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Identiteit
De hervormde gemeente van Hazerswoude is een brede dorpsgemeente, die behoort tot de
Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij is een gemeente die haar identiteit vindt in het Woord van
God, de Bijbel. De Bijbel is door God aan de mensen gegeven. Dit maakt dat dit Boek betrouwbaar is.
Vanuit de Bijbel leren wij God kennen in zijn Drieënigheid.
God de Vader is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij is het die de wereld, en ons leven,
bestuurt. God de Zoon is naar de wereld gekomen om deze, en alle mensen op de wereld1, te redden
van de zonde. Door Zijn sterven kunnen wij weer bij God komen. Door Zijn opstanding uit de dood
hebben wij weer hoop gekregen. Wij mogen namelijk weten dat door het geloof in Hem voor ons de
dood geen eindpunt is. De dood is voor ons een doorgang naar een nieuw leven geworden, een leven
met God.
Door God de Heilige Geest krijgt dat nieuwe leven, een leven met God, ook nu al gestalte. Wij mogen
leven in afhankelijkheid en in de nabijheid van God. Dit geeft ons leven, als christen en als gemeente
van Christus, richting. Wij leren vanuit de liefde die God voor ons heeft, steeds meer liefde te hebben
voor de mensen om ons heen, dichtbij en verder weg.
Wij vinden onze identiteit ook in de traditie van de kerk. Wij zijn niet de enigen en niet de eersten die
mogen leven uit Gods liefde. Die geschiedenis van de kerk geeft ons het besef dat Gods hand
doorgaat. En dat de traditie niet alleen maar rituelen omvat. Vanuit de traditie hebben wij
verschillende belijdenissen ontvangen. Deze belijdenissen zijn gebaseerd op de Bijbel. Het is werk
van mensen, die hun geloof onder woorden wilden brengen. Woorden waar wij als gemeente mee
instemmen.
Vanuit de drie algemene geloofsbelijdenissen, te weten de geloofsbelijdenis van Nicea, de
geloofsbelijdenis van Athanasius en de Apostolische geloofsbelijdenis, weet onze gemeente zich
verbonden met de algemene christelijke kerk. Vanuit de drie gereformeerde belijdenissen, te weten
de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, voelt onze
gemeente zich geplaatst in de gereformeerde traditie.
Als brede gemeente vinden wij veel verscheidenheid in gaven en opvattingen. Dankzij die
verscheidenheid zijn wij, naast dat wij afhankelijk zijn van God, afhankelijk van elkaar. Wij zijn door
God aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te versterken, juist omdat wij in Christus één zijn.
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Johannes 3: 16 [NBV] : “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
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Missie
Als gemeente willen wij gestalte geven aan onze roeping hier op aarde. Deze roeping rust op vier
pijlers: vieren, ontmoeten, leren en dienen. Deze pijlers staan niet op zichzelf, maar zijn onderling
verbonden en komen op verschillende manieren tot uiting in ons gemeente-zijn.
Centraal in onze roeping staat de eredienst, waarin wij alle pijlers zien samenkomen.
Wij vieren dat God naar ons omziet en mogen Hem daarvoor de eer bewijzen.2 Dit doen we door het
vieren van de sacramenten: het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Ook met onze liederen en
gebeden eren wij Hem.
Wij ontmoeten elkaar rond en in de erediensten.
Wij leren God kennen door Zijn Woord en leren van en aan elkaar.
Wij dienen door om te zien naar elkaar. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daar buiten. Door
hulp te geven waar nodig.
Het vieren komt bij uitstek tot uiting in de sacramenten en ook in de christelijke feesten die wij
mogen vieren. Maar ook daarbuiten mogen wij vieren dat wij een God hebben die naar ons omziet,
die ons beschermt en leidt.
Wij ontmoeten elkaar echter niet alleen rond de eredienst, maar ook bij de andere activiteiten die
georganiseerd worden. Ook mogen wij mensen van andere kerken ontmoeten, binnen en buiten ons
dorp. Gemeente-zijn stopt niet bij de deur van de kerk, dat is iets wat ons leven mag kleuren.
Wij leren vanuit Gods Woord, maar ook van en aan elkaar.3 Dit zien wij terug in bijvoorbeeld de
catechese, maar ook in de Bijbelkringen en het clubwerk.
Wij dienen God. Daar vanuit hebben wij de roeping elkaar te dienen. Zoals ook de Here Jezus niet is
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.4 Binnen én buiten de gemeente. Wij zien om
naar elkaar en de wereld om ons heen. Dichtbij en ver weg. Wij hebben als gemeente een plicht om
te zorgen voor hen die hulp nodig hebben, op welk vlak dan ook.
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Psalm 150 [HSV] : “Loof de HEERE ! Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig
hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal
van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en
fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. Laat alles wat adem
heeft de HEERE loven. Halleluja !”
3
Deuteronomium 11:18,19 [NBV] : “Houd Mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat
4
Marcus 10:45 [HSV] : “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen en Zijn lichaam te geven als losprijs voor velen
4

