
 
 
 
 

 

Beleidsplan van de 

 

Hervormde Gemeente ”Elim” ’t Harde  

  

“Een fontein van levend water”  

 

2014 – 2018 

 

 

 Versie 1.1 
 



Hervormde gemeente Elim ’t Harde 
Beleidsplan 2014 – 2018 

 

Pagina 2  van 17 

 

1  INHOUDSOPGAVE 

1   INHOUDSOPGAVE  .............................................................................................................................. 2 

2  INLEIDING / ALGEMEEN  ....................................................................................................................... 3 

2.1 Historie gemeente ”Elim”  .................................................................................................................. 3 

2.2 Titel ................................................................................................................................................... 3 

2.3 Procedure  ......................................................................................................................................... 4 

2.4 Roeping en missie van de gemeente .................................................................................................. 4 

2.5 Een algemene beschrijving van de gemeente  .................................................................................... 5 

3  ONDERWERPEN ................................................................................................................................... 7 

3.1 Visie op gemeente-zijn  ...................................................................................................................... 7 

3.2 Protestantse Kerk in Nederland  ......................................................................................................... 7 

3.3 Eredienst  ........................................................................................................................................... 7 

3.4 Pastoraat  .......................................................................................................................................... 8 

3.5 Huwelijk / Huwelijk en samenwonen  ................................................................................................. 9 

3.6 Gemeente-zijn ..................................................................................................................................10 

3.7 Kringwerk  .........................................................................................................................................10 

3.8 Kerk en Israël  ...................................................................................................................................10 

3.9 Jeugdwerk  ........................................................................................................................................10 

3.10 Jeugdclubs ......................................................................................................................................10 

3.11 Zondagsschool ................................................................................................................................10 

3.12 Catechese  ......................................................................................................................................11 

3.13 Evangelisatie  ..................................................................................................................................11 

3.14 Zending  ..........................................................................................................................................12 

3.15 Vorming/toerusting  ........................................................................................................................12 

3.16 Diaconaat  .......................................................................................................................................12 

3.17 Beheer/Kerkrentmeesterschap .......................................................................................................13 

4. FINANCIELE PARAGRAAF .....................................................................................................................14 

5  BIJLAGE I: CONVENANT HERVORMDE CLASSIS ALBLASSERDAM ...........................................................15 

6  BIJLAGE II: ACTIEPUNTENLIJST BIJ HET BELEIDSPLAN ...........................................................................17

 



Hervormde gemeente Elim ’t Harde 
Beleidsplan 2014 – 2018 

 

Pagina 3  van 17 

 

2 INLEIDING / ALGEMEEN  

2.1 Historie gemeente ”Elim”  
Op 19 oktober 1920 viel het besluit om aan de Epergrintweg een evangelisatiegebouwtje neer te zetten dat plaats 

zou bieden aan 120 personen. Op 9 augustus 1921 werd het gebouwtje in gebruik genomen . 

De zondagse diensten (1 x per zondag) werden 1 x per 14 dagen vervuld door de predikant uit Doornspijk of 

Oldebroek, de tussenliggende zondag werd er preek gelezen. 

Na de tweede wereld oorlog begon de uitbreiding van de kazernes en daarmee de groei van ’t Harde.  

Door de groei werd het kerkje te klein en in 1956 werd besloten tot vergroting. In die tijd klonk de roep om een 

eigen predikant. Nadat er eerst 6 ambtsdragers bevestigd waren, werd in 1960 de eerste predikant beroepen. Het 

duurde echter tot oktober 1965 voordat de eerste predikant zijn intrede deed. Opnieuw bleek het kerkgebouw te 

klein en werd tot nieuwbouw besloten. Het nieuwe kerkgebouw werd in gebruik genomen op 3 april 1968. Dit 

kerkgebouw, met de aangrenzende zalen ( het Kerkelijk Centrum ) voor gemeenteactiviteiten,  is tot vandaag de 

plaats waar de gemeente onderwijs ontvangt en van waaruit de activiteiten naar buiten plaats vinden. Samen 

gemeente zijn …    

De kerk is voorzien van een ringleiding en is toegankelijk voor rolstoelers. 

  

"Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op 

aan het water". ( Exodus 15 : 27) Een oase! Een plaats van rust door God gegeven. 

 

Predikanten die de gemeente gediend hebben zijn: 

Ds. J.A. de Waard 1965 - 1968 

Ds. G. Broere 1968 - 1995 

Ds. T. van Bruggen  1997 - 2006 

Ds. J. van Doorn 1998 - 2009 

Ds. D. Dekker 2009 - heden 

 

2.2 Titel  
Zoals u ziet, draagt ons beleidsplan de titel ”Een fontein van levend water”.  

Deze titel spreekt ons aan, omdat hiermee de intentie van de gemeente en haar beleid met één beeld treffend 

getypeerd is.  

 

Levend water spreekt in een dor en droog gebied veel meer tot de verbeelding dan in een waterrijke omgeving. 

Water in een woestijn betekent leven!  

Onze gemeente leeft in een tijd en in een samenleving waarin veel mensen op zoek zijn naar zingeving en rust. Elim 

wil een plaats zijn waar ze dit kunnen vinden. 

De Titel: “Een fontein van levend water” herinnert ons aan de plaats waarvan onze gemeente de naam draagt,  

maar wijst ons op het Woord van onze Heere Jezus Christus. In het Johannes-evangelie (hoofdstuk 7:37-39) lezen 

we:  

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij 

tot Mij komen en drinken.  

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.  

39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er 

nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)  

In navolging van onze Heere en Heiland wil onze gemeente zo’n fontein - een fontein  van levend water - zijn, tot 

verheerlijking van Zijn naam, tot opbouw van Zijn gemeente en tot welzijn van de samenleving. 
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2.3 Procedure  

In 2013 heeft de kerkenraad besloten het beleidsplan waar nodig bij te stellen en aan te passen voor de periode 

2014 tot en met 2018. De uitwerking hiervan is door het moderamen ter hand genomen. 

