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1.  Inleiding 

 

1.1. Algemeen 
Dit beleidsplan beoogt te zijn een doelgerichte beschrijving van de opbouw, het leven en 

werken in de gemeente van Christus. Centraal staat de vraag hoe wij onze opdracht  in 

de gemeente en als gemeente zo goed mogelijk kunnen vervullen. De vigerende 

Kerkorde met bijbehorende Ordinantiën en Generale Regelingen vormt samen met dit 

beleidsplan één geheel. Daarnaast bestaat de z.g. ‘Plaatselijke regeling van de Kruiskerk 

Wezep-Hattemerbroek’.  

  

 1.2. Opbouw beleidsplan: beschrijving, bijlagen en bijvoegsels 
  In grote lijnen beschrijft dit beleidsplan alle aspecten van’kerkzij’ en is als volgt  

  opgebouwd: 

  - eerst wordt het beleid en de prioriteit per onderwerp beschreven; 

  - in de bijlagen is het beleid verwerkt in een werkplan, resulterend in een  

    activiteitenplan; 

  - in de bijvoegsels zijn de diverse taakomschrijvingen en instructies opgenomen. 

 

1.3. Doelstelling 
 Het doel van dit beleidsplan is een bewuste koers uit te zetten voor de komende 5

 jaar. Deze koers dient de kerkenraad houvast te bieden bij het leiding geven aan de  

 gemeente en bij het nemen van beslissingen.  

Het beleidsplan is er ook voor de gemeente om zicht te hebben op het te voeren beleid; 

kennis te nemen van de diverse aspecten van ’gemeente zijn’ en de visie waarop het 

beleid is gebaseerd. 

 

 1.4. Wijzigingen 
  Belangrijk genomen besluiten, die leiden tot tussentijdse aanpassingen van het  

             beleidsplan, worden in een besluitenlijst (bijlage Z) bij dit beleidsplan vastgelegd.  

             Wijzigingen in het beleidsplan worden hier vastgelegd conform onderstaand model; 

  

             wijziging                inhoud                                 relatie                   

             v.b. 2013-1             aanpassing, bijv. T6            besluit 2013-4 
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2. Visie op ‘gemeente zijn.’ 
 

 2.1 Visie van de Kruiskerk    
 

De gereformeerde kerk ‘Kruiskerk’ van Wezep-Hattemerbroek, 
behorend tot de Protestante Kerk in Nederland (PKN),  weet zich kerk 

van Jezus Christus, die zich aan ons bekend gemaakt heeft in de Bijbel, 
het woord van God. Als deel van Zijn wereldwijde kerk, verlangt zij 
om uitnodigend samen met andere kerken in Zijn spoor te gaan.  
 

Kerntaken daarbij zijn: 

- zij viert en oefent de omgang met God; 

- zij vertelt van God die mensen zoekt, kent en liefheeft; 

- zij deelt met wie lijden en zet zich, met ieder die dat ook doet, in voor vrede,  

   gerechtigheid en een leefbare aarde zoals God die bedoelt en belooft; 

- zij biedt haar leden en allen die met hen meedoen ruimte voor geloven en 

  ontmoeting. 
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3. Samenstelling van de gemeente   
 

 

 3.1. Opbouw van de Kruiskerk gemeente (stand datum 1 jan. 2013) 
 

 Doopleden M V Bel.leden M V Totaal 

1 jan. 2002 395 209 186 578 250 328 973 

1 jan. 2003 370 200 170 558 244 314 928 

1 jan. 2004 372 203 169 562 244 318 934 

1 jan. 2005 351 194 157 540 233 304 891 

1 jan. 2006 315 176 139 522 226 296 837 

1 jan. 2007 299 168 131 509 222 287 808 

1 jan. 2008 286 161 125 503 219 284 789 

1 jan. 2009 276 157 119 491 215 276 767 

1 jan. 2010 266 147 119 473 207 266 739 

1 jan. 2011 273 153 120 461 203 258 734 

1 jan. 2012 273 149 124 452 201 251 725 

1 jan. 2013 267 149 118 435 191 244 702 

 

 

 

 

  3.1.2. Leeftijdsopbouw in piramide (stand datum 1 jan. 2012) 
 

aantal Jongens/mannen Leeftijd Meisjes/vrouwen aantal 

0  95-99  1 

2 # 90-94 # 3 

3 # 85-89 ##### 14 

10  ### 80-84 ##### 16 

15 ##### 75-79 ####### 20 

17 ###### 70-74 ##### 16 

27 ######### 65-69 ########### 33 

34 ########### 60-64 ########## 31 

26 ######### 55-59 ########## 29 

21 ####### 50-54 ####### 22 

27 ######### 45-49 ######### 27 

32 ########### 40-44 ######## 24 

16 ##### 35-39 ###### 19 

19 ###### 30-34 ##### 15 

17 ###### 25-29 ##### 16 

25 ######## 20-24 ######### 26 

18 ###### 15-19 ####### 20 

25 ######## 10-14 ######### 26 

27 ######### 5-9 ##### 14 

10 ### 0-4 ####### 22 

371  totaal  394 
                 Schaalfactor: 3 personen per # 

  

   Totaal aantal gemeenteleden: 765  

   (273 doopleden, 452 belijdende leden en 40 overige leden) 
 

 

 

 

 

 

         3-1 



Beleidsplan Kruiskerk 2013-2018  

 

  

   3.1.2.  Leeftijdsopbouw in staafdiagram (1 januari 2012) 
 

 

 
 

   Totaal aantal gemeenteleden: 765: M 371 en V 394 

   (273 doopleden, 452 belijdende leden en 40 overige leden) 

 

3.2. Verwachte ontwikkelingen periode 2013 - 2018 
 

Het ledental van de Kruiskerk vertoont de laatste 5 jaar een teruggang van  

gemiddeld ± 2%  per jaar. Dat is minder dan de 5 jaar daarvoor (± 3,5%).  

Verwacht mag worden dat deze trend zich zal voortzetten. 
 

Het inwoneraantal zal in deze beleidsperiode in Wezep-Hattemerbroek naar verwachting 

vrijwel constant blijven. 

 

We zoeken naar mogelijkheden om de betrokkenheid naar en vanuit de inwoners van de 

beide dorpen te versterken. Samenvoeging met een andere gemeente, behorende tot de 

Protestante Kerk in Nederland (PKN)  is in deze beleidsperiode (nog) niet te verwachten 

Met de plaatselijke Hervormde gemeente Pauluskerk wordt op een aantal gebieden 

samengewerkt en kunnen indien van toepassing verder worden uitgebreid. 

 

Als een samenvoeging eventueel actueel wordt, zal er een separaat beleidsplan worden 

opgesteld of het vigerende beleidsplan aangepast. 
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 3.3.   Organisatie. 
  3.3.1. Schematisch 
 

  BEZOEKWERK       ↔↔↔↔ BESTUUR         ↔↔↔↔          COMMISSIES/ 
                GROEPEN 

                  ↓↓↓↓                  ↓↓↓↓                             ↓↓↓↓    
                 

                         

                 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

              
  

 Samenstelling: 
 

      Aantal adressen (pastorale eenheden) ± 360, ingedeeld  

      in 5 wijken. 

 

Predikant, vz. Kerkenraad, scriba, vz. College van Diakenen 

(tevens 2
e
 vz. kerkenraad), secr. College van Diakenen (tevens 2

e
 

scriba), vz. College van Kerkrentmeesters.      

 

      Predikant, ouderling voorzitter, ouderling scriba, wijkouderlingen, 

      jeugdouderlingen, diakenen, jeugddiaken, ouderlingen    

      kerkrentmeester.  

 

      Voorzitter, secretaris, penningmeester, werelddiaken  

      jeugddiaken/ diakonaal jeugdwerker, wijkdiakenen. 

 

      Ouderlingen Kerkrentmeester, Kerkrentmeesters. 

 

       

                                                Ouderling, wijkdiaken, pastorale wijkbezoekers, contactpersonen. 

      

 

      De samenstelling van de commissies en groepen wordt beschreven 

      in de respectievelijke werkplannen en/of taakomschrijvingen. 

 

         3-2 

   Wijkteam 1 

         Cantorij 

 

   Jeugd & Jongeren 

 

     Kerkblad &  media             

         Kinderdienst 

 Vorming & Toerusting     

Werkgroep Monostor   

 

             ZWO 

 

Beamer 

         

  

   Wijkteam 2 

   Wijkteam 4  

    Wijkteam 5 

   Wijkteam 3 

 

Moderamen 

Kerkenraad 

College van 

Diakenen 
College van 

Kerkrentmeesters 

  
  

  
  

  
  

 G
  

  
 E

  
  

 M
  

  
 E

  
  

 E
  

  
 N

  
  

 T
  

  
 E

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

   Moderamen 

   Kerkenraad 

 Wijkteam 

Commissies / 

groepen 

College van 

Diakenen      

College van 

Kerkrentmeest

    Gemeente 



Beleidsplan Kruiskerk 2013-2018  

 

4. Eredienst 
 

4.1. Algemeen 
Onder eredienst verstaan we alle kerkdiensten waarin leden van de gemeente 

samenkomen rond Woord en Sacrament om God te ontmoeten, Hem te danken en te 

bidden; om in het geloof versterkt en bemoedigd te worden. Elke eredienst wordt 

gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het gaat in de eredienst van de 

gemeente om een drievoudige dienst: de dienst aan God, dienst aan elkaar en dienst aan 

de wereld. 

   De kerkenraad zal minstens eenmaal per zondag een kerkdienst (eredienst) beleggen. 

Daarnaast zijn er erediensten op bid- en dankdag, Hemelvaartsdag en 1
e
 kerstdag. 

Ook bestaat de mogelijkheid om in bepaalde perioden van het kerkelijk jaar (Advent en   

Veertigdagentijd) vespers te houden. Dit zijn korte gebedsdiensten, waarin de betekenis 

van deze periode in het kerkelijk jaar voor het geloofsleven wordt gevierd. 

              

4.2. Vormen van eredienst 
De vormen van eredienst worden vastgesteld door de kerkenraad in overleg met de 

predikant en organist en cantrix, waarbij voor de liturgie gebruik gemaakt wordt van o.a. 

de  Dienstboeken die de Generale Synode ter beproeving heeft aangereikt. Voor de 

Schriftlezingen wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). 

 

4.3. Bijzondere diensten 

4.3.1.  De viering van het Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal vindt haar basis in het feit dat Christus ons, 

onvoorwaardelijk en zonder te kijken wat we hebben gepresteerd, uitnodigt. Het 

bewust deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal betekent voor een 

ieder die deelneemt telkens weer een ‘geloofbelijdend’ handelen. 

 

   De voorganger nodigt als dienaar van Christus de gedoopte en belijdende leden  

   van de gemeente en ieder die deelt in de liefde van Christus uit om aan de  

              viering van het heilig Avondmaal deel te nemen.  

4.3.1.1. Voorbereiding 

                Twee maal per jaar wordt er voor de kinderen van 8 - 12 jaar een korte  

                                       avondmaal catechese gehouden.  

 

4.3.2.  De bediening van de Heilige Doop 
Zij die gedoopt zijn, vormen de leden van de gemeente. Gelet op het grote 

belang wordt de doop gevierd in de eredienst met hen ‘vóór wie en dóór wie de 

doop begeerd wordt’, zowel de kinderdoop als de volwassendoop. Het accent ligt  

zowel op de bediening van de doop, de ambtshandeling, alsook op de betrokken-

heid van de gemeente.  
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   4.3.2.1 De toelating tot de doop. 

              Er wordt met hen die de doop voor zichzelf of voor hun kinderen  

              vragen een gesprek gevoerd over de betekenis van de doop; dit gesprek  

                                      kan ook de doopcatechese zijn. 