Visie
Eredienst
De kerkdienst is de levensader van de gemeente, de ontmoeting met God en elkaar. Door middel van
de prediking en de bediening van de sacramenten wordt het heil verkondigd. God roept zondaren tot
geloof en vraagt hen te leven in gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
Iedere zondag komt de gemeente tweemaal bijeen. In de diensten wordt bij de schriftlezing gebruik
gemaakt van de NBV of HSV, dit naar keuze van de predikant. De liedbundels die gebruikt worden
zijn: Liedboek 2013, Hemelhoog en Weerklank.
Wij staan voor een ingetogen eredienst en een prediking met een schriftuitleg in lijn met de
reformatorische traditie.
In de morgendienst is er kindernevendienst. Voor de kinderen van de basisschool uit de groepen 1
t/m 4 elke zondag en uit de groepen 5 en 6 de eerste zondag van de maand. Voor de kinderen die in
de kerk blijven is er een kerkboekje (een werkblad) om zo meer bij de prediking betrokken te
worden. Ook wordt er een kinderlied gezongen.
In de morgendienst is er een oud- of nieuwtestamentische wetslezing. In de avonddienst, die soms
het karakter van een leerdienst heeft, wordt een van de klassieke geloofsbelijdenissen gelezen.
De avonddienst op de tweede zondag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) is een
jongerendienst. Dan is er meer vrijheid in de keuze van liederen.
Volgens rooster is er na de morgendienst eenmaal per maand koffiedrinken in De Regenboog.
Zes keer per jaar is er een doopdienst gepland en vier maal per jaar is er een avondmaalszondag. Dan
wordt zowel in de morgendienst als in de avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd. In de
avonddienst zal dan ook de dankzegging zijn. Op de voorafgaande zondag is de voorbereiding op de
viering van dit sacrament.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit belijdende leden van de gemeente, onderverdeeld als volgt:
-

-

1 predikant
9 ouderlingen, waarvan 3 met speciale opdracht, nl.
o 1 jeugdouderling,
o 1 missionair ouderling
o 1 scriba;
5 ouderlingen-kerkrentmeester
6 diakenen, waarvan één jeugddiaken

Taak
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de gemeente, zowel inhoudelijk als
organisatorisch. De taken vloeien verder voort uit de kerkorde en de ordinanties.
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Verkiezing
De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit en door de stemgerechtigde (belijdende)
leden van de gemeente, volgens de orde van de kerk (Ord. 3, Art 6). Bijzonderheden zijn te vinden in
de plaatselijke regeling.
Moderamen
Het moderamen wordt jaarlijks door de kerkenraad gekozen en bestaat uit de predikant, de scriba,
een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Indien nodig schuiven ook de missionair ouderling en
een jeugdambtsdrager aan. De taak van het moderamen is de voorbereiding van de
kerkenraadsvergadering en het doen van noodzakelijke handelingen namens de kerkenraad.

Pastoraat
Het uitgangspunt voor pastoraat is het omzien naar elkaar binnen de gemeente. Het lichaam van
Christus krijgt gestalte in de gemeente; een kloppend hart van liefde, bewogenheid en
vergevingsgezindheid, de ogen en oren die signalen van pastorale en diaconale zorg zien en horen en
de handen die praktisch ondersteunen. Het lichaam van Christus is zichtbaar functionerend in de
gemeente; gemeenteleden hebben verbinding met elkaar ongeacht hoe en wie ze zijn.
Binnen onze gemeente zijn er momenteel twee vormen van pastoraat. Allereerst kennen we de
traditionele vorm van huisbezoek. Hierbij probeert de wijkouderling, samen met de pastoraal
medewerkers, alle adressen in de wijk eens per twee jaar te bezoeken. Hierbij is er ook
crisispastoraat, dat verzorgd wordt door de predikant, de wijkouderling en de pastoraal
medewerkers.
Tegelijk loopt er een pilot voor het zogenoemde 1-op-10 pastoraat. Dit wordt eind 2019 geëvalueerd.
Hierna wordt besloten of hiermee wordt doorgegaan. Bij het 1-op-10 pastoraat ziet een persoon of
echtpaar (de contactpersoon) naar 10 andere personen of gezinnen om. Contactpersonen geven
waar nodig troost en goede raad. Dit hoeft niet per se van pastorale aard te zijn. Contactpersonen
worden toegerust om signalen van nood op te vangen en dit door te geven aan de wijkouderling.
Zodoende krijgen de mensen die dit nodig hebben een gewoon huisbezoek van de ouderling of
pastoraal medewerker. Het reguliere huisbezoek vervalt dus bij het 1-op-10 pastoraat.
Uitgangspunt hierbij is de verbinding tussen gemeenteleden, waarin de opstandingskracht en de
liefde van Christus hun werk kunnen doen. Het Koninkrijk van God is bij de opstanding van onze Here
Jezus Christus begonnen en wij verwachten de voleinding (volmaaktheid) bij Zijn wederkomst. Tot die
tijd is het de Heilige Geest die werkzaam is in de harten van de gelovigen en hen daardoor verbindt5.

