

Voor de website is een beheerder aangesteld die zorg draagt voor actuele informatievoorziening die past 

binnen het beleid van onze gemeente. Bij twijfel over plaatsing van informatie overlegt de 

websitebeheerder met CvK.  

8.3.5. Duurzaamheid  

Het CvK voert een maatschappelijk verantwoord beleid en draagt bij het uitvoeren van haar beleid zorg 

voor mens, dier en milieu en is waakzaam voor verspilling. Het aspect van duurzaamheid neemt bij 

besluitvormingsprocessen een vaste plaats in.  

 

Leveranciers - bij voorkeur lid van onze gemeente – worden geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. 

Leveranciers waarvan de levensovertuiging en het duurzaamheidbeleid aansluit bij onze gemeente 

genieten de voorkeur. 

 

Het CvK stimuleert jongeren om zijn/haar maatschappelijke stage binnen onze gemeente te vervullen en 

stelt hiervoor jaarlijks honderd uur aan werkzaamheden ter beschikking. Het CvK zorgt voor voldoende 

begeleiding en ondersteuning. 

8.4. Noot  

Het CvK is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente maar zal altijd handelen naar de 

“menselijke maat” en conform het gedachtegoed van de Gereformeerde Kerk Lopik. Dit kan in bepaalde 

situaties strijdig zijn met het financieel en/of facilitair beleid.  

De details van het hierboven beschreven financieel en facilitair beleid is vastgelegd in het handboek CvK 

Gereformeerde Kerk Lopik.  
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9. Beleid organisatie 

9.1. Moderamen  

Het moderamen bestaat uit een preses, scriba, voorzitter Diaconie, voorzitter College van 

Kerkrentmeesters en de Predikant. Het moderamen vergadert 11 keer per jaar en bereidt de 

besluitvorming voor de kerkenraad voor, handelt dagelijkse zaken af en initieert veranderingen.  

9.2. Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat naast de 5 leden van het moderamen uit 9 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling,  

2 ouderling kerkrentmeesters en 5 diakenen.   

De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar en heeft tot taak het initiëren, uitvoeren en bewaken van het beleid. 

De kerkenraad neemt haar besluiten vanuit dit beleid en ondersteunt daarmee de missie en de visie.   

9.3. Predikant en kerkelijk werker 

Naast een predikant is er ruimte voor een kerkelijk werker.  

De predikant verzorgt op basis van een jaarlijkse planning de kerkdiensten en is daarnaast actief in het 

pastoraat, vorming en toerusting, organisatie en beleid en studie en bezinning. De voorzitter en  predikant 

hebben 8 x per jaar een gezamenlijk overleg om de werkdruk en ontwikkelingen binnen en buiten de 

gemeente met elkaar te bespreken.  

De kerkelijk werker verzorgt het pastoraat in de haar/hem toegewezen wijken binnen de toegekende uren. 

In bijzondere situaties zoals crisispastoraat, vacante en/of ziekte periode zal zij/hij na afstemming met 

het moderamen meer uren beschikbaar krijgen.   

9.4. Verkiezing ambtsdragers  

De vertrouwenscommissie coördineert in opdracht van de kerkenraad de verkiezing van ambtsdragers. Zij 

handelt hierbij conform het door de kerkenraad goedgekeurde actuele protocol ten behoeve van de 

vertrouwenscommissie.    

9.5. Wijkindeling en wijkteams 

De gemeente is opgedeeld in 10 wijken. 

Voor de wijken 1 t/m 9 is er een wijkteam die uit de wijkouderling, een diaken en een bezoekdame 

bestaat. De wijkouderling coördineert de taken binnen het team en draagt zorg voor een goede werking. 

Aan het begin van het seizoen maakt het wijkteam zich binnen de wijk bekend en inventariseert de 

behoefte aan een wijkavond en/of individueel huisbezoek of geen bezoek. Daarnaast is er maximaal oog 

voor pastorale zorg binnen de wijk. 

Het wijkteam onderhoudt actief contact met de kerkelijk werker en/of predikant over ontwikkelingen 

binnen de wijk.   
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10. Overige kerkdiensten  

10.1. Trouwen 

Onze kerk staat open voor trouwdiensten. Terughoudendheid is er bij aanvragen van trouwdiensten waar 

sterk blijkt dat sfeermotieven een sterkere rol spelen dan de inzegening van het huwelijk.  

Verbintenissen anders dan tussen man en vrouw worden niet in onze kerk ingezegend. 

Indien de eigen predikant niet voorgaat zal de dienst drie maanden van te voren worden aangevaagd bij 

het moderamen en voorzien van advies worden voorgelegd aan de kerkenraad voor besluitvorming . 

10.2. Jubilea 

Onze kerk staat open voor dankdiensten bij huwelijkjubilea, etc. Indien de eigen predikant niet voorgaat 

zal de dienst drie maanden van te voren worden aangevaagd bij het Moderamen.   

10.3. Overlijden 

Onze kerk staat open voor uitvaartdiensten waarbij geen verschil wordt gemaakt tussen aansluitend 

begraven of cremeren.  
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11. Signaalwaarden 

Naast dat we beleid hebben op het kerk-zijn is het ook goed om signaalwaarden in te bouwen teneinde de 

ontwikkeling binnen de kerk te kunnen meten en zonodig bij te sturen.  

  

Hieronder een overzicht van signaalwaarden: 

 

omschrijving 2012 2013 2014 2015 Sig.w. 

Doopleden      

Belijdende leden      

Aantal pastorale eenheden      

Aantal actieve commissies      

Aantal leden kerkenraad:      

- ouderlingen (scriba+preses) 11 11   12 

- pastoraal werkers 1 1   1 

- ouderling-kerkrentmeesters 3 3   3 

- diakenen 5 6   6 

       

Opbrengst VVB (Aktie kerkbalans)      

Collectes voor de kerk      

Exploitatiesaldo      

Opbrengst rommelmarkt      
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12. Organogram 

 