   4.3.2.2 De bediening van de doop. 

               Bij de bediening van de doop kunnen belijdende leden en doopleden de   

                                      doopvragen beantwoorden. Als de ouders geen belijdenis hebben gedaan  

                                      wordt in een gesprek met de ouders uitgelegd dat het beantwoorden van  

                                      de doopvragen tevens inhoudt dat ze daarmee instemmen met het  

                                      belijden van de kerk. 

 

4.3.3.  Trouwdiensten 
De kerk ziet het huwelijk als een verbond van liefde en trouw tussen twee   

  mensen voor Gods aangezicht en staat klaar dit verbond te zegenen in een  

  officiële kerkelijke samenkomst, de kerkdienst. In de huidige maatschappij is het   

  huwelijk van man en vrouw niet de enige geaccepteerde wettelijke vorm van  

levensverbintenis.  

 

4.3.4.  Rouwdiensten 
Op verzoek van nabestaanden van een overleden lid van de gemeente wordt     

voorafgaande aan de begrafenis- of -crematieplechtigheid een rouwdienst/        

dankdienst of gedachtenisdienst in de kerk of aula gehouden. In overleg tussen 

voorganger en de  nabestaanden wordt de liturgie samengesteld. 
 

   4.3.5.  Jeugddiensten 
                          De jeugddiensten is een ander vorm van eredienst, in het bijzonder gericht op      

 jongeren. Er is een gezamenlijke Jeugddienstcommissie, samen met de   

 Pauluskerk, die een groot aantal diensten per jaar organiseert in beide kerken.   

 Onder leiding van een jeugdouderling en/of jongerenwerker bestaat de  

 commissie uit jongeren die de dienst voorbereiden. De thema’s worden daardoor  

 gekozen in de belevingswereld van jongeren en dit kan leiden tot prikkelende 

 onderwerpen. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Doel daarvan is dat de 

 diensten één geheel vormen. Er wordt o.a. gebruikt gemaakt van de GGG  

 boekjes van het Evangelisch Werkverband. Uiteraard gebeurt dit in nauw  

    overleg met de voorganger. 

    

    De diensten zijn laagdrempelig van karakter en worden meestal begeleid door   

 een gospelband. Deze vorm van muziek past bij de jongeren. De muziekkeuze is  

 vaak Opwekking. Er is ruimte voor experimenteren met andere liturgische  

                     vormen, rituelen etc. De praktijk wijst uit dat niet alleen jongeren deze vorm van  

 kerkdiensten waarderen, maar ook mensen van andere leeftijden komen graag  

                           naar deze diensten toe. 
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5. Pastoraat 
 

5.1. Algemeen 
Onder pastoraat verstaan we ’omzien naar elkaar.’ De visie op het pastoraat is       

gebaseerd op het beeld van Jezus als de Goede Herder (pastor) die zijn kudde bijeen 

houdt. 

 

In 1 Cor. 12 : 27 en 28 zegt de apostel Paulus: 

U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 

God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan 

apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om 

wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te 

verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 

 

Met deze omschrijving erkennen we dat iedereen een eigen plaats en gaven heeft 

gekregen ten dienste van de ander. Ieder geeft en ontvangt vanuit de onverbrekelijke 

verbondenheid in Christus die het Hoofd van de kerk is. 

 

       5.2. Doelstelling 
Als kerntaken in het pastoraat onderscheiden we: 

- het hebben van aandacht voor elkaar en het bevorderen van de bereidheid iets voor  

  de ander en de samenleving te betekenen; 

- het signaleren van noden en vragen, maar ook bekwaamheden en gaven, alsmede  

  het stimuleren zodat deze tot hun recht kunnen komen; 

 - elkaar bemoedigen. 

 

Pastoraat is de basis voor de gemeenteopbouw. Goede voorwaarden dienen geschapen 

te worden voor het verwezenlijken van de onder doelstelling genoemde kerntaken. 

De doelstelling van het pastoraat is met elkaar in gesprek te komen over geloofs- en 

levensvragen. Het gaat  erom dat we met elkaar begaanbare wegen proberen te vinden 

in de geloofsgemeenschap waartoe we behoren en daarbuiten. Dat we elkaar willen en 

kunnen ontmoeten als mensen die bereid zijn te leven naar Gods beeld en in de 

verwachting van het Koninkrijk van God. 

 

5.3.  Prioriteiten 
Als prioriteiten in het pastoraat onderscheiden we: 

-  gemeenteleden stimuleren in hun pastorale opdracht (basispastoraat); 

-  vorming en toerusting van vrijwilligers met een pastorale taak   

    (gemeentepastoraat); 

- een goede communicatie voor het signaleren van noden en vragen, maar ook                       

bekwaamheden en gaven, alsmede het stimuleren zodat deze aspecten tot hun recht           

kunnen komen. 

 

5.4.  Werkplan 
Zie bijlage A  (Werkplan Pastoraat) 
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6. Diaconaat 
 

    6.1. Algemeen 
   Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van het kerk-zijn. 

            In het Oude Testament is een steeds terugkerend thema de zorg voor wees, weduwe  

    en vreemdeling in de samenleving. Aan hoe het hen vergaat, kan getoetst worden hoe                

    rechtvaardig onze samenleving is.  

            In het Nieuwe Testament staat het liefdegebod centraal: naaste zijn d.w.z. leren kijken           

    vanuit het perspectief van de kwetsbaren in de samenleving. 

          

       6.2. Doelstelling 
   De doelstelling van het diaconaat is de kerntaken op een zo verantwoord mogelijke               

 manier uit te voeren. 
 

   Als kerntaken in het diaconaat onderscheiden we: 

            - aandacht voor - en meeleven met de ander; 

            - helpen waar geen helper is; 

            - voorlichting; 

   - de Gemeente diaconaal bewust maken; 

            - mensen en overheden aanspreken op misstanden en aansporen tot verandering; 

            - recht doen; 

            - actief deelnemen aan de liturgie; 

            - geld inzamelen en op goede wijze besteden; 

            - wegwijzer zijn. 

 

       6.3. Prioriteiten 
                  Hoewel alle genoemde diaconale kerntaken goede aandacht dienen te krijgen, dient       

    prioriteit te worden gegeven aan de kerntaak: helpen waar geen helper is, zowel  

                  dichtbij als veraf. 

          

      6.4. Werkplan 
   Zie bijlage B  (Werkplan Diaconaat) 
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7. Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
 

    7.1. Algemeen 
           7.1.1. Inleiding 

       De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 8 juni 1998 besloten over te gaan tot de   

                     instelling van de commissie ZWO, onder gelijktijdige opheffing van de missionaire  

                     commissie. De commissie voert namens de kerkenraad taken uit op het gebied van  

                     Evangelisatie, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.  

         

      7.1.2. Opdrachten voor de kerk vanuit het Evangelie. 

                      Evangelisatie- en Zendingsopdracht 

                De kerk heeft de opdracht de boodschap van het Evangelie te verkondigen aan alle  

                      mensen; Matth. 28: 19-20. De zendingsopdracht is wereldwijd. Dichtbij, in onze  

                      omgeving d.m.v. evangelisatiewerk en steun aan de migrantenkerken. Ver weg in  

                      andere landen wordt zending tegenwoordig vooral vormgegeven via onze zuster 

                      kerken. Het gaat om het delen van gaven tussen onze kerken en zuster-kerken in de  

                      tweede en derde wereld. In een relatie van gelijkwaardigheid, waarbij die  

                      zusterkerken zelf verantwoordelijkheid dragen voor het werk in eigen land. Wij  

                      geven hen daarbij hulp in de vorm van adviezen, personele en/of financiële steun. 

                      Samen met hen mogen wij nadenken over de wijze waarop het Evangelie daar en  

                      hier gestalte kan krijgen. Dit houdt in dat wij ook van hen leren over de uitwerking  

                      van ons geloof. Als wij openstaan voor de mening van anderen komt de  

                      wederkerigheid van de zending en de Evangelisatie tot uiting. 

 

          Diaconale opdracht 

                      Net als zending is diaconaat wereldwijd. In het werelddiaconaat gaat het om onze  

                      verre naaste. Onze hulp dient erop gericht te zijn dat deze naaste zichzelf in  

                      vrijheid en zelfstandigheid kan ontplooien tot een volwaardig mens. Het diaconaat  

                      dient zich niet alleen op het individu te richten maar ook op de mens in zijn sociale  

                      omgeving. Onze samenleving die steeds complexer wordt, eist van het diaconaat  

                      steeds meer aandacht voor achtergestelde groepen. 

 

        Ontwikkelingssamenwerking 

                      Zonder overdracht van kennis, macht en kapitaal zal de grote kloof tussen arm en  

                      rijk  niet worden gedicht. Onze inzet dient erop gericht te zijn te voorkomen dat  

                      onderontwikkelde landen en vooral de minst bedeelde groepen gebukt blijven gaan  

                      economische structuren in rijke en arme landen en in de betrekkingen in die  

                      landen, hierbij dient ook het vraagstuk van de schaarste aan grondstoffen betrokken  

                      te worden. Duurzaamheid als invalshoek voor het oplossen van economische en  

                      sociale problemen dient meer accent te krijgen.  

                      Wij zullen na moeten gaan wat er in onze samenleving in relatie tot de derde  

                      wereld veranderd moet worden. 

                      Kerken en Christenen zullen in deze beweging van harte deel moeten nemen in het  

                      besef dat de wereld vernieuwd moet worden naar de normen van het koninkrijk  

                      Gods waar alle mensen tot hun recht moeten komen. We mogen daarom niet eerder  

                      rusten voordat armoede en onderdrukking overal zijn uitgebannen. 
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 7.2. Doelstelling 
  Om bovengenoemde taken en opdrachten te realiseren, dienen we: 

- met woord en daad te werken aan de verbreiding van het Evangelie, ter plaatse en  

  ver weg;          

- onze materiële en spirituele gaven te delen met de kerken in de tweede en  

  derde wereld; 

         - een bijdrage te leveren aan het lenigen van de nood van mensen; 

- een bijdrage te leveren aan onrechtvaardige verhoudingen en solidariteit betonen  

  met slachtoffers;   

         - met heel de gemeente na te denken over het vraagstuk van armoede en onrecht;  

         - een bijdrage te leveren aan het creëren van een samenleving die duurzaam en leefbaar      

 is voor iedereen en waarin een plaats is voor alle mensen en andere schepsels. 

 

      7.3.  Prioriteiten 
Het vraagstuk van armoede en onrecht binnen een duurzaam kader. 

 

      7.4.  Werkplan 
Zie bijlage C  (Werkplan ZWO) 
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 8.  Jeugd- en Jongerenwerk 
 

8.1. Algemeen 
       Juist jongeren zijn bezig met levensvragen als: ‘Wie ben ik, Wie is mijn naaste’ en   

       ’Wie of wat is God voor mij?’ Het bezig zijn met deze vragen en het vinden van  

       antwoorden hierop is belangrijk. Het is vandaag de dag voor jongeren absoluut niet  

       gemakkelijk om die antwoorden te vinden. 

 

       Het is leuk om jong te zijn; er is van alles te zien, te doen, te beleven, maar het is ook  

       lastig; je moet keuzes maken! En hoe bepaal je een keuze wanneer je alles mee wilt  

       maken? Wat doet er echt toe en wat niet? Wie of wat wijst je de juiste weg? 

 

       Binnen het jeugdwerk van de kerk wordt op veel manieren geprobeerd om jongeren    

       te helpen op zoek te gaan naar antwoorden. Het jeugdwerk heeft als doel de jongeren  

       in de leeftijdscategorie van 0 t/m 25 jaar zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij de  

       binnen het jeugdwerk, die elk hun eigen vorm en of inhoud hebben: club werk,  

       kinderoppas, kindernevendienst, tienernevendienst, jeugddienst, kinderdienst,  

       catechese, vorming- en toerustingswerk, gemeenteavonden, avondmaalscatechese,  

       20-30-ers groep, jongerendiaconaat en jeugdpastoraat, enz. 

