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VOORWOORD  

Voor u liggen de beleidsvoornemens van de kerkenraad van Hervormde 

Gemeente Schoonhoven. Deze zijn tot stand gekomen na diverse momenten 

van bezinning. Ook de gedachtewisselingen rondom het beroepingswerk 

(2021) hebben een basis gevormd. We gaan er vanuit dat deze 

beleidsvoornemens bijdragen aan het welzijn van de Hervormde Gemeente 

Schoonhoven. Bovenal vertrouwen we erop dat we dit mogen doen tot Gods 

eer en verheerlijking van Zijn naam. Uitgangspunt voor het beleid is en blijft 

het Woord van God en de gereformeerde belijdenis, zoals verwoord in de 

Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 

Leerregels. 

  

Beleidsvoornemens hebben een andere functie dan een beleidsplan, want ze 

zijn richtinggevend op de langere termijn. Het vormt een geordende 

verzameling van voornemens die nog niet in de tijd zijn uitgezet. Het is de 

bedoeling dat per jaar door de kerkenraad wordt bepaald door wie, wanneer 

(en zo mogelijk op welke manier) uitvoering wordt gegeven aan de 

voornemens. Tussentijds zal de voortgang worden bezien en gerapporteerd 

richting de gemeente. 

  

Leeswijzer 

Bij het opstellen van deze beleidsvoornemens is er een structuur ontstaan. 

Het verlangen naar de relatie met God, met elkaar en met de ander heeft ons 

op de ordening van ‘Boven, Binnen, Buiten’ gebracht. Dit wordt nader 

toegelicht in de Missie en Visie in het eerste hoofdstuk. In het tweede 

hoofdstuk komt de kerkenraad in haar functioneren en voornemens aan bod. 

Vervolgens zijn de visie en de voornemens aangaande de eredienst beschreven 

in het derde hoofdstuk. De voornemens op het gebied van pastoraat krijgen 

gestalte in hoofdstuk 4. De voornemens aangaande vorming en toerusting 

hebben een grote vorm door het jeugdwerk, de catechese, ‘wijkgericht’ en 
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‘gemeentebreed’ te beschrijven in hoofdstuk 5. De voornemens op het vlak 

van ‘Apostolaat’,  ‘Diaconaat’ en ‘Beheer’ zijn opgenomen in de hoofdstukken 

6, 7 en 8. 

Bij deze beleidsvoornemens en formuleringen daarvan weten we ons 

afhankelijk. Geheel het besef van de woorden die Salomo gebruikt in Psalm 

127:  

“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; 

als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 

 

Schoonhoven, juni 2022 

  

namens de kerkenraad van de  

 Hervormde gemeente Schoonhoven  
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1 | MISSIE & VISIE 

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is 

de liefde.” (1 Korinthe 13:13) 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is geroepen om het Evangelie te 

verkondigen, een gemeenschap met elkaar te vormen en elkaar toe te rusten 

om de stad Schoonhoven te dienen. 

Wij verlangen ernaar om te groeien in onze relatie met God, in onze relatie 

met elkaar en in onze relatie met de ander. 

 

 

Relatie met God – Geloof | Boven 

De drie-enige God is het fundament van de Hervormde Gemeente te 

Schoonhoven. God komt ons tegemoet met Zijn barmhartigheid en Zijn 

genade, met het kruis en de opstanding van de Heere Jezus Christus en met 

het werk van de Heilige Geest. Dat is het Evangelie! God wil een relatie met 

ieder mens, ongeacht achtergrond, biografie of geloofsbeleving. Daarvoor 

gebruikt God de erediensten, het kringwerk en de persoonlijke gesprekken. 

Wij verlangen ernaar dat het Evangelie verkondigd wordt, zodat mensen tot 

geloof en bekering komen. Wij verlangen ernaar dat mensen zich toewijden 

aan God. Wij verlangen ernaar dat mensen groeien in hun relatie met de 

Heere Jezus Christus. Wij verlangen naar de vruchten en de gaven van de 

Heilige Geest. 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven heeft het karakter van een 

volkskerk, met veel verscheidenheid. Daarom is het belangrijk om een 

duidelijke identiteit te hebben. 
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Relatie met elkaar – Liefde | Binnen 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is een gestalte van het lichaam van 

Christus. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, maar wij zijn aan elkaar 

gegeven. Wij aanvaarden elkaar als broeders en zusters, omdat de Heere 

Jezus Christus ons aanvaard heeft. Wij verlangen ernaar om het leven met 

elkaar te delen en elkaar te motiveren om te groeien in onze relatie met God, 

in onze relatie met elkaar en in onze relatie met de ander. Wij verlangen 

ernaar om een liefdevol oog en een open oor voor elkaar te hebben. 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is verspreid over de hele stad 

Schoonhoven. Daarom is het belangrijk om juist op het niveau van de wijk 

onze relatie met elkaar te verdiepen. 

 

Relatie met de ander – Hoop | Buiten 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is geroepen om verantwoording af 

te leggen van de hoop die in haar is. Het Focustraject van de IZB heeft ons 

daar extra bewust van gemaakt. Wij willen vanuit de bewogenheid van de 

Heere Jezus Christus betrokken zijn op de ander, op de stad Schoonhoven en 

op de nood en de ellende in de wereld. Wij verlangen ernaar, dat het geloof 

praktisch en concreet gestalte krijgt in het leven van elke dag, op school en 

op het werk, in het gezin en in de kerk, in de straat, in de wijk en in de stad 

Schoonhoven. Wij verlangen ernaar om van het Evangelie te getuigen in woord 

én daad. 

In de afgelopen periode zijn door middel van het Focustraject de eerste 

stappen gezet. Het is belangrijk om vanuit de bewogenheid van de Heere 

Jezus Christus onze pastorale, diaconale en missionaire roeping voor de stad 

Schoonhoven verder gestalte te geven. 
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2 | KERKENRAAD  

Inleiding  

De kerkenraad is geroepen geestelijk leiding te geven in woord en gebed 

(ouderlingen) en dienstbetoon (diaconie). Daarbij stimuleert zij de gemeente 

om voortdurend te blijven leren en vanuit het ambt aller gelovigen op de 

eigen plaats dienend en getuigend present te zijn. De bezinning die in het 

focustraject is ingezet, komt jaarlijks tweemaal aan de orde. De 

evangelisatieouderling reikt hiervoor materiaal aan. Daarbij is nodig dat 

verhalen gedeeld worden en we ook zelf praktiseren wat we prediken “U bent 

mijn vrienden als u doet wat Ik u gebied (Joh. 15:14) of ook: “... hun lerend 

alles in acht te nemen wat Ik u geboden heb.” Hiermee wijst Jezus op het 

onderhouden, het praktiseren wat Hij ons leert in prediking en pastoraat. 