In  2013 zijn  de wijzigingen en aanpassingen voltooid, en voorgelegd aan de kerkenraad ter goedkeuring. 

Datgene wat de kerkenraad in het toekomstige beleid nog niet heeft geformuleerd is als actiepunten opgenomen in 

dit beleidsplan. Tevens is besloten dit beleidsplan jaarlijks op de agenda van de kerkenraad te plaatsen om het, zo 

nodig, bij te stellen.  

 

Doel beleidsplan  
In het beleidsplan schetsen we eerst de situatie A.D. 2013 en vervolgens de voorgestelde situatie in de periode tot 

2018. Hiermee beoogt de kerkenraad de richting aan te geven waarin we als gemeente de komende vier jaren 

willen gaan. De kerkenraad acht het van groot belang een duidelijke visie te ontwikkelen over hoe  gemeente te zijn 

in een plurale protestante Kerk en een ontkerstende samenleving.  

Deze visie stoelt op het belijden van de drie-enige God en de Bijbel als het onfeilbaar geïnspireerde Woord van 

God.  

 

Vaststellen 
Het beleidsplan 2014 tot 2018 van de Hervormde gemeente ”Elim” ‘t Harde is vastgesteld tijdens de 

kerkenraadvergadering van 19 maart 2014. 

 
Voorzitter 
 
 
 
Ds. D. Dekker 

Scriba 
 
 
 
Diaken H.H.L. Bos 

 

2.4 Roeping en missie van de gemeente  

 
De gemeente wordt als lichaam van Christus geroepen tot bekering en geloof als mede de opbouw daarvan door 

middel van het gepredikte Woord en tot versterking van het geloof door de bediening van de sacramenten om zo 

gehoorzaam te zijn aan haar Heere en Heiland. Dit in het teken van de eenheid die Christus voorstaat.  

Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente. De gemeente is gebouwd op het fundament van het 

evangelie: de verlossing, die er alleen in Christus is. Christus is de hoeksteen. De leden van de gemeente zijn 

geroepen om, ieder met zijn of haar eigen talenten en gaven, als levende stenen bij te dragen aan de opbouw en 

uitbreiding van Gods Koninkrijk, verwachtende de wederkomst van Christus.  

De missie van  de gemeente is gericht op de verkondiging van het evangelie, de opbouw en de uitbreiding van de 

gemeente en de toerusting van de leden in pastorale zorg, zodat de gemeente getuigend aanwezig zal zijn in de 

samenleving van nu en in de toekomst. 

De gemeente wil een dienende gemeenschap zijn, in dienst van de Heere, van elkaar. In dienst van de wereld, in 

het bijzonder van de hulpbehoevende naasten. Het Griekse woord voor 'dienen' is diakonien, waarvan ons 

'diaconaal' afgeleid is. Diaconaat is meer dan een bijkomend aspect van de gemeente. In haar diaconaat volgt ze de 

grote Diaken Jezus Christus na. 

Vanuit deze missie is het beleidsplan opgesteld en zijn op de diverse deelgebieden de voornemens ingevuld.
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2.5 Een algemene beschrijving van de gemeente  

 

De gemeente  
In ’t Harde neemt de Hervormde Gemeente vanouds een centrale plaats in. ”Elim” stond en staat letterlijk en 

figuurlijk in het midden.  

We zijn dankbaar voor alles wat goed gaat. Er zijn veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het 

kerkenwerk. Er zijn veel verschillende activiteiten. Toch is er ook zorg. De kerk vergrijst. Er komt veel werk op  

steeds minder mensen neer. Velen zijn zoekend, de één roept om kerkelijke vernieuwing de ander heeft het 

verlangen bij de traditie te blijven dit alles geeft zowel binnen de kerkenraad als binnen de gemeente bij tijd en 

wijle de nodige uitdagende spanning. Ondanks al deze verschillen over de vorm, is er éénheid over de 

fundamentele vraagstukken van het geloof.  

 

Dit beleidsplan heeft als doel het gemeente zijn te bevorderen en de mogelijkheden van het kerk zijn naar buiten 

toe op verschillende manieren te vergroten. Een stapje in de richting van de gemeente als huis en werkplaats. Wij 

zijn er ons van bewust dat de beleidspunten mooi geformuleerd kunnen zijn, maar als ze niet gecommuniceerd en 

uitgevoerd worden hebben ze geen zin.  

Onder communicatie wordt verstaan het duidelijk maken aan elkaar en anderen wat je doet en waarom je het zo 

doet. Helder communiceren betekent ook luisteren naar en het serieus nemen van de ander.  

 

Aan de gemeente wordt leiding gegeven door de kerkenraad: de predikant, de ouderlingen(-kerkrentmeesters) en 

de diakenen. De taken van deze ambten zijn beschreven in de kerkorde en de formulieren van bevestiging. De 

kerkenraad bestaat uit belijdende meelevende, mannelijke leden van de gemeente. Het moderamen vormt het 

'dagelijks bestuur'. In de samenstelling van het moderamen zijn alle ambten vertegenwoordigd.  

 

Kerkenraad  
De Hervormde Gemeente ”Elim”  kent één kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt 

gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te 

verrichten taken zijn in de plaatselijke regeling het aantal benodigde ambtsdragers vastgelegd. Hierin zijn alle 

ambten aanwezig met inachtneming van de door de kerkorde voorgeschreven minimale bezetting van ouderlingen 

niet kerkrentmeester, ouderlingen kerkrentmeester en diakenen.  De kerkenraad kent twee ouderlingen met 

bepaalde opdracht namelijk een jeugdouderling en een zendings- en evangelisatie ouderling.  

