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Goedkeuring  
 
 
Dit Beleidsplan 2017-20121 is goed gekeurd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de 
Protestantse  Gemeente Amerongen-Overberg in zijn vergadering te Overberg, op  
22 februari 2017 en treedt na deze vaststelling met onmiddellijke ingang in werking.  
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1. Plaatsbepaling 
 
De Protestantse gemeente te Amerongen  is op 1 januari 2017 ontstaan uit de fusie van de Hervormde 
Wijkgemeente Amerongen, de Hervormde Wijkgemeente Overberg en de Gereformeerde Kerk 
Amerongen/Elst. 
De Protestantse gemeente te Amerongen - Overberg kent twee wijkgemeenten, de Protestantse 
Wijkgemeente Amerongen  en de Hervormde Wijkgemeente Overberg. Mede door een verschil in 
theologische aard en ligging opereren beide op wijkniveau geheel zelfstandig. Samenwerking binnen de 
eigen Protestantse gemeente vindt er plaats in de Algemene Kerkenraad en de colleges van Diakenen 
en van Kerkrentmeesters. 
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2. De taakvelden van de Algemene Kerkenraad 
 
De Algemene Kerkenraad  werkt conform de Kerkorde, de ordinanties en de plaatselijke regeling. 
 
Naast wat onder 1 reeds is beschreven rondom de rol van de Algemene Kerkenraad ten opzicht van de 
wijkgemeenten, is deze invulling ook van toepassing op de verantwoordelijkheden op diaconaal en 
financieel terrein. Deze  zijn gedelegeerd aan de wijkraden van de kerkrentmeesters en diakenen van de 
respectievelijke wijkkerkenraden. Een belangrijk uitgangspunt voor het diaconaal en financiële beleid is 
en blijft, dat de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen  een grote mate van zelfstandigheid 
hebben. E.e.a. vanzelfsprekend binnen de formele kaders van de Kerkorde en de ordinanties. 

Ook in nieuwe Protestantse Gemeente te Amerongen – Overberg zal worden gekozen voor een hoge 
mate van delegeren van verantwoordelijkheden. Dat betekent concreet dat de wijkraden van de 
Kerkrentmeesters en Diakenen zelfstandig de diaconale en  financiële zaken van de wijkgemeente 
behartigen, behalve die zaken waarvan de Kerkorde voorschrijft, dat ze door het College van 
Kerkrentmeesters of Diakenen (moeten) worden behartigd. In de praktijk betekent dit, dat de wijkraden 
onderling informatie uitwisselen over de financiële en diaconale zaken en het beheer van de 
wijkgemeente, en gezamenlijk in het College(s) besluiten over begrotingen en jaarrekeningen. Alle 
stukken die door de AK moeten worden goedgekeurd of vastgesteld, komen van of via het College. 

De begroting en jaarrekening zijn ook geconsolideerde documenten, op basis van en samengesteld uit 
de stukken van de wijkraden. 

Enkele algemene en direct ter zake doende ordinantiën zijn: 
 
 
Ord. 4-9 Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad  
 
1. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad.  
 Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.  
 Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot en met 8 van 
 overeenkomstige toepassing.  
2. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster uit 
 zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan, met dien verstande dat in de 
 algemene kerkenraad ten minste twee predikanten, drie ouderlingen, twee ouderlingen-
 kerkrentmeester en drie diakenen zitting hebben.  
 Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad 
 aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de 
 stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten 
 hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden van de algemene kerkenraad.  
 Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad 
 blijven zij, in afwijking van het bepaalde in artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in 
 functie.76  
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de 
 algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.  
4. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en anderzijds 
 de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg met de 
 wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden van de 
 wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met 
 uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, 
 waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:  
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 - het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel 
  van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene kerkenraad 
  wordt toevertrouwd;  
 - het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om 
  recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;  
 - de vermogensrechtelijke aangelegenheden;  
 - datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde  
  medewerkers. 
 
Ord. 11-6. De begrotingen en het collecterooster  
 
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en 
 met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang 
 met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster 
 van het komende kalenderjaar.  
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 
 ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld 
 gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.  
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 
 betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen 
 overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor 
 de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de 
 kerkenraad een definitief besluit. 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de 
 gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 
 gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 
 mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van 
 werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het 
 collecterooster vast.  
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid 3 
 en 4 van overeenkomstige toepassing.  
 