De kerkenraad telt per 01-01-2022, behalve de predikanten (1,5 fte) 20 

ambtsdragers: 8 wijkouderlingen, 5 diakenen,  3 ouderlingen tevens 

kerkrentmeester en 4 ambtsdragers met een bijzondere taak: 1 ouderling-

scriba, 1 evangelisatieouderling, 1 jeugdouderling en 1 jeugddiaken.  

De kerkenraad vergadert tienmaal per jaar in voltallige zitting. Deze 

vergaderingen worden voorgezeten door een ambtsdrager die gekozen is als 

voorzitter. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, 

bestaande uit: de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikant, 

en een vertegenwoordiger uit ieder college: het consistorie, de diaconie en 

het college van kerkrentmeesters. De vergaderingen van het moderamen 

worden voorgezeten door de voorzitter van de kerkenraad. Naast de voltallige 

vergaderingen van de kerkenraad zijn er vergaderingen van de ouderlingen 

(het consistorie), het college van diakenen en het college van 

kerkrentmeesters (de ouderlingen-kerkrentmeester mét drie 

kerkrentmeesters) die ieder een eigen voorzitter hebben.  

Uitgangspunten voor het te voeren beleid zijn neergelegd in de plaatselijke 

regeling en in de beleidsvoornemens. Beide documenten worden van tijd tot 

tijd geactualiseerd.  
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Beleidsvoornemens  

De kerkenraad neemt zich voor om in de periode 2022-2026  

2.1. te onderzoeken of de organisatie, grootte en  het functioneren van 

de kerkenraad en de activiteiten in de gemeente goed zijn afgestemd 

op de inhoud en zo nodig daarop in te grijpen; 

2.2. de communicatie met de gemeente te intensiveren; 

2.3. het verkiezingsreglement zodanig aan te passen dat het proces van 

verkiezingen voor ambtsdragers past bij de actuele gang van zaken; 

2.4. de plaatselijke regeling zodanig bij te werken dat die aansluit bij de 

actuele situatie in onze gemeente en de landelijke kerk. 

Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• Samen ontdekken 

wat God met de 

gemeente voorheeft 

  

• Oog hebben voor 

mede-ambtsdragers 

en gemeenteleden 

• Ervaringen delen in 

de kerkenraad 

• Deelnemen in 

interkerkelijke 

initiatieven en 

overleggen in de 

stad 
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3 | EREDIENST 

Inleiding  

Als we het over erediensten hebben, gaat het om het beoefenen van 

godsdienst waarbij de gemeente van Jezus Christus samenkomt in de kerk. 

Het gaat in deze diensten om de eer en aanbidding van God door de 

gemeente, in lof, dank en smeking (gebed), maar ook in verkondiging en 

bediening van de sacramenten.  

In de verkondiging wordt de gemeente toegerust in haar relatie met God 

(geloofsverdieping), de onderlinge band (gemeente-zijn, omzien naar elkaar) 

en het contact met de buitenwereld (missionaire opdracht). In de erediensten 

ontmoeten we de drie-enige God (Vader, Zoon, Geest), we luisteren naar 

Gods spreken en geven God alle lof en aanbidding die Hem toekomt. 

Een tweetal citaten die de kern goed weergeven: 

• De viering van de doop en het avondmaal leidt tot een uiterste 

concentratie van datgene waar het in elke samenkomst van de gemeente 

om gaat: ons verloren bestaan wordt opgenomen in de ruimte van Gods 

aanwezigheid die tegelijk redding, vergeving en eeuwig leven inhoudt. 

Wij huiveren van verwondering. We verbazen ons eindeloos. We worden 

er stil van. We gaan ervan jubelen. Het blijft ons vreemd en tegelijk is 

het heerlijk. (Wim Dekker – Marginaal & Missionair, p. 109) 

• Het heeft God behaagd met zondaren te willen leven, hen met zich te 

verzoenen en hen in de gemeenschap met Christus te stellen. Idealen die 

daarboven uitgaan, hebben te maken met je eigen verlangens, misschien 

ook wel met een gebrek aan zelfkennis. Ze leiden je af van God en van 

de realiteit van je zondig-zijn. Ze leiden je af van de realiteit van de 

genade. Ze belemmeren het zicht op wat de gemeente van Christus 

werkelijk is. (Wim Dekker – Tegendraads en bij de tijd, p. 14) 

Praktisch (huidige situatie) 

De erediensten worden gehouden (twee keer per zondag) in de Grote of St. 

Bartholomeüskerk, in het hart van de stad. Iedere zondagmorgen vinden er 
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ook ambtelijke erediensten plaats in het plaatselijke wooncomplex 'Sola 

Gratia'. Een deel van de oudere gemeenteleden (ca. 20) bezoekt de diensten 

daar omdat deze wat korter duren, makkelijker toegankelijk zijn en er na 

afloop ruimte voor ontmoeting met elkaar is.  

De erediensten kennen een vrij klassiek-gereformeerde opbouw. In de 

erediensten wordt normaliter gelezen uit de Herziene Statenvertaling. 

Tijdens de dienst zingen we drie psalmen uit de Oude Berijming (1773). 

Daarnaast maakt onze gemeente gebruik van de bundel Weerklank. 

Desgewenst kunnen er ook gezangen opgegeven worden uit het Liedboek voor 

de kerken (1973) of uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (HGJB). Bij speciale 

momenten en in bijzondere diensten is er ruimte voor andere liederen en de 

begeleiding van de (gemeente)zang door andere instrumenten dan het 

kerkorgel of piano.  

In de ochtenddienst wordt doorgaans de Wet gelezen. In de avonddienst wordt 

veelal de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea 

uitgesproken.  

Tijdens het dankgebed is er ruimte voor een moment van persoonlijk gebed 

en het gezamenlijke bidden van het “Onze Vader”. De collecten worden 

gehouden na het dankgebed, vóór de slotzang en bij de uitgang. 

In onze gemeente is er meestal onderscheid tussen de ochtend- en 

avonddienst.  