De diaconie kent een diaken met bepaalde opdracht, namelijk een jeugddiaken. 

 

Verkiezing ambtsdragers 
De verkiezingen van ambtsdragers geschiedt volgens de bepalingen van de kerkorde met in achtneming van de 

plaatselijke regeling. 

De kerkenraad is van mening dat er op grond van Bijbelse gegevens geen mogelijkheden zijn voor vrouwelijke 

ambtsdragers. Het is mogelijk met volmacht te stemmen.  

Van de te kiezen en gekozen ambtsdragers wordt verwacht dat zij gelovigen zijn met de in de bijbel genoemde 

kenmerken:“ liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd en zijn geen mensen met eigendunk en benijden 

elkaar niet en dagen elkaar niet uit (Galaten 5:22).  

In de kerk zie je als resultaat hiervan dat ze deelnemen of gaan deelnemen aan de vieringen van het Heilig 

Avondmaal en trouw de kerkdiensten ,voor zover mogelijk twee keer per zondag, bezoeken. 

Is een gemeentelid bevestigd in het ambt van ouderling of diaken, dan wordt hij begeleid door een ouderling of 

diaken die al ambtelijke ervaring heeft.  

Zowel kerkrentmeesters en pastoraal medewerker leggen een gelofte af in het midden van de gemeente gericht op 

het betrachten van strikte geheimhouding.  

 

Naam 

De naam van onze gemeente is: Hervormde Gemeente ”Elim” ’t Harde. Alleen onder deze naam treedt de 

gemeente naar buiten.  
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Kerkgebouw 

Als gemeente maken wij voor de erediensten en voor de overige activiteiten gebruik van de kerk en het kerkelijk 

centrum aan de Eperweg 35. 

 

De gemeente in cijfers  

Voor de opbouw van de gemeente wordt verwezen naar de statistische gegevens die door het college van 

kerkrentmeesters jaarlijks worden verstrekt. In 2012 telde de gemeente 752 pastorale eenheden, 587 belijdende 

leden en 850 doopleden. 

 

De sociale kaart 

De samenstelling van onze gemeente is heel divers.  
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3 ONDERWERPEN 

3.1 Visie op gemeente-zijn  
Centraal staan de verkondiging van het Woord, de catechese en het pastoraat. Hoogtepunten in het geestelijk 

leven van de gemeente zijn de bediening van de Heilige Doop, de openbare geloofsbelijdenis en de bediening van 

het Heilig Avondmaal. Het leven van de gemeente kent twee aspecten, verticaal en horizontaal. Verticaal: de relatie 

“God met ons”, horizontaal de betrokkenheid op elkaar, die naar binnen toe o.a. openbaar komt in het verenigings, 

kring- en club werk onder ouderen en jongeren. Tevens is er bijzondere aandacht voor zending, evangelisatie en 

diaconaat door de gemeente.  

 
De kerkenraad acht het zijn taak het gemeente-zijn duidelijker inhoud te geven door het deelnemen van 

gemeenteleden aan activiteiten te bevorderen en de gaven en talenten van gemeenteleden te benutten.  

• Gemeenteleden worden uitgenodigd deel te nemen aan bezoekwerk, verenigings- en kringwerk, enz..  

• Om de betrokkenheid van de leden van de gemeente te vergroten, wordt in het kerkblad informatie c.q. 

opening van zaken verstrekt over door de kerkenraad genomen besluiten.  

• Diaconaal dienend. 

• Missionair. 

 

 

3.2 Protestantse Kerk in Nederland. 
Hervormde Gemeente ”Elim” ’t Harde maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

Wij onderschrijven het convenant zoals dat door de Hervormde Classis Alblasserdam indertijd is opgesteld. Dit 

vanwege de verbondenheid met het Gereformeerde belijden wat vanuit dit convenant spreekt en waarbij onze 

gemeente zich van harte aansluit. Onze gemeente is een zogenaamde Gereformeerde Bondsgemeente.  

De kerkenraad volgt de ontwikkelingen binnen de PKN positief kritisch en zal op een verantwoorde wijze staan in 

de PKN door de kerk (bijvoorbeeld op meerdere vergaderingen) aan te spreken op het gereformeerde belijden 

zoals hierboven is genoemd.  

 
 
De kerkenraad blijft de ontwikkelingen van de PKN zowel landelijk als plaatselijk volgen en bepaalt of aanpassingen 

in het beleidsplan noodzakelijk, mogelijk en/of gewenst zijn.  

De gemeente wil een open oog en een luisterend oor hebben voor zusterkerken en andere protestants-christelijke 

geloofsgemeenschappen en waar mogelijk zoeken naar vormen van contact, mits in overeenstemming met de 

doelstelling van dit beleidsplan onder paragraaf 3.1.  

 

3.3 Eredienst  
De prediking in de eredienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is het hart van het 

gemeenteleven. Centraal staat een bijbelgetrouwe, christocentrische prediking in hedendaagse context.  

Voor het lezen uit de Bijbel in de eredienst wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt. Gastpredikanten hebben de 

mogelijkheid om de klassieke Statenvertaling te gebruiken. 

De te zingen psalmen, inclusief enige gezangen, zijn een onlosmakelijk deel van de eredienst. De psalmen worden 

ritmisch gezongen in de berijming van 1773 en begeleid door orgelspel.  

In de ochtenddienst worden de tien geboden gelezen en de samenvatting. In de tweede dienst wordt het geloof 

van de gemeente beleden met de woorden uit de vroegchristelijke belijdenissen.  

Het karakter van de tweede dienst zal, als de eigen predikant voorgaat, zoveel mogelijk het karakter hebben van 

een leerdienst. 