 

       De inhoud wordt bepaald vanuit christelijk oogpunt, maar er is ruimte voor jongeren  

       om dit op hun eigen manier in te vullen. Motiverend en enthousiasmerend is de  

       manier waarop binnen het jeugdwerk te werk gegaan wordt: ‘Geloven in God is fijn  

       en gaaf!’ Maar interessant is de vraag wat maakt geloven nu uniek ten opzichte van  

       andere zaken in het leven die fijn zijn? 

 

       De jeugdraad is een zelfstandig functionerend orgaan waar binnen het jeugdbeleid  

       uitgedacht en uitgewerkt wordt. Een positieve ontwikkeling is de samenwerking met  

       de Pauluskerk hierin. Vanuit het gezamenlijk jeugdwerk en door een gezamenlijke  

       jongerenwerker in het verleden is dit steeds verder gegroeid en zijn beide jeugdraden  

       steeds nauwer gaan samenwerken. Deze samenwerking willen wij behouden en waar  

       mogelijk nog verder uitbouwen. Zeer regelmatig evalueren de beide jeugdraden:  

       Waar staan we? Wat kunnen we nog verbeteren? Wat moeten we nog doen? De  

       gezamenlijke jeugdraad gaat ‘on tour’ door elk jaar, bij alle onderdelen wat met     

       jeugd te maken heeft, een bezoekje te brengen. 

 

       De jeugd heeft de toekomst! Door actief als jeugdraad en met al het jeugdwerk aan   

       de weg te timmeren, hopen wij de jeugd enthousiast te krijgen en te blijven houden  

       om als (mee)levende gemeente de toekomst tegemoet te gaan. 

 

8.2. Doelstelling 
       Doel van jeugdwerk in de kerk is om kinderen, tieners en jongeren tegemoet te  

       komen in hun levensvragen, te betrekken bij het christelijk geloof en te betrekken bij  

       de christelijke kerk in haar missionaire en diaconale activiteiten. Het jeugd- en  

       jongerenwerk is een essentieel deel (in de opbouw) van onze gemeente.  

 

       Belangrijk hierbij is het dat het niet voor de jongeren, maar vooral mét de jongeren  

       samen wordt ingevuld. Zodoende kunnen jongeren zich thuis voelen en zich  

       aangesproken voelen bij alle gemeente activiteiten.  
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      Doel van ons jeugdwerk is eveneens de kinderen en jongeren op te laten groeien als    

      christen, waardoor ze vertrouwd raken in een leven met Jezus Christus. Concreet  

      doen we dit door ze onderricht te geven (bijv. door catechisatie) en sociale aspecten  

      mee te geven in het omzien naar elkaar. Daarin moeten we als kerk een voorbeeld zijn  

      naar onze kinderen en jongeren. 

 

      Minstens zo belangrijk is dat zij een plek krijgen in de gemeente, zowel tijdens de  

      diensten als daarom heen, zodat zij zich al volwaardig lid weten. Voor God is  

      iedereen gelijkwaardig. 

 

           8.3. Prioriteiten 
                  Er worden veel activiteiten in en rondom de kerkdiensten georganiseerd. Belang  

                  hiervan is de betrokkenheid van kinderen en jongeren te vergroten en samen na te  

                  denken over wat het is om christen te zijn en te leven met Jezus. Toch dient het  

                  jeugdwerk geïntegreerd te zijn in het geheel van het gemeenteleven. 

              

                  We hebben een viertal speerpunten:   1. Betrokkenheid ouders 

                          2. Leiding uit eigen geleding (‘eigen kweek’) 

                           3. Aandacht voor schakelmomenten 

                          4. Relatiegericht werken. 

                  Zie bijlage D voor een nadere toelichting. 

 

8.4. Werkplan 
   Zie bijlage D  (Werkplan Jeugd- en Jongerenwerk) 
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9. Vorming en Toerusting 
 

    9.1. Algemeen 
De levende gemeente zal naast ’vieren’ en ’dienen’ ook aandacht besteden aan  

              ‘leren.’ De ’lerende’ gemeente geeft o.l.v. de kerkenraad gestalte aan het blijvende  

proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn. 

De leeractiviteiten zullen worden aangeboden in de vorm van onderricht, meditatie, 

bezinning, beraad en daadwerkelijke inzet. De geloofsopvoeding van jongeren staat in 

punt 8 opgetekend.         

 

    9.2. Doelstelling 
  De doelstelling van Vorming en Toerusting is: 

- gehoor te geven aan de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg  

  van de Heer; 

- het bevorderen van de geestelijke groei; 

         - zich voor te bereiden op taken in het gezin, de gemeente en de kerk; 

         - in samenwerking met andere gemeenten in onze omgeving vragen van geloof en 

 leven aan de orde te stellen. 

 

9.3. Prioriteiten 
Omdat we samen op weg zijn naar de Heer is het van wezenlijk belang vraagstukken 

van geloof en samenleving samen met andere gemeenten aan de orde te stellen. 

 

9.4. Werkplan Vorming & Toerusting 
Jaarlijks wordt er door een commissie, bestaande uit leden van de Kruiskerk en de 

Pauluskerk, een plan opgesteld, waarin alle bovengenoemde facetten zijn verwerkt. 

Andere (plaatselijke) gemeenten (kunnen) worden uitgenodigd te participeren bij de 

opzet van het plan en mee te doen aan de activiteiten. 

 

Na goedkeuring door de beide kerkenraden wordt dit plan verwerkt in een document 

waarin alle activiteiten voor het komende seizoen zijn opgenomen. Gedurende het 

seizoen zal op brede schaal publiciteit (krant, lokale omroep, etc.) plaatsvinden. 
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10.  Werkgroep Monostor 
 

       10.1. Algemeen 
        10.1.1. Inleiding 

      De kerkenraad heeft in maart 1993 ingestemd met het aangaan van een   

      gemeentecontact met de Reformatus Kerk in Mânâstireni (Monostor in 

      het Hongaars) in Roemenië, die met zijn eigen (Hongaarse) religie, taal en  

      cultuur een etnische minderheid vormt. Onder directe verantwoordelijk- 

      heid van de kerkenraad geeft de Werkgroep Monostor invulling aan dit  

      gemeentecontact coördineert zij de activiteiten tussen de twee betrokken 

      gemeentes. 

 

       10.1.2. Basis (grondslag) 

        Het gemeentecontact (partnerschap) is gebaseerd op een gelijke gezindheid  

          in het belijden van één en dezelfde Heer en de verbondenheid in Hem en  

          met Hem. Op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse erkenning en  

          respect willen we in de ontmoeting met onze partnergemeente daarvan  

          getuigen. 

 

       10.1.3. Uitgangspunten: 

         - het gemeentecontact is aangegaan voor onbepaalde tijd, en gebaseerd op    

           inhoudelijke gronden, waaronder wederkerigheid; 

           - (materiële) hulpverlening is een wezenlijk onderdeel van het  

              gemeentecontact, maar niet de hoofdreden; 

         - in beginsel voorziet de Werkgroep zelf in de benodigde (financiële)   

           middelen, waarbij de kerkenraad zich garant stelde voor gedane     

        toezeggingen en/of aangegane verplichtingen; 

         - de werkgroep verricht zijn taken onder directe verantwoordelijkheid  

        van de kerkenraad; 

         - dit beleidsstuk beperkt zich uitsluitend tot het beleid van de Kruiskerk en            

           geeft geen richting aan het te voeren beleid of taken van de partner- 

        gemeente. 

 

   10.2. Doelstelling 
           Uitgaande van het kerkenraadsbesluit van maart 1993, luidt de algemene  

  doelstelling: ’Met het gemeentecontact wordt een contact beoogd met een andere  

    gemeente op basis van wederzijdse erkenning en begrip om samen met hen in  

  gesprek te komen over wat hen en ons beweegt en samenbindt met het oogmerk  

  om het gemeenteleven zowel hier als daar te verrijken.’ 

 

   10.3. Visie 
           10.3.1. Algemeen 

                       Om de geformuleerde doelstelling te realiseren, richt de Werkgroep zich,                                       

               uitgaande van de plaatselijke situatie en omstandigheden, 

                - hier in Wezep primair op het verdiepen van het sociaal-kerkelijke                                                  

                 gemeenteleven met het oog op bewustwording en sociale                                                               

                 verantwoordelijkheid ten opzichte van de partnergemeente en, 

                                       - daar in Monostor overwegend op het leveren van een bijdrage aan de                                             

                  verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van de                                                     

                  partnergemeente. Hierbij hanteert de Werkgroep drie kernbegrippen:  

                                         kennen, vieren en dienen. 
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  10.3.2. Kennen 

     Het gemeentecontact richt zich op de contacten tussen beide kerken als op 

de ontmoeting tussen gemeenteleden ervan. De Werkgroep richt zich 

daarom op uitbreiding en verdieping van de contacten met de 

gemeente(leden) van Monostor. 

 - het streven is erop gericht dat meer en andere gemeenteleden over en   

     weer de zustergemeente bezoeken, waarbij het verblijf in gastgezinnen  

     een essentieel onderdeel vormt. Jongeren dienen hierbij bijzondere  

     aandacht te krijgen; 

   - voorlichting en informatie vormen een onderdeel van dit streven. 

De Werkgroep zal daarom onze gemeente actief voorlichten en informeren      

over de situatie in Roemenië in het algemeen en over de situatie in de              

partnergemeente in het bijzonder. 

 

  10.3.3. Vieren 

        De erediensten vormen een fundamenteel onderdeel van het Gemeente-         

          contact. In deze diensten - vooral in de voorbede - kunnen we uiting geven          

          aan onze verbondenheid en betrokkenheid met de partnergemeente in  

        Monostor. 

 

  10.3.4. Dienen 

Materiële hulp, gericht op het leveren van een bijdrage aan een structurele 

verbetering van de levensomstandigheden, vormen een wezenlijk 

onderdeel van ons gemeentecontact. Door het voeren van gerichte 

hulpacties wil de Werkgroep de Kruiskerk-gemeente opwekken tot 

diaconale betrokkenheid met onze partnergemeente en ook op deze manier 

vorm in inhoud geven aan het gemeentecontact. 

   

  De Werkgroep hanteert hierbij de volgende regels: 

 - hulpprogramma’s dienen een gezamenlijke inspanning en       

     verantwoordelijkheid te zijn, waarbij de hulpvraag geformuleerd wordt      

     door de gemeente in Monostor; 

- hulp aan de partnergemeente mag niet leiden tot afhankelijkheid van  

  onze gemeente óf tot een ongelijkheid in de contacten; 

- hulpprogramma’s zijn gericht op projecten, waarbij de gehele gemeente  

  in Monostor dan wel grote groepen in deze gemeente baat hebben.      

  Speerpunt hierbij zijn hulpprogramma’s op het gebied van                

  werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg; 

  - hulpverlening richt zich in beginsel niet op hulp aan een enkel individu              

      en/of gezinnen, tenzij vanuit Monostor om deze vorm van diaconale               

      (stille) hulp wordt gevraagd; 

         - hulpprogramma’s waaruit financiële verplichtingen en/of toezeggingen,               

           groter dan vijfduizend Euro, voortvloeien, behoeven de goedkeuring van            

            de kerkenraad; 

          - speciale diaconale acties binnen de eigen gemeente zijn nodig om de                    

           benodigde fondsen te verwerven. 
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        10.4. Prioriteiten 
         Afbouw gemeentecontact   

           In januari 2012 heeft de kerkenraad, in overleg met de werkgroep, besloten   

                       om het gemeentecontact zoals dat nu bestaat af te bouwen en in 2015 te  

         beëindigen. Tot die tijd blijft de werkgroep bestaan. Als gemeente houden wij  

         tot 2015 onze inspanningsverplichting t.a.v. het studiefonds en de kerst- 

         pakkettenactie. Wij hopen en verwachten dat er ook na 2015 individuele  

                       contacten van gemeenteleden zullen blijven. 