Tijdens de ochtenddienst is er vooral Evangelieverkondiging met extra 

aandacht voor de kinderen. In de afgelopen jaren is hier meer aandacht voor 

gevraagd en beleid ontwikkeld. Mede omdat er geen kindernevendienst is 

moeten de kinderen ook de aandacht krijgen zodat zij merken ook echt 

onderdeel van de gemeente te zijn. Kinderen worden, voor en tijdens de 

verkondiging, op hun niveau aangesproken met voorbeelden of toepassingen. 

Voor hen is een verwerkingsboekje beschikbaar.  

Naast de kinderen dient er aandacht te zijn voor alle doelgroepen (heel de 

gemeente van jong tot oud, in relaties, alleen gaand en hen die worstelen 

met een andere geaardheid, verslaving, ziekte etc.).    
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De avonddiensten mogen meer het karakter van een leerdienst hebben. Zowel 

de Belijdenisgeschriften als een Bijbelboek kunnen leidraad in deze diensten 

zijn. Ook kunnen specifieke onderwerpen en actuele geloofsvraagstukken de 

aandacht krijgen. Door middel van vragen of hand-outs kan de gemeente 

aangemoedigd worden om inhoudelijk mee te doen en het gesprek (de 

eredienst) thuis voort te zetten. 

Doorgaande bezinning 

De kerkenraad beseft dat de gemeente in een snel veranderende wereld staat. 

De dienst aan en van God en de gemeente-brede toerusting zijn van groot 

belang in de erediensten. We verlangen van onze voorgangers een voluit 

Bijbelse prediking die in alle helderheid, eerlijkheid en verstaanbaarheid 

wordt neergelegd in de gemeente. Zodanig dat in de verkondiging het spreken 

van God wordt opgemerkt (luisteren) waarbij de woorden van God ook tot een 

praktische uitwerking komen in het dagelijks leven (gehoorzaamheid aan Gods 

wil). De focus van de preek en eredienst komt primair vanuit de Bijbel (het is 

en blijft Gods spreken en het gaat om Zijn wil). We hopen en bidden dat het 

spreken wordt opgemerkt en brengt tot de belijdenis: “mij geschiede naar 

Uw woord”. De preken hoeven geen vlak en evenwichtig verhaal te zijn maar 

vertolken alle Bijbelse aspecten en het wezen van onze Drie-enige God; 

liefde, genade, recht, oordeel, straf, vergeving van zonden, genezing en 

bevrijding, troost en barmhartigheid; het lijden en sterven van Jezus Christus 

voor onze zonden, Zijn kruisiging, sterven en opstaan zijn rode draad in de 

verkondiging.   

Vanuit de gemeente wordt met enige regelmaat gevraagd naar aanpassingen 

in vorm en uitvoering van erediensten. Al langere tijd komt ook de vraag naar 

voren of er in onze diensten voldoende ruimte is voor lofprijzing en 

aanbidding. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich de komende jaren 

voortzetten en zal erkend worden dat hieromtrent verschillen van inzicht 

zijn. De kerkenraad staat open voor het gesprek, waarbij wijzigingen zeker 

niet op voorhand worden uitgesloten. Daar waar aanpassingen uitlegbaar zijn 

en een toevoeging zijn aan het wezen en functie van de erediensten. Met 

elkaar willen we daarin biddend bezig zijn, zoekend naar wat de wil is van 

onze goede God. Vooral omdat het een dienst is van Hem, waarin het niet 

gaat om ieders persoonlijke wens als individu, maar dat we als gemeente, als 
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onderdeel van het grote lichaam van Christus, ook een ontmoeting hebben 

met het hoofd van het Lichaam; Jezus Zelf. Naast de benadering vanuit eigen 

wensen en ideeën kan dus evenzogoed de vraag aan onszelf gesteld worden; 

Wil God dat wij zo doorgaan met de erediensten in het hart van de stad 

Schoonhoven, of zouden we niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen 

(buitenstaanders) vanuit andere culturen of geloofsbelevingen die Dezelfde 

God en Vader, Zoon en Geest belijden ruimte(n) beschikbaar moeten stellen 

of dienend beschikbaar moeten zijn om samen gestalte te geven aan het grote 

Lichaam waarvan Christus Zelf het hoofd is. 

Beleidsvoornemens 

De kerkenraad is voornemens in de periode 2022-2026: 

3.1. zich voortdurend te bezinnen op bewustwording van het wezen en 

de functie van de erediensten; 

3.2. te wijzen op de rol van de gemeente in de erediensten; de 

ontmoeting met God en met elkaar; 

- hoe we de aandacht voor de kinderen in de eredienst vergroten 

kunnen door het kindermoment en/of de inhoud van het 

verwerkingsboekje af te stemmen op de preek; 

3.3. stil te staan bij de inhoud van de verkondiging; 

- de preekbesprekingen hervatten: minimaal 2x per jaar met de hele 

gemeente en 1x per jaar met de hele kerkenraad; 

- nadenken over een duidelijk format voor jeugddiensten en 

welkomstdiensten, afgestemd op het jaarthema en/of vervolgstof; 

3.4. zich te bezinnen op het element van lofprijzing en aanbidding in de 

eredienst; 

- nadenken over de muzikale begeleiding naast het orgel en hoe 

gemeenteleden daarbij ingeschakeld kunnen worden; 

3.5. nadruk te leggen op gebed en offerande, dienst der barmhartigheid 

(collecten).  
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Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• God spreekt 

• Lofprijzing 

• Belijden 

• Ontmoeting met 

elkaar 

• Gebed voor elkaar 

• Dienst der 

barmhartigheid 

• Missionaire 

bewustwording 
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4 | PASTORAAT 

Inleiding  

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is een gestalte van het lichaam van 

Christus. In het pastoraat worden de broeders en zusters van de gemeente in 

allerlei levensomstandigheden toegerust in het kennen en dienen van de 

Heere. Hierbij streven we ernaar om dichtbij elkaar te komen. Om een 

liefdevol oog en een open oor voor elkaar te hebben. Om verdieping aan te 

brengen in de onderlinge relaties. En om elkaar in beweging te brengen. 

Om hier vorm aan te geven is de gemeente onderverdeeld in acht wijken. In 

iedere wijk is een wijkouderling actief, met een wijkteam om zich heen. Het 

wijkteam bestaat naast de wijkouderling uit een bezoekbroeder/zuster, 

ouderenbezoekbroeder/zuster en enkele wijkcontactpersonen.  