De sacramenten worden bediend volgens een vastgesteld rooster. Er zijn gewoonlijk 6 doopdiensten en 5 

avondmaalsdiensten per kalenderjaar. Bij de sacramentsdiensten en andere diensten waarin een formulier wordt 

gelezen, wordt gebruik gemaakt van de hertaalde klassieke liturgische formulieren (uitgave van de Gereformeerde 

Bond).  
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De doopdiensten en het tijdstip van doopaangifte worden in het kerkblad bekend gemaakt. De kerkenraad 

verwacht dat beide ouders (zo mogelijk) op de doopzitting aanwezig zijn en het trouwboekje meebrengen. Het 

gesprek over de Heilige Doop op de doopzitting wordt door een wijkouderling thuis voortgezet vóór de doopdienst. 

 

De bediening van het Heilig Avondmaal wordt voorafgegaan door een voorbereidingsdienst op de zondag daarvoor 

en op de dag zelf gevolgd door de dankzegging. Tot het Heilig Avondmaal worden genodigd de belijdende leden 

van de gemeente. 

De diensten van voorbereiding, bediening en dankzegging alsmede het Censura Morum worden in het kerkblad 

bekend gemaakt. Het Censura Morum vindt plaats na de voorbereidingsdienst en vóór de bediening van het Heilig 

Avondmaal. Tijdens het Censura Morum kunnen lidmaten van de gemeente bezwaren inbrengen tegen  belijdenis 

en levenswandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad de ingebrachte bezwaren en neemt zo nodig 

de vereiste maatregelen. 

 

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden. Tevens zijn er twee erediensten op 1
e

 Kerstdag, Goede Vrijdag, 

alsmede op biddag en dankdag.  

Op Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond en  Nieuwjaarsmorgen wordt één eredienst belegd. In de dienst op 2
e

 

Kerstdag, 2e Paasdag en 2
e

 Pinksterdag wordt bij de betekenis van het te vieren heilsfeit, vooral voor en met de 

kinderen van de gemeente, stilgestaan. 

Volgens een rooster (eerder door de kerkenraad aangenomen) is er gemiddeld maandelijks een ”bijzondere 

dienst”. Voorbeelden van bijzondere diensten zijn: de aangepaste dienst (voor en met onze gemeenteleden met 

een verstandelijke beperking), de Israël-zondag, de herdenking van de reformatie, opening en sluiting winterwerk 

en de jeugdzondagen (afsluiting VakantieBijbelWeek, afsluiting projectweek “School, Kerk en Gezin”, 

morgendiensten bid- en dankdag). Voor, tijdens en na deze diensten kan gebruikt worden gemaakt van de bundel 

“Op Toonhoogte”. Vier maal per jaar zijn er Jeugddiensten die door een daarvoor ingestelde jeugddienstcommissie 

worden voorbereid. Deze diensten dienen te passen binnen de identiteit van onze gemeente.  

 

Op de 1
ste

  feestdagen, jeugdzondagen en andere bijzondere diensten is er ruimte voor het zingen van christelijke 

liederen voor, tijdens en/of na de dienst. In deze diensten en de overige ”bijzondere diensten” is dan een gedrukte 

orde van dienst aanwezig. 

 

De kerkenraad heeft op zich genomen in de komende jaren te zoeken naar een invulling van de eredienst die past 

bij de totale breedte van de gemeente, zodat zowel zij die het bij het traditionele willen houden alsmede zij die 

meer ruimte vragen voor veranderingen zich thuis blijven voelen bij de gemeente en in het bijzonder in de 

eredienst. 

 

3.4 Pastoraat  

De belangrijkste vorm van pastoraat is de prediking tijdens de eredienst. Na de prediking is het ambtelijke 

huisbezoek c.q. ziekenhuisbezoek het belangrijkste onderdeel van de pastorale zorg. De predikant en de pastoraal 

medewerker leggen daar waar nodig bezoeken af bij gemeenteleden in de gemeente.  

De ouderlingen werken in de hun toebedeelde wijken met een bezoekfrequentie van minimaal eenmaal per twee 

jaar per pastorale eenheid. Per wijk worden de huisbezoeken afgelegd door de wijkouderling en, bij voorkeur, 

bijgestaan door een ouderling, diaken of bezoekbroeder. Bij het huisbezoek worden de kinderen nadrukkelijk 

uitgenodigd aanwezig te zijn.  

 

Bijzondere vormen van huisbezoek zijn het doop-, rouw- en ziekenbezoek. Deze bijzondere bezoeken worden, 

indien nodig, direct ingepast. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is het pastoraat rond het overlijden. In de praktijk komt veel van dit werk terecht bij 

de predikant. Dat is ook terecht, omdat dit een belangrijk pastoraal en ook missionair onderdeel van  zijn werk is. 

Bij rouwdiensten bereikt hij vaak niet-kerkelijken en kan hij ook voor hen veel betekenen.  
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Verschillende vormen van pastoraat kunnen heel goed naast elkaar bestaan en moeten niet tegen elkaar 

afgewogen worden, zoals individueel pastoraat, groot huisbezoek, wijkbijeenkomsten bij mensen thuis of in  de 

kerk. Ook andere initiatieven krijgen de ruimte. Aan de gemeente wordt duidelijk gemaakt dat pastoraat niet alleen 

een taak is van de predikant en de ouderling, maar dat allen geroepen zijn om naar elkaar om te zien.  

  

Met name de jeugdambtsdragers bezinnen zich op de vraag  hoe om te gaan met pastoraat en diaconale 

betrokkenheid onder jongeren. Ook hier is ruimte voor creativiteit en openheid. 

 

De kerkenraad zal de komende periode zoeken naar een meer integrale opzet van het pastoraat. De 

consistorievergaderingen spelen hierbij een grote rol. Uitvoering zal hieraan gegeven worden met als uitgangspunt 

de notitie “Omzien naar elkaar”. De kerkenraad staat hiertoe open voor ideeën uit andere gemeenten.  