 

 10.5. Werkplan 
        Zie bijlage E (Werkplan Werkgroep Monostor) 
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11.  Samenwerking (plaatselijke) kerken binnen PKN verband 
 

 

11.1. Algemeen   
          De Gereformeerde Kerk, Kruiskerk Wezep-Hattemerbroek, is een gemeente van 

          de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

11.2. Doelstelling 
    We zoeken naar mogelijkheden om samen met andere kerkelijke gemeenten in Wezep-      

 Hattemerbroek onze roeping en vreugde te delen. Met name in de Pauluskerk vinden  

 we hierin een enthousiaste en hartelijke partner. 

 

 11.3. Werkplan 
                Zie bijlage F  (Werkplan Samenwerking plaatselijke kerken binnen PKN verband) 
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12. College van Kerkrentmeesters (CvK ) 
 

12.1 Algemeen 

12.1.1. Inleiding 

Samenstelling college van kerkrentmeesters 
De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen 

tezamen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. Het college 

van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. De meerderheid van het college van 

kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters 

die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente 

benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goed-

keuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt 

dragen. Drie kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad. 

 

Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-

kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de 

boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 

12.1.2 Uitgangpunten 
 

     Taken college van kerkrentmeesters: 

  1.  Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 

          onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en  

          werken van de gemeente. 

2. Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de  

                jaarrekening van de gemeente. 

3. Het zorg dragen voor de geldwerving; het zorg dragen voor het beschikbaar zijn  

                van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. 

                       4. Daarnaast zorgt het college van kerkrentmeester voor het beheren van de  

                           goederen van de gemeente, het verzorgen van het, in het beleidsplan en de  

                           begroting geformuleerde, personeelsbeleid. Het zorg dragen voor de  

                           arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeids- 

                           overeenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein. 

                       5. Het college als opdrachtgever van kosters van gebouwen en ander beherend en    

                           administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente    

                           werkzaam is. 

                       6. Het college verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de   

                           gemeente, het doopboek, het  belijdenisboek en beheert het college de  

                           archieven van de gemeente en de verzekeringspolissen. 
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       12.2. Doelstelling  
                Het beheren van de gebouwen en de financiën van de Kruiskerk en zorgen voor  

                goed onderhoud van de gebouwen en inventaris. 

       12.3. Prioriteiten 
                            De prioriteiten van het college van kerkrentmeesters zijn: 

                 - Het op niveau houden van de financiële positie; 

                           - De financiën op een verantwoorde manier beheren en onderbrengen bij 

                              betrouwbare instanties; 

                           - Het zorgen van een goede bezetting van vrijwilligers t.a.v. het onderhoud van  

                             de gebouwen, inventaris, tuinen; 

                           - Het zorgen voor een goede bezetting van de zondagse kosters en de kosters  

                             door de week; 

                           - Het extern verhuren van zaalruimtes.  

  

       12.4. Werkplan 
                             Zie bijlage G (Werkplan College van Kerkrentmeesters)     
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13.  Beamergroep  

  13.1. Algemeen 
De beamerwerkgroep ondersteunt, onder verantwoordelijkheid van de  

kerkenraad, diverse activiteiten in de kerk door middel van de projectie van  

liederen, teksten, afbeeldingen en films. 

  

  13.2. Doelstelling 
De doelstellingen van de beamerwerkgroep in de periode 2013 tot 2018 zijn: 

- Kerkelijke activiteiten ondersteunen met de beamer; 

- Elke (zondagse) eredienst ondersteunen met de beamer. De leden van de     

  werkgroep stellen hiervoor in onderling overleg een rooster op; 

- Het op verzoek verstrekken van een papieren liturgie aan bezoekers van de  

  (zondagse) eredienst; 

- In overleg met het College van Kerkrentmeesters en de kosters de  

  mogelijkheden (en de noodzaak) onderzoeken om de geluidsinstallatie en   

  opnameapparatuur te laten bedienen door leden van de beamerwerkgroep; 

- In overleg met het College van Kerkrentmeesters de mogelijkheden  

  onderzoeken om video-opnames te maken in de kerk en deze uit te zenden via  

  streaming; 

- Zorgen voor voldoende en goed geïnstrueerde werkgroep leden. 

   13.3. Prioriteiten 
De ondersteuning van de erediensten in de kerk is de belangrijkste activiteit van  

de commissie en heeft hierdoor prioriteit 

 

   13.4. Werkplan 
                        Zie bijlage H  (Werkplan Beamergroep) 
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14.  Plaatselijke regeling Kruiskerk Wezep-Hattemerbroek 
       (Basis van deze regeling is het vigerende Beleidsplan) 

 

 

  14.1. Samenstelling van de kerkenraad 
      Aantal ambtsdragers 

      De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

      Predikant                                      1 

      Ouderlingen                                 9  

      Ouderling-kerkrentmeesters        3 

      Diakenen                                    10 + 

      Totaal                                         23 

 

         14.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
                  14.2.1. De verkiezing en benoeming van ouderlingen en diakenen vindt plaats in  

                     het voorafgaand kerkelijk seizoen. De kerkenraad benoemt de ambts- 

                     dragers die aftredend zijn in de vacaturecommissie. 

 

                  14.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3,  

                     wordt door de kerkenraad aan de gemeente gedaan. Met de ingediende  

                              namenlijst door de gemeente, aangevuld met geschikt geachte gemeente- 

                              benoemen ambtsdragers.  

 

                  14.2.3. Ouderlingen en diakenen worden benoemd op een vergadering van de  

                     kerkenraad. 

 

         14.3. De werkwijze van de kerkenraad 
                  14.3.1. De kerkenraad vergadert in de regel 7 maal per jaar. Drie maal per jaar  

                     vindt er een Pastoraal Beraad plaats van de wijkteams. 

 

                  14.3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste een week van te  

                     voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de  

                     zaken die aan de orde zullen komen. 

 

                  14.3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de  

                     eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 

 

                  14.3.4. De in Ord. 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing en vaststelling van het  

                     moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het nieuwe kerkelijke  

                     seizoen. 

 

                  14.3.5. In de in 3.4 genoemde vergadering worden de plaatsvervangers van de  

                     preses en de scriba aangewezen. 
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                  14.3.6. In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente 

                     kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, kan de kerkenraad een  

                     bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente beleggen, die  

                     wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst  

                              verschijnt en die wordt afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan  

                              de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de  

                     kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen. Het  

                              kennen en horen van de gemeente kan ook plaatsvinden door middel van  

                              een publicatie in het kerkblad met de mogelijkheid van schriftelijk  

                              reageren. 

 

                  14.3.7. De vergaderingen van de kerkenraad zijn in beginsel openbaar.  

                      De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en/of andere  

                     belangstellenden als toehoorder niet worden toegelaten.  

 

                  14.3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met  

                     inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van  

                              kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord.  

                             11-2-7 sub g. 

 

 14.4. Besluitvorming 
                  14.4.1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk  

                     overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid  

                     niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte  

                     stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. Stemming over zaken  

                     geschiedt mondeling tenzij om een schriftelijke stemming gevraagd wordt.  

                     Staken de stemmen dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer  

                     dan is het voorstel verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.  

                     Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan  

                     mondeling worden gestemd als niemand daar bezwaar tegen heeft. Indien één  

                              kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 

                              Staken de stemmen weer dan is de kandidaat niet verkozen. Als er meer  

                              kandidaten zijn wordt diegene verkozen op wie de meeste stemmen zijn  

                              uitgebracht. 

 

                  14.4.2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het  

                     aantal leden ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het  

                     quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering  

                     ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering  

                     die tenminste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum  

                              niet aanwezig is. 
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 14.5. De kerkdiensten 
                  14.5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de  

                     kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Kruiskerk. Een 20-tal malen  

                     per jaar zijn er op de zondagavond afwisselend in de Kruiskerk en de  

                              Pauluskerk gezamenlijke jeugddiensten. 

 

      14.5.2. Bij de bediening van de doop kunnen belijdende leden en doopleden de  

                     doopvragen beantwoorden. Als de ouders geen belijdenis hebben gedaan  

                     wordt in een gesprek met de ouders uitgelegd dat het beantwoorden van de  

                     doopvragen tevens inhoudt dat ze daarmee instemmen met het belijden van  

                     de kerk.  

 
           14.5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als  

                     doopleden toegelaten (zoals vastgelegd onder punt 4.3.) 

 

                  14.5.4. Nader vast te stellen 

                      Levensverbintenissen van twee personen,(zoals vastgelegd in het  

                     beleidsplan punt 4.3.3.) 

 

 

 14.6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden  
 

 14.6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk  

         14.6.1.1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente  

                        berust bij de kerkenraad. Zij vertrouwt de verzorging van de  

                        vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet- 

                        diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van  

                        diaconale aard aan het college van diakenen (ord. 11.1.1 en 11.1.2) 

 

          14.6.1.2. Het College van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. 

 

          14.6.1.3. Het College van kerkrentmeesters wijst een administrateur/  

                        administratrice aan. Op hem/haar is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende  

                        de geheimhouding van toepassing.  

 

                  14.6.1.4. Voor de verwerking van de VVB-toezeggingen kan het College van  

                        kerkrentmeesters een VVB-administrateur benoemen. Op hem is ook het  

                        bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

 

                  14.6.1.5. De penningmeester parafeert alle nota’s, de uitvoering van de betaling  

                        wordt verricht door de administrateur, zulks met in achtneming van het  

                        door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting tot een  

                        maximaal bedrag van EUR 5000,- per betaling. 

                         Bij een nota boven de EUR. 5.000,- wordt deze door zowel de  

                        penningmeester als ook door de voorzitter of de secretaris voor akkoord  

                        getekend. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt  

                        de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 
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 14.6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

        14.6.2.1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente  

                       berust bij de kerkenraad. Zij vertrouwt de verzorging van de vermogens- 

                       rechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe  

                       aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het  

                       college van diakenen (ord. 11.1.1 en 11.1.2) 

 

                 14.6.2.2. Het college van diakenen bestaat uit 10 leden. 

 

                 14.6.2.3. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken  

                       aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 

 

                 14.6.2.4. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met   

                       inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de  

                       begroting tot een maximaal bedrag van EUR 2.500,- per betaling. 

                        Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of  

                       secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

                        Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter  

                       op als diens plaatsvervanger. 

 

 14.6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen 

                 14.6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te   

                       maken over begroting en jaarrekening.  

                        Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de   

                       vaststelling van jaarrekening worden deze stukken in samenvatting  

                       gepubliceerd in het kerkblad. 

                       De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de 

                       publicatie worden tijd en plaats vermeld. 

                       Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage  

                       legging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

 

 

 

ONDERTEKENING 

 

      Aldus te Wezep vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van ___________ 

 

 

   …………………………………….., Dhr. J. Boom    preses 

 

 

 

   ……………………………………., Dhr. A. van ’t Hul  scriba 
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Bijlage A -- Werkplan Pastoraat 
 

1.    Uitgangspunten 
 Zie punt 5 van het beleidsplan. 

 

2.  Uitwerking 
2.1. Algemeen 

Pastoraat kan worden onderverdeeld in drie hoofdvormen n.l.: 

- basispastoraat; hier gaat het om het onderlinge pastoraat. Het spontaan omzien  

naar elkaar en anderen ontlenen we aan de Bijbelse opdracht dat we allen zusters 

en broeders zijn en elkaars hoeder; 

- georganiseerd gemeentepastoraat; hier gaat het om het bezoekwerk van  

ambtsdragers en pastorale wijkbezoekers in de gemeente; 

- bijzonder- of gespecialiseerd pastoraat; hier gaat het om incidenteel pastoraat met 

als doel hulpverlening bij specifieke omstandigheden en gebeurtenissen. Dit 

pastoraat wordt ook wel ’crisis’ pastoraat genoemd en wordt veelal verricht door 

de predikant in nauw overleg met de wijkouderlingen. 