Niet alle wijken hebben een vaste (ouderen)bezoekbroeder/zuster, daarom 

kunnen zij soms in meerdere wijken actief zijn. Bij deze opzet wordt ernaar 

gestreefd om minstens één keer per twee jaar een pastoraal bezoek af te 

leggen. Ouderen (80+) worden twee keer per jaar bezocht door de 

ouderenbezoekbroeder/zuster.  

De wijkcontactpersonen zijn bij voorkeur woonachtig in de wijk, en fungeren 

daarin als oren en ogen. Vanuit die rol onderhouden zij contacten in de wijk 

en geven zij aandacht aan bijzondere gebeurtenissen zoals een 

huwelijksjubileum, het behalen van een diploma, of een nieuw ingekomen 

gemeentelid. Dit door het brengen van een attentie en bezoek. 

Verder worden de overige bezoeken in de acht wijken gedaan door de 

predikanten. Hier vallen onder andere ziekenbezoek, crisispastoraat en 

verjaardag bezoeken (ouderen) onder. Bovengenoemde vindt plaats aan de 

hand van het schema ‘Taakverdeling bezoekwerk’. 

Ten slotte wordt er eens in de twee jaar een wijkcontactavond georganiseerd 

waar de hele wijk, in zijn volle breedte voor uitgenodigd is. De wijkouderling 

neemt samen met het wijkteam hierin het initiatief. De thema’s voor 

dergelijke wijkcontactavonden worden afgestemd binnen het consistorie en 
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zijn terug te voeren op de drieslag Geloof, Hoop en Liefde (Boven, binnen en 

buiten) 

Beleidsvoornemens 

Het consistorie neemt zich voor om in de periode 2022 – 2026 

4.1. De maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. De gemeente 

toerusten in thema’s zoals huwelijk, samenwonen, genderdiscussie 

enz.;   

4.2. De gemeente bewust maken van wat gemeentezijn inhoudt. De 

Gemeenteleden activeren / verbinden om elkaar tot steun te zijn; 

4.3. Oog te houden voor gemeenteleden binnen de wijken die zich aan ‘de 

rand’ begeven of daarnaar toe te bewegen 

4.4. (Oudere) alleenstaanden pastorale zorg bieden en rouwverwerking 

aan de gemeenteleden; 

4.5. Waar nodig huisbezoeken verbreden in andere vormen van pastoraat, 

om: 

▪ Jongeren (18+) houvast geven te in geloof, betrokken 

laten zijn bij de gemeente.  

▪ Meer geloofsgesprek op gang te brengen met 30ers en 

jonge gezinnen. 

Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• Stimuleren van 

geloofsgesprek 

• Toerusting 

maatschappelijke 

thema's 

 

• Verbinden en 

activeren van 

gemeenteleden  

• Ouderen pastorale 

zorg bieden 

• Meerdere vormen van 

pastoraat voor de 

jongere doelgroepen 

 

• Oog houden voor 

gemeenteleden aan de 

rand of daarbuiten 

• Gemeenteleden zijn ogen 

en oren in de wijk en 

worden toegerust om hun 

wijk te dienen.  

• Gebed in de wijk en voor 

de wijk stimuleren.  
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5 | VORMING & TOERUSTING/ 

GEMEENTE ZIJN 

5a | JEUGDWERK  

Inleiding  

Onze gemeente heeft relatief veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

die actief zijn. Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd en 

jongeren, er wordt dan ook veel georganiseerd. We zijn dankbaar voor alles 

wat er al gebeurt, maar voelen ook de noodzaak om onze jongeren te helpen 

groeien in hun geloof en ze een plek te geven in de gemeente. Daarom is er 

besloten om een apart gedeelte in het beleidsplan te verwerken wat gericht 

is op het jeugdwerk. Dit beleidsplan is werk in uitvoering, het is onze intentie 

dat het richtinggevend is, maar ondertussen zullen we waar nodig evalueren 

en bijstellen.  

Tijdens diverse sessies hebben wij met een aantal ouderlingen en predikanten 

gesproken over het jeugdwerk en de toekomst van onze jongeren. Deze 

punten hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk op te sommen en concrete 

punten van de maken.  

Wij zijn als kerk – naast de ouders en de school - verantwoordelijk voor de 

geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren uit onze gemeente. Dit 

betekent dat wij hen vertrouwd willen en moeten maken met de verhalen uit 

de Bijbel, met de liturgische vormen van de eredienst, met het diaconale 

beroep dat het evangelie op ons doet en met de geloofsvragen die uit onze 

traditie voortkomen. Enerzijds gaat het hier om kennisoverdracht 

(catechese).  

Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren kennis opdoen over de traditie 

waarvan zij deel uitmaken. Zo beloven wij als ouders bij de doop van onze 

kinderen dat wij hen zullen leren ‘de eigen doop te verstaan’. Maar ook de 
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kerk speelt hierin een rol. Anderzijds gaat het bij ‘verstaan’ om meer dan 

kennis verwerven. Wij willen de kinderen en jongeren ook leren om hun eigen 

geloofsvragen te formuleren, om zich te verhouden tot de traditie, om met 

elkaar en anderen in gesprek te gaan en om hun geloof te verdiepen. 

In de profielschets is al weergegeven dat er vanuit de jeugd en jonge gezinnen 

behoefte is naar een praktische en dagelijkse toepasbare preek. Daarnaast is 

er ook zeker behoefte aan het club werk en de leergang in ons jeugdwerk. 

Naast deze activiteiten is er tot groep 8 ook de mogelijkheid om op zondag 

deel te nemen aan de zondagsschool. Voor deze vele activiteiten is gebleken 

dat vrijwilligers vinden soms lastig kan zijn. Dit blijft een aandachtspunt voor 

de toekomst waarbij de jongeren een belangrijkere rol gaan spelen.  

Een groot punt van dankbaarheid is het samenvoegen van een aantal clubs en 

de jeugdvereniging met de naastgelegen gemeente Willige-Langerak. Dit zal 

op een jonge leeftijd een goede basis vormen voor ontmoetingen met elkaar.  

 

1. Eredienst/Themadienst: 

Er bestaat op dit moment een mogelijkheid om diverse 

jongeren/themadiensten te houden. Hierin is er meer vrijheid voor liedkeuze 

en vormgeving van de diensten. Er is behoefte aan aparte jeugddiensten en 

de meeste jongeren kiezen voor een geïntegreerde viering die niet los van de 

gemeente staat, maar waarin wel de manier waarop Gods Woord centraal 

staat aansluit bij hun taal- en cultuurbeleving. Een aantal jongeren willen 

hierbij betrokken worden. 