 

3.5 Huwelijk / Huwelijk en samenwonen  

 

Kerkelijke bevestiging van het huwelijk 

Onder het huwelijk verstaat de kerkenraad, op Bijbelse gronden en in de lijn van het gereformeerde belijden, de 

verbintenis voor het leven tussen één man en één vrouw.  

 

Algemene regels 

1. Bevestiging en inzegening van een huwelijk is alleen mogelijk nadat het huwelijk volgens de overheid wettig is 

gesloten. 

2. De kerkenraad is verantwoordelijk voor alle huwelijksdiensten die worden geleid door een predikant van de 

Hervormde Gemeente ”Elim” ’t Harde, ongeacht in welk kerkgebouw de dienst plaatsvindt. De kerkenraad is dan 

verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een ouderling en een diaken, voor de te houden collecte en het 

voorhanden zijn van een huwelijksbijbel. Ook het afkondigen van het huwelijk en de vermelding daarvan in het 

kerkblad vallen hieronder. 

3. Er is op dit moment geen beleid t.a.v. het gebruik van ons kerkgebouw door andere gemeenten. 

 

Het bruidspaar neemt contact op met de plaatselijke predikant. Alle zaken die op de huwelijksdienst zelf betrekking 

hebben, dienen bruid en bruidegom van te voren met de predikant te regelen. 

 

Samenwonenden 

Indien een reeds samenwonend stel verzoekt om in de kerk te mogen trouwen, dan moet het betreffende stel in 

ieder geval bereid zijn een pastoraal gesprek aan te gaan.  Dit gesprek zal worden gevoerd door de predikant en 

een ouderling. Dit gesprek zal er toe moeten leiden, dat het stel tot het inzicht komt dat hun levenswandel in strijd 

is met Gods Woord. Als zij dan tot dat inzicht gekomen zijn, zullen zij (in dat pastorale gesprek), tegenover de Heere 

moeten belijden dat zij hierin schuldig zijn, en daar berouw over hebben.  

  

Hertrouw 

De kerkenraad voert een pastoraal beleid t.a.v. het bevestiging en inzegening van een huwelijk na een 

echtscheiding van één of beide partners. Tevens zal er een pastoraal gesprek plaatsvinden met de predikant en een 

ouderling.
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3.6 Gemeente-zijn  
Ter versteviging van de onderlinge band is er o.a. op de eerste zondag van de maand na de morgendienst 

gelegenheid om samen koffie drinken. Ook zijn er gemeente-avonden, diverse bijbelkringen, alsmede een jaarlijkse 

opening van het winterwerk (startdag).  

 

Leden van de kerkenraad bezoeken jaarlijks alle bij de kerkenraad bekende activiteiten. 

 

De gemeenteleden behoren een leesbare brief van Christus te zijn door betrokkenheid en warme belangstelling uit 

te stralen. Die betrokkenheid uit zich in de uitoefening van christelijke naastenliefde. Diakenen en ouderlingen 

reageren alert op hulpvragen van gemeenteleden in materiële en/of geestelijke nood. De leden van de gemeente 

laten onder meer op zondag aan gasten/nieuwkomers merken, dat zij hartelijk welkom zijn.  

 

3.7 Kringwerk  
Er is in onze gemeente  een Bijbelkring, een leerhuis, een moederkring en er zijn huiskringen. De Bijbelkringen 

staan, indien mogelijk, onder leiding van de predikant, de huiskringen staan onder leiding van een gespreksleider. 

Kringwerk blijkt waardevol te zijn voor gemeenschapsvorming, het oog hebben voor elkaar, voor Bijbelstudie en 

het voeren van geestelijke gesprekken. Daarnaast bieden kringen ook goede kansen voor de opvang van nieuwe 

mensen. Naast het gemeenschapsvormende element is kringwerk ook vormend en toerustend van aard.  

Om het kringwerk plaats te laten vinden binnen het verband van de gemeente moeten nieuwe kringen zich 

aanmelden en hun doelstelling/opzet bespreken met de predikant of het moderamen van de kerkenraad.  

 

3.8 Kerk en Israël  
Op Israëlzondag, maar ook op andere momenten, bezint de gemeente zich op de beloften van God voor het 

uitverkoren volk van Israël en op de verhouding van de kerk/gemeente met het volk van Israël. De bezinning 

resulteert in het doen van voorbede en het collecteren voor specifieke doelen.  

 

De kerkenraad zorgt ervoor dat de aandacht voor de band met het uitverkoren volk van Israël, waarmee God Zijn 

plan onverkort uitvoert, niet verslapt.  

 

3.9 Jeugdwerk  
De jeugdwerkcoördinator, de jeugdouderling en de jeugddiaken coördineren, in samenwerking met de 

jeugdwerkleider, het jeugdwerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zij allen hebben zitting in de 

Jeugdraad. De Jeugdraad is een commissie van bijstand voor de kerkenraad. De werkzaamheden voert zij uit 

volgens een door de kerkenraad goedgekeurd reglement.  

Een overzicht van de activiteiten wordt als bijlage in de Elimbode gevoegd aan het begin van het winterwerk. In 

diensten waarin de opening en afsluiting van het winterwerk plaatsvindt, alsmede de afsluiting Vakantie Bijbel 

week, op de ochtend van bid- en dankdag, leveren de kinderen van de zondagsschool en of de jeugdclubs een 

bijdrage in de eredienst en zingen na de verkondiging enige liederen onder begeleiding van o.a. gitaren/piano. De 

predikant richt zich in deze diensten op de belevingswereld van de kinderen.  

 

3.10 Jeugdclubs 
In het clubwerk wordt beoogd de kinderen en de tieners een vorm van gemeente-zijn aan te bieden samen met 

leeftijdgenoten en hen op jonge(re) leeftijd in aanraking te brengen met het evangelie. Het jeugdwerk is een 

ontmoeting op het kerkelijke erf, die vormend, maar ook recreatief is.  

