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Voorwoord
Dit beleidsplan is opgesteld in het besef, dat plannenmakerij binnen Gods Koninkrijk van
betrekkelijke waarde is. Veel belangrijker dan welk plan dan ook, is het belijden en beleven,
dat God zijn kerk onderhoudt, en dat zijn Heilige Geest ons wil leiden, zowel kerkenraad als
gemeenteleden.
Binnen deze betrekkelijkheid hopen wij van harte, dat het plan een bijdrage zal leveren in het
functioneren van de kerkenraad in het leiding geven aan onze wijkgemeente. Onze bede is,
dat we als kerkenraad zo mogen dienen, dat de gemeente van Christus gebouwd wordt.
De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Overberg,
Herfst 2015
Bij de herziene versie januari 2017
De aanleiding tot deze herziene versie is de vereniging van de Hervormde gemeente
Amerongen-Overberg en de Gereformeerde Kerk Amerongen-Elst, zoals die per 1 januari
2017 wordt voorzien. Dit beleidsplan is tekstueel daarop aangepast. In deze herziene versie
zijn tegelijk ook enkele inhoudelijke aanpassingen gemaakt, die het actuele beleid van de
kerkenraad nauwkeuriger verwoorden.
Bij de herziene versie 13 februari 2017
Tijdens de gemeenteavond in november 2016 zijn enkele opmerkingen van tekstuele aard
gemaakt; deze zijn in deze versie berwerkt.

Bestandsnaam:
Versie:

20170215 Beleidsplan Herv. wijkgem Overberg 2015-2020
Definitief

Pagina:
Nr.

3

Totaal aantal pagina’s
17

1

Over dit beleidsplan

Dit eerste hoofdstuk is een inleiding op het beleidsplan. Het beschrijft de aanleiding tot het
maken van het plan en de context waarin het moet worden gelezen.
Verder geeft het een overzicht van de opeenvolgende versies en verspreiding van het plan.
Belangrijk hierin zijn m.n. het beschikbaar maken van het concept plan voor bespreking met
en door de gemeente en de formele vaststelling door de Algemene Kerkenraad.
Tenslotte volgt een leeswijzer, die inzicht geeft in de inhoud en samenhang van het plan.
Beleid kan niet zonder belijden. Belijden gaat aan beleid vooraf. Daarom beginnen we met
een hoofdstuk over wat wij belijden en geloven, en de visie die we daarop baseren. Daarna
volgt de beschrijving van het werkveld van de kerkenraad en haar geledingen, en van het
beleid dat de kerkenraad in de komende jaren wil voeren op de diverse terreinen van het
gemeente-zijn.

1.1

Aanleiding en context

De aanleiding tot dit beleidsplan is even eenvoudig als practisch: het voorgaande beleidsplan
dateert van mei 2007 en dient dus geactualiseerd te worden. Bovendien is sinds die tijd de
samenstelling van de kerkenraad veranderd, niet het minst door de komst van onze
wijkpredikant ds. E. E. Bouter. Ook om die reden is het nuttig om het beleid voor de
komende jaren opnieuw te doordenken en met elkaar vast te stellen.
Dit beleidsplan is opgesteld in een periode van relatieve rust voor onze gemeente, na
ingrijpende ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De wereld staat echter op meerdere
plaatsen in brand, en ook in ons eigen land staan de ontwikkelingen op economisch, politiek
en geestelijk gebied niet stil.
De aanleiding voor deze herziene versie van het beleidsplan is de vereniging van de
Hervormde Gemeente Amerongen/Overberg en de Gereformaarde Kerk Amerongen/Elst tot
de Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg, zoals die vanaf januari 2017 van kracht zal
zijn.
Binnen deze Protestantse gemeente zullen twee wijkgemeenten met elk hun eigen
wijkkerkenraad functioneren: de Protestantse wijkgemeente Amerongen (PWA) en de
Hervormde wijkgemeente Overberg (HWO). De wijkgemeenten worden ook wel aangeduid als
respectievelijk wijkgemeente 1 en wijkgemeente 2.
Voor zowel de gehele gemeente als voor de beide wijkgemeenten zijn beleidsplannen
opgesteld. In de gemeente Amerongen-Overberg is het formuleren en uitvoeren van het
beleid grotendeels ‘gedelegeerd’ naar de wijkkerkenraden. Het in dit beleidsplan beschreven
beleid is niet in strijd met het beleid van de Algemene Kerkenraad of met dat van de
wijkkerkenraad van de andere wijkgemeente.
1.2

Ontwikkeling en verspreiding

Versie

Doel/gebruik

Vervolgstap

Concept 1

Bespreking van de opzet door de kerkenraad

Aanpassingen in de opzet en structuur

Concept 2

Het aanleveren van input vanuit de geledingen

Aanleveren van input door de

Definitief

Inzage door de gemeente

geledingen van de wijkkerkenraad
Concept

Eventuele aanpassingen n.a.v. reacties
van gemeenteleden, na bespreking in de
kerkenraad, doorvoeren en definitief
maken

Definitief

Gebruik komende jaren

Herziene

Bespreking en voorlopige vaststelling door de

versie jan

kerkenraad

Ter inzage geven van de gemeenteleden

2017 concept
Herziene
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Versie
versie jan