Het is heel belangrijk om na te denken over de vraag: hoe sluiten we aan in 

vorm en beleving? De traditie van de kerk is goed en heeft gelovigen 

voortgebracht. Maar hoe kunnen wij met deze traditionele vorm van kerkzijn 

de volgende generatie bereiken zodat zij ook discipel van Jezus worden? 

Betrokkenheid, verbinding, gesprek, plaats in de eredienst zijn enkele 

steekwoorden die op de avonden zijn besproken.  
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Beleidsvoornemens 2022-2026: 

5.1. Zes jongerendiensten per jaar organiseren waarbij er een aantal 

jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor contact met predikant, 

organist, koster enz. Hierdoor zullen wij meer betrokkenheid ervaren 

bij deze dienst. Jeugdouderling/Jeugddiaken is hierin het 

aanspreekpunt, de dienst zal worden voorbereid door de jongeren in 

samenspraak met predikant. Door het jaar heen zullen drie diensten 

in de ochtend worden georganiseerd en drie in de avond; 

5.2. Preekbespreking aanmoedigen naar aanleiding van de dienst waarbij 

jong en oud betrokken zijn om van hart tot hart te spreken om de 

kloof tussen de generaties te verminderen. Na de drie ochtend 

themadiensten zal er in het koor van de kerk tussen jong en oud een 

preekbespreking plaats vinden; 

5.3. Onderzoeken of er draagkracht is voor een jeugdraad. Dit zal geen 

onderdeel uitmaken van de kerkenraad maar kan wel af spreekbuis 

goed functioneren als tussenschakel tussen jeugd en 

kerkenraadsleden.  

 

2. Geloofsopvoeding, rol van ouders vergroten 
Daar is de afgelopen jaren weinig aandacht aan besteed. Het is wel heel 

belangrijk.  

Ouders/ jonge gezinnen zijn vreselijk belangrijk voor het jeugdwerk. Als de 

kinderen klein zijn komen ze nog met de ouders naar de kerk. Maar als ze 

ouder worden zie je dat zowel de jongeren als hun ouders weer dreigen af te 

haken.  
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Beleidsvoornemens 2022-2026: 

5.4. Drie (online) opvoedavonden organiseren waarbij actuele thema’s 

worden besproken. Eventueel in samenspraak met een christelijke 

instantie; 

5.5. Onderzoeken of er triades gevormd kunnen worden waarbij ouders 

met elkaar zorgen, vragen en mooie momenten met elkaar kunnen 

delen in de opvoeding.  

3. Jeugdpastoraat 

Wij zijn dankbaar dat er een actief jeugdteam is binnen onze kerk. Dat er een 

plek is waar jongeren naar toe kunnen indien zij worstelingen hebben. Dit 

Jeugdteam vorm een mooie basis in het jeugdpastoraat. Door beperkende 

maatregelen in 2021 is het helaas niet goed gelukt om voldoende 

ruchtbaarheid te geven aan deze groep. Actiepunt is om dit Jeugdteam meer 

zichtbaarheid te geven binnen jongeren in de gemeente. Hierin is het van 

belang dat jeugdleiders, gemeenteleden en predikanten hiervoor ook 

aandacht geven tijdens bezoeken en ontmoetingen met elkaar.  

 

Beleidsvoornemens 2022-2026: 

5.6. Meer actief neerzetten van het jeugdteam en het belang van het 

jeugdteam meer benadrukken. Onderzoeken of zij ook bij leden op 

(huis)bezoek gaan. 

4. Algemeen Jongeren en jong-volwassenen 

Zoals in de inleiding al is weergegeven is er voor een aantal clubs al een 

samenwerking met de naast gelegen gemeente Willige-Langerak. Doordat de 

jongeren op een jongere leeftijd elkaar samen in de naam van Jezus 
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ontmoeten hopen wij dat er een stabielere basis voor vriendschappen in de 

toekomst wordt gevormd.  

Beleidsvoornemens 2022-2026: 

5.7. Twee keer per jaar een jeugdambtsdragersbijeenkomst met alle 

kerken in Schoonhoven om actuele zaken door te nemen.  

5.8. Jeugdleiders toerusten; Ook stimuleren we jongeren om zélf als 

bestuurslid/leiding deel te nemen. 

 5.    Catechese  

Je zou kunnen vragen: waarom is catechese zo belangrijk? Het antwoord is 

simpel: omdat een gemeente waarin niet meer wordt geleerd, eigenlijk geen 

gemeente meer is. Jezus’ eerste volgelingen werden niet voor niets ook 

‘leerlingen’ genoemd. Door naar Jezus te kijken, te zien wat Hij deed en te 

ervaren wat dat betekende voor andere mensen en voor het samenleven, 

leerden zij wie God is en wie Hij voor ons mensen wil zijn. Dat doet de 

gemeente van Jezus Christus tot op de dag van vandaag, eigenlijk als vanzelf. 

Over God en Jezus Christus raken mensen maar niet uitgepraat. Steeds weer 

hebben mensen nieuwe ervaringen met God en ontdekken zij in Jezus 

Christus hoe zij vandaag in Gods Naam mens mogen zijn. Zo volgen wij Jezus. 

Daarbij worden wij gedragen door de heilige Geest. Hij geeft ons het 

geschenk van het ‘verstaan’. De catechese wil deze praktijk ondersteunen en 

dat gebeurt onder meer in de begeleiding van kinderen en jongeren. En wie 

wil nou juist daarin niet de allerbeste zijn? 

• Startavond met ouders/verzorgers te houden waarin we de lijn toelichten, 

het collectedoel toelichten en een actueel onderwerp bespreken 

• Specifieke aandacht te geven aan de 18+ leeftijd die nog geen belijdenis 

heeft gedaan. Hen door te verwijzen naar andere initiatieven of indien 

daar behoefte is maatwerkoplossing bv met HGJB methode Research. 
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• In de beleidsperiode in samenwerking met HGJB de catechesemethode te 

evalueren qua rooster en materiaal. En te bezien welke methoden er 

allemaal beschikbaar zijn en te bezien of een aanpassing noodzakelijk is. 

• Stimuleren van zelfstandig Bijbel lezen door onze tieners en jongeren  

• In samenwerking met jeugdwerk en pastorale ouderlingen bezinnen over 

het thema gender. 