5

Zie ook Efeze 3:16-19 [NBV] : “Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de breedte, de hoogte en de diepte kunnen
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods
volkomenheid”.
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Diaconie
Het hart van het diaconaat is de liefde van Jezus Christus zichtbaar maken door elkaar tot hand en
voet te zijn. In de Bijbel lezen we hoe Jezus zelf ons hierin voorleefde. Door aandacht te hebben voor
andere mensen, ook juist voor hen die aan de rand staan van de maatschappij. Vanuit die liefde van
Jezus mogen wij dat ook vandaag zelf doen. Jezus zegt zelf: "voor zover u dit voor een van deze
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan" (Matteüs 25:40). Het elkaar
dienen is een taak die iedere christen heeft. De diaconie probeert in de gemeente dit praktisch te
ondersteunen en te organiseren. Vanzelfsprekend steunt het diaconale werk vooral op de pijler
dienen, maar ook het met elkaar vieren, elkaar ontmoeten en elkaar leren zijn verweven met het
diaconaal gemeente zijn.
De diakenen verzorgen de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk en samen het de Protestantse
gemeente de Korenaar ook in zorgcentrum Driehof. Tijdens de erediensten vindt de inzameling van
de gaven plaatst, zodat waar nodig ook financiële steun geboden kan worden. Door middel van een
jaarlijks project wil de diaconie gemeenteleden meer betrekken op de doelen die gesteund worden.
Samen met diaconieën van andere kerken wordt getracht iets te doen aan de bestrijding van
armoede dichtbij en ver weg. Ook wordt geprobeerd de jeugd steeds meer te betrekken bij diaconaal
werk, onder andere door het organiseren van werkvakanties.
Het bezoeken van ouderen, eenzamen en zieken is een diaconale taak die ieder gemeentelid heeft,
maar waar door de bezoekwerkcommissie in het bijzonder vorm aan wordt gegeven. De diaconie is
ook betrokken bij het werk van de stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: VPTZ Aurelia. Het
werk van de werkgroep Roemenië wordt daar waar nodig en mogelijk is ondersteund.
Er zijn nog meer zaken te noemen waarbij de mensen in onze plaatselijke en kerkelijke gemeente
geholpen kunnen worden. De taak van de diakenen is in het bijzonder om ervoor te zorgen dat daar,
waar hulp nodig is, er ook hulp vanuit de gemeente komt. Gemeenteleden kunnen altijd een beroep
doen op de diaconie als het gaat om hulpverlening, of dat nu is omdat iemand zelf hulp nodig heeft
of omdat iemand ondersteuning nodig heeft bij het verlenen van hulp.
Hoewel geld lang niet altijd het antwoord is op een hulpvraag, is het toch ook belangrijk om het
diaconale werk van de gemeente financieel te ondersteunen. De diaconie neemt zelfstandig haar
financiële beslissingen.
Bij het diaconale werk staat de liefde vanuit Christus centraal. Hoezeer we als gemeente ook
proberen ons in te spannen om hulp te verlenen, we mogen nooit vergeten dat we dit niet uit eigen
kracht kunnen doen, maar dat we hier de kracht voor krijgen.
Het diaconale werk wordt vaak gekenmerkt door de handen uit de mouwen te steken. Eén van de
belangrijkste dingen waarmee hulp verleend kan worden aan de hulpbehoevenden is door de
handen te vouwen. Het bekende ‘Ora et Labora’ (bid en werk) geeft daarom goed weer hoe de
gemeente de diaconale taak moet oppakken.
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College van Kerkrentmeesters
Taken
Voor het College van Kerkrentmeesters (CvK) is een ondersteunende rol weggelegd. Het beleid wordt
primair door de kerkenraad bepaald, en de taak van het CvK is om de zaken in materiële en
praktische zin zo veel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Het ‘eigen’ kernbeleid van het CvK
betreft met name het financiële beleid en het beleid ten aanzien van de gebouwen en het personeel.
Het college stelt zich tot doel voor de gehele gemeente een ‘thuis’ te creëren. Een plek waar we ons
thuis voelen en een plek waar toekomstige generaties zich thuis kunnen voelen.
Het ondersteunen en faciliteren in materiële en praktische zin krijgt vorm in de volgende primaire
taken van het CvK:
a. De zorg voor de instandhouding van de erediensten.
b. Voorwaarden scheppen zodat er pastorale zorg aan de gemeenteleden gegeven kan worden.
c. De zorg voor het welzijn van de predikant, het personeelsbeleid waaronder de aanstelling
van beheerders van kerkelijke gebouwen, organisten, kosters en overige medewerkers.
d. Het scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het in stand
houden van de gemeente.
Concreet kan dit worden vertaald in de zorg voor de eredienst, de financiën, de gebouwen, het
personeel, de communicatie en de administratie van de gemeente. Op deze onderdelen wordt hierna
verder ingegaan.
Eredienst
Het CvK is verantwoordelijk en draagt zorg voor het kunnen houden van de erediensten en dus voor
alle zaken (technisch en organisatorisch) die daar voor nodig zijn. Zonder de pretentie hier een
volledige lijst te geven, moet hierbij worden gedacht aan een goede werking van orgel&piano,
geluidsinstallatie, verwarming, verlichting en een goede en veilige bereikbaarheid van het
kerkgebouw. Ook de beamer-installatie hoort hierbij, zie ook verderop. Voor het onverhoopte geval
dat de beamer-installatie defect is/raakt tijdens de eredienst, is een ‘noodbundel’ samengesteld.
Deze wordt indien nodig uitgedeeld, zodat (verder) gezongen kan worden
Financiën
Beleid
Het financiële beleid van het CvK voor de periode 2018 – 2022 is gericht op een sluitende exploitatie.
De lopende inkomsten en uitgaven dienen zo veel mogelijk met elkaar in evenwicht te zijn, zodat
voor de exploitatie geen beroep hoeft te worden gedaan op het eigen vermogen van de gemeente.
In het kader van het financiële beleid staat het waarborgen van de predikantsplaats voorop. De
inkomsten van de gemeente bestaan voor het overgrote deel uit de opbrengsten van de actie
Kerkbalans en de zondagse collecten, giften en incidenteel legaten. Daarnaast ontvangen we huur
van verhuurde appartementen en worden middels diverse acties middelen ingezameld. Denk hierbij
aan de jaarlijkse rommelmarkt, de inzameling van oud papier en de verkoop van oliebollen. De
renteopbrengsten zijn met de huidige rentestand marginaal. De middelen om het kerk-zijn mogelijk
te maken worden met bescheidenheid en met oog voor het milieu aangewend.
Vermogensbeheer
Er wordt een zeer defensief vermogensbeheer gevoerd. De tegoeden van de gemeente worden niet
belegd in aandelen, obligaties of andere risicodragende financiële producten, maar uitsluitend
aangehouden op spaarrekeningen en kortlopende spaardeposito’s. Waar nodig vindt spreiding plaats
8