Ord. 11-7 De jaarrekeningen  
 
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun 
 ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.  
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 
 tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De 
 kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen 
 kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is 
 aangegeven.  
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de 
 kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de 
 kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken 
 nader overleg wenst.  
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente 
 en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen registeraccountant of 
 accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen. 
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Daarnaast is de Algemene Kerkenraad, in samenwerking met de colleges van Diakenen en van 
Kerkrentmeesters, belast met wijkoverstijgende zaken. Niet genoemde zaken zijn gedelegeerd en vallen 
daarmee primair onder verantwoordelijkheid van de wijkraden van de Kerkrentmeesters en Diakenen. 
a. Het doen opstellen het met positief advies aanbieden van de geconsolideerde begrotingen en 
 jaarrekeningen ter vaststelling door de AK. 
b. Het kopen, verkopen, huren of verhuren van kerkelijke gebouwen, of andere gebouwen voor 
 kerkelijke doeleinden. 
c. De plannen en uitvoering van beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen, waar het uitgaven 
 betreft boven € 5000,=. 
d. Het beleid m.b.t. betaalde functionarissen, incl. de formatie, het beroepen en het functioneren van de 
 predikanten. 
e. Het afstemmen van de wijze van doen m.b.t. zaken die op zich onder verantwoordelijkheid van de 
 wijkraden vallen, maar waarvoor onderlinge afstemming noodzakelijk of gewenst is. 
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3. Beleid voor de toekomst 

Voor de Algemene Kerkenraad geldt dat zij zich serieus zal richten op de taken die haar conform de 
Ordinantie alsook de Plaatselijke Regeling zijn toegewezen . Daarin geeft zij zoveel mogelijk 
ondersteuning en zelfstandigheid aan de wijkgemeenten waar de kerkorde dit toestaat. Opdat zij de 
wijkgemeenten zo goed als mogelijk zal faciliteren en deze daarmee invulling kunnen geven aan hun 
eigen gemeenteactiviteiten. Met aandacht voor de volgende zaken om toch in enige mate invulling te 
geven aan: 'Eenheid in verscheidenheid '. 

a. Contact tussen de wijkgemeenten 
Periodiek zoeken naar ontmoetingen tussen gemeenteleden van beide wijken. Gezamenlijke diensten 
zijn er niet, behalve rondom de Stille Week, en het is gegeven de benodigde aandacht en zorg voor de 
activiteiten in de wijkgemeenten niet vruchtbaar om hierin uitbreiding te zoeken . Extra te onderzoeken 
mogelijkheden zijn wel : 

• Gespreksavonden rond thema's die beide wijkgemeenten aangaan c.q waarbinnen we elkaars traditie 
en geloof leren kennen. 

• Ontspannen ontmoetingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan gezamenlijk eten , een wandeling of een 
excursie. 

b. Publiciteit en herkenbaarheid 
We treden zeer gescheiden naar buiten toe. Dat heeft voordelen en nadelen die goed afgewogen 
moeten worden . Wat we in ieder geval willen is dat beide wijkgemeentes herkenbaar zijn als onderdeel 
van één gemeente, en dat iedere wijkgemeente de eigenheid optimaal kan profileren zodat gelovigen en 
'buitenstaanders' helder is waar de wijkgemeentes in hun eigenheid voor staan. 

Wel is er samenwerking mogelijk op punten waar de theologische verschillen weinig tot geen rol spelen 
zoals dat bijvoorbeeld kan zijn binnen het diaconaat en zending . 

Een eerste stap wordt gezet met de website voor de Protestantse Gemeente te Amerongen - Overberg . 
Daarnaast zullen ook de wijkgemeenten hun eigen website en digitale middelen kennen. Doorverwijzing 
is hierbij belangrijk. 

In de (digitale) Klokkenluider kunnen naast de individuele activiteiten van de wijkgemeenten ook een 
rubriek worden gemaakt voor gezamenlijke informatie en/of activiteiten. Zoals daar zijn de verslagen van 
de Algemene Kerkenraad en de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen. 

Vaststelling en ondertekening 

Aldus te Overberg vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Amerongen-Overberg , 
op woensdag 22 februari 2017. 
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