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DEEL I 
 
Ter inleiding 
Het is goed en nuttig om binnen de kerk af en toe stil te staan en ons af te vragen: 
“Doen wij nog wel de goede dingen?” En ook: “Doen wij ze nog wel op de goede 
manier?” In dit beleidsplan willen we als Hervormde Gemeente Elburg- wijk Oosthoek 
dan ook een moment stil staan en onszelf deze vragen stellen. De kerkorde van de 
Protestantse kerk (verder PKN) rekent het tot de taak van de kerkenraad om naast 
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, het leiding geven aan de opbouw 
van de gemeente, de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de 
geestelijke vorming, een beleidsplan ter zake van leven en werken van de gemeente 
vast te stellen. ( Ord. 4.7.1) 
 
Wij schrijven dit beleidsplan in het besef, dat wij ondanks al onze goede bedoelingen 
het eigenlijke van de kerk niet in handen hebben. De gemeente van Jezus Christus 
leeft uit het geheim van kruis en opstanding en van de Heilige Geest, die op 
Pinksteren is uitgestort. Ons geloof, ons gemeente- zijn en alles wat wij in Gods 
Naam mogen doen, beleven wij meer als een gave van God en als Zijn werk in ons, 
dan als een werk of inspanning van onze kant. Een beleidsplan kan daarom hooguit 
enkele kaders aangeven, waardoor Gods werk in ons midden wordt aangewezen en 
vruchtbaar kan zijn. Een beleidsplan dient ruimte voor Gods Geest te maken, waarbij 
onze Heiland, Jezus Christus in het midden staat. Wellicht dat ons werk als 
kerkenraad en gemeente een gegraven greppel kan zijn, waardoor het water van 
Gods liefde vloeien kan ( 2 Kon. 3:16). Op deze wijze geeft een beleidsplan 
duidelijkheid en worden de kaders aangegeven waarbinnen we ons gemeente-zijn 
vorm willen geven. 
 
We willen daarom iets schrijven over onze centrale visie op het leven en werken van 
onze gemeente. Vanuit deze visie kijken we naar de werkelijkheid en vervolgens 
worden daaruit enkele beleidslijnen en beleidsnotities genoteerd. Enkele commissies 
en werkgroepen, ontwikkelen vanuit de centrale visie hun eigen gedachten en 
beleidsvoornemens aangaande het terrein waarvoor zij aan de kerkenraad 
verantwoording afleggen. Deze beleidslijnen vindt u in het tweede deel van dit 
beleidsplan.  
 
Bron en norm 
Als Hervormde Gemeente geloven we in de Bijbel als bron en norm voor al ons werk. 
Wij lezen de Heilige Schrift in gemeenschap met de algemene Christelijke kerk. In 
gemeenschap met de Kerk der eeuwen weten we ons verbonden met de algemene 
christelijke belijdenisgeschriften van de vroege kerk1 en de drie Nederlandse 
belijdenisgeschriften van de Kerk der Reformatie2. Daarmee geven we aan te willen 
staan in de Gereformeerde traditie. (Zie ook art. 1.4 van de kerkorde van de 
Protestantse kerk in Nederland)  We onderschrijven het uitgangspunt van de 
Confessionele Vereniging in de PKN: “De kerk is gediend met trouw aan de Schrift en 
een bijbels belijden in verbondenheid met de belijdenis van het voorgeslacht. Dat is 
de bron voor de antwoorden op de vele vragen van onze tijd”. Wij vatten de 
belijdenisgeschriften op als samenbindend. We geloven, dat juist vanuit de 
Gereformeerde- of  de reformatorische traditie er veel ruimte gegeven kan worden 
aan allerlei Christenen en aan de verscheidenheid aan mensen en stromingen, die 
tegenwoordig in elke gemeente te vinden zijn. Vanuit de trinitarische(de drie-eenheid 
van God) theologie kunnen wij het gesprek met velen voeren en kunnen wij de 

                                                 
1
 Apostolische geloofsbelijdenis (12 artikelen); Geloofsbelijdenis van Nicea; Geloofsbelijdenis van 

Athanasius. 
2
 Heidelberger Catechismus; Nederlandse Geloofsbelijdenis; Dordtse Leerregels. 
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context van onze tijd en werkelijkheid pas goed benaderen. Tegelijk geloven wij, dat 
het in alle verscheidenheid om één duidelijk middelpunt gaat. Dat is onze Heiland, 
Jezus Christus. Hij staat in het midden. (Joh. 20: 19) Waar Christus in het midden 
staat, komt er ruimte voor velen!  
 