over diverse banken. Het CvK verkiest welbewust zekerheid boven een hoger rendement op het
eigen vermogen.
Details met betrekking tot rechtspositie en beloningen van medewerkers zijn opgenomen in het
Werkplan Financiën.
Gebouwen
Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen die eigendom zijn van
de gemeente. Dit betreft:
- Het monumentale kerkgebouw
- Hervormd Centrum ‘De Regenboog’
- de pastorie
- een drietal appartementen
Kerkgebouw
De gemeente beschikt over een monumentaal kerkgebouw uit 1664. Onderhoud van dit gebouw
wordt conform een door Monumentenzorg goedgekeurd onderhoudsplan uitgevoerd. Het
kerkgebouw is primair bestemd voor de zondagse eredienst, maar kan incidenteel worden verhuurd
voor bijvoorbeeld concerten of huwelijksinzegeningen van niet-gemeenteleden. Dit na goedkeuring
door het CvK. Bij de beoordeling van een verzoek om de kerk te mogen huren, is bepalend of de
desbetreffende activiteit aansluit bij de functie van het kerkgebouw.
Hervormd centrum ‘De Regenboog’
In dit Centrum vinden tal van kerkelijke activiteiten plaats. De Regenboog dateert uit 1959 en is in
1996 uitgebreid door aankoop van het aangrenzende wijkgebouw. De Regenboog wordt beheerd
door een beheerder in loondienst, ondersteund door een aantal oproepkrachten en een groot aantal
vrijwilligers. De ruimten van De Regenboog zijn primair bestemd voor activiteiten van de eigen
gemeente.
Pastorie
De ambtswoning en werkplek van de predikant dateert uit 1967.
Appartementen
De gemeente beschikt over een drietal appartementen boven en achter ‘De Regenboog’. Deze
worden verhuurd.
Concrete plannen ten aanzien van gebouwen zijn opgenomen in het Werkplan Gebouwen.
Personeel
Het CvK heeft de zorg voor het welzijn van de predikant, het personeelsbeleid waaronder de
aanstelling van beheerders van kerkelijke gebouwen, organisten, kosters en overige medewerkers.
In onze gemeente kennen wij de volgende medewerkers:
•
•
•
•
•
•
•

Predikant
Kerkelijk werker
Beheerder De Regenboog en oproepkrachten De Regenboog
Organisten
Administrateur
Kosters
Overige vrijwilligers
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Predikant
De predikant in onze gemeente is een fulltime functie (1 FTE). Aanstelling en arbeidsovereenkomst
zijn overeenkomstig de binnen de PKN geldende regelingen
Kerkelijk werker
Onze gemeente heeft parttime een kerkelijk werker in dienst. Voorwaarde is dat dit binnen de
begroting blijft passen. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan is de aanstelling van onze kerkelijk
werker 16 uur/week (0,4 FTE). Vaststelling van het werkpakket gebeurt in overleg met de predikant.
Beheerder De Regenboog en oproepkrachten De Regenboog
De beheerder van De Regenboog stuurt zelfstandig een team van oproepkrachten en vrijwilligers aan
en is verantwoordelijk voor het faciliteren van de binnen De Regenboog plaatsvindende activiteiten
(zie werkplan Gebouwen). Verder is de beheerder met zijn team verantwoordelijk voor
schoonhouden van het gebouw en het tijdig aangeven van benodigde reparaties.
Organisten
De organist (& pianist) vervult een belangrijke rol in de erediensten - het begeleiden van de
samenzang van de gemeente. Het zorgdragen voor voldoende organisten is een taak van het CvK.
Eén van de kerkrentmeesters is aanspreekpunt voor/coördinator van de organisten. Bij voorkeur
(indien mogelijk) wordt de coördinerende taak gedelegeerd aan één van de vaste organisten. Daar
het de erediensten betreft is voor ‘vaste’ aanstelling van een organist toestemming van de
kerkenraad nodig. Een nieuw aangezochte organist zal eerst enkele keren op proef spelen. Als het
CvK zich vooraf op de hoogte stelt van voldoende bekwaamheid is hiervoor geen toestemming van
de kerkenraad nodig.
Administrateur
De Administrateur maakt deel uit van het CvK. Het betreffende gemeentelid is kerkrentmeester,
maar geen ouderling en maakt dus geen deel uit van de kerkenraad. De administrateur draagt zorg
voor alle betalingen aan derden, ook de betalingen aan gastpredikanten en organisten. Voorts maakt
deze de rekeningen voor gebruikers van De Regenboog in overleg met de beheerder. De inkomsten
van Kerkbalans worden geregistreerd en zo nodig worden herinneringen verstuurd. In samenwerking
met de penningmeester wordt de concept jaarrekening gemaakt, waarna deze ter goedkeuring naar
de KKA wordt verzonden voor de definitieve jaarrekening.
Kosters
Ten behoeve van de erediensten, huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten is het nodig dat
kosterdienst wordt vervuld. De belangrijkste taken van de kosters zijn: tijdige openstelling en
verwarming van het kerkgebouw. Bewaken van de toegankelijkheid van de kerk en zo nodig
maatregelen nemen/hulp inroepen. Verdere taken zijn het opvangen en verzorgen van de
dienstdoende predikant en het regelen van de juiste lichtintensiteit. Eén van de kosters is benoemd
als coördinator, zodat er altijd één vast contactpersoon is voor zaken die de kosterdienst betreffen.
Deze coördinator zorgt voor back-up indien hij/zij zelf niet in staat is deze functie te vervullen.
Overige vrijwilligers
Naast de hiervoor genoemde medewerkers kan een gemeente niet zonder een grote groep
vrijwilligers. Zij verrichten onbezoldigd een taak in de gemeente. Voor wat betreft de vrijwilligers die
gelieerd zijn aan het CvK, gaat het om hen die ondersteuning bieden bij de actie kerkbalans, de
rommelmarkt en de oliebollenactie. Bovendien ook zij die op enige wijze vrijwillig ondersteunen bij
onderhoud van gebouwen en daarbij behorende tuinen. Een bijzonder team van vrijwilligers wordt
gevormd door de commissie van bijstand. De meest in het oog springende taak van deze commissie
is het collecteren in de erediensten.
10