Doel/gebruik

Vervolgstap

van eventuele wijzigingen n.a.v. het horen van

2017 definitief

de gemeente, en gebruik komende jaren

Versie 13-02-

Vaststelling door de wijkkerkenraad na

Vaststelling door de WKR, waarna

verwerking van enkele opmerkingen tijdens de

vaststelling door de AK

2017

gemeenteavond van november 2016

1.3

Leeswijzer

Het vervolg van dit beleidsplan is als volgt ingedeeld.
Hoofdstuk 2 gaat over ons belijden en de visie op de gemeente. In hoofdstuk 3 wordt het
beleid van de kerkenraad op hoofdlijnen beschreven. Hoofdstuk 4 geeft daarvan een nadere
invulling en concretisering. In de bijlagen staat de meer zakelijke informatie over de
gemeente.
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2

Belijden en visie

Dit beleidsplan is gestoeld op ons belijden als gemeente, en de visie die we als kerkenraad
hebben m.b.t. de diverse aspecten van ons gemeente-zijn in de komende jaren.
Voordat we beleid maken is het goed om eerst te belijden wat we geloven, en na te denken
over wat er gaande is in de wereld om ons heen, om vervolgens ook te bedenken wat ons te
doen staat. Daarover gaat dit hoofdstuk.

2.1

Belijdenis

Wij, Hervormde gemeente te Overberg, geloven dat God licht is en dat in Hem in het geheel
geen duisternis is (I Joh. 1:5). Wij geloven dit in de gemeenschap van de Kerk. Daarom
geloven wij ook wat de Kerk ons leert op gezag van Gods openbaring, namelijk dat God de
Schepper van alle dingen is en dat er in God drie Personen zijn: Vader, Zoon en Heilige
Geest. We staan daarmee in een eeuwenlange traditie en zijn ons bewust van het
wereldwijde karakter van Gods kerk. We erkennen de drie belijdenisgeschriften (Apostolische
Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Athanasius en Geloofsbelijdenis van Nicea) en de drie
formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en
Dordtse Leerregels) als gebaseerd op de Bijbelse leer en verkondiging.
Wij geloven dat deze God het in zonde gevallen menselijk geslacht niet veracht of
verwaarloost, maar dat Hij het oproept tot bekering en uitnodigt om toe te treden tot de
gemeenschap van Liefde die er in God is. Deze nodiging is heel duidelijk geworden in de
komst van Gods Zoon in het vlees, in de persoon van Maria’s zoon Jezus. Hij heeft door het
offer van Zijn leven onze zonde weggedragen; Hij heeft de dood overwonnen door op te
staan tot eeuwig leven. Gods eeuwige Zoon is mens geworden om onze Herder te zijn. Hij
leidt ons door de verschrikkingen van deze wereld, geeft structuur en richting aan ons leven
met Zijn geboden. Hij beschermt ons met Zijn eigen leven om ons bij Zijn Vader te brengen
en daar voor altijd te zijn als de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Zo heeft Jezus ons laten
zien wie God is. Gods oproep en nodiging aan ons nemen wij als verkiezing tot heil dankbaar
aan.
De komst van Gods Zoon als mens is opgevolgd door de uitstorting van Gods Geest over de
Kerk. Deze Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, komt in de doop met zijn beloften bij
ons en maakt gebruik van de prediking van het Woord en de bediening van het heilig
Avondmaal om ons dagelijks te bekeren en te doen leven in navolging van Christus. De Geest
maakt ons levend om in liefde in deze wereld te dienen.
Deze omgang met God in de Kerk, zo leren we uit de Bijbel, betekent dat de drievuldige God
woning maakt in ons leven. Hij bewoont ons. Deze bewoning werpt steeds helderder licht op
onze zonde. Dat verootmoedigt ons. Maar van de apostel Paulus leren we dat deze inwoning
ons ook drie dingen wil geven: geloof, hoop en liefde. Van deze drie is de liefde de
belangrijkste. De inwoning van God vernieuwt ons leven.
Zij die naar het bevel van Jezus gedoopt zijn, vormen de Kerk. Deze gemeenschap rondom
Jezus is naar Zijn woord een stad op een berg, een licht op een kandelaar. Jezus blijft naar
Zijn eigen belofte bij Zijn Kerk tot aan de voleinding van de wereld. Als kerkenraad weten wij
ons geroepen om de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon (volgens Efeze 4: 12).
Door het getuigenis van de Kerk en door het dagelijks leven van de christenen gaat de
nodiging om tot God terug te keren uit naar de wereld. Wie deze oproep negeert, ontvangt in
het laatste oordeel geen vergeving en gaat verloren.

2.2

Wat er gaande is

Dit geloof wordt vanaf het begin bedreigd door de duivel die Gods werk teniet wil doen.
Vooral op deze twee manieren zien we dit in onze tijd gebeuren:
 door afkoeling van het geloof.
Hier maakt de duivel gebruik van het hoge levenstempo, wetenschap, welvaart,
verwaarlozing van het geweten en concentratie op het leven vòòr de dood. Deze dingen
werken in ons leven uit dat we niet rondtasten om God te zoeken, maar dat ons leven
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juist steeds meer afgesloten raakt voor Hem. Zo komen we er toe het gebed en de lezing
van de Schrift te verwaarlozen, in de kerkgang slordig te worden en uiteindelijk het geloof
te verliezen;
door verbreking van de christelijke gemeenschap.
Hier maakt de duivel gebruik van zonde in de kerk: onverzoenlijkheid, eigenwijsheid, niet
willen aanvaarden van gezag, onverdraagzaamheid, conservatisme en traagheid. Deze
zonde brengt christenen ertoe elkaar los te laten en op eigen wegen verder te gaan.