• Collectedoelen binnen het catechese werk zijn eigen projecten binnen 

onze gemeente en dit willen we ook continueren zodat jongeren zich ook 

verbonden voelen met deze diaconale doelen van onze gemeente. We 

stimuleren dit om zo ook thema burgerschap actueel te houden en 

jongeren kennis te laten nemen van een hele andere leefwereld. 

• Binnen de nieuw te organiseren geloofsopvoedingsavonden willen we om 

de 2 jaar ook 30 min in ruimen voor presentatie van onze leerroute 

binnen de gemeente voor jongeren en het belang ervan onderstrepen. 

Ook het nut van de catechese app zal daarin worden toegelicht 

Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de 

ander 

 Hoop | Buiten 

• Triades 

• Jongerendiensten 

• Preekbesprekingen  

 

• Ouders en jongeren 

stimuleren in de 

geloofsopvoeding 

• Jeugdraad 

• Ontmoetingen met 

jeugd in de stad 

• Jeugdpastoraat 
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5b | Wijkgericht 
  

Inleiding 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is geroepen om het Evangelie te 

verkondigen, een gemeenschap met elkaar te vormen en elkaar toe te rusten 

om de stad Schoonhoven te dienen. 

We verlangen ernaar om te groeien in onze relatie met God, in onze relatie 

met elkaar en in onze relatie met de ander. 

Een belangrijke vraag is: Hoe kan het gemeente-zijn praktisch en concreet 

gestalte krijgen in de wijk? Er zijn heel veel activiteiten die gemeentebreed 

worden georganiseerd en waar verschillende broeders en zusters elkaar 

ontmoeten. Dat is positief! Dat wordt ook verder in de volgende paragraaf 

uitgewerkt. Wat echter opvalt is, dat het vaak dezelfde broeders en zusters 

zijn, die meestal al betrokken zijn op de gemeente en zich inzetten voor de 

gemeente. Hoe kunnen we meer mensen bereiken in de wijk, waar een 

grotere variatie is qua betrokkenheid en inzet? We verlangen ernaar, dat er 

in de wijk een netwerk van relaties ontstaat. 

Netwerk van relaties 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk 

heeft een wijkteam, met een ouderling als aanspreekpunt en coördinator. 

Daarnaast is er een aantal contactpersonen, bezoekbroeders en/of 

bezoekzusters bij het wijkteam betrokken. Het wijkteam hoeft natuurlijk niet 

alles zelf te doen, maar het wijkteam probeert om de gemeenteleden in de 

wijk te motiveren om te groeien in de relatie met God, in de relatie met 

elkaar en in de relatie met de ander. Dat kan op de volgende niveaus: 

• Persoonlijke ontmoeting (1 op 1). Daarbij kunnen we denken aan het 

reguliere huisbezoek door de ouderling. Maar ook andere bezoeken 

rondom persoonlijke gebeurtenissen zoals verhuizing, geboorte, 

huwelijk, jubileum, ziekte en rouw. Dat kan gedaan worden door 

leden van het wijkteam, maar ook door gemeenteleden onder elkaar. 
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Een eenvoudige manier om relaties te versterken is om te stimuleren 

om bij elkaar in de wijk koffie te drinken. 

• Ontmoeting in de kleine kring (3 à 4 personen), ook wel triade 

genoemd. In de kleine kring kunnen niet alleen geloof, hoop en liefde 

gedeeld worden, maar ook het leven zelf. De nadruk ligt op 

discipelschap. 

• Ontmoeting op een Bijbelkring in de wijk (8 à 12 personen). Evenals 

in de traditionele Bijbelkring staan Bijbellezen en bidden centraal. 

Tegelijkertijd proberen we er voor de wijk te zijn. We hebben een 

liefdevol oog en een open oor voor onze directe omgeving. Wat 

kunnen we in pastoraal, diaconaal en/of missionair opzicht 

betekenen voor de straat en de wijk? 

• Ontmoeting tijdens een wijkavond (hele wijk). Het doel is om elkaar 

om een ontspannen manier te ontmoeten. Ook kunnen er activiteiten 

bedacht worden om contact te maken met de wijk. 

 

Beleidsvoornemens 

5.9. Bewustwording van een ‘netwerk van relaties’ richting de hele 

gemeente; 

5.10. Uitvoering van een ‘netwerk van relaties’ door de hele gemeente. 
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Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• Huisbezoek 

• Triade 

• Bijbelkring in de 

wijk 

• Koffie drinken 

• Triade 

• Bijbelkring in de 

wijk 

• Wijkavond 

• Liefdevol oog en 

open oor 

• Triade 

• Activiteit in de wijk 

• Maaltijd in de wijk 

• Pannenkoekenfeest 

5c | Gemeentebreed 
 

Inleiding 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven is geroepen om het Evangelie te 

verkondigen, een gemeenschap met elkaar te vormen en elkaar toe te rusten 

om de stad Schoonhoven te dienen. 

We verlangen ernaar om te groeien in onze relatie met God, in onze relatie 

met elkaar en in onze relatie met de ander. 

Naast dat we meer contacten in de wijk gaan oppakken, zijn er als geheel van 

de gemeente tal van contacten en groepen die elkaar ontmoeten. Hierbij valt 

te denken aan contacten van mensen in de zelfde levensfase (leeftijd/groep). 

Een aantal belangrijke aspecten zijn hierin de onderlinge ontmoetingen, maar 

ook het elkaar toerusten in het geloof. Vanuit deze contacten kunnen juist 

ook (missionaire/diaconale) activiteiten ontstaan voor de stad Schoonhoven 

in zijn geheel.  

De noodzaak van (sociale) contacten 

Één van de lessen die we de afgelopen jaren geleerd hebben tijdens de 

wereldwijde pandemie is dat we sterk behoefte hebben aan (sociale) 

contacten. Waar er binnen de wijk nog mogelijkheden waren om elkaar te 

ontmoeten in een klein verband, misten we de grotere onderlinge 

ontmoetingen. We merkten dit sterk bij de erediensten maar ook bij de 
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activiteiten zoals onder andere het koffiedrinken na afloop van de dienst en 

grotere ontmoetingen zoals verenigingen/kringen. 

Wel valt op dat de activiteiten die gemeentebreed worden georganiseerd door 

een beperkt deel van de gemeente worden bezocht; een belangrijk 

voornemen is dan ook dat we de onderlinge ontmoetingen gemeentebreed 

stimuleren waar het mogelijk is. 