Communicatie
Gestreefd wordt naar een geleidelijke, verdere invoering van digitale communicatie. De
communicatie binnen de gemeente wordt middels diverse kanalen verzorgd:
Website
Via de website wordt allerlei actuele informatie verschaft over het gemeentewerk. Namen en
adressen van predikant, ambtsdragers, verenigingen, activiteiten enzovoort worden erop vermeld.
De website wordt beheerd door een klein team (1 persoon voor technische zaken, 1 persoon die de
redactie verzorgt en 1 kerkenraadslid, dan wel de predikant)
Beamer
Tijdens de erediensten worden de Bijbellezing en de gezongen liederen gepresenteerd via de
beamer. Voorafgaand aan en na afloop van de diensten wordt de beamer gebruikt voor
mededelingen en onder de aandacht brengen van diverse activiteiten. De communicatie via de
beamer wordt verzorgd door het beamerteam. Dit team bestaat uit diverse gemeenteleden
(waaronder één coördinator) die deze taak geheel zelfstandig uitvoeren.
Kerkblad
Via het kerkblad ‘Kerken rond Rijn en Gouwe’ worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden
van alles wat er gebeurt en te doen is in en rond onze gemeente. Het kerkblad verschijnt elke twee
weken. De administratie en financiële verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd aan het CvK. Het
college heeft als uitgangspunt dat de exploitatie van het kerkblad kostendekkend moet zijn.
Kerkomroep
De kerkdiensten kunnen via de kerkomroep meebeleefd worden. Dit kan zowel via de website (live of
later terug te horen) als via een telefoonaansluiting. Uit kostenoogpunt geniet de variant via internet
de voorkeur.

Administratie
De administratie is te verdelen in 3 onderdelen:
De loonadministratie.
Deze is uitbesteed aan het Kantoor van de Kerkelijke Administraties. Dit kantoor verzorgt de
berekening en betaling van de salarissen.
De ledenadministratie.
Deze wordt verzorgd door een gemeentelid dat de contacten onderhoudt met LRP en de mutaties
naar de ouderlingen verzorgt.
De financiële administratie
Deze wordt verzorgd door een gemeentelid.
Archiefbeheer
Volgens de Kerkorde (Ordinantie 11, artikel 2, lid 7g) is één van de taken van het CvK het beheren van
de archieven van de gemeente. Het archief is niet alleen bedoeld voor het vastleggen en toegankelijk
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maken van in het verleden gemaakte afspraken en verplichtingen (en vormt dus het collectieve
geheugen van de gemeente) maar het is ook een belangrijke bron voor historisch onderzoek in de
toekomst.
Inhoud kerkelijk archief
Tot het archief van een kerkelijke gemeente horen veel verschillende soorten stukken. Dat kunnen
vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen zijn, maar ook stukken over bijzondere
onderwerpen, zoals documenten over het grondgebied van de kerkelijke gemeente, en over
eigendommen en gebouwen. Ook doopboeken, ledenregisters en trouwboeken horen tot het
kerkelijk archief.
Algemene regels kerkelijk archief
Er is een aantal belangrijke regels voor het kerkelijk archief. Zo blijven archief en
documenten eigendom van de kerk. Dat geldt dus ook voor archiefstukken die bij kerkenraadsleden
thuis liggen, of digitaal in de computer staan. Ook is het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
of het CvK, wanneer archiefstukken moeten worden meegenomen, weggegeven of vernietigd.
Aanstellen archiefbeheerder
Ons archief van ingekomen stukken en notulen bevindt zich nu op diverse plaatsen. De oude
doopboeken enz. bevinden zich in het streekarchief in Alphen aan de Rijn. Om ons archiefbeheer in
lijn te brengen met de eisen die daaraan vanuit de PKN worden gesteld zal het CvK in de planperiode
een kerkelijk archiefbeheerder benoemen, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kerkelijke
papieren en documenten. Deze archiefbeheerder werkt onder verantwoording van het CvK.
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Jeugdwerk
Binnen het jeugdwerk willen wij de kinderen en jongeren bij God brengen. Wij willen hen voorleven
om hen te laten zien wat een leven in afhankelijkheid van en vertrouwen op de Here Jezus is.
Centraal in het jeugdwerk staat de pijler ontmoeting, vanuit de ontmoeting met jongeren willen wij
met hen vieren, hen leren en hen dienen. Dit willen wij bereiken door om te zien naar de jongeren.
Wij willen dat zij ervaren dat er oprecht aandacht is voor hen. Niet alleen door de jeugdwerkers,
maar door de gemeente als geheel, denk hierbij onder andere aan de maandelijkse jeugddiensten en
de aandacht voor eindexamen-kandidaten. Gebed mag de verbindende factor van de gemeente zijn,
met elkaar en voor elkaar bidden is waardevol. Het bidden voor onze jongeren en jongerenwerkers is
daarom ook een taak voor alle gemeenteleden. Het omzien kan zich bijvoorbeeld ook uiten in
expliciete aandacht voor de jongeren tijdens het huisbezoek. Maar jongeren kijken ook onderling om
naar elkaar. Door de ontmoetingen binnen het jeugdwerk mogen zij ervaren dat je als individu niet
de enige gelovige jongere bent en ook deel uit mag maken van Gods gemeente.
Jongeren zijn kritisch. Richting zichzelf, richting anderen, richting de kerk. Wij willen hun de ruimte
geven om hun vragen te kunnen stellen, hun twijfels te uiten. Ruimte om te groeien in hun
geloofsleven. De activiteiten die er zijn, zijn niet alleen vóór de jongeren. Zij zijn ook zeker ván de
jongeren. Daarom is het belangrijk dat zij van jongs af aan betrokken worden bij alles wat voor hen
georganiseerd wordt. Als jeugdwerk mogen wij faciliteren, maar daarbij nooit de vragen en
behoeftes van de jongeren uit het oog verliezen.
Ouders spelen misschien wel de meest cruciale rol in het (geloofs)leven van een kind, jongere. Zij
mogen hun geloof voorleven. Door middel van toerusting willen wij de ouders daarin ook
ondersteunen.
De jeugdwerkers zetten zich met veel enthousiasme in voor de jongeren. Om hen hierbij te
ondersteunen, willen wij ieder seizoen een toerustingsavond aanbieden.