2.3

Wat ons te doen valt

Deze dingen maken ons klein, ze verootmoedigen ons. Wij hebben als Kerk duidelijk moeite
het geloof te bewaren en door te geven aan de volgende generatie. We hebben de tijdgeest
niet onderkend, teveel met de wereld en de gemakken daarvan meegeleefd en onze plicht
voor alle dingen het Koninkrijk van God te zoeken, te licht opgevat.
We willen ons daarvan bekeren en laten leren door Gods woord en in het bijzonder het boek
Handelingen. Daarin lezen we over de vier ‘volhardingen’ die de eerste christenen
kenmerkten, namelijk volharding in:

onderwijzen van de leer van de apostelen;

beoefenen van gemeenschap;

breken van het brood;

uitspreken van gebeden.
Om de listen van de duivel voor te zijn, willen we ons in ons kerkelijk leven op dit volharden
toeleggen opdat:
 onze harten open worden en open blijven naar God toe;
 onze harten open worden en zijn naar elkaar toe.
Als kerkenraad willen we de gemeente daarin onderwijzen, en hen toerusten om als christen
in deze wereld te leven en dienstbaar te zijn.
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3

Werk van de wijkkerkenraad en beleid op hoofdlijnen

Dit hoofdstuk geeft eerst een korte karakterisering van onze (wijk)gemeente in het grotere
verband van de Protestantse gemeente te Amerongen-Overberg. Daarna beschrijft het op
hoofdlijnen de taken en werkzaamheden van de wijkkerkenraad en de belangrijkste
beleidspunten voor de komende jaren. Voor de diverse ambten wordt dat nader toegespitst.

3.1

De kerkenraad

De kerkenraad (predikant, ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester) draagt de
verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de gemeente. Dat betekent niet, dat we
heersen over de gemeente, maar juist dat we de gemeente dienen en toerusten, zodat de
leden ook zelf dienstbaar zullen zijn in kerk, gezin, familie en samenleving.
Op grond van Schriftgegevens en in overeenstemming met de kerkelijke traditie bestaat de
kerkenraad uit mannelijke leden van de gemeente.
De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
•
De Woordverkondiging en bediening van de sakramenten
•
Het kerkelijk onderwijs aan de jeugd van de gemeente
•
Het pastoraat aan alle leden van de gemeente, toerusting voor het werk in kerk en
maatschappij
•
Het verzamelen van de financiele middelen en het besteden ervan
In de komende jaren willen we een beleid (wijze van besturen) voeren, dat zich vooral
kenmerkt door het volgende:
•
We geven prioriteit geven aan de kern van de christelijke gemeente:
o Bijbelse prediking, schriftuitleg en onderwijs;
o eredienst, toerusting en kringenwerk;
o viering van de sacramenten;
o bidden.
•
We verwachten van ambtsdragers dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. In geloof, in
liefde en in hoop; wat zich vertaalt in toewijding en in ijver. In deze periode willen we
het bewustzijn daarvan aanwakkeren.
•
Ouderlingen zullen we beter inleiden in het ambt: dat wil zeggen nieuwe
ambtsdragers zullen een goede inwerktijd moeten krijgen en aan vervanging van
ambtsdragers moet op tijd begonnen worden.
•
We hebben in ons handelen en besluiten aandacht voor alle (leeftijds)groepen in de
gemeente, maar i.h.b. voor de kinderen en jongeren.
•
We kiezen vormen, die passen bij de ernst en vreugde van het Evangelie en die
ruimte bieden aan de diversiteit in de geloofsbeleving.
•
We zijn ons bewust van onze betrekkelijke positie en invloed als kerk, maar schamen
ons niet voor het Evangelie.
•
We zijn gericht op verbinding en eenheid met allen, die Jezus Christus als Gods Zoon
erkennen en de Bijbelse waarheid belijden en beleven.
•
We zijn positief-kritisch betrokken (geweest) bij het verenigingsproces van onze
gemeente met de Gereformeerde kerk van Amerongen-Elst; we beseffen en
waarderen de onderlinge verschillen tussen de beide wijkgemeenten, en streven naar
gezamenlijkheid en verbinding. We zijn ons bewust van onze geringere omvang in
aantallen leden t.o.v. wijkgemeente Amerongen, maar ook onze gelijke
verantwoordelijkheid die o.a. tot uitdrukking komt in de gelijke getalsmatige
afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad.
Dit vindt zijn concrete uitwerking in de diverse terreinen van gemeente-zijn: de eredienst
(liturgie, sacramenten, gastpredikanten, kosters en organisten, e.d.), het pastoraat, het
jeugd- en clubwerk, de vorming en toerusting van gemeenteleden en het diakonaat.
Op deze onderdelen kenmerkt het beleid van de kerkenraad zich door het volgende.
Erediensten
•
We hechten aan twee erediensten per zondag.
•
De liederen zijn een gebalanceerde keuze uit oude en nieuwe psalmberijming en
gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.
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•
•
•

Gastpredikanten worden door de kerkenraad bewust gekozen in het licht van de
diversiteit binnen de gemeente.
Kwaliteit en orde streven we na, maar zijn geen doel op zich; echtheid en eerbied zijn
belangrijker.
In het zoeken naar vernieuwing geven we ons rekenschap van de traditie van de
kerk.