De jeugdwerkcoördinator, de jeugdouderling en de jeugddiaken coördineren club overschrijdende activiteiten en 

verzorgen de werving, toerusting en begeleiding van (nieuwe) clubleiding. Van de leidinggevenden van de 

jeugdclubs wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn.  

 

3.11 Zondagsschool 

Voor de jongste groep is er zondagsschool tijdens de morgendienst. Voor de andere groepen is er zondagsschool na 

de morgendienst. Van de leidinggevenden van de zondagsschool wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn.  
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3.12 Catechese  

 
Gewone catechese 
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer van de kerk, in 

het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en gericht op het doen van openbare belijdenis. Dit is 

primair een taak van de predikant. Deze wordt hierin bijgestaan door de pastoraal medewerker en enkele 

gemeenteleden die als mentor fungeren. Dit geschiedt in de periode van eind september tot de stille week.  

De gebruikte methode is passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en als 

uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen ongeveer 20 catechese-uren per groep.  

 

Om de betrokkenheid van de ouders met kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar te bevorderen, zal van tijd tot tijd, 

aan het begin van het winterseizoen een aparte ouderavond plaatsvinden, waarop, aan de hand van een werkplan, 

de inhoud van de catechese in de komende wintermaanden uiteen wordt gezet.  

 
Belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare geloofsbelijdenis te doen 

plaatsvinden op Palmzondag. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese gaan uit naar de jongeren boven de 18 

jaar. Zij, die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis, volgen een 

seizoen lang catechese met een verdiepend en verbredend karakter, met name ten aanzien van persoonlijke 

levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol hierin. 

 

In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men daadwerkelijk wil 

overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de “belijdeniszondag” wordt dit voornemen aan de gemeente 

bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de laatste 

catechese-avond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot 

het laten doen van openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten.          

Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en 

plichten hierbij behorend. 

 

 
3.13 Evangelisatie  
Een levende gemeente zal zich voortdurend oriënteren op de roeping om het evangelie in eigen omgeving en 

wereldwijd te verbreiden. Dit volgens de opdracht van de Heere Jezus in Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik 

u geboden heb, in acht te nemen.” Het evangelisatiewerk is een primaire taak voor alle leden van de gemeente. In 

de kerkenraad heeft de zendings-  en evangelisatieouderling de taak om de kerkenraad en de gemeente toe te 

rusten in dit  'ambt aller gelovigen'. De ouderling wordt hierbij bijgestaan door de zending-/evangelisatiecommissie. 

De evangelisatiecommissie en de zendingscommissie werken als één commissie. 

 

De zendings- en evangelisatieouderling zorgt dat er op kerstavond een Kerstzangdienst wordt belegd met een 

evangelisatiekarakter en dat de avonddienst van de 1
e

 Pinksterdag een themadienst is, betrekking hebbende  op 

het zendingswerk.  

De zendings- en evangelisatieouderling spant zich in om samen met de andere commissieleden contacten te 

onderhouden en uit te bouwen met rand- en buitenkerkelijken bijvoorbeeld middels het organiseren van 

cursussen, Bijbelkringen en thema-diensten. De Evangelisatiecommissie wordt gevraagd een visie c.q. voortgaand 

beleid te ontwikkelen op het gebied van zending en evangelisatie.  
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3.14 Zending  

Om de gemeente te stimuleren haar roeping te vervullen in de evangelieverkondiging aan alle volken, heeft de 

kerkenraad een zendingscommissie in het leven geroepen onder leiding van de zendings- en evangelisatie-

ouderling. Zij werkt aan: 

• missionaire toerusting (bijv. een zendingsavond),  

• missionair dienstbetoon (collecte)  

• missionair bewustzijn (roeping). 

• attendeert de gemeente op zendingsdagen. 

• verkoopt de G.Z.B. dagboekjes 

• organiseert de Kerstgroetactie . 

Daarnaast zorgt zij voor de contacten met uitgezonden zendingsarbeiders en belegt in dit verband een 

gemeenteavond.

Inleider kan zijn iemand die werkt of gewerkt heeft in zending. Voorstellen vanuit de gemeente om nauwe banden 

aan te gaan met een 'zendingsgemeente' of zendingswerkers, betrokken bij het werk van de GZB, worden 

welwillend behandeld.  

 

3.15 Vorming/toerusting  
Een levende gemeente is ook een lerende gemeente. Daarbij gaat het om hetgeen dat de apostel Petrus noemt in 2  

Petr.3:18 : “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid”. 

 

De mogelijkheid bij uitstek voor gemeenteleden om te groeien in het geloof  is het bijwonen van de zondagse 

erediensten. Tevens kan hieraan bijdragen het meewerken aan catechese, het actief zijn in een 

evangelisatiewerkgroep, contactkring of gebedskring, het deelnemen aan eerder genoemde kringwerk en 

verenigingsleven. 

  

3.16 Diaconaat  
De taak van de diaconie is de gemeente van Christus te stimuleren, te bemoedigen en wegen te vinden bij haar 

diaconale roeping in het voetspoor van de grote Diaken.  

De diakenen dragen zorg voor weduwen en weduwnaars, wezen, eenzamen, (chronisch) zieken, verstandelijke en 

lichamelijke gehandicapten en minder draagkrachtigen binnen de gemeente en ,buiten de gemeente, in de vorm 

van werelddiaconaat.  

Onder zorg dient te worden verstaan: het afleggen van bezoeken bij genoemde gemeenteleden, het bieden van 

financiële hulp, een luisterend oor hebben voor de medemens in nood en het spreken van troostrijke woorden 

vanuit Gods Woord.  

Binnen de eredienst zijn de diakenen verantwoordelijk voor het inzamelen van de diaconale gaven, het dienen bij 

het Heilig Avondmaal.  