Catechese
In onze gemeente wordt catechese gegeven. Het doel is om de kinderen en jongeren meer te leren
over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en Zijn kerk op aarde. Wij willen hun
brengen bij God en hopen dat zij een levende relatie mogen krijgen met onze Here en Heiland.
Dit doen wij door hen kennis bij te brengen over Christus en Zijn kerk, maar ook, zeker naarmate de
jongeren ouder worden, samen op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die kunnen spelen,
hun te laten zien wat een levende relatie met Hem inhoudt, hun voor te leven.
Vanaf ongeveer 10 jaar, groep 7 op de basisschool, wordt begonnen met catechese. Deze
basiscatechese is gericht op kennisontwikkeling en sluit goed aan bij de manier van leren van deze
leeftijd. Hierna gaan de jongeren naar een mentorcatechese vanaf 12 jaar. Tot en met hun
achttiende blijven zij op deze manier catechese krijgen, waarbij de nadruk verschuift van kennis
vergaren naar de kennis toepassen.
Verder kennen we nog :
•
•
•

Catechese (gespreksgroep) 19+
Belijdeniscatechese
Huwelijks- & doopcatechese ( op initiatief/inzicht predikant)
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• Diverse bijbelkringen, die we als een bijzondere vorm van catechese mogen beschouwen

Missionaire gemeente
De gemeente is geroepen tot getuigenis, wij zijn gezonden in de wereld6. Geen besloten kring, maar
een gemeenschap die uitnodigend is. De boodschap van het evangelie is te kostbaar om voor onszelf
te houden. De missionaire commissie geeft hieraan invulling door missionaire activiteiten te
ontwikkelen en in stand te houden en te proberen de gemeente hierin mee te nemen. Alle pijlers van
ons gemeente-zijn komen terug binnen het missionaire werk. Het houden van de zangdiensten en
kerstnachtdiensten die met andere kerk(en) worden georganiseerd. Het ontmoeten tijdens
bijvoorbeeld de gezamenlijke stand op de jaarmarkt. Het leren in het motiveren van gemeenteleden
voor evangelisatie. Het dienen door het brengen van het Evangelie aan hen die de Blijde Boodschap
nog niet kennen. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren mede voor rand- en
buitenkerkelijken willen wij hen bereiken en hopen dat zij aangeraakt worden door Gods Geest.
Daarnaast steunen wij ook de zending buiten de grenzen door mensen uit te zenden vanuit onze
gemeente of door het werk van bijvoorbeeld de GZB te ondersteunen.
Om al dit werk mogelijk te maken, worden er verschillende collectes georganiseerd en wordt er een
begroting ingediend bij de diaconie.
Het blijft een grote uitdaging om als een van nature wat op zichzelf gerichte organisatie, die we als
kerk ongemerkt vaak zijn, toch die mensen te bereiken die, dichtbij of verder weg, leven zonder God
te kennen.