Pastoraat
•
In het bezoekwerk hebben de zgn. randkerkelijken prioriteit.
•
Berichtgeving over ziekte, zorgen, vreugde en dank binnen de gemeente bevorderen
het meeleven en omzien naar elkaar.
•
Het is een landelijke tendens dat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. Als
ambtsdragers willen we dit probleem in onze gemeente ook onderkennen.
Jeugd- en clubwerk
•
We investeren veel in aandacht en inzet voor de jeugd, die de toekomst is voor de
gemeente.
•
We begrijpen hun verlangen naar eigentijdse vormgeving, maar nooit ten kjoste van
het ware en het goede, waarvoor we hun respect en liefde stimuleren.
•
We streven naar continuiteit in kinderoppas, zondagschool, catechisatie en clubwerk
met speciale aandacht voor die leeftijden, die gemakkelijk afhaken.
Vorming en toerusting
•
We bevorderen het kringwerk en verenigingsleven en andere vormen van gemeentezijn door de week.
•
Voor de leiding van dergelijke activiteiten schakelen we graag gemeenteleden in, die
over de gevraagde competenties beschikken en trouw de diensten bezoeken.
Diakonaat
•
We vergeten onze behoeftige gemeenteleden en dorpsgenoten niet, maar beseffen
dat de verre naaste er veelal (veel) slechter aan toe is, en onze financiele hulp harder
nodig heeft.
•
In onze bijdrage aan kerkelijke initiatieven en hulpbiedende organisaties hebben we
voorkeur voor de activiteiten, die gepaard gaan met verkondiging en verspreiding van
Bijbelse lektuur.

3.2

Predikant

De wijkpredikant is geroepen om door zijn onderwijs op de preekstoel, op huisbezoek en in
het gemeenteopbouwwerk de gemeente te leren en voor te gaan. Ook in zijn levenswandel is
hij de voorganger.
Zijn specifieke taken en werkzamen omvatten het volgende: prediking van het Evangelie,
onderricht aan de jeugd en de hele gemeente, pastoraat aan ernstig zieken, ouden van dagen
en stervenden. Voor de komende jaren wil hij een voortrekkende rol nemen in het
intensiveringsprogramma.
Verder is hij de eerste contactpersoon met de Kerk zoals die buiten onze gemeente bestaat.

3.3

Ouderlingen

De belangrijkste taken van de wijkouderlingen zijn om door het bezoeken in de gemeente het
Evangelie in de huizen te brengen, liefde en belangstelling vanuit Christus te tonen en zo
nodig de mensen te bewegen tot actief meeleven met de kerkelijke gemeente.
Daarin zijn belangrijke aandachtsgebieden in de komende jaren: bijzondere aandacht aan
hen die wel belijdenis hebben gedaan maar niet (meer) aan het Avondmaal komen.
De jeugdouderling heeft binnen de kerkenraad in het bijzonder de zorg voor de jeugd.
Zijn beleidsthema’s zijn: jeugdwerk voor alle leeftijdscategorieën, en juiste scholing en
begeleiding van de leiding van het jeugdwerk.
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Het beleid m.b.t. de jeugd van de gemeente is ook nader beschreven in de aparte paragraaf
over het jeugdwerk.