 

Er bestaat geen duidelijke afbakening tussen deze drie hoofdvormen in het 

pastoraat. Het meer spontane omzien naar elkaar en anderen (basispastoraat) kan 

leiden tot bezoeken waarin nadrukkelijk en soms ook langdurig wordt gezocht naar 

antwoorden op levens- en geloofsvragen (gemeentepastoraat en bijzonder of 

gespecialiseerd pastoraat).  

 

2.2. Basispastoraat 

        ‘Elkaar kennen’ is de basis voor een goed functioneren van het basispastoraat.  

 

Bouwstenen voor deze basis kunnen zijn:  

- goede informatie t.a.v. het ‘wel en wee’ in het kerkblad, en de eredienst; 

- de ontmoeting met elkaar voor, en tijdens de erediensten; 

- contactbijeenkomsten als wijkbijeenkomsten, gemeentedagen, gemeente avonden 

en startzondag; 

- deelname aan Vorming & Toerustings bijeenkomsten; in het bijzonder    

bijeenkomsten waarin het met elkaar in gesprek komen belangrijk is, zoals de 

kleine bijbelstudiegroepen, projectkoren, Ochtendgebed, enz.;  

- koffiedrinken na de kerkdienst; 

- verwelkoming, introductie nieuw ingekomen leden. Begeleiden en zich snel  

   thuis laten voelen binnen de gemeenschap;  

 

Het verdient aanbeveling deze aspecten en het belang ervan via kerkblad, beamer 

en bezoekwerk aan de orde te stellen. 
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 2.3. Gemeentepastoraat 

2.3.1. Omschrijving 

Het gemeentepastoraat vindt haar uitwerking in het pastoraal bezoekwerk. 

Onder pastoraal bezoekwerk wordt verstaan: 

het met enige regelmaat en op afspraak vanuit de pastorale opdracht van de 

gemeente mensen bezoeken in hun diverse thuissituaties, om met hen in 

gesprek te komen over concrete aspecten van hun geloven en leven, die voor 

hen belangrijk en bespreekbaar zijn. 

De bezoeker komt dus namens de kerk, in opdracht van de gemeente van 

Christus. Het bezoek wordt gebracht vanuit de gemeenschap in de hoop 

samen met de bezochte(n) ook iets van die gemeenschap te ervaren. Het gaat 

om ontmoeting en aandacht. 

 

2.3.2. Organisatie 

De gemeente is opgedeeld in vijf wijken, elk met zo’n 60 - 70 adressen. 

Elke wijk beschikt over een wijkteam t.b.v. pastoraat dat o.a. bestaat uit een 

coördinerend ambtsdrager, pastorale wijkbezoeker(s) en contactpersonen. De 

coördinerend ambtsdrager coördineert het totale bezoekwerk.  

 

2.3.3. Beschouwing omtrent bezoekwerk 

In kerk en samenleving hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende 

wijzigingen voltrokken. Er is een verschuiving gaande van een 

‘gezagscultuur’ naar een ‘mondigheidscultuur’. Gevestigde instituten en 

overgeleverde structuren boeten aan betekenis in ten gunste van zelf gekozen 

vormen van ontmoeting en soorten activiteiten. De individualisering van de 

samenleving heeft grote gevolgen voor het beleven van de kerk als 

gemeenschap.  

 

Voor het kerkelijk leven betekent dit, dat overgeleverde vormen en 

gebruiken in het bezoekwerk steeds minder als vanzelfsprekend worden 

ervaren. Omdat we als gemeente toch werk willen blijven maken van het 

brengen van bezoeken, is het nodig om duidelijk aan te geven, waarom 

bezoekwerk belangrijk is en wat dit in de praktijk inhoudt. 

  

Ervaringen uit het verleden kunnen reden zijn dat bezoek niet op prijs wordt 

gesteld. Er zijn ook gemeenteleden die het gevoel hebben dat het bij de 

traditie van de kerk behoort dat er bezoeken worden afgelegd. Uiteraard zijn 

er ook gemeenteleden die het zeer op prijs stellen dat vanuit de kerk naar hen 

wordt omgezien.  

Vanzelfsprekend maakt het ook uit in welke situatie iemand verkeert. 

Geboorte, ziekte, rouw, ouderdom, eenzaamheid en veel andere ervaringen 

kunnen gemeenteleden doen uitzien naar iemand, die hen bezoekt en met wie 

zij hun gevoelens kunnen delen. 

Daarom is het bij de presentatie van het bezoekwerk van groot belang, dat 

rekening wordt gehouden met bestaande verwachtingen en dat duidelijk 

wordt aangegeven wat gemeenteleden wel en niet verwachten mogen van 

iemand, die op bezoek komt namens de kerk.     
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2.3.4. Vormen van bezoek 

2.3.4.1. Individueel bezoek 

- Een bezoek waarin het pastoraal motief op de voorgrond staat. De 

bezoeker bezoekt om  samen met bezochte(n) te praten over hun 

eigen vragen rond geloof en leven. De beleving van de 

erediensten en het gemeente-zijn in al zijn vormen. Door deze  

benadering wordt uitdrukking  gegeven aan de herderlijke zorg, 

het omzien naar elkaar, dat eigen is aan de gemeente van Jezus. 

Het kent geen bijbedoelingen van kerkelijke aard, maar heeft 

plaats ter wille van de mensen die worden bezocht. 

- Het bespreken van een bepaald, veelal actueel, onderwerp rond  

geloof, kerk en samenleving, dat door de kerkenraad of het 

wijkteam gekozen is.   

- Het  bespreken van een onderwerp dat door de kerkenraad is 

vastgesteld, omdat zij de gemeente wil horen in verband met het 

te voeren beleid. Belangrijk hierbij is dat bezochte(n) hun verhaal 

kwijt kunnen en dat de bezoeker hiervan notitie neemt. 

- Al dan niet op verzoek of initiatief van de bezochte(n) n.a.v. een 

gebeurtenis of beleving tijdens een (de) eredienst(en) of 

anderszins een luisterend oor bieden. Belangrijk in deze is goed 

te luisteren om (eventuele) diepere  gevoelens te kunnen 

begrijpen en te benoemen. 

 

2.3.4.2. Groothuisbezoek 

- Het in groepsverband bespreken van een bepaald, veelal een 

actueel onderwerp rond geloof, kerk en samenleving, dat door de 

kerkenraad of het wijkteam gekozen is. 

- Het in groepsverband bespreken van een onderwerp dat door de 

kerkenraad is vastgesteld, omdat zij de gemeente wil horen in 

verband met het te voeren beleid. 

- Het groot huisbezoek wordt bij voorkeur bij één van de 

deelnemers thuis gehouden. (Om de deelnemers voldoende tot 

hun recht te laten komen wordt gestreefd naar een deelname van 

max. 12 personen) 

- Ondanks het bespreken van een actueel onderwerp staat de 

‘ontmoeting’ met elkaar centraal. 

 

2.3.5. Organisatie bezoekwerk 

   Jaarlijks wordt er aan het begin van het kerkelijk seizoen (september)  

een inventarisatie gemaakt van de wensen en behoeften rondom het 

pastoraat.  

Hierbij wordt gevraagd  naar wensen inzake: 

- individueel bezoek 

- groothuisbezoek 

- beide- avonden voor 20/30 plussers 

- anders,  

Met de geïnventariseerde behoeften stelt  de coördinerend ambtsdrager 

(ouderling), tezamen met de pastorale wijkbezoekers, het bezoekplan op 

voor het komende seizoen. . 
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2.3.6.  Rapportage 

De coördinerend ambtsdrager (ouderling) informeert de kerkenraad 

mondeling tijdens de vergadering v.w.b. de voortgang van de bezoeken. 

Belangrijk is, dat ieder wijkteam rapporteert over de ervaringen die men 

opdoet in de wijk en die voor de ontwikkeling van het kerkelijk beleid 

van belang kunnen zijn.  

Verslagen van wijkteambijeenkomsten worden i.v.m. het vertrouwelijke 

karakter ervan alléén gezonden aan de predikant. 

 

 2.4. Bijzonder of gespecialiseerd pastoraat 

- De predikant  verzorgt het bijzonder en gespecialiseerd pastoraat.   

- Door de kerkenraad kan aangegeven worden, welke mensen bijzondere aandacht 

vereisen. 

- Communicatie tussen predikant en coördinerend ambtsdrager(ouderling) is 

hierbij van essentieel belang. 

 

 2.5. Vorming en toerusting van ouderlingen en pastorale (wijk)bezoekers 

2.5.1. Aan alle nieuwe ambtsdrager en pastorale (wijk)bezoekers wordt kort na de 

bevestiging c.q. benoeming een introductiecursus aangeboden.  

In de introductiecursus dienen de volgende onderwerpen aan de orde te 

komen: 

- persoonlijke voorbereiding op huisbezoek; 

- veel voorkomende vragen op huisbezoek; 

- inspelen op samenlevingsvragen; 

- communicatie met predikant; 

- communicatie tussen ouderling en diaken; 

- taakverdeling tussen ouderling en de pastorale wijkbezoekers; 

- bijbelgebruik en gebed op huisbezoek; 

- voorbereiden groothuisbezoek; 

- bezoeken en omgaan met zieken; 

   - bezoeken en omgaan met familieleden van de zieke; 

- bezoeken en omgaan met ouderen; 

- ouderlingenblad. 

Het verdient  aanbeveling dat enkele (oud) wijkteamleden met ervaring aan 

de gesprekken deelnemen. 

 

2.5.2. Verdere vorming 

Verdere vorming vindt op het z.g. ’pastoraal beraad’ plaats, waarbij 

specifieke aspecten van het pastoraat aan de orde komen. D.m.v. een 

casusbespreking kan als vb. een praktijk situaties worden nagespeeld en 

uitgelegd. Dit beraad vindt 3x per jaar plaats (sept, dec en apr). 

Gezien het feit dat de contactpersonen ook deels pastorale activiteiten 

uitvoert is eenmaal deelname aan het pastoraal beraad raadzaam. 

 

 2.6. Taakomschrijving 

a. Zie bijvoegsel 3 (Taakomschrijving ouderlingen) 

b. Zie bijvoegsel 5 (Taakomschrijving wijkteam) 

c. Zie bijvoegsel 6 (Taakomschrijving pastoraal wijkbezoeker) 
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   3. Activiteitenplan PASTORAAT (model)  
 

 

maand activiteit uitvoering door bijzonderheden 

mei introductiecursus nieuwe 

wijkteamleden 

juni predikant/ enkele 

(oud) wijkteamleden 

 

mei evaluatie huisbezoek juni predikant/ 

ouderlingen 

+ evt. pastoraal 

wijkbezoeker 

juni gesprekspapier groot 

huisbezoek nieuw 

seizoen 

sept. predikant/ 

moderamen 

 

aug formulieren 

(groot)huisbezoek 

sept scriba meesturen met 

kerkblad 1
e
 nr.  