De metafoor van de oosterse herberg  
Om de rijkdom aan Bijbelse noties en begrippen voor een beleidsplan beter 
hanteerbaar te maken, gebruiken we een metafoor om onze centrale visie te 
verwoorden. Voor de opbouw van onze gemeente hebben we het beeld van een 
oosterse herberg voor ogen. 3 Hoewel er in de moderne samenleving geen herbergen 
meer voorkomen, is het beeld nog voldoende bekend. Een herberg roept bij velen de 
noties op van: rust, geborgenheid, ontspanning, op adem komen. Maar ook heeft een 
herberg de notie van: gastvrijheid en ruimte voor allerlei mensen. Tenslotte is een 
herberg niet te denken zonder mensen, die op reis zijn, pelgrims, die verder moeten 
of reizigers, die een moment willen uitrusten en willen “herbronnen”. Daarbij is een 
herberg zonder gastheer ondenkbaar. De metafoor van de herberg ligt dicht aan 
tegen de beleving van ons eigen huis. Het beeld van het huis wordt in het Nieuwe 
Testament ook een aantal keren genoemd voor de gemeente. (Zie bijvoorbeeld: 
Efeze 2:19) In het liedboek zegt Gezang 476: 4 het zo: 
 
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
De metafoor van de herberg heeft ook een spirituele notie in zich: het gaat ook om 
de persoonlijke omgang met God. Midden in een oosterse herberg stond een bron. 
Deze bron verkwikte de vermoeide reizigers. Zo kan dit beeld ook helpen bij het 
nadenken over de spirituele betekenis van de kerk.4  
 
Onze gemeente als een herberg 
Als we het beeld van de herberg overbrengen naar onze gemeente, dan zien wij onze 
gemeente als een plek, waar je welkom bent. Ieder mag daar een plaats vinden. 
Gods gemeente is als een gezin, waar ieder zijn eigen plek mag innemen. De 
gemeente is een plek waar allerlei mensen, van allerlei leeftijden en met allerlei 
achtergronden welkom zijn. Gods gezin zijn wij, zegt de apostel en de Here is onze 
hemelse Vader. (Efeze 2: 18,19) Woorden als: onderlinge liefde, betrokkenheid en 
zorg spreken ons daarom zeer aan als we aan onze kerk denken. De herberg is ook 
een plaats van rust voor vermoeide reizigers. Zeker in onze tijd is het belangrijk, dat 
de kerkelijke gemeente een plaats is waar we op mogen ademen en troost en 
bemoediging kunnen vinden. Wat betreft onze wijkgemeente: het gaat ons om meer 
dan alleen een “fijne” gemeente te zijn met goede onderlinge relaties. Midden in de 
gemeente is een open plaats, die alleen gevuld kan worden door de Naam van God 
en van zijn zoon Jezus Christus. Vanuit Zijn nabijheid door Woord en Geest wordt het 
hele gebouw verlicht. We zijn ons ervan bewust, dat gerichtheid op Jezus Christus 
van vitaal belang is voor al het gemeentewerk. Vanuit deze centrale visie willen we 
graag het werk in de gemeente doelgericht en samenhangend opbouwen. Paulus 
zegt: “Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo 

                                                 
3 Zie bijvoorbeeld J. Hendriks, Gemeente als herberg, Kampen 2008 
4 Zie hiervoor: H. de Roest, Een huis voor de ziel, Zoetermeer 2010 
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zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 
en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed 
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd 
wordt tot een woonstede Gods in de Geest” (Efeze 2:22). 
 