3.4

Diakenen

Het werk van de Diaconie vindt haar oorsprong in Handelingen 6: 1-6.Vanuit dit
Bijbelgedeelte ondersteunt de Diaconie de ouderlingen, opdat deze zich op hun taak,
het verspreiden van het evangelie, kunnen richten.
De diaconale werken zijn één van de kernopdrachten van de kerk. Dat zal altijd zo blijven.
Daarmee heeft de diaconie een taak en een opdracht die zij vanuit de Bijbel heeft gekregen,
die ook in de nabije en verdere toekomst niet zal veranderen. Het motto van de diaconie zou
kunnen zijn: ‘Helpen, waar geen helper is’.
Het werk van de diaconie van onze wijkgemeente heeft alles te maken met het omzien naar
en het dienen van de medemens. Dichtbij, maar ook ver weg. Binnen de (wijk)gemeente,
maar ook ver daar buiten.
Binnen de wijkgemeente heeft de Diaconie taken binnen de liturgie van de erediensten. Zo
dient er altijd één dienstdoend diaken in de eredienst aanwezig te zijn. De Diaconie is ook
verantwoordelijk voor de inrichting en het gereed maken van de tafel des Heren bij de viering
van het Heilig Avondmaal, en het assisteren van de predikant bij de bediening daarvan. De
diakenen collecteren tijdens de diensten voor beide doelen (kerkrentmeesters en diakenen).
De diaconie zamelt geld in om de zwakkeren in de samenleving financiële bijstand te kunnen
verlenen. Deze ondersteuning gebeurt plaatselijk, landelijk en wereldwijd.
Plaatselijk ligt het accent bij de eigen gemeenteleden, maar ook kan incidenteel buiten de
gemeente hulp worden geboden.
Landelijk en wereldwijd vindt ondersteuning plaats door het ondersteunen van diverse
(christelijke) organisaties die opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Denk hierbij
aan lichamelijk en geestelijk gehandicapten, verslavingszorg, etc.
Ook wordt het zendingswerk niet vergeten.
Diaconie werkt vanuit de kerk, gericht op de samenleving. De meeste diaconale hulp wordt
geboden aan mensen buiten de kerk. Daarbij geldt vaak, dat alle hulp, waar mensen recht op
hebben eerst zal worden aangesproken. Waar dan nog hulp nodig is begint de taak van de
diaconie.
Maar de diaconie helpt ook om mensen op de juiste weg naar hulp te zetten waar zij recht op
hebben. Dat moet vaak eerst uitgezocht worden en veelal kan de Diaconie mensen de weg
wijzen naar reguliere hulp vanuit de overheid of zorginstellingen.
Niet alleen binnen Overberg worden mensen, die dat nodig hebben, ondersteund.
Wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding en het
tegengaan van onrecht. Dit doen we meestal in samenwerking met de landelijke diaconie
Kerk in Actie, of Luisterend Dienen. Dat is de taak van de diaconie: mensen helpen in
situaties van armoede, ongeacht ras of geloof.
Naar de burgerlijke overheid toe proberen we samen met de diaconieën van andere kerken
kritisch mee te denken bij armoedebeleid, samenlevingsvraagstukken en uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daartoe is binnen de gemeente Utrechtse
Heuvelrug een Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug (DPUH) actief waarin de diaconieën
van bijna alle kerken binnen de burgerlijke gemeente vertegenwoordigd zijn. Via dat platform
zijn we regelmatig kritisch, maar opbouwend in gesprek met de gemeentelijke overheid.
Eén van de diakenen is lid van het moderamen van de wijkkerkenraad.
Enkele leden van de wijkraad van diakenen vormen samen met diakenen van wijkgemeente 1
het college van diakenen.
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3.5

Kerkrentmeesters

De (drie) ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen met de (twee) kerkrentmeesters, die
niet in het ambt staan, de wijkraad van kerkrentmeesters.
De rol- en taakverdeling binnen de wijkraad bepalen we in goed onderling overleg. De
voorzietter is een ouderling-kerkrentmeester. Hij is m.n. belast met het leiden van de
vergaderingen en treedt naar buiten op als vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters (bijv.
in de berichtgeving naar de gemeente in het erkblad). De secretaris stelt de agenda en het
verslag van de vergaderingen op en behandelt alle stukken van niet-financiele aard. De
penningmeester beheert de gelden, verwerkt facturen, doet betalingen en draagt zorg voor
de jaarrekening en begroting.
De andere taken worden in onderling overleg onder elkaar verdeeld; deze taken kunnen
tussentijds anders worden verdeeld, bijv. als een ouderling-kerkrentmeester het ambt
neerlegt, of als een van de (ouderling-)kerkrentmeesters te druk is.
De voorzitter, secretaris en penningmeester van de wijkraad van kerkrentmeesters vormen
samen met kerkrentmeesters van wijkgemeente 1 het college van kerkrentmeesters voor de
gehele gemeente. Zie daarover de paragraaf over de centrale gemeente en de Algemene
Kerkenraad.
Eén van de ouderlingen of ouderling-kerkrentmeester is lid van het moderamen van de
wijkkerkenraad.
Afhankelijk van het vertegenwoordigingsschema van de classis, zijn twee (ouderlingen-)
kerkrentmeesters lid van de Classis Doorn.
De kerkrentmeesters hebben de volgende taken en werkzaamheden:

Zorgdragen voor alles dat nodig is voor het houden van de erediensten. Daartoe
behoren o.a. het organiseren van de kosters en organisten, de reguliere en jaarlijkse
schoonmaak van kerkgebouw en omgeving, kinderoppas en zondagschool, en het
maandelijks koffiedrinken na de dienst.

Zorgdragen voor het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen: het
kerkgebouw en de pastorie.

Het desgevraagd beschikbaar stellen van de kerk voor diensten of bijeenkomsten, die
niet onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad vallen.

Opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening voor de inkomsten en uitgaven,
die tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters horen.

Organiseren van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Zorgdragen voor de ambtelijke vertegenwoordiging, koster en organist bij
trouwdiensten en uitvaartdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de
wijkkerkenraad worden gehouden.

Het organiseren en leiden van de jaarlijkse gemeenteavond over jaarrekeningen en
begrotingen (samen met de diakenen).

Het verzorgen van de jaarlijkse attentie (blijk van waardering) voor alle vrijwilligers
uit de gemeente.
Voor het uitvoeren van deze taken, onderhouden de kerkrentmeesters de volgende
contacten:

Met de kosters en organisten.

Met de dames van de HVD t.b.v. het koffiedrinken na de dienst.

Met de beheerder van de Buurthucht t.b.v. de gemeente-avonden.

Met de vrijwilligers uit de gemeente t.b.v. het jaarlijks schoonmaken.

Met aannemers t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan kerk en pastorie.

Met VKB en LRP t.b.v. de actie Kerkbalans

Met VKG en KKG t.b.v. de jaarrekening en de begroting.