Oecumene
Wij zijn allen leden van het lichaam van Christus7. Het ene lid mag zich niet boven het ander
verheffen en daarom dienen wij de eenheid te zoeken. Op grond van onze geloofsbelijdenis streven
wij naar samenwerking met andere kerken.
Bovenplaatselijk doen wij dat binnen de PKN door middel van o.a. classis, werkgemeenschap van
predikanten, GZB, IZB, Kerk in Actie, enz.
Ter plaatse werken wij samen met de Protestantse Gemeente (PG) de Korenaar en de RoomsKatholieke parochie (gecoördineerd door gezamenlijk moderamen, pastores-overleg en 3kerkencoördinatieteam).
De gezamenlijke activiteiten zijn o.a. :
•
•
•
•
•

Gezamenlijke kerstzangavond
Vredesdienst
Herdenkingsdienst op 4 mei
Koffieochtenden voor ouderen
Kerstkaartenactie

6

Mattheüs 28 : 19,20 [HSV] : “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. En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”
7
1 Korinthe 12 : 12 [NBV] : “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus”.
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•

Driehof, weeksluiting

Met de PG de Korenaar doen we Deo Volente (zo de Here wil) gezamenlijk o.a. :

•
•
•
•
•
•

Vieringen op Kerstavond
Dienst op Hemelvaartsdag
Bijbelvakantieclub
Driehofkring
Driehof, avondmaalsvieringen
Kerk- en schooldiensten met Johannes Postschool

Begraven en cremeren
Vanuit de Bijbel en vanuit de Joods-Christelijke traditie komen wij tot de conclusie dat wij onze
doden dienen te begraven. Daarom hechten wij aan begraven boven cremeren. De Here Jezus is ook
begraven. Als gemeenteleden een andere keuze maken, dan wil de kerkenraad zijn pastorale
verantwoordelijkheid voor hen die achterblijven niet uit de weg gaan. Om deze reden kan op verzoek
een rouwdienst worden gehouden, voorafgaand aan de crematieplechtigheid.

Huwelijk en samenwonen
We zijn dankbaar dat er in ons midden steeds weer (jonge) mensen zijn die in het huwelijk treden en
het verlangen hebben dat hun huwelijk wordt bevestigd en ingezegend in een kerkdienst. Er zullen
gesprekken gevoerd worden over de motieven op grond waarvan men een huwelijksinzegening
wenst. De huwelijksvoltrekking tussen man en vrouw staat in de Bijbel in relatie met de woorden
trouw en verbond. De kerkenraad wenst zich met een beroep op de Bijbel te houden aan het
huwelijk tussen man en vrouw. Verzoeken tot huwelijksbevestiging en inzegening van
samenwonenden wil de kerkenraad, met name vanuit een pastoraal oogpunt, niet direct afwijzen.