Midden in de herberg staat een bron. Dat is voor ons Christus. Hij is in ons midden 
en leidt ons door Zijn Woord en Geest. Dat komt vooral op zondag aan de orde, 
wanneer we samen komen in de eredienst. Gods Woord is de bron van de prediking. 
Uit de Schriften mogen we oude en nieuwe schatten opdiepen. Als gemeente geven 
we daar antwoord op in onze liederen, aanbidding, voorbeden en gaven. Het besef 
dat we bij de bron van levend water onze dorst lessen maakt ons stil en verwonderd. 
We komen niet zomaar een slokje drinken, maar we zijn te gast bij de drie-enige 
God. Het is goed dat ook onze gemeente zich hiervan meer en meer bewust wordt. 
De vorm van de kerkdiensten hoeft daarbij niet altijd hetzelfde te zijn. Naast de 
centrale morgendienst voor de hele gemeente, kunnen ook andere vormen van 
kerkdiensten groeien: kinderdiensten, gezinsdiensten, jongerendiensten, 
leerdiensten, appèldiensten, aangepaste diensten, etc. Sinds Pinksteren klinkt het 
Woord immers in vele talen. Daarnaast kennen we ook diensten waarbij de 
verkondiging een accent krijgt op een thema, bijvoorbeeld zending, kerk en Israël, 
werelddiaconaat. 
 
Prediking 
We zien de zondagse samenkomsten als het hart en de kern van ons gemeente-zijn. 
Daar vergadert Christus zijn gemeente en daar mogen wij dicht bij de bron zijn. 
Zoals in een herberg niet iedere bezoeker behoefte heeft aan hetzelfde voedsel, zo 
zal er ook in de prediking aandacht zijn voor de diversiteit van de gemeente, niet 
alleen voor wat betreft de leeftijdscategorieën, maar ook ten aanzien van de 
ervaringen in het leven. We gaan uit van het gebruik van de NBG vertaling (1951), 
maar er kan desgewenst gebruik gemaakt worden van een andere vertaling als de 
invulling van de dienst daartoe aanleiding geeft. Om gestalte te geven aan de 
gastvrijheid in de herberg voor velen, houden we met enige regelmaat diensten met 
een invulling die gericht is op gezinnen (gezinsdienst) en de jeugd (appèldienst). Het 
is goed om zich binnen de kerkenraad verder te bezinnen over het nut van 
leerdiensten en de avonddiensten. 
 
Liturgie 
Tijdens de erediensten maken we in principe gebruik van de klassieke liturgie, 
waarbij de prediking centraal staat. Om voor iedereen een gevoel van thuis te 
bieden, is het goed om de inhoud van de liturgie af en toe te variëren, wat betreft 
het gebruik van liedbundels, orde van dienst, moment voor kinderen of gebruik van 
moderne middelen als beamer, de bijdrage van een koor en/of een muziekgroep. We 
blijven eraan hechten dat de predikant in de reguliere diensten als symbool van het 
staan in het ambt van Dienaar des Woords, een toga draagt. In de kerkdiensten 
maken we in principe gebruik van het Liedboek van de Kerken en de ‘oude’ bundel 
van de NH-Kerk (1938). In de Grote Kerk wordt uitgegaan van het gebruik van de 
bundel van 1938, waarbij in speciale diensten, bijv. doopdiensten, ook gebruik 
gemaakt kan worden van het Liedboek of evt. andere bundels. In de Oosterkerk 
wordt uitgegaan van het Liedboek en bestaat de mogelijkheid dat de voorganger een 
lied uit andere bundels kiest. De kerkenraad hecht veel waarde aan het blijven 
zingen van psalmen in de eredienst.  
 
De andere gekozen liederen dienen overeen te stemmen met de basis van ons 
gemeente zijn, zoals hierboven verwoord. Als er gekozen wordt voor liederen uit 



 5

andere bundels, wordt er een gedrukte liturgie uitgereikt, of worden de liederen 
geprojecteerd (Oosterkerk). Voor de kinderen van de basisschool (t/m groep 6) 
houden we in de morgendiensten kindernevendienst. De kerkenraad is zich ervan 
bewust, dat er voortgaande bezinning nodig is over het gebruik van de diverse 
liedbundels.  
 