     

     

sept pastoraal beraad okt predikant wijkteams themabespreking 

groothuisbezoek 

nov pastoraal beraad dec predikant wijkteams  

dec bezinning op de 

vacatures 

jan kerkenraad instellen 

vacaturecommissie 

maart pastoraal beraad april predikant wijkteams evaluatie 

huisbezoeken 

 pastoraal beraad  predikant, 

ouderlingen, 

wijkbezoekers en 

contactpersonen 

Tenminste 1 keer 

per jaar aansluiting 

bij pastoraal 

beraad 

 

N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en 

         kunnen jaarlijks worden aangevuld/ aangepast.  
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Bijlage B -- Werkplan College van Diakenen (CvD)) 
 

   1. Uitgangspunt 
    Zie punt 6 van het beleidsplan. 

 

   2. Uitwerking 
    2.1.   Algemeen 

         Het diaconale werkterrein is onder te verdelen in: 

- gemeente-diaconaat; het betreft hier de diaconale taak binnen de eigen gemeente; 

- plaatselijk-diaconaat; hier gaat het om de diaconale taak binnen  de plaatselijke 

leefgemeenschap niet behorende tot de eigen kerkelijke gemeente; 

- binnenlands-diaconaat; hier betreft het de diaconale bijdrage die  van de kerk 

gevraagd wordt in eigen land; 

- wereld-diaconaat; alle diaconale taken over de landsgrens wereldwijd. 

    

2.2. Organisatie College van Diakenen (CvD). 

2.2.1. Het CvD bestaat uit: 

- voorzitter      } 

- secretaris   } =  samen het dagelijks bestuur 

- penningmeester } 

- 5 wijkdiakenen 

- werelddiaken 

- jeugddiaken 

 

        2.2.2. Taakverdeling 

- de voorzitter maakt naast het voorzitterschap deel uit van het 

moderamen, zij/hij is ook 2
e
 voorzitter kerkenraad; 

- de secretaris maakt eveneens deel uit van het moderamen en is tevens 2e 

scriba;    

- de penningmeester verzorgt de financiële administratie en maakt jaarlijks 

(in okt) de (concept) begroting voor het komende jaar op en doet 

verantwoording van inkomsten en uitgaven middels de jaarrekening van 

het afgelopen jaar; 

- de wijkdiaken maakt deel uit van het wijkteam; 

- de werelddiaken behartigt alle zaken t.a.v. het wereld diaconaat; zij/hij 

maakt tevens deel uit van de cie. ZWO;  

- de jeugddiaken behartigt alle diaconale aangelegenheden de jeugd 

betreffende; zij/hij maakt tevens deel uit van het Jeugd- en Jongerenberaad. 
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  2.3. Diaconale taken en/of activiteiten 

    2.3.1. Gemeentediaconaat 

               In de eredienst:   

- ambtelijke vertegenwoordiging met 2 diakenen; 

- uitvoeren van het Heilig Avondmaal ook bij de mensen thuis (zie  

  aparte instructie HA); 

- voorbereiding en vertegenwoordiging bij diensten waarbij                   

diaconale aspecten bijzondere aandacht vereisen;                                    

- vertegenwoordiging bij rouw- en trouwdiensten;                                    

- collecteren en de afhandeling ervan;                                           

               - het geven van informatie over de collecte. 

 

                 Naar de gemeenteleden toe: 

   - bezoeken van gemeenteleden (in overleg met het wijkteam); 

- op ad-hoc basis bezoeken van mensen die in een knel situatie zitten; 

- verlenen van materiële en niet-materiële hulp of het bemiddelen daarbij  

- de regeling van de kerkautodienst; 

- jaarlijks rond kerst verzorgen van een attentie aan ouderen, alleenstaanden 

en langdurig zieken; 

  - diaconale vakantieweken: het verzorgen van informatie, het eventueel 

     regelen van de inschrijving, vervoer en waar nodig een financiële bijdrage 

     aan gemeenteleden; 

- zo nodig organiseren van vakantie of dagje uit voor gemeenteleden die 

daar dringend behoefte aan hebben;    

- het in stand houden van de organisatie van contactpersonen  

 (zie bijvoegsel 7, instructie contactpersonen); 

    - op verzoek van predikant voorlichting geven aan catechisanten;     

    - vertegenwoordiging in: - wijkteams 

                                                                     - werkgroep Monostor 

              -  kerstnachtdienstcommissie 

                                           - cie ZWO 

 

2.3.2. Plaatselijk diaconaat 

- samenwerken met andere kerken in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg 

(IDO) waarbij de nadruk ligt op informatie-uitwisseling en stand-

puntbepaling. Ook worden gezamenlijke acties uitgevoerd zoals de 

dankdagactie en een actie rond Pasen voor de vluchtelingen in de gemeente. 

Incidenteel kan besloten worden tot een financiële steunverlening; 

- onderhouden van kontakten met de gemeente en de maatschappelijke 

instanties zoals: vluchtelingenwerk, Amnestie, verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen. 

- onderhouden van kontakten met de Stichting Wereldwinkel Wezep (via 

IDO);  
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2.3.3. Binnenlandsdiaconaat 

- financiële steun aan provinciale en landelijke projecten aan de hand van 

advieslijsten van Kerk in Actie; 

- het deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten (provinciaal en landelijk) 

teneinde op de hoogte te blijven en een bijdrage te leveren aan diaconale 

ontwikkelingen. 

                       

 2.3.4. Werelddiaconaat 

                 - betrokkenheid bij ZWO via de werelddiaken; 

                - betrokkenheid bij ontwikkelingen in de wereld alsmede aandacht voor 

                     noodsituaties; 

                 - het verzorgen van het jaarlijkse diaconale project. 

   

     2.4. Communicatie 

 In het beleidsplan is opgenomen dat prioriteit gegeven moet worden aan de kerntaak  

            ‘helpen waar geen helper is.’ 

        Dit vergt van ons allen (ook van gemeenteleden): 

         - openheid en een helder oog voor misstanden in knelsituaties; 

         - een luisterend oor voor hulp. 

 

         Om dit te kunnen, moeten nagenoeg al onze zintuigen voortdurend op scherp staan. 

Meestal komen mensen met problemen niet aankloppen bij kerkleden, men loopt er 

niet mee te koop. Toch worden er wel signalen uitgezonden. Die signalen moeten we 

als diaconale gemeente oppikken en aan elkaar doorgeven.   

Dat betekent elkaar informeren, het wijkteam en de predikant informeren en samen 

zoeken naar een oplossing. 

 

         Met andere woorden, diaconaat vereist goede onderlinge communicatie. Het verdient 

aanbeveling dit bij besprekingen (b.v. wijkteam) en vergaderingen onder de aandacht 

te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          B-3 



Beleidsplan Kruiskerk 2013-2018 

 

 

     3. Activiteitenplan College van Diakenen (model) 

 

 
Activiteitenplan College van Diakenen  

 

maand Activiteit uitvoering door bijzonderheden 

sept activiteiten indienen bij 

KR 

okt   

sept zondag voor het 

Werelddiaconaat 

okt Gecoördineerd door 

ZWO 

Bijdrage aan de 

dienst geleverd 

door leden ZWO 

sept indienen begroting okt penningmeester Voor 1 nov. 

nov kerstattenties ouderen dec diakenen + 

vrijwilligers  

 

nov deelname maken 40 dagen 

kalender 

febr Werelddiaken  

jan zondag voor het 

Werelddiaconaat 

febr Gecoördineerd door 

College van 

Diakenen 

Bijdrage aan de 

dienst geleverd 

door leden 

diaconie 

feb indienen jaarrekening apr penningmeester Voor 1 mei 

feb jaarlijks diaconaal project sept Werelddiaken Afgestemd met 

ZWO en 

Steunpunt 

Zuidoost 

mei/ 

juni 

dankdagactie  nov Gezamenlijke actie 

van het IDO 

 

 

N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en 

         kunnen bij het indienen aan de kerkenraad (sept), worden aangevuld/ aangepast.  
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Bijlage C -- Werkplan zie ZWO 
 

1. Uitgangspunt 
    Zie punt 7 van het beleidsplan. 

 

2. Uitwerking 
Voor het realiseren van de doelstelling, worden de volgende taken onderkend: 

- bezinning van de commissie op ZWO-vragen; het bezoeken van werk- en 

studiebijeenkomsten;  

- informatie en voorlichting geven aan kerkenraad, gemeenteleden en doelgroepen binnen 

de gemeente. Dit kan via het kerkblad en/of speciale bijeenkomsten i.o.m. de commissie 

Vorming en Toerusting; 

    - opzetten, uitvoeren en meewerken aan evangelisatie-activiteiten in Wezep; 

- stimuleren en bijeenbrengen van fondsen bestemd voor de zending (het jaarlijks quotum); 

- in goed overleg met het college van diakenen invulling geven aan alle activiteiten voor 

het werelddiaconaat; 

- de kerkenraad adviseren over het beleid en de fondswerving op ZWO-gebied; in dat 

verband voorstellen doen voor collectedoelen, voorbeden en acties; 

- contacten leggen met werkers op het gebied van ZWO en met vertegenwoordigers van 

partnerkerken en organisaties uit de tweede en derde wereld die ons land bezoeken; van 

deze contacten gebruik maken in kerkdiensten of andere bijeenkomsten van 

gemeenteleden; 

- contact onderhouden met de ZWO-groepen in PKN-verband en andere kerken in Wezep 

met het oog op mogelijke samenwerking; 

- contact onderhouden met andere organisaties in Wezep die doelen nastreven die verwant 

zijn aan die van de commissie (bijv. Amnesty International, Wereldwinkel, vluchtelin-

genwerk). De commissie kan activiteiten van die organisaties in de gemeente 

coördineren; 

- contact onderhouden met ZWO-groepen in de classis; met regionale- en landelijke ZWO-

instellingen; 

- stimuleren en bijeenbrengen van fondsen voor ZWO-doelen; acties voeren,  zowel 

materieel als immaterieel, waarmee mensen in nood elders geholpen kunnen worden; 

activiteiten initiëren, ondersteunen of stimuleren, die gericht zijn op bewustwording en 

gedragsverandering met het oog op een rechtvaardiger wereldsamenleving. 

 

3. Organisatie commissie ZWO 
    De commissie bestaat uit 7 leden:  

    - voorzitter 

    - secretaris 

    - penningmeester 

    - minstens twee leden, die met name betrokken zijn bij de afstemming van activiteiten          

      binnen de ZWO met activiteiten elders in de gemeente. 

    - afgevaardigde namens college van diakenen en kerkenraad (werelddiaken). 

       *  M.u.v. de afgevaardigde namens het college van diakenen en kerkenraad worden de  

    leden op voordracht van de commissie voor een periode van 4 jaar door de kerkenraad 

        benoemd. Elk lid kan eenmaal worden herbenoemd.   

     *  De commissie kan zelfstandig werkgroepen instellen voor het uitvoeren van bepaalde   

         taken 

     *  De commissie voert haar taken uit namens de kerkenraad. 
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4. Overige activiteiten en aandachtspunten ZWO 
    De overige activiteiten en aandachtspunten ZWO zijn: 

    - samenwerken met diaconie en wijkteams; 

    - samenwerken met ZWO-commissie Pauluskerk;  

    - informatie in het kerkblad; 

    - organisatie, inzameling en afdracht zendingsbusjes;     

    - postzegels, kaarten verzamelen voor de zending; 

    - correspondentie Truus Dicke (in Indonesië);       

    - deelname aan overleg Missionair beraad (classis) en IKOS; 

    - deelname aan oriëntatiedagen en bijscholing. 

 

 

5. Activiteitenplan COMMISSIE  ZWO (model) 
 

maand activiteit uitvoering door bijzonderheden 

sept activiteitenplan indienen 

bij KR 

okt Secr.  

sept zondag voor het 

Werelddiaconaat 

okt  i.s.m. diaconie 

sept indienen begroting okt penningmeester vóór 1 nov 

sept kaarsenactie wereldwinkel  nov  i.s.m. 