Met de directeur van basischool ‘De Wegwijzer’ t.b.v. het gebruik van het
schoolgebouw voor kinderoppas, zondagschool, koffiedrinken na de dienst, en m.b.t.
diensten en activiteiten die kerk en school betreffen.
Voor de komende periode gelden de volgende beleidsvoornemens.
a. We willen de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente dankbaar voortzetten; de
wijkpredikant ontvangt als enige salaris en de gastpredikanten en organisten hun
financiële vergoeding. De inzet van vrijwilligers waarderen we in woord en materieel, nl.
met een attentie aan het eind van het kalenderjaar. De financiële vergoeding voor de
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wekelijkse schoonmaak van de kerk kan in overleg met de betrokken vrijwilliger(s) op
een andere manier worden verwezenlijkt.
In de komende periode willen we onderzoeken of er kosten zijn te besparen, door ook op
andere terreinen vrijwilligers in te zetten. Zo denken we aan het bezorgen (i.p.v. per
post versturen) van De Klokkenluider bij gemeenteleden in het dorp, en het in eigen
beheer opmaken van begroting en jaarrekening (i.p.v. door KKG).Om de reiskosten van
gastpredikanten te beperken, staan predikanten die van heel ver moeten komen niet
langer op de lijst. Een reisafstand van 50 km enkele reis geldt als maximum.
We weten dat gemeenteleden voor een specifiek doel concreter en veelal ruimhartig
geven. Daarom houden we zonodig een extra collecte voor een heel specifiek doel, zoals
de renovatie van het kerkdak in 2015. Voor de actie Kerkbalans maken we om dezelfde
reden een eigen folder, die helemaal op onze gemeenteleden gericht is.
We streven ernaar elk jaar een sluitende begroting te hebben. We willen niet structureel
interen op onze reserves; anderzijds is het niet ons doel om een groot vermogen op te
bouwen. We beleggen niet, vanwege het risico van waardedaling voor geld dat de
gemeente bij elkaar heeft gebracht.
In het verenigingsproces in Amerongen staan we positief kritisch. Positief, omdat het
streven naar eenheid in de kerk onze hartelijke steun verdient; kritisch, omdat het
proces onze zuster-wijkgemeente ingrijpend verandert en (mogelijk grote) financiële
consequenties heeft. De vereniging betreft de gehele Hervormde gemeente, waarvan
Overberg een wijkgemeente uitmaakt. Na de leden van onze gemeente gehoord te
hebben, heeft de kerkenraad besloten, dat we als hervormde wijkgemeente deel willen
uitmaken van de toekomstige Protestantse gemeente.
De inkomsten en uitgaven worden per wijkgemeente behartigd. Beslissingen over grote
uitgaven, aankoop, verkoop en verbouwing van kerkelijke gebouwen, e.d. worden door
het (centrale) college van kerkrentmeesters genomen c.q. vastgesteld. Begrotingen en
jaarrekeningen voor diakonie en kerkrentmeesters van de beide wijkgemeenten worden
geconsolideerd voor de gehele gemeente, en vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.
Deze verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds de
Algemene Kerkenraad c.q. het college van kerkrentmeesters en anderzijds de
wijkkerkenraad c.q. de wijkraad van kerkrentmeesters, willen we in het
verenigingsproces handhaven.
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4

Beleid nader uitgewerkt

Dit hoofdstuk beschrijft de nadere uitwerking van het beleid van de kerkenraad voor de
diverse aspecten en onderdelen van onze gemeente.
4.1