Pastoraat 
Vanuit de bovenstaande kern komt het vervolg voort. Pastoraat zien we als: omzien 
naar elkaar. Niet alleen de predikant of de kerkenraad is geroepen tot pastorale zorg, 
maar de hele gemeente ziet om naar elkaar. Binnen het algemene pastoraat hebben 
de kerkenraad en de predikant wel een eigen verantwoordelijkheid. Zij geven leiding 
aan de pastorale zorg, coördineren en bezoeken de gemeenteleden thuis. Toch is 
omzien naar elkaar wezenlijk voor elk gemeentelid. Wij zien naar elkaar om, omdat 
God naar ons omziet. Naast het huisbezoek van de ambtsdragers, zijn er ook vele, 
andere vormen van omzien naar elkaar te bedenken. Het is goed toeven in de 
herberg, je vindt er een troostrijk en bemoedigend woord, een zegen, een moment 
van troost en vooral verbondenheid met vele anderen. Naast het hierboven 
genoemde pastoraat, zullen we ook vanuit de gedachte dat de gemeente een ‘thuis 
voor iedereen’ wil zijn andere vormen van pastoraat vorm blijven geven. We hebben 
in de gemeente een Commissie Luisterend Oor voor psycho-pastorale hulpverlening. 
Leden van deze Cie. zijn enigszins geschoold in het kunnen ondersteunen van 
gemeenteleden die het (even) wat moeilijker hebben in het leven. Duidelijk moet zijn 
dat tijdig professionele hulp gezocht moet worden.  
 
In onze wijkgemeente wordt er ook specifieke aandacht besteed aan de pastorale 
begeleiding van de jongeren. Jeugdwerkers worden hierbij door de jeugdouderlingen 
ondersteund. De jeugdouderlingen coördineren ook het jeugd- en jongerenpastoraat. 
De komende periode zullen we het pastoraat van de secties verder gestalte geven 
door te gaan werken met (pilots) sectieteams. Door middel van verschillende 
invullingen van de sectieteams, komen we tot een variatie in pastorale begeleiding. 
Dit past goed bij het uitgangspunt dat we als gemeente een herberg willen zijn. De 
kerkenraad wil de onderlinge verbondenheid bovendien bevorderen door het 
stimuleren van het koffiedrinken na de kerkdiensten, de koffiemorgens en middagen 
voor ouderen. We onderstrepen het belang van de wekelijkse bloemengroet en het 
bezoekwerk van de HVD. De sectieouderlingen hebben onderling 
consistorievergaderingen voor onderling overleg en toerusting. Zij brengen (kort) 
verslag van hun bezoekwerk uit aan de predikant. Afhankelijk van de mogelijkheden 
van de wijkouderling willen we graag bevorderen, dat elke pastorale eenheid, zo 
mogelijk, één keer in de twee jaar bezocht wordt. 
 
Het werk van de predikant 
Het Bijbelse woord “herder” is voor ons belangrijk als het gaat om persoon en werk 
van de predikant. De “herder” gaat de kudde voor. Hij straalt iets uit van leiding, 
maar ook van geborgenheid. De herder zoekt en weet de plekjes waar water te 
vinden is. De kerkenraad erkent het belang van de ontwikkeling van de 
professionaliteit van de herder en leraar en het belang van zijn persoonlijk 
geloofsleven en stelt daarvoor de nodige tijd beschikbaar. De kerkenraad draagt 
daarom ook verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg van de herder: hij kan het 
niet alleen! Het werkveld van de predikant zien wij breed. Hij bereidt de kerkdiensten 
voor en gaat daarin voor. Hij is bezig met catechese en andere toerusting van de 
gemeente. Op pastoraal vlak is hij beschikbaar voor de hele breedte van de 
wijkgemeente, maar zijn prioriteit is het crisispastoraat. Verder is de predikant 
betrokken bij de organisatie, opbouw en het leiding geven aan de wijkgemeente. De 
kerkenraad heeft pastorale werkers, om bijstand in het pastoraat voor onze 
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gemeente te geven, benoemd. In onderling overleg verdelen zij werkzaamheden en 
vervangen elkaar. De predikant schrijft elk seizoen een werkverslag. 
 