Zij letten erop dat bij het uitspreken van de voorbeden niemand wordt overgeslagen en dat bij de voorbeden 

voldoende aandacht geschonken wordt aan persoonlijke en maatschappelijke problemen en het diaconaat 

wereldwijd.  

Voorts is er een jeugddiaken aangesteld om de contacten te onderhouden tussen de diaconie en het kerkelijk en/of 

open jeugdwerk en daarbij het diaconale bewustzijn te bevorderen.  

Een andere doelstelling is de zorg voor jongeren in probleemsituaties en ouderen.  

 

Het dames-comité verricht belangrijk diaconaal werk door bezoeken af te leggen bij verjaardagen van senioren en 

bij thuiskomst uit het ziekenhuis (langdurig verblijf)  en door contactmiddagen te beleggen. 

 

Het diaconaal team ondersteunt de diaconie door middel van participatie in “Mariposa”, alsmede het omzien naar 

weduwen, weduwnaars en zieken. 
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3.17 Beheer/Kerkrentmeesterschap  

Inkomsten en uitgaven t.b.v. het functioneren in materiële en financiële zin van onze gemeente worden door het 

college van kerkrentmeesters beheerd onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.  

De ouderlingkerkrentmeesters functioneren vanuit het ambt van ouderling met als specifieke taak het adviseren en 

informeren van de kerkenraad inzake de door het college van kerkrentmeesters  gemaakte afspraken en 

regelingen.  

 
De kerkenraad conformeert zich aan de meerjarenraming van het college van kerkrentmeesters inzake de 

geprognosticeerde baten en lasten en neemt de verantwoordelijkheid in de realisatie hiervan.  

De kerkenraad spant zich in om onder leiding van het college van kerkrentmeesters inkomsten te verwerven. Deze 

inkomsten zijn nodig om de gemeenteactiviteiten te bekostigen.  
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4 FINANCIËLE PARAGRAAF. 

Inleiding 

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële 

voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente, zoals verwoord in ordinantie 11 van de kerkorde. 

  

Middelen 
De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In onze gemeente is sprake van een dalend 

ledenaantal. Dit is ook zichtbaar in een geleidelijke afname van de baten. Er zijn geen aanwijzingen dat het ledental 

op korte termijn zou kunnen stijgen. Om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten zullen de komende 

jaren vergaande keuzen moeten worden gemaakt. Uit de actie Kerkbalans blijkt dat een klein gedeelte van de 

gemeente zorgdraagt voor het grootste deel van de inkomsten. Momenteel voorziet de gemeente in één 

predikantsplaats. Daarnaast is er een pastoraal medewerker in dienst voor 0,5 fte. De inkomsten zijn, mede op 

basis van het huidige collecterooster, niet toereikend.  

De solvabiliteit van de gemeente is goed. In 2011 is de pastorie aan de Vale Ouwelaan verkocht. De opbrengsten 

van deze verkoop zijn gebruikt om de aanwezige hypotheken af te lossen. Hierdoor zijn de structurele financiële 

lasten gedaald. 

  

De geldwerving bestaat in onze gemeente uit de inkomsten van de actie kerkbalans, collecten en inkomsten uit de 

exploitatie van het kerkelijk centrum. 

  

Het College van kerkrentmeesters stelt zich ten doel om de inkomsten te laten groeien door aandacht te schenken 

aan dat deel van de gemeente dat maar een beperkte bijdrage levert en door gerichte acties (gekoppeld aan 

specifieke bestedingen) te voeren. Het is echter de vraag of deze inspanning toereikend kan zijn.  

  

Lasten 
De lasten nemen jaarlijks licht toe. De lasten zijn structureel van aard en daarmee moeilijk te beïnvloeden. Er is een 

pastoraal medewerker parttime (0,5 fte) in dienst. Daarnaast ontvangen een aantal vrijwilligers een beperkte 

vergoeding (koster, beheerder kerkelijk centrum en organisten). De overige werkzaamheden worden door 

vrijwilligers uitgevoerd. Eventueel noodzakelijke bezuinigingen leiden daarom snel tot het ter discussie stellen van 

de activiteiten die worden uitgevoerd of het niveau van pastorale zorg. 

  

Pastoraat 
In 2006 is besloten, gezien de financiële situatie, het aantal predikantsplaatsen terug te brengen tot één 

predikantsplaats in voltijd. Daarnaast heeft de gemeente Elim parttime een pastoraal medewerker in dienst om de 

predikant te ondersteunen in het pastoraat. 

  

Gebouwen 
De onderhoudstoestand van de gebouwen is goed. In 2004 zijn forse investering gedaan in het kerkelijk centrum. In 

2009 is fors geïnvesteerd in de pastorie aan de Eikenlaan. Komende jaren worden alleen reguliere 

onderhoudswerkzaamheden voorzien. Om (ook financieel) goed voorbereid te zijn op groot onderhoud in de 

toekomst verdient het aanbeveling een meerjarig onderhoudsplanning op te stellen en bij te houden en hier de 

nodige reserveringen voor op te nemen. 
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5 BIJLAGE I: CONVENANT HERVORMDE CLASSIS ALBLASSERDAM 

 

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente ”Elim” te ‘t Harde weten we ons door onze Nederlandse Hervormde 

kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd waarover wij in het geweten bezwaard zijn. Wij erkennen 

dat wij delen in de schuld van onze kerk. 

 

Gedachtig aan het woord van de apostel ” Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw.” (2 Tim. 2:13), weten wij ons 

echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning 

der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 

 

Met de kerk belijden wij dat Christus een eeuwig Koning is, Die zonder onderdanen niet zijn kan (art. 27 Ned. 

Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen 

onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de 

sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn 

ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar 

tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 

 

Als Hervormde Gemeente binnen de verenigde kerk verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde 

belijdenis, zoals verwoord in de drie oecumenische belijdenisgeschriften: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 

Belijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en bekentenis van Athanasius, en in de drie belijdenisgeschriften van de 

reformatie, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren alles wat met dit belijden in strijd is.  

Als kerk en gemeente van de reformatie aanvaarden wij niet zonder meer de Augsburgse Confessie en de 

Catechismus van Luther en aanvaarden wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen niet. 

 

Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis 

overeenstemmen. 

 

Wij belijden dat de Heilige Doop een inzetting is van Jezus Christus, waarin aan ons en aan onze kinderen het 

Verbond wordt verzegeld. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente, als erfgenamen van het Rijk van 

God en van Zijn Verbond gedoopt te zijn. 

Wij belijden dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn 

gelovigen. Daarom zal in de gemeente de nodiging tot het Heilig Avondmaal uitgaan tot allen die belijdenis van hun 

geloof hebben afgelegd. Degenen die met ergerlijke zonden zijn besmet zullen worden vermaand zich van de Tafel 

des Heeren te onthouden, zolang zij geen blijk geven van hun bekering en een veranderde levenswandel. De 

kerkenraad zal op liefdevolle wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling var God veronachtzamen. 

 

In de gemeente zal de roeping tot het ambt uitgaan naar mannenbroeders die openbare belijdenis van hun geloof 

hebben afgelegd. Ouderlingen en diakenen zullen slechts na wettige verkiezing en benoeming worden bevestigd in 

het midden van de gemeente. De kerkenraad zal geen andere mannenbroeders toelaten en bevestigen tot de 

Heilige Dienst dan diegenen, die de grondslag van de gemeente van harte onderschrijven en die de gemeente 

wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is. In de 

gemeente zal geen andere levensverbintenis worden (in)gezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig 

voor de overheid is gesloten. 

De kerkenraad zal op liefdevolle wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God veronachtzamen. Wij 

belijden hiermee dat we alles wat in de kerkorde en in het kerkelijk leven strijdig is met de Heilige Schrift en de 

gereformeerde belijdenis die daarop is gegrond, verwerpen en door de kracht van God zullen zoeken naar wegen 

om de kerk te reformeren. 
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Wij getuigen dat we al onze hoop vestigen op de Koning van de Kerk, onze Heere Jezus Christus. We beloven dat 

we de levende God aanroepen om het herstel van Zijn Kerk en om de komst van Zijn Koninkrijk. Omdat wij ons 

schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' 

(Antw. 55 Heid. Catechismus.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de 

gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg te gaan van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. 
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6 BIJLAGE II: ACTIEPUNTENLIJST BIJ HET BELEIDSPLAN 

 Omschrijving Planning Trekker 

1 De kerkenraad acht het haar taak het gemeente-zijn 

duidelijker inhoud te geven door het deelnemen van 

gemeenteleden aan activiteiten te bevorderen en de gaven en 

talenten van gemeenteleden te benutten.  

  

2 De gemeente wil een open oog en een luisterend oor hebben 

voor zusterkerken en andere protestants-christelijke 

geloofsgemeenschappen en waar mogelijk zoeken naar 

vormen van contact, mits in overeenstemming met de 

doelstelling van dit beleidsplan onder paragraaf 3.1. 

  

3 De kerkenraad is enerzijds voornemens de komende jaren de 

invulling van de eredienst, wat betreft het gebruik van de HSV, 

alsmede het ritmisch zingen van de psalmen in de berijming 

van 1773 en de mogelijkheid om bij bijzondere diensten 

gebruik te  maken van de bundel “Op Toonhoogte” op de 

huidige wijze, te continueren. Anderzijds zal de komende 

periode gezocht worden naar een invulling van de eredienst 

die past bij een breder geheel van de gemeente. 

  

4. De kerkenraad zal de komende periode zoeken naar een meer 

integrale opzet van het pastoraat. Er wordt gedacht aan de 

uitvoering van het rapport “Omzien naar elkaar” (voorbeeld: 

gemeente Rijssen), maar ook het onderzoeken van de 

mogelijkheid van het vormen van wijkteams. 

  

5 De kerkenraad zal zich de komende periode beraden over een 

aanvraag vanuit andere gemeenten om het kerkgebouw te 

mogen gebruiken voor huwelijksdiensten. 

 CvK 

6 Toerusten en coachen van gespreksleiders en leidinggevenden 

in het jeugdwerk. 

 Jeugdwerkadviseur 

7 Meer aandacht voor de band met het uitverkoren volk van 

Israël, waarmee God Zijn plan onverkort uitvoert.  

  

8 Advies vragen  aan de Jeugdraad  'inzake de afstemming van 

de verkondiging in de eredienst en het pastoraat op de 

geloofsontmoeting van de jongeren' . 

 Jeugdambtsdragers 

9 Uitwerking van het door de Jeugdraad gegeven advies in 

eredienst en jongeren pastoraat. 

  

10 De kerkenraad zal zich de komende periode beraden over de 

leeftijd voor de catechese. 

  

11 Met rand- en buitenkerkelijken contacten onderhouden en 

uitbouwen d.m.v. het organiseren van cursussen, bijbelkringen 

  

12 De Evangelisatiecommissie wordt gevraagd een visie c.q. 

beleid te ontwikkelen op het gebied van evangelisatie.  

  

13 Het beleggen van een zendingsavond. Inleider kan zijn iemand 

die werkt of gewerkt heeft in zending.  

  

14 De kerkenraad spant zich in om onder leiding van het college 

van kerkrentmeesters inkomsten te verwerven.  

  

15 Bezinning op de Heilige Doop en wie mag er gedoopt worden, 

c.q. laten dopen. 

  

16 Regeling m.b.t. het fotograferen tijdens (huwelijks)diensten.   

17 Beleid t.a.v. vrouwen in het college van kerkrentmeesters.   

 