 

 

Beleidsvoornemens 

5.11. Het belang van gemeentebrede activiteiten benadrukken bij 

gemeenteleden; 

5.12. Het opnieuw organiseren en evalueren van een gemeente brede 

ouderenreis; 

5.13. Gaven in de gemeente inzetten in activiteiten rond o.a. 

cultuur/muziek/kunst; 

5.14. Gemeentebreed een thema in een kerkdienst/kringen/jeugdwerk 

behandelen. 
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Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• Gespreks/Bijbelkri

ngen 

• Verenigingen 

(Mannen/Vrouwen

/Etc) 

• Koffiedrinken na de 

dienst 

• Maaltijden met elkaar 

• Bezinning: Geloven en 

werk 

• Ouderenbijeenkomsten

/reis 

• Start/Afsluiting 

Winterwerk 

• Terras in kerktuin, 2e 

pinksterdag 

• Muziek/ Kunst/ 

Cultuur activiteiten 
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6 | DIACONAAT  

Inleiding  

De diaconie heeft als primaire taak het omzien naar de hulpbehoevende 

medemens en deze bij te staan met geestelijke, praktische en zo nodig 

financiële hulp. Het verdelen van de inkomsten uit collecten en giften wordt 

hierop beoordeeld en jaarlijks wordt geprobeerd de inkomsten en uitgaven in 

balans te houden.  

De diaconie streeft ernaar om de collectedoelen ten aanzien van het 

werelddiaconaat op een zo gelijk mogelijke wijze te verdelen, rekening 

houdend met acute noodvragen ver weg en dichtbij.  

Daaruit kan ook een samenwerking ontstaan tussen de diaconieën van de 

verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen binnen Schoonhoven of 

omliggende dorpen.  

Ook is er een diaconale werkgroep waar mensen een beroep op kunnen doen.  

Te denken valt aan ziekenhuis en/of huisarts vervoer, doen van 

boodschappen, wandelen of klusjes in of rond het huis enzovoorts.  

Daarnaast is de diaconie betrokken bij verschillende organen zoals Hulpgroep 

Oost Europa, zendingscommissie, Commissie Op weg met de Ander en de 

Voedselbank Lek en IJssel / Dorcas.  

 

Beleidsvoornemens 

Het college van diakenen neemt zich voor om in de periode 2022-2026 het 

diaconaal bewustzijn binnen de gemeente te bevorderen door:  

6.1. Betrekken van de jeugd bij het diaconaat door het bezoeken van de 

catechesegroepen, jongeren laten meedenken over collectedoelen of 

activiteiten. 
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6.2. Betrokken zijn bij initiatieven / activiteiten voor ouderen en 

jongeren, dit in samenwerking met de ouderen commissie en 

jeugdteams.  

6.3. Actief betrokken zijn op internet en sociale media e.d.  

6.4. Het voortzetten en eventueel uitbreiden van de bestaande 

initiatieven als de maandelijkse inzameling voor de voedselbank Lek 

en IJssel en de jaarlijkse Dorcas voedselinzamelingsactie. 

6.5. Gestalte geven aan (de verdieping van de lessen uit) het Focus traject 

binnen de diaconie, door jaarlijks een aantal gemeente brede acties 

op te zetten, waarbij jongeren en ouderen betrokken worden. 

6.6. Het intensiveren van de samenwerking met ouderlingen en de 

wijkteams. Hierdoor is het mogelijk om de hulpbehoevenden meer in 

beeld te krijgen en sneller te kunnen anticiperen.  
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Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• In navolging van 

Jezus onze 

(praktische) opdracht 

uitvoeren 

• Diaconaat betrekken 

in gehele gemeente 

• Gemeenteleden 

stimuleren om zelf 

diaconaal bezig te 

zijn 

• Omzien naar hen die 

hulp nodig hebben 

binnen de gemeente 

• Omzien naar hen die 

hulp nodig hebben 

buiten de gemeente 

• Inzameling voor 

voedselbank / Dorcas 

7 | APOSTOLAAT  

Inleiding 

Vanuit de opdracht van Jezus in Mattheüs 28:19 aan de apostelen en in het 

verlengde daarvan aan de christenen in de 21e eeuw zijn wij getuige van Hem. 

We hebben een boodschap aan de wereld om ons heen van Geloof, Hoop en 

Liefde. Vanuit 1 Petrus 3 hebben wij ook de opdracht om rekenschap af te 

leggen van de Hoop die in ons is. 

Op dit moment zijn er tal van werkgroepen actief in onze gemeente: 

• Zendingscommissie (GZB) 

• Thuisfront commissies van Gerrie en Ruth (Shanghai/China) 

• Werkgroep Harsha Ministries (India) via Nataraj en Benita 

• Werkgroep Hulp Oost Europa 

• Nederlands Bijbel genootschap 

• Tentdagen Schoonhoven 

• Kerst Sing-in 

• Komt allen tezamen 

• Krimpenerwaard Intercultureel  
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In de komende beleidsperiode willen we ons beleid koppelen aan de letters 

van het woord HOOP. We hebben vanuit het Focustraject geleerd om hetgeen 

we hebben ontvangen ook weer mogen doorvertellen in onze omgeving. 

Rekenschap van de Hoop dit in ons is (1 Petrus 3)  

 

 

 

 

Hulpverlening Hulp bieden aan mensen die onze hulp nodig hebben, dit kan 

dichtbij bij onze buren, de mensen in de straat of onze stad. 

Maar ook bij mensen die hulp nodig hebben in Nederland of 

over de grenzen. We mogen ook delen van de verhalen van 

het zendingsgebieden waarbij zijn Geest krachtig werkt. 

Ontmoeting We ontmoeten dagelijks mensen in onze omgeving, op ons 

werk, op de (sport)vereniging, in de straat, buurtvereniging. 

Dit zijn juist de kansen waarbij we ons getuigenis kunnen 

geven.  

Onderwijs Om ons aan te sporen en toe te rusten in wat de Bijbel ons te 

vertellen heeft. Zo mogen we geïnspireerd raken door de 

boodschap die God ons geeft. Niet alleen uit het 

(Bijbel)woord maar ook vanuit de ervaringen van Gods Geest 

die we ervaren. Zo mogen we elkaar aanmoedigen om getuige 

te zijn. Door Jong en Oud. 