Kinderen en jongeren5 
Als het gaat om de kinderen en jongeren in onze gemeente, gaan wij uit van vijf 
hoofdthema’s. Daarmee willen we het volgende bereiken: 
 
Het vormen en leren van kinderen en jongeren met betrekking tot: 
  
Gemeenschap. 
door de gemeenschapsvorming en gemeenschapsbeoefening in: 
a. de omgang met God en met Zijn Woord in gebed en luisteren naar de Bijbel. 
b. de omgang met elkaar in zang, groepswerk, spel, zorg voor elkaar e.d.. 
c. de relatie met andere leeftijdsgroepen in de gemeente. 
  
Dienst 
a. het allereerst zelf ervaren van dienstbaarheid binnen de gemeente. 
b. daadwerkelijke hulp aan zieken, armen, eenzamen, enz.. 
c. het leren doen van opofferingen. 
 
Getuigenis 
naar mensen die het evangelie niet kennen door: 
a. de openheid, gastvrijheid en wervingskracht van ons jeugdwerk. 
b. het leren zelf vertellen wat het evangelie betekent. 
c. het leren voorbeeld te zijn door een christelijke levensstijl. 
  
De vijf Hoofdthema’s 
  
1. Relatiegericht jeugdwerk 
Zeker in de tienerleeftijd zijn relaties en identificatiefiguren van doorslaggevend 
belang. Maar ook bij kinderen spelen deze zaken steeds vroeger een 
doorslaggevende rol wat betreft het vormgeven van hun eigen identiteit.  
Wij willen ons binnen de verschillende vormen van jeugdwerk en bij de 
veranderingen daarin voortdurend bewust zijn van de bijdrage die al dan niet 
geleverd wordt aan de opbouw van relaties met en onder jongeren. De mate 
waarin dit het geval is, is voor een groot deel bepalend bij het inzetten van 
veranderingen. 
  
2. Training en coaching van vrijwilligers 
Door het relatiegericht willen werken, maar ook door het steeds kritischer 
worden van kinderen en jongeren op de hen aangeboden programma’s, nemen 
de eisen die aan vrijwilligers gesteld worden toe. Hierin verdienen zij gerichte 
ondersteuning  en training door de jeugdcommissie en de jeugdwerkadviseur.  
Ook de persoonlijke coaching van vrijwilligers verdient daarbij aandacht, juist 
omdat de individuele verschillen wat betreft de behoefte aan ondersteuning groot 
zijn.  
  
3. Door de gemeente gedragen jeugdwerk 
Jeugdwerk kan en mag geen eiland in de gemeente zijn. Daarom is het van 
belang dat de gemeente haar jeugdwerk draagt en dat ook daadwerkelijk laat 
blijken in gebed, betrokkenheid en financiën.  
Omgekeerd is het ook de opdracht van de jeugdcommissie om het jeugdwerk zo 
vorm te geven dat het aansluit bij de breedte van de gemeente en de 
                                                 
5
 Zie voor het volledige beleidsplan het beleidsplan jeugd 2008-2012, vastgesteld op 26 februari 2008. 
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communicatie richting die gemeente zo te verzorgen dat dit een extra bijdrage 
levert aan het vormen en in stand houden van dat draagvlak. 
  
4. Integraal jeugdwerk 
Natuurlijk voelt iedere vrijwilliger zich allereerst verantwoordelijk voor zijn eigen 
activiteit en zal het grootste deel van de aandacht daarnaar uitgaan. Maar als 
activiteiten al binnen het jeugdwerk “eilanden” zijn zonder onderlinge verbanden 
dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het jeugdwerk als geheel. Bovendien 
past dit  ook niet bij “relationeel jeugdwerk”, omdat veel jeugd met meerdere 
activiteiten in aanraking komt. De integrale benadering van het jeugdwerk is een 
taak die met name bij de jeugdcommissie ligt. 
  