Pauluskerk 

okt Kerst- evangelisatieactie 

- bezorgen Echo ** 

- collecte 1
e
 kerstdag 

dec  **i.s.m. 

Pauluskerk 

nov 40- dagentijd/vastenactie/ 

40- dagen kalender 

feb  i.s.m. 

Pauluskerk 

jan  zondag voor het 

Werelddiaconaat 

feb   

feb indienen jaarrekening apr penningmeester vóór 1 mei 

apr acceptgiro VVB voor 

zending 

mei   

apr jaarlijks diaconaal project sept  i.s.m. diaconie 

mei 

  okt 

verkoop 

zendingskalenders 

okt 

      nov 

  

juni collecte voor de zending aug   

juni rooster kerkdiensten naar 

campings 

juni  i.s.m. alle 

kerken in Wezep 

  

N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en 

         kunnen bij het indienen aan de kerkenraad (sept), worden aangevuld/ aangepast.  
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Bijlage D -- Werkplan Jeugd en Jongerenwerk 
 

Vier speerpunten jeugd- en jongerenwerk 

 

1. Betrokkenheid ouders 
    Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren met vragen lopen rondom hun geloof,    

    het leven als christen en de inhoud van de Bijbel. Ze zitten nog aan het begin van hun  

    geloofservaring. Vaak zijn het hele basale vragen. Helaas blijkt ook dat ouders veelal niet  

    of nauwelijks meer de tijd nemen om hier met ze over te praten. Ze vinden het zelf moeilijk  

    of maken er geen/weinig tijd voor. Als kerk (en dan vooral vanuit het jeugdwerk) willen  

    we toch graag de jongeren helpen door hun ouders te stimuleren dit juist wel te doen. En de  

    praktijk wijst ook uit dat dit helemaal niet veel tijd hoeft te kosten. Het is voor de kerk best  

    lastig om dit te kunnen realiseren. Toch hebben we gemeend dit als speerpunt op te nemen. 

    Via onder meer geloofsopvoeding binnen het V&T programma, het oproepen om het aan te  

    durven het gesprek op te zoeken met je kinderen bijv. na Bijbellezen bij de maaltijd en de  

    ouders goed te informeren wat er allemaal gaat gebeuren met de verschillende activiteiten  

    in de gemeente (bijv. informatieavond catechisatie, etc). Ook een beroep doen op de ouders  

    om mee te helpen bij de activiteiten kan daarin bijdragen. 

    Doel: deelname 

 

2. Leiding uit eigen geleding 
    Een constant punt van aandacht bij de verschillende activiteiten is het vinden van leiding.     

    Je merkt snel aan kinderen of jongeren dat zij een talent ontwikkelen om in de toekomst als    

    leiding te kunnen fungeren. Maar ook zie je vaak ’groepsleiders’ ontstaan die een goede  

    bijdrage kunnen leveren in de groepsontwikkeling van een activiteit. Het oog hebben  

    voor deze jongeren, het benaderen en eventueel coachen en trainen door bijv. mee te laten  

    lopen is een proces van meerdere jaren en zal door alle commissies heen gedaan moeten  

    worden. Belangrijk doel wat hiermee bereikt wordt, is dat de activiteiten voor en vooral  

    door jongeren wordt gedaan. Dat het hun ‘ding’ wordt. Bovendien wordt hiermee de  

    betrokkenheid vergroot en kan weer een aantrekkende werking hebben. 

    We praten dus over een ’dakpanconstructie’ (overlappen). De groepen blijven dus niet op  

    zich, maar je kweekt leiding door een jongere te laten meelopen met de leiding.   

    Bijvoorbeeld een tiener die als kind deelnam aan de kindernevendienst laten meelopen met  

    de leiding voor de jongste groepen. Dit om mee te draaien en ze zo op te leiden. Zo kweek 

    je nieuwe leiding (‘eigen kweek’). 

     
    Doel: groepsopbouw  

 

3. Schakelmomenten 
    In de leeftijd t/m 11 jaar draaien kinderen over het algemeen bijna automatisch mee in de  

    verschillende activiteiten in en buiten de kerkdiensten. Vanaf het moment dat deze  

    kinderen zo’n 12 jaar worden, verandert er veel in hun leven: van de basisschool naar het  

    voortgezet onderwijs; van club (Topstars) naar oudere groep (Rock Solid); van de  

    kindernevendienst naar tienernevendienst, etc. Om te voorkomen dat deze jongeren gaan  

    ‘zwemmen’ of zelfs afhaken is het zaak hier meer dan gemiddelde aandacht te schenken      

    aan deze nieuwe generatie jongeren. Dit kan vooral door persoonlijke benadering, goede  

    voorlichting en betrokkenheid van ouders groot te houden (zie ook punt 1). 
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    Op de leeftijd van zo’n 15 jaar (na Rock Solid) is opnieuw zo’n moment, deze heeft minder  

    impact en over het algemeen zijn de dan nog actieve kinderen voldoende gemotiveerd om  

    door te willen. Maar ook hier geldt dat ze over gaan naar andere groepen / activiteiten. En  

    wederom is persoonlijke begeleiding van belang.  

 
    Doel: groepsbehoud. 

 

4. Relatiegericht werken 
    Relatiegericht werken maakt onderdeel uit van het gedachtengoed van het christenzijn in  

    het algemeen en onderdeel van een kerkgemeenschap in het bijzonder. Dat is erop  

    gebaseerd om naar elkaar om te zien, maar ook om echt een band op te bouwen met de  

    jongeren op veel terreinen van het leven. Om dit te bereiken moeten we tijd en aandacht  

    investeren. Dit lukt alleen als dit gedragen wordt door de hele commissie.  

    Het naar elkaar omzien zit hem ook in kleine dingen: stuur eens een smsje of kaartje naar  

    iemand die ziek is. Het positieve effect is vaak veel groter dan je vooraf denkt. 

  

    Doel: betrokkenheid vergroten. 

 

 

5. Activiteitenplan TIENERNEVENDIENST 
 

Maand Datum Activiteit Bijzonderheden 

Mei   Overleg KND afscheid groep 8 

Tijdens Pinksteren geen TND 

- 

- 

Juni  Uitnodigen groep 8 voor TND  

Overleg Jeugdraad 

Tijdens afscheid KND 

- 

Juli  Zomervakantie Beperkte TND in juli 

Augustus  Zomervakantie Beperkte TND in augustus 

September  Startvergadering 

Overleg redactie News  

Evaluatie en roosterbespreking 

- 

Oktober  - - 

November  - - 

December  Tijdens Kerst geen TND - 

Januari   Overleg Jeugdraad - 

Februari  Stukje in kerkblad en Website - 

Maart  - - 

April  Tijdens Pasen geen TND - 

 

N.B.  Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en           

          kunnen jaarlijks worden aangevuld/aangepast. 
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Bijlage E -- Werkplan Werkgroep Monostor 
 

1.   Uitgangspunt 
      Zie hoofdstuk 10 van het beleidsplan. 

 

2. Uitwerking 
Teneinde de doelstelling te realiseren, heeft de werkgroep als algemene opdracht om                

invulling te geven aan het gemeentecontact en de activiteiten tussen de twee betrokken            

gemeentes te coördineren, waarbij zij de volgende taken onderkent: 

- het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor dit gemeentecontact onder de          

  eigen gemeenteleden; 

- het stimuleren en zo nodig (mede) organiseren van bezoeken over en weer; 

- het geven van informatie en voorlichting over de situatie in Roemenië in het algemeen  

  en over de situatie in Monostor in het bijzonder; 

- het in goed overleg met de partnergemeente opstellen van structurele (materiële) hulp 

        programma’s; 

- het voorzien in de benodigde financiële middelen. 

- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad in zaken, die het gemeente    

  contact betreffen. 

 

3. Organisatie.  
3.1. De werkgroep: 

- bestaat uit zeven leden, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester,  

   vertegenwoordiger diaconie en drie leden; 

 - er is een rooster van  aftreden. De zittingsperiode is vier jaar en kan in overleg  

   verlengd worden. Nieuwe leden worden op voordracht van de werkgroep   

   aangesteld door de kerkenraad; 

 - vergadert gemiddeld tien keer per jaar en kan - indien nodig - op korte termijn 

   bijeengeroepen worden; 

             - is lid van de Stichting Roemenië Beraad Nederland (SRBN); 

       - indien nodig en/of gewenst zal de werkgroep bij het uitvoeren van haar taken een       

         beroep doen op commissies en/of gemeenteleden. 

      3.2. Besluiten 

       Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.  

      3.3. Financiën 

             - hoewel de werkgroep over eigen financiën beschikt, worden hulpprogramma’s,                         

   waaruit financiële verplichtingen en/of toezeggingen voortvloeien, zoveel mogelijk                    

   vooraf  besproken met de kerkenraad; 

             - kosten van de werkgroep (telefoon, administratie, e.d.), niet zijnde projectkosten                      

               ten behoeve van onze partnergemeente, komen ten laste van de kerkenraad en                           

               kunnen jaarlijks door de penningmeester worden gedeclareerd. 

      3.4. Overleg 

             Tenminste één keer per jaar vindt op uitnodiging van het moderamen formeel overleg                  

             plaats tussen werkgroep en moderamen en/of kerkenraad. Informeel overleg vindt  

             plaats als daar aanleiding of behoefte toe bestaat. 
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4.   Werkwijze 
Bij de uitvoering van haar taken, hanteert de werkgroep drie kernbegrippen, nl.: kennen, 

vieren en dienen.  

 

      4.1. Kennen. 

 4.1.1. De werkgroep spant zich in om nieuwe contacten tot stand te brengen en   

           bestaande contacten te continueren. Zij doet dit door: 

           - het zoeken en aanbieden van reismogelijkheden - eventueel in samenwerking  

             met derden - voor bezoeken over en weer, waarbij bijzondere aandacht en      

             faciliteiten worden verleend aan jongeren. Ook het organiseren van     

             zogenaamde ‘bouwploegen’ kan hier onderdeel van zijn; 

           - het adviseren, coördineren en zonodig bemiddelen bij het verkrijgen van de   

             vereiste reisdocumenten voor gemeenteleden uit Monostor. 

            4.1.2. De werkgroep informeert de eigen gemeente regelmatig over de situatie in                                 

                      Roemenië in het algemeen en over gebeurtenissen in en met betrekking tot                                

                      Monostor in het bijzonder. Dit gebeurt hoofdzakelijk via het mededelingenblad                          

                      van de Kruiskerk, maar incidenteel ook via mededelingen tijdens kerkdiensten   

                      of  door voorlichting op (speciale) gemeenteavonden. 

 

4.2. Vieren. 

 Als daar aanleiding voor is, wordt i.o.m. de predikant tijdens de erediensten aandacht   

 gegeven aan gebeurtenissen binnen onze partnergemeente en/of activiteiten van de   

 werkgroep. In de gebeden wordt onze betrokkenheid en verbondenheid regelmatig  

 door de predikant verwoord. 

 

     4.3. Dienen.  

 4.3.1.Uitgaande van de in het beleidsplan opgenomen regels, verleent de werkgroep  

          structurele hulp op het gebied van werkgelegenheid, gezondheidszorg en    

          onderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige bijdrage door de  

          partnergemeente. Om die reden heeft de werkgroep een drietal fondsen     

          ingesteld: 

   - het bouwfonds, om kleinschalige bouwactiviteiten en/of grotere    

      bouwprojecten financieel te kunnen ondersteunen; 

   - het (diaconaal) zorgfonds, waaruit in incidentele gevallen kan worden   

      voorzien in noodzakelijke medische dan wel materiële hulp;  

   - het schoolfonds, dat - op verzoek - voorziet in een financiële bijdrage in de    

      studiekosten van onderwijs volgende kinderen buiten Monostor, teneinde de    

      mogelijkheden tot het volgen van onderwijs of opleiding voor een beroep te   

      vergroten. Per jaar kent de werkgroep maximaal € 1200,00  aan studietoelage  

      toe, waarbij voldoende resultaten worden verlangd om de toelage te           

      continueren. De bijdrage loopt door totdat de leerling de studie beëindigt. 