Euthanasie
Wij belijden dat God de Schepper is van alle leven, ook het ongeboren, gehandicapte en terminale
leven. Begin en einde van het leven zijn in Gods hand. Er kan echter een moment komen dat
besloten moet worden een uitzichtloze behandeling te beëindigen en ons alleen op de verzorging toe
te leggen. Het leven van de patiënt mag niet nodeloos gerekt worden, maar wij mogen hem of haar
overgeven in Gods hand. Er zal -indien gewenst- pastorale zorg zijn voor nabestaanden.
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Werkplan Gebouwen (verhuur en onderhoud)
In dit plan wordt nader ingegaan op beleid en plannen voor de komende 2 jaren ten aanzien van de
gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.
Kerkgebouw
Het kerkgebouw wordt jaarlijks onderworpen aan een inspectie door Monumentenwacht. Hierbij
worden tevens kleine reparaties uitgevoerd. Het reguliere onderhoud van het kerkgebouw wordt
uitgevoerd conform een door Monumentenzorg goedgekeurd onderhoudsplan. Het huidige plan
beslaat de periode 2014 t/m 2019. Onderhoudskosten die voortvloeien uit dit plan worden voor 50 %
ondersteund door een BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten). Jaarlijks
wordt door een gespecialiseerd bedrijf de bliksembeveiligingsinstallatie gecontroleerd.
Het onderhoud aan de installaties binnen de kerk (verwarming, beamer en geluid) komt voor
rekening van de kerkrentmeesters.
Gedurende de periode 2018-2019 zullen de noodzakelijke werkzaamheden die voortvloeien uit het
onderhoudsplan worden uitgevoerd. Ter dekking van het niet-gesubsidieerde deel van deze kosten
wordt jaarlijks een vast bedrag aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. Ook de ontvangen
subsidies worden gedoteerd aan de voorziening. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden aan de
voorziening onttrokken. Op deze wijze worden ongewenste schommelingen in de kosten voorkomen.
In 2019 zal een nieuw onderhoudsplan worden opgesteld ter onderbouwing van de subsidieaanvraag
over de jaren 2020 en volgende.
De Regenboog
Het kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ is primair bedoeld voor kerkelijke activiteiten. Daarnaast
vinden er met regelmaat condoleances plaats van gemeenteleden en wordt er incidenteel verhuurd
aan bedrijven, organisaties en particulieren, om bijvoorbeeld verjaardagen of (huwelijks-)jubilea te
vieren. Verhuur aan particulieren is beperkt tot gemeenteleden of hun directe familieleden. Het
college van kerkrentmeesters (CvK) beslist over verhuur. Bij verhuur van zalen geniet het de voorkeur
tevens consumpties af te nemen. Gebruik van de faciliteiten van de keuken door huurders zelf kan
enkel na overleg met het CvK en de beheerder. Bij de beoordeling van een verzoek om ruimte in De
Regenboog te mogen huren, is bepalend of de desbetreffende activiteit aansluit bij de identiteit van
onze gemeente.
‘De Regenboog’ dateert uit 1959 en na de uitbreiding in 1996 heeft er –ook doordat er geruime tijd
plannen zijn geweest voor nieuwbouw – geen groot onderhoud meer plaatsgehad. Inmiddels zijn de
nieuwbouwplannen van tafel en kan gesteld worden dat het centrum gedateerd is en op onderdelen
niet meer voldoet aan de behoeften van de gemeente. Zo is er behoefte aan meer en kleinere zalen.
Het voornemen is ‘De Regenboog’ gedurende de periode 2018-2019 grondig te moderniseren,
uitbreiden en verbouwen. De planvorming en afstemming hierover zullen in 2018 plaatsvinden. Voor
onderhoud en modernisering van ‘De Regenboog’ is in de afgelopen jaren reeds een voorziening
gevormd. Voorts beschikt de gemeente –onder andere door een aantal ontvangen legaten– over een
aanzienlijke financiële buffer. Daarnaast wordt overwogen middels een aantal gerichte acties
middelen bijeen te brengen. Doelstelling is de gehele verbouwing uit te voeren zonder het aangaan
van leningen. Na afronding van de verbouwing / modernisering zal een meerjaren-onderhoudsplan
worden opgesteld om een inschatting te kunnen maken van het toekomstige onderhoud.
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Pastorie
Het onderhoud aan de pastorie is tijdens de ambtsperiode van de laatste predikant beperkt gebleven
tot het hoogst noodzakelijke. De pastorie is hierdoor verouderd en vertoont achterstallig onderhoud.
Gedurende de periode 2018-2019 zal een analyse worden uitgevoerd naar de toekomst van de
pastorie; renoveren / verduurzamen en verkopen in combinatie met nieuwbouw behoren tot de
mogelijkheden. In de afgelopen jaren is reeds een aanzienlijke voorziening gevormd voor het
uitvoeren van (groot) onderhoud aan de pastorie. Ook ten aanzien van de pastorie zal in de
planperiode een meerjaren-onderhoudsplan worden opgesteld.
Appartementen
De gemeente beschikt over een drietal verhuurde appartementen grenzend aan ‘De Regenboog’. Bij
verhuur genieten gemeenteleden en urgente gevallen voorrang. Over toewijzing beslist het CvK. De
huurprijzen worden jaarlijks met de landelijk geldende percentages verhoogd.
Gedurende de periode 2018-2019 zal een meerjaren-onderhoudsplan worden opgesteld om een
inschatting te kunnen maken van de kosten van noodzakelijk onderhoud op de langere termijn.
Wanneer een appartement leeg komt, wordt bezien welk (groot) onderhoud noodzakelijk is om het
duurzaam geschikt te houden voor de verhuur.
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Werkplan Financiën
In dit plan wordt nadere invulling gegeven aan het financiële beleid, meer specifiek het beleid ten
aanzien van beloningen. Een van de taken van het CvK betreft de zorg voor het welzijn van de
predikant, het personeelsbeleid waaronder de aanstelling van beheerders van kerkelijke gebouwen,
organisten, kosters en overige medewerkers. Hieraan wordt op de volgende wijze invulling gegeven:
Predikant
De rechtspositieregeling van de predikant is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie
predikanten. Deze regeling bevat bepalingen voor het traktement, de secundaire
arbeidsvoorwaarden, de uitbetaling en de centrale kas, de wachtgelden en overige zaken. Deze
regeling wordt vastgesteld door de kleine synode op advies van de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen en het Georganiseerd Overleg Predikanten. Het traktement wordt via een
omslagregeling uitbetaald door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen. De
gemeente betaalt de predikant zelf de diverse onkostenvergoedingen (werktijd-afhankelijke
onkostenvergoeding voor representatie, kantoorkosten, computer, telefoon en internet; werktijdonafhankelijke vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie en de tegemoetkoming
premie ziektekostenverzekering). Dit alles conform de landelijk vastgestelde bedragen
Kerkelijk werker
Voor de kerkelijk werker is de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de
Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. De salariëring geschiedt volgens de bij deze
arbeidsvoorwaardenregeling behorende Salarisregeling.
Beheerder De Regenboog
Met de beheerder van ‘De Regenboog’ is een individuele afspraak gemaakt. Hij ontvangt een
overeengekomen nettobedrag. Dit bedrag wordt vermeerderd met de verplichte afdrachten en
inhoudingen.
Oproepkrachten De Regenboog
Voor de oproepkrachten die werkzaam zijn in ‘De Regenboog’ is de Arbeidsvoorwaardenregeling
voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Zij worden bij
benoeming aangesteld in een bepaalde functie en op basis van de vastgestelde functieomschrijving
ingedeeld in één van de salarisschalen behorend bij de genoemde arbeidsvoorwaardenregeling.
Incidenteel kan het voorkomen dat de netto vergoeding van een oproepkracht lager is (bijv. doordat
de heffingskortingen reeds bij een andere werkgever zijn verrekend). Het CvK zal in dergelijke
gevallen individueel bezien of een extra toelage kan worden verleend.
Overige medewerkers De Regenboog
Een gemeentelid dat het linnengoed van ‘De Regenboog’ verzorgt ontvangt een vrijwilligersvergoeding passend binnen de fiscale regeling voor vrijwilligers.
Organisten
De organisten ontvangen per dienst het fiscaal maximaal vastgesteld bedrag.
Administrateur
De administrateur heeft recht op een vrijwilligersvergoeding , passend binnen de fiscale regeling
voor vrijwilligers. Gemaakte onkosten als papier, toners en porto worden vergoed.
Ledenadministrateur
De ledenadministrateur ontvangt een vergoeding voor onkosten.
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