5. Structureel vormgeven aan het luisteren naar jongeren 
Bij ieder idee en standpunt binnen de gemeente is wel een jongere te bedenken 
“die dat ook vindt”. En zo worden de jongeren ook vaak ten tonele gevoerd. Wij 
willen als jeugdcommissie proberen het “luisteren naar jongeren” voortdurend 
boven dit (discussie)niveau uit te tillen, door in het organiseren van de 
activiteiten steeds weer vormen te bedenken en uit te voeren waardoor de 
directe inbreng van jongeren maximaal benut wordt. Dit vraagt aanzienlijk meer 
dan jongeren af en toe vragen “wat ze willen”, maar vergt het actief bedenken 
van processen per activiteit waardoor dit waar gemaakt kan worden en jongeren 
ook de kans krijgen te ontdekken waar hun gaven en mogelijkheden liggen. Van 
belang hierbij is ons te bedenken dat jongeren zelden in staat zijn de continuïteit 
van een activiteit te waarborgen, maar dat dat nooit een reden mag zijn om ze 
buiten te sluiten wat betreft hun inbreng.  
  
Wat wij als jeugdcommissie met deze vijf hoofdthema’s beogen is het gericht 
aansturen van het proces in de ontwikkeling van het jeugdwerk. Dit is wezenlijk 
iets anders dan het dichttimmeren van een activiteitenpakket maar schept juist 
ruimte voor ontwikkeling en verbetering. Bij iedere verandering en nieuwe 
activiteit willen wij de plannen tegen deze vijf hoofdthema’s aanhouden. Wat 
draagt het bij aan relatiegericht jeugdwerk? Wat is er voor training en coaching 
nodig? Is er draagvlak voor in de gemeente? Hoe past het in het totale pakket 
van het jeugdwerk? En, spreken de jongeren zelf er voldoende in mee? 
  
Voor de concrete uitwerking van deze hoofdthema’s verwijzen wij naar het eigen 
beleidsplan van de jeugdcommissie en de bijbehorende werkplannen. 
 
Evangelisatie 
Een herberg, die er aantrekkelijk uitziet, nodigt reizigers uit om te overnachten. Een 
aantrekkelijke gemeente trekt mensen aan. We willen daarom in Woord en Daad 
kerk in de buurt zijn en daar gestalte aan geven. Dit geven we onder andere concreet 
gestalte tijdens het ‘Dabar’ werk gedurende de zomermaanden en tijdens de 
Vakantie Bijbel Week in de zomer. Naast de visie op de aantrekkingskracht van de 
gemeente is het ook nodig ons gezonden te weten als discipelen van Christus de 
wereld en de wijk in. Vanuit de herberg de wereld in! Concreet betekent dit ook voor 
ons, dat we minder meelevende of niet meelevende gemeenteleden binnen de 
mogelijkheden blijven benaderen. We zetten ons in om mee te leven tijdens ziekte of 
bij een overlijden. Te overwegen valt om opnieuw te denken aan groothuisbezoek 
avonden om alle leden van de wijk proberen te bereiken. Daarnaast willen we ook 
oog hebben voor de wereld om ons heen: hoe kunnen we te midden van een wereld 
waarin God en Zijn dienst naar de rand verschuift een appèl blijven doen op onze 
medemensen om met levensvragen en zingeving bezig te zijn vanuit het Evangelie. 
We willen daarbij ook christendom met de daad bevorderen. 
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Contacten met Wijk West en andere kerken 
Met onze zustergemeente wijk ‘West’ willen we niet alleen ‘formeel’ een goed contact 
hebben. We hebben het verlangen om in de veelzijdigheid van geloven in Jezus 
Christus de eenheid na te jagen en te beleven. We willen dan ook inhoudelijke en 
goede contacten met deze wijkgemeente onderhouden. We denken dan aan: de 
beide colleges van diaconie en kerkrentmeesters, meewerken aan een goede en 
heldere communicatie, het zoeken naar gezamenlijke activiteiten. Naast de contacten 
met wijk ‘West’, willen we ook contact onderhouden met de Gereformeerde Kerk ter 
plaatse. Vanuit het verlangen om de eenheid die Jezus in Zijn Woord aangeeft, willen 
we op zoek naar mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten. De inhoud hiervan 
wordt bewust afgewogen en besproken binnen de kerkenraad, voordat een definitief 
besluit genomen wordt. Daarnaast neemt de kerkenraad deel aan de gespreksgroep 
Overleg Kerken Elburg (OKE), het platform voor overleg voor alle kerken in onze 
woonplaats. 
 