De eredienst

Ondanks het relatief geringe aantal kerkgangers bij de avonddiensten, willen we twee
diensten op zondag handhaven. De samenkomst in de zondagse eredienst vormt het hart van
de gemeente.
Liturgie
Na de veranderingen die enige tijd geleden zijn doorgevoerd, houden we de inrichting van de
eredienst stabiel. We lezen in de regel uit de Herziene Statenvertaling. Voorafgaand aan de
dienst zingen we uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Tijdens de dienst is de keus van de liederen
gelijk verdeeld over psalmen oud berijmd, psalmen nieuw-berijmd en gezangen uit het
Liedboek voor de Kerken. Deze balans geven we ook aan de gastpredikanten als aanbeveling
mee.
De voorbede vindt in de regel in de morgendienst plaats.
Drie keer per jaar houden we een jeugdthemadienst; jongeren worden betrokken bij de
voorbereiding van deze diensten. De dienst wordt zo mogelijk gevolgd door een
preekbespreking.
Het dagelijkse ochtendgebed dat sinds september 2014 wordt gehouden, lijkt een plaats in
het gemeenteleven verworven te hebben en zal worden voortgezet. Op schooldagen is er ’s
morgens vroeg een ochtendgebed o.l.v. onze wijkpredikant. Naast de gebeden is er plaats
voor zingen en Schriftlezing. Het ochtendgebed wordt bewust in de kerkzaal gehouden: het is
de door-de-weekse ‘verlenging’ van de zondagse diensten, op de plaats waar we ons ook op
de zondag op God richten.
Woord en sacramenten
De Schriftlezing en Woordverkondiging vormen het hart van de eredienst: het Woord werkt
en versterkt ons geloof, het is de bediening van de verzoening.
De Heilige Doop bedienen we in de regel aan pasgeboren kinderen van de gemeente. Ook
oudere kinderen of volwassenen worden gedoopt, indien ze als kind niet gedoopt zijn, en ze
getuigenis geven van hun geloof.
Als onderdeel van de intensivering, zullen we als toelating tot de Heilige Doop een
geïntensiveerde doopcatechese voorschrijven. Verdeeld over meerdere avonden wordt met
de doopouders besproken: de Tien Geboden, het onze Vader, het Apostolicum en het
doopformulier.
Het Heilig Avondmaal vieren we in de regel vijf keer per jaar: vier keer op zondag en op
Goede Vrijdagavond). De viering in de ochtenddienst wordt voortgezet in de avonddienst,
m.n. voor hen die ’s ochtends niet in de gelegenheid zijn om de dienst te bezoeken. We
vieren het sacrament aan een daarvoor aangerichte tafel voor in de kerk. Op verzoek wordt
het Heilig Avondmaal ook bediend bij gemeenteleden thuis, als zij door ziekte of anderszins
niet in staat zijn om de dienst te bezoeken.
Inzake het Heilig Avondmaal willen we experimenteren met voorbereidende avonden.
Hiervoor zullen vooral zij (persoonlijk) worden uitgenodigd die wel belijdenis hebben gedaan,
maar niet (meer) aangaan.
Kosters en organisten
Kosterdiensten worden door vrijwilligers gedaan, organisten krijgen een geringe vergoeding.
Op dit moment bedraagt die € 20,= per speelbeurt. Voor trouw- en rouwdiensten is de
vergoeding € 50,=. De organisten worden voor het hele jaar ingeroosterd door de scriba.
Onderling ruilen of vervangen regelen ze zelf. De organisten hebben daarnaast een lijstje met
enkele andere vervangers. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en
continuïteit van de gemeentezangbegeleiding.
Het streven is om minimaal 1 keer per jaar een ontmoeting te hebben met de kosters en met
de organisten om te evalueren en afspraken te herijken.
We streven naar een relatief groot aantal kosters (ca. 7) om de ‘lasten’ te verdelen.
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Huwelijks- en uitvaartdiensten
Ons kerkgebouw stellen we gratis ter beschikking voor huwelijks- en uitvaartdiensten voor
onze eigen gemeenteleden. Voor anderen geldt een vergoeding van 250 euro. Indien het
bruidspaar het niet zelf regelt, verzorgen wij de ambtelijke vertegenwoordiging, de koster en
de organist voor de huwelijksdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
worden gehouden. Fotograferen en filmen tijdens de huwelijksdienst vanaf de orgelgalerij is
toegestaan. Vanaf andere plaatsen in de kerk niet, omdat het de dienst kan verstoren en de
aandacht kan afleiden.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor diensten voor het bevestigen en inzegenen van
levensverbintenissen anders dan het huwelijk tussen een man en een vrouw. In principe
stellen we het kerkgebouw ook niet ter beschikking voor bevestigingsdiensten anders dan
voor de bevestiging van een dergelijk huwelijk, die niet onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad worden gehouden. Mocht hiertoe een verzoek worden gedaan, dan besluit de
kerkenraad daar apart over.
Crematie achten we voor de situatie waarin wij in Nederland leven niet de Bijbelse manier
voor de bestelling van de lichamen van onze doden. Het begraven van de lichamen van onze
doden wijst heen naar het zaaien met het oog op de opstanding. In principe stellen we het
kerkgebouw ook niet ter beschikking voor een dienst voorafgaand aan een crematie. Mocht
voor een meelevend gemeentelid het verzoek worden gedaan om een dienst voorafgaand aan
de crematie onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te houden, dan besluit de
kerkenraad daar apart over. Dat geldt ook voor het verzoek om het kerkgebouw te mogen
gebruiken voor een dergelijke dienst die niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
plaatsvindt.
Gastpredikanten
De kerkenraad stelt de lijst met gastpredikanten waaruit de preekregelaar kan putten, vast
en evalueert die jaarlijks. Voor de preekregelaar heeft de kerkenraad enkele richtinggevende
kaders aangegeven. Zo wordt elke gastpredikant in de regel maximaal 2 maal per jaar
gevraagd. Dat geldt niet voor de predikant van de zusterwijkgemeente Amerongen, die wordt
vaker gevraagd. We geven graag voorrang aan jonge predikanten en kandidaten, die (meer)
preekervaring willen opdoen.
In noodsituaties (bijv. bij uitval van een gastpredikant kort voor zijn afgesproken dienst) kan
de preekregelaar afwijken van de lijst van gastpredikanten. Hij overlegt dat met één van de
leden van het moderamen.
4.2

Vorming en toerusting van gemeenteleden

Catechese
In de catechese wordt het geloof van de Kerk aan de kinderen uitgelegd en het gesprek met
hen aangegaan. Aandacht voor de komende jaren zal hebben de verleidingen en specifieke
vragen waar jongeren nu mee te maken hebben.
Kringen
We onderzoeken de mogelijkheid van een Marriage Course in deze beleidsperiode.
Voor Lijn 12, de wekelijkse Bijbelkring, zal worden gezocht naar een opzet die zo mogelijk
een groter publiek aanspreekt.
Gemeenteavonden
Op gemeenteavonden worden van tijd tot tijd onderwerpen aan de orde gesteld, die van
belang zijn voor de leden van onze gemeente. De gemeenteavond in november van het jaar
heeft een meer zakelijk karakter: op die avond komen de jaarrekeningen en begrotingen van
de kerkrentmeesters en de diaconie aan de orde.
4.3