Participatie Vanuit de (zendings)opdracht die Jezus ons geeft worden we 

zelf ook ingeschakeld. Hier in onze gemeente maar mogelijk 

ook in de wereld om ons heen. Daarnaast ondersteunen we 

tal van activiteiten in onze stad maar ook daarbuiten. Denk 

onder andere aan (Youth) Alpha, New Generation, Tentdagen 

Schoonhoven, Hulp Oost Europa, Thuisfrontcommissies. 
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Beleidsvoornemens 

7.1. De gedachte vanuit het Focus traject verder vervolg geven en daaruit 

de ontstane initiatieven voortzetten en evalueren; 

7.2. Jaarlijks worden een aantal themadiensten gekoppeld aan gesprekken 

in de kringen, waarbij de missionaire roeping op deze niveaus 

besproken worden: persoonlijke ontmoeting met Jezus, toerusting in 

het gezin, toerusting voor je werk, opbouw van de gemeente, zegen 

voor de stad; 

7.3. Nadenken over laagdrempelige (welkomst)diensten; 

7.4. Gebed voor GZB, IZB en Missionaire Projecten krijgt/behoud een vaste 

plaats in het maandrooster; 

7.5. Persoonlijke initiatieven ondersteunen die passen in de principes van 

HOOP zoals die in de inleiding beschreven zijn. Wel zullen nieuwe 

initiatieven moeten voldoen aan de volgende spelregels:  

▪ Bereid om zelf hieraan deel te nemen en mensen te 

werven. 

▪ We kunnen deze initiatieven die ruimte geven in 

beperkte middelen, maar ook gebruikmakend van 

communicatiemogelijkheden 

▪ De ideeën passend bij onze gemeente  

▪ De initiatieven zullen na één jaar worden 

geëvalueerd. Met elkaar zullen we spreken over 

voortgang of niet. 

7.6. Lopende activiteiten met elkaar evalueren 
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Relatie met God 

Geloof | Boven 

Relatie met elkaar 

 Liefde | Binnen 

Relatie met de ander 

 Hoop | Buiten 

• Missionaire 

Themadienst 

 

• Delen van 

missionaire 

ervaringen 

 

• Betrokkenheid bij 

missionaire 

projecten/doelen 
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8 | BEHEER  

Inleiding  

Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de 

Gemeente. We erkennen onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we 

zijn en alles wat we hebben, ontvangen we van Hem. De middelen die nodig 

zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere in dit plan 

genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een 

geestelijke aangelegenheid. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit zes 

personen: drie ouderling-kerkrentmeesters, zij zijn lid van de kerkenraad en 

drie kerkrentmeesters welke benoemd worden door de kerkenraad. Een 

aantal taken van Het College van Kerkrentmeesters zijn beschreven in de 

kerkorde en worden verder bepaald door lokaal beleid. Bij de invullen van de 

vacatures via verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester of door benoeming als 

lidmaat kerkrentmeester houdt de kerkenraad rekening met de voor de 

verschillende taakvelden benodigde deskundigheden. 

Beleidsvoornemens: 

8.1 Financieel beleid – verantwoorden – begroting versus ambitie 

Transparante en open communicatie met de gemeente over uitvoering van 

het financieel beleid (waaronder ook het begrotingsproces). 

Actiever inzetten op mogelijkheden voor geldstromen van derden; waaronder 

sponsoring en subsidies. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van het interieur 

van de Grote Kerk, waaronder de monumentale wandborden. 

Onderzoeken inzet vitaliteitscan als model voor toekomstverkenning 

financiële bijdragen leden (Kerkbeheernummer 8, 2021) 

8.2 Communicatie / App/ Website/  
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Door de komst van nieuwe communicatiemiddelen voor gemeenteleden (kerk 

app) zal onderzocht worden hoe we in de toekomst iedereen op de voor 

haar/hem gewenste vorm van informatie kunnen voorzien. Digitale 

oplossingen zullen in combinatie met de traditionele papieren media ingezet 

worden om zo met iedereen in verbinding te kunnen blijven maar ook nieuwe 

verbindingen naar buiten de gemeente aan kunnen gaan.   

8.3 Risicobeheersing (financiële volgens bufferratio’s, cyber risico, 

veiligheidsrisico’s) 

Invulling geven aan het risicobeheer van onze gemeente en uitvoering geven 

aan evt. beheersmaatregelen (waaronder de update van diverse 

procesbeschrijvingen). 

Cyberrisico onderzoek voor o.a. decentrale systemen. Onderzoek vastleggen 

van gegevens in een centraal  verwerkingsregister (zoals LRP) versus privé 

tools (PC, Dropbox, Google Drive etc.) 

8.4 Muziek- zangbegeleiding – beeld en geluid – team begeleiders 

De gemeentezang wordt traditioneel ondersteund door het orgel maar soms 

zullen ook andere instrumenten een rol in de diensten of andere 

bijeenkomsten in het kerkgebouw gebruikt worden. Wij zullen voor deze 

laatste ontwikkeling moeten zorgen voor een goede geluidsweergave waarbij 

de zang ondersteund wordt. Technische oplossingen zijn beschikbaar, 

onderzocht zal moeten worden hoe deze ingezet kunnen worden waarbij 

aandacht voor behoud van het historische interieur een belangrijk criterium 

zal moeten zijn. 

8.5 Kerkopenstelling – breder gebruik van het gebouw (kerk en De Ark)– kerk 

als deel van de cultuur van de stad met een eigen rol – upgrade van 

publicatiemateriaal (professionalisering) 

Ons historisch kerkgebouw is ontegenzeggelijk een blikvanger in het centrum 

van de stad. Naast de functie waar het gebouw voor is neergezet en wordt 

onderhouden willen we ook het gebouw en zijn functie naar buiten uitdragen 

via kerkopenstelling of andere activiteiten. Wij zullen gaan onderzoeken hoe 

we dit kunnen professionaliseren en wellicht vaker het gebouw voor publiek 
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openstellen dan dat nu het geval is. Dit zal samen met de 

openstellingscommissie worden opgepakt. 

8.6 Duurzaamheid  

Het college van kerkrentmeesters gaat onderzoeken of de 

duurzaamheidsaanbevelingen die voor kerken te vinden zijn op 

www.degroenemenukaart.nl ook oplossingen bevat die voor onze gebouwen 

toegepast kunnen worden.  Hierbij zal naar duurzaamheid ook gekeken 

worden naar de investering en het financiële rendement van de verschillende 

oplossingen. 
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 Liefde | Binnen 
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34 

TEN SLOTTE  

Paulus in zijn brief aan de Efeziërs (4:11-15):  

“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 

anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 

heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en 

van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van 

de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer 

zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door 

elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot 

dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te 

houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 

Christus.”  