DEEL II 
Concrete beleidspunten 
Om de in het beleidsplan beschreven visie gestalte te kunnen geven, zal de 
kerkenraad deze planperiode verder werken aan de hieronder genoemde punten. 
Waar nodig en wenselijk zal daarbij ook (een deel van ) de gemeente betrokken 
worden. 
 
De beleidsvoornemens zijn te onderscheiden in hun aard: er zijn voornemens 
met een uitvoerend karakter, deze voornemens zullen de komende periode 
worden uitgevoerd. Er zijn ook voornemens met een bezinnend of oriënterend 
karakter: daarover zal de kerkenraad na ampele overwegingen een besluit 
nemen in de komende periode. Het genomen besluit zal dan worden uitgevoerd. 
 
Uitvoerende voornemens 
 
 De kerkenraad neemt zich voor om de komende tijd alle ondersteunende 

commissies en werkgroepen ter vergadering te ontmoeten. (Leiding van de 
diverse clubs, HVD, bloemendienst, kindernevendienst etc.) De scriba maakt 
daarvoor een plan voor het komende seizoen.  

 De kerkenraad zal de commissie ‘Vorming en Toerusting’ daadwerkelijk 
ondersteunen bij de uitvoering van hun opdracht. Samen met de cie. V&T wil 
de kerkenraad werken aan een zinvolle invulling van de Stille Week voor 
Pasen voor de hele gemeente. Het nieuwe beleidsplan van de cie. V&T zal nog 
in de kerkenraad vastgesteld moeten worden. 

 Ter bevordering van het kringwerk en de onderlinge verbondenheid van de 
deelnemers wordt er één keer per seizoen een gezamenlijke kring-avond 
gehouden. 

 Samen met de cie. V&T wil de kerkenraad komen tot het vormen van een 
huwelijkskring voor hen, die zich voorbereiden op het huwelijk en die hun 
huwelijk in een kerkdienst willen laten bevestigen en inzegenen. Degenen, die 
hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen worden dan 
hartelijk en dringend  uitgenodigd een aantal avonden bij te wonen. 

 De kerkenraad wil een vervolg geven aan een cursus vanuit de landelijke kerk 
over gebed, bezinning en het gaan van de geestelijke weg. 

 De kerkenraad wil het samen gemeente-zijn nadrukkelijker bevorderen. Een 
van de Bijbelse middelen daartoe is het samen eten. De kerkenraad 
onderzoekt of het mogelijk is om een “running- dinner” te organiseren, een 
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mannen- en vrouwen ontbijt of samen met de jeugdclubs een paasontbijt te 
laten bezorgen bij ouderen.  

 De kerkenraad wil het koffie-drinken en de ontmoeting na de dienst 
bevorderen. Daartoe is nodig om de sfeer rond het koffiedrinken te 
verbeteren.  

 De kerkenraad zal de predikant alle steun geven die nodig is om gehoor te 
geven aan de Permanente Educatie voor predikanten. (De verplichte 
nascholing voor predikanten in de PKN). Het belang van een predikant, die 
kennis neemt van relevante theologische, maatschappelijke en psychische 
ontwikkelingen kan alleen maar worden onderstreept! Vanaf 2013 zal Ds. 
Schuitemaker dit studieverlof op gaan nemen, te verdelen in een aantal 
perioden volgens de landelijke regeling.  

 Elk jaar zal een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek voeren met de 
predikant naar aanleiding van het werkverslag.  

 
 
Bezinnende of oriënterende voornemens: 
 
 De kerkenraad wil een gesprek voeren over het huidige beleid t.a.v. de 

gebruikte liedbundels in de eredienst. Daarbij gaat het om verschillende 
aspecten. Als eerste het gebruik van twee verschillende bundels in de 
reguliere erediensten (het Liedboek voor de Kerken in de Oosterkerk en de 
bundel 1938 in de Grote Kerk). Is het nog steeds pastoraal wenselijk uit twee 
verschillende psalmberijmingen en liedbundels te blijven zingen? Of gaan we 
over naar het gebruik van het Liedboek in beide kerkgebouwen? Uiteraard wil 
de kerkenraad hierover met de gemeente van gedachten wisselen alvorens 
hierover te beslissen. 