Jeugdwerk

We verwachten van jeugdwerkers dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. In geloof, in liefde
en in hoop; wat zich vertaalt in toewijding en in ijver. In deze periode willen we het
bewustzijn daarvan aan wakkeren.
Voor de categorie 18+ willen we een kring oprichten.
Er is een groep van twintigers die dreigt af te haken of reeds afgehaakt is. We willen
onderzoeken of we een klein team van kerkelijk betrokken 20-jarigen in kunnen zetten om
deze jongeren te benaderen.
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4.4

Ouderenbeleid

Vereenzaming is een toenemend probleem, ook onder ouderen. Daartegen willen we de
mogelijkheden onderzoeken om ouderen meer in te schakelen bij werkzaamheden in de
gemeente.
4.5

Missionaire taken

Zie voor de ondersteuning van zending en ontwikkelingswerk de sectie over het werk en
beleid van de diakenen.
We willen de Alpha- en Youth Alphakringen voortzetten
We willen in woord, persoon en financieel het Dabarwerk ondersteunen. Elke zomerperiode is
twee een Dabarteam actief; in de regel zijn er twee Dabarteams achter elkaar, en dus 4
weken Dabarwerk op de camping. Dit werk wordt georganiseerd door de Dabar-commissie, in
opdracht van de Algemene Kerkenraad.
Indien een gemeentelid voor een missionaire taak elders, door de gemeente wenst te worden
uitgezonden, dan staan we daar open voor. Daarbij zijn het doel en positionering van de
uitzending van belang.
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5
5.1

Bijlagen
De gemeente in getallen

Eind 2014 telde onze wijkgemeente 203 pastorale eenheden. Het ledenaantal bedroeg 496,
waarvan 297 doopleden.

5.2

Gang van zaken rond Doop, Avondmaal, huwelijks- en
begrafenisdiensten

Over de gang van zaken bij diensten waarin de Doop of het Avondmaal worden bediend, en
bij huwelijks- en begrafenisdiensten zijn afspraken gemaakt over hoe e.e.a. verloopt. Deze
afspraken worden in deze bijlage beschreven.
Deze diensten zijn ook altijd een vast onderdeel van de vergadering van de wijkkerkenraad,
waarbij de ambtelijke vertegenwoordiging wordt afgesproken.
Aanvraag en bediening van de Heilige Doop
Ouders, die hun kindje willen laten dopen, nemen contact op met de predikant of een van de
andere leden van de kerkenraad. In onderling overleg tussen de predikant en de ouders
wordt de zondag van de Doopbediening bepaald. Voorafgaand aan de Doopdienst vindt de
doopcatechese plaats. In dat gesprek tussen de doopouders en de predikant en de
wijkouderling worden besproken: de tien geboden, het onze Vader, de Apostolische
geloofsbelijdenis en het doopformulier.
Viering van het Heilig Avondmaal
Op de zondag voorafgaand aan de zondag waarop het Avondmaal wordt gevierd, wordt de
zgn. voorbereidingsdienst gehouden. Ook voor de viering op de avond van Goede Vrijdag is
de voorbereidingsdienst op de voorafgaande zondag.
In deze dienst wordt het eerste gedeelte van het formulier gelezen. In de week voorafgaand
aan de viering houdt de kerkenraad Censura Morem. Gemeenteleden die daarvan gebruik
willen maken, wordt gevraagd tevoren contact op te nemen met de predikant. Bij een
eventueel gesprek is de predikant en een ouderling aanwezig. In de regel is dat de ouderling
die ouderling van dienst is op de zondag van de Avondmaalsviering.
Huwelijksdiensten
Aanstaande bruidsparen, die de bevestiging van hun huwelijk onder verantwoordelijkheid van
onze kerkenraad willen laten plaatsvinden, melden zich bij de predikant of scriba. De
kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw, het
regelen van een koster en organist (tenzij het bruidspaar daar zelf voor zorgt). Van
bruidsparen, die beiden geen lid zijn van onze gemeente wordt een vergoeding van € 250,=
gevraagd voor het gebruik van het kerkgebouw. Bruidsparen, waarvan een of beiden lid van
onze gemeente zijn, mogen het kerkgebouw gratis gebruiken.
Aan bruidsparen wordt tijdens de huwelijksdienst een Bijbel aangeboden door de ouderling
van dienst, als cadeau van de gemeente.
Begrafenisdiensten
Na het overlijden van een gemeentelid neemt één van de familieleden of de
begrafenisondernemer contact op met de predikant, indien hij in de dienst wordt gevraagd
voor te gaan. Hij zoekt een ouderling en diaken als vertegnwoordiging van de kerkenraad bij
de begrafenisdienst. Indien de dienst in onze kerk niet onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad wordt gehouden, wordt het kerkgebouw op aanvraag door de kerkrentmeesters
ter beschikking gesteld. Anders dan bij huwelijksdiensten wordt hiervoor geen vergoeding
gevraagd.

5.
Bestandsnaam:
Versie:

Vaststelling en Ondertekening
20170215 Beleidsplan Herv. wijkgem Overberg 2015-2020
Definitief

Pagina:
Nr.

16

Totaal aantal pagina’s
17

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente
Overberg (HWO),
te Overberg, op woensdag 15 februari 2017.

"." .... ......... " ........" ..... ...................... " .....,T. Reed ijk, scriba
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