 Een ander aspect is het gebruik van de diverse bundels in diensten waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een (gedrukte of geprojecteerde) liturgie. Gezien 
het ontstaan van vele nieuwe liederen is het gevaar van fragmentarisering en 
versnippering niet denkbeeldig. We willen er ook in de toekomst aan werken, 
dat jongeren en ouderen zich samen een aantal evangelische- en 
kinderliederen eigen maken. Een gezamenlijk gedeelde liederenschat is voor 
het geloofsleven wezenlijk. Het gebruik van de bundel Op Toonhoogte van de 
HGJB en de Evangelische Liedbundel zou daarbij een goed middel kunnen 
zijn. Gezien het ontstaan van steeds weer nieuwe liederen en het feit dat we 
in een emotie- cultuur leven  blijft een belangrijk onderwerp van gesprek: wat 
is een goed lied? De kerkenraad wil dit gesprek graag voeren.  

 De kerkenraad wil de komende periode verder nadenken om naast de 
centrale morgendienst voor de hele gemeente ook andere diensten een plaats 
te geven: catechese-diensten, aangepaste kerkdiensten of leerdiensten.  

 De kerkenraad zal de missionaire taak van de gemeente vanuit de verwoorde 
visie (de gemeente als herberg) verder dienen te ontwikkelen. Het op papier 
zetten is niet het moeilijkst, maar hoe maken we dat concreet. Hoe kunnen 
we een wervende gemeente zijn, met behoud van de rijkdom die we reeds 
mogen ervaren en ontvangen? Wat te doen met ‘randkerkelijken’, 
maatschappelijk gedupeerden, etc. 

 De kerkenraad wil de komende periode zich nader bezinnen op de viering van 
het Heilig Avondmaal in de gemeente. Daarbij gaat het onder andere om de 
vraag of we het Avondmaal willen vieren op de Goede Vrijdag en ook willen 
we onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om het Avondmaal met meer 
mensen tegelijk te kunnen vieren.  

 De kerkenraad zal zich verder bezinnen op haar pastorale taken. Hoe kunnen 
we in de volle agenda’s van de sectieouderlingen toch ruimte creëren voor 
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bezoekwerk, bezinning en ondersteuning. Blijven we op de huidige wijze met 
het huisbezoek doorgaan, of zijn er mogelijkheden bijv. rondom pastorale 
teams? De kerkenraad wil het werken met wijkteams in sommige 
ouderlingen-secties bevorderen en ook de mogelijkheden en de werkwijze van 
het zgn. groot-huisbezoek onderzoeken. Het beraad hierover wil de 
kerkenraad voortzetten. 

 Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het goed om het werk van de 
Commissie Het Luisterend Oor te blijven ondersteunen en uit te bouwen. Het 
is goed om hierover binnen de kerkenraad van gedachten te blijven wisselen, 
bijv. over de noodzaak om leden van genoemde cie. verder te laten scholen in 
het psycho-pastoraat en daarvoor financiën beschikbaar te stellen. 

 De kerkenraad wil het gesprek met wijk West graag een vervolg geven: hoe 
kunnen we als ‘broeders en zusters van hetzelfde huis’ toch samen gemeente 
zijn. In de colleges van diaconie en kerkrentmeesters wordt goed 
samengewerkt. Hoe kunnen we dit –met respect voor elkaars 
verscheidenheid- ook op andere terreinen gestalte geven? 

 Ook het gesprek met de Gereformeerde Kerk ter plaatse dient een vervolg te 
krijgen. Tijdens de verbouw van de Gereformeerde kerk zijn er enkele 
gezamenlijke avonddiensten geweest. Ook deze zomer worden er enkele 
gezamenlijke avonddiensten gehouden. Het is wenselijk, dat de kerkenraad 
deze diensten evalueert en zich bezint op de manier hoe ze daar in de 
toekomst mee verder wil.  

 We willen ons nader bezinnen op de plaats van het gebed in onze gemeente. 
Het is belangrijk om de gebedsgroepen en gebedsdiensten te blijven steunen. 
Ook wil de kerkenraad zich bezinnen op de plaats van het gebed in eigen 
kring. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2012 
 
 
 
 
 
 
 
De scriba,        De praeses, 

 

 