            4.3.2. Daarnaast voert de werkgroep incidentele kortlopende (hulp)acties, zoals bij  

                      voorbeeld een kerstactie, om vooral de Hongaarse gezinnen in Monostor te  

                      bemoedigen en onze betrokkenheid te betonen. 

 

 

 

 

 

              E-2 



Beleidsplan Kruiskerk 2013-2018 

 

 

 

5. Fondswerving 
     De werkgroep voorziet zelf in de benodigde financiële middelen door het organiseren van     

     verschillende activiteiten als bijvoorbeeld een bazaar, verloting, appelsplukken en kaarsen-      

     actie. Daarnaast worden gerichte inzamelingsacties gehouden teneinde de voor specifieke       

     hulpactiviteiten benodigde financiële middelen te verwerven. Bovendien wordt bij     

     passende projecten getracht subsidie van derden (o.a. overheid) te verkrijgen.  

    

 

 6. Activiteitenplan Werkgroep Monostor (model) 

 

maand activiteit uitvoering door bijzonderheden 

aug start nieuwe seizoen sept   

aug appelpluk- en 

verkoopactie 

sept/okt   

aug activiteitenplan aanbieden 

aan kerkenraad 

sept   

sept indienen begroting okt penningmeester vóór 1 nov. 

nov kerstactie dec   

feb indienen jaarrekening apr penningmeester vóór 1 mei 

  

 

N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en  

         kunnen bij het indienen aan de kerkenraad (sept), worden aangevuld/aangepast. 
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Bijlage F -- Werkplan samenwerking met (plaatselijke) kerken binnen PKN  

                     verband.    
 

1. Uitgangspunt 
 

    INTENTIEVERKLARING 
 

 - Komend uit verschillende kerken, geloven wij in het herstel van eenheid tussen alle 

christenen, en zien wij het SAMEN OP WEG gaan als een mogelijkheid en als 

genadeteken van God in onze verdeelde wereld. Het is immers de Heer der Kerk die dit 

geloof in ons heeft gewekt. Want niet wij zijn de wortel, maar de wortel is Hij, Hij draagt 

en roept ons. (Romeinen 11:18,19). 

 - Wij willen op deze weg verder gaan krachtens de belijdenis: ’één Heer, één geloof, één 

doop’ (Efeze 4,5). Want in Hem hebben wij beiden één Geest toegang tot de Vader (Efeze 

2:18). Daarbij willen wij oog en oor hebben voor elkaars geschiedenis, en voor de vragen 

die ons vandaag samen worden  gesteld. Wij willen elkaars ‘rijkdommen’ leren 

waarderen, begrip leren opbrengen voor elkaars eigen karakter en elkaar tegemoet gaan op 

de weg van het geloof in dezelfde Heer. We beseffen dat het naar elkaar toegroeien pas 

werkelijk tot stand komt in een biddende en gelovige ontmoeting. 

 - Het is de Heer van de Kerk die ons uitdaagt om één van hart en ziel te zijn, en alles 

gemeenschappelijk te bezitten wat we aan genadegaven, aan geest en goed ontvangen 

hebben om te delen (Handelingen 4: 32). 

   Daarom willen we niet meer alléén doen wat samen gedaan kan worden. We beseffen dat 

er ruimte moet zijn voor verscheidenheid. Het zijn immers verschillende ledematen die 

het ene lichaam van Christus  vormen, en dat willen wij samen zijn. Betrokken op elkaar, 

zullen wij ook als broeders en zusters elkaar moeten terechtwijzen, maar ook opbeuren en 

ondersteunen en bovenal zullen wij geduld moeten hebben met elkaar (2 Tim. 4:2). 

 - Wij geloven dat met deze poging tot eenheid van christenen tegelijkertijd de wereld wordt 

gediend, in haar hoop en wanhoop, in haar luister en ellende. Met anderen voelen wij ons 

betrokken bij het werk aan de wereld, om in woord en daad gestalte te geven aan onze 

roeping, uitziende naar Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid bloeit (2 Petrus  3:13). 

 - Wij bidden dat daartoe dezelfde gezindheid onder ons mag zijn die was in Jezus Christus 

(Fil.2:5).  

 

2. Uitwerking 
2.1. Algemeen 

 De hoofdlijnen van de samenwerking zijn op landelijk niveau bepaald en geregeld in 

de kerkorde. Deze biedt (met de daarbij behorende ordinanties), voldoende 

mogelijkheden om toe te groeien naar een kerkmodel van twee (of meer) 

wijkgemeenten met eigen identiteit. Dit naar elkaar toegroeien zal in de komende 

jaren wellicht op kerkenraadsniveau kunnen worden aangepakt. O.a. door een 

jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers uit alle PKN kerken in Wezep. 
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    2.2. Organisatie 

    2.2.1. Algemeen  

              ( activiteiten zoals die nu samen met de Pauluskerk worden uitgevoerd)  

      - gezamenlijke moderamenvergaderingen 1 á 2x per jaar;                                                          

      - kanselruil 1 á 2x per jaar;  

 - passiestonden; 

 - paaswake;    

 - pinksteravond- evangelisatiedienst (optie); 

 - kerstnachtdiensten; 

 - jeugddiensten; 

 - jeugd- en jongerenwerk; 

 - catechese; 

 - vorming- en toerustingswerk; 

 - clubwerk en andere jeugdwerkactiviteiten; 

 - training ambtsdragers en pastorale medewerkers. 

 

2.2.2. Diaconaat 

  Beide diaconieën zijn op de hoogte van elkaars methode van werken  

 

    2.2.3. ZWO – ook hier is overleg over gezamenlijke projecten gaande op commissie 

              niveau. 

 

    2.2.4. Vorming en toerusting 

         vorming en toerusting is een gezamenlijk activiteit onder verantwoordelijkheid              

   van beide kerkenraden. 
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Bijlage G -- werkplan College van Kerkrentmeesters (CvK) 

 
 

1. Uitgangspunt 
    Zie punt 12 van het beleidsplan. 

 

2. Uitwerking 
 2.1. Algemeen 

Het College van Kerkrentmeesters beheert de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van de gemeente, van niet-diaconale aard. Hierbij is het beleid afgestemd op het beleid 

van de kerkenraad op het gebied van het leven en werken van de gemeente.  

 

 2.2.  Samenstelling College van Kerkrentmeesters: 

- Ouderling –kerkrentmeester Voorzitter 

- Ouderling -kerkrentmeester Penningmeester 

- Ouderling -kerkrentmeester Secretaris 

- Kerkrentmeester Gebouwenbeheer 

- Kerkrentmeester Administratie  

 

 2.3. Taken 

 2.3.1. Individueel  

- Ouderling -kerkrentmeester Voorzitter: stuurt het college aan volgens   

   beleidsplan, begroting en onderhoudsplanning (lange termijn); is            

   verantwoordelijk voor het personeelsbeleid; maakt deel uit van het moderamen;    

   is als ouderling lid van de kerkenraad; 

- Ouderling -kerkrentmeester Penningmeester: draagt zorg voor het opstellen van   

   de jaarlijkse begroting en rekening en begeleidt de uitvoering van a: betalingen;     

   b: geldwerving VVB; c: collecte -muntenbeheer (a, b en c uitgevoerd door      

                        derden); is als ouderling lid van de kerkenraad;  

- Ouderling -kerkrentmeester Secretaris: draagt zorg voor het agenderen/     

   notuleren van de vergaderingen en verzekeringenbeheer; is als ouderling lid  

   van de kerkenraad;  

- Kerkrentmeester Gebouwenbeheer: draagt zorgt voor het onderhoud         

   (voorkomende werkzaamheden) en begeleidt samen met de voorzitter de       

   uitvoering van de onderhoudsplanning lange termijn; draagt zorg voor het  

   onderhoud en controle van hulpmiddelen met betrekking op AED/EHBO en het  

   organiseren van de jaarlijkse oefenavonden AED. 

- Kerkrentmeester Administratie: begeleidt de uitvoering van a: ledenregistratie  

   en b: registerbeheer en c:archiefbeheer (a en b uitgevoerd door gemeenteleden). 

  

 2.3.2. Algemeen geldwerving 

- Verwerving geldmiddelen: jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans voorbereid en 

   uitgevoerd waarbij alle leden van 18 jaar en ouder om een verantwoorde vaste     

   vrijwillige bijdrage wordt gevraagd; 
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 - Inning VVB: de leden hebben de keuze om zelf over te maken via bank/       

            acceptgiro of door middel van automatisch incasso. Dit laatste geniet de      

            voorkeur in verband met geringe administratieve kosten en het gespreid  

            ontvangen van de inkomsten. Door de inkomsten maandelijks bij te houden          

            ontstaat er een duidelijk beeld van leden die (nog) niet hebben betaald, deze    

            leden ontvangen dan een herinnering.  

 

Als hierna (nog) niet wordt betaald, controleert de penningmeester bij de 

wijkouderling of predikant en/of CvD of  er oorzaken bekend zijn dat betrokken 

lid niet betaald. Als dit niet het geval is zal er contact gezocht worden met dit 

lid/leden; 

- Uitgangscollecte: In principe is de 3
e
 collecte, bij de uitgang bestemt voor de           

   kerk. De leden van het CvD collecteren bij toerbeurt bij de uitgang.  

         - Indien nodig kan het CvK in overleg met de kerkenraad een extra geld-   

            inzamelingsactie initiëren voor speciale doelen; 

                     - Liquide middelen: De penningmeester beheert deze op voorgeschreven wijze;  
         - Legaten: De kerk heeft op dit moment legaten onder haar beheer, waarbij     

           de opbrengsten voor kerkelijke doeleinden kunnen/moeten worden gebruikt.     

            Jaarlijks kiezen de voorzitters KR, CvK en CvD specifieke doelen waaraan dit      

            vrijgekomen geld wordt besteed. Om verdere schenkingen van dergelijke      

            legaten te stimuleren heeft het CvK een brochure ontwikkeld. Deze brochure        

            ligt in de hal van de kerk. Ook wordt de schenking van een legaat omschreven  

            in het jaarboekje van onze gemeente; 

         - Oud papier:  Er wordt zorg gedragen voor bemanning, vanuit onze gemeente,  

            voor de papierophaaldienst van de gemeente welke op verschillende zaterdagen  

            papier ophaalt. De opbrengsten worden verdeeld onder de deelnemende  

            verenigingen/instanties.  

 

  2.3.3 Algemeen financieel beheer 

         - Jaarlijkse begroting: jaarlijks dient het CvK een begroting op te maken. Deze  

            begroting dient vóór 1 november ingediend te zijn bij de KR ter goedkeuring;  

         - Communicatie: om de gemeente te informeren over het verloop van de actie    

            kerkbalans dient het CvK met enige regelmaat hierover een mededeling te doen  

            in het kerkblad. Uiteraard kunnen verdere mededelingen over bijvoorbeeld uit te  

            voeren onderhoud, projecten enz. ook in het kerkblad worden vermeld. Uitgebreide  

            informatie zoals bijvoorbeeld begrotingen, worden ter inzage aangeboden;  

         - PKN: de betalingen en afdrachten geschieden volgens een opgegeven tijdsplan;  

         - Jaarrekening: jaarlijks maakt het CvK een jaarrekening op. De KR dient na      

            goedkeuring deze jaarrekening op te sturen vóór 15 juni aan de Regionale            

            Commissie voor Beheerszaken (RCVB).  
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2.3.4. Algemeen onderhoud 

- Een onderhoudsplanning voor de lange termijn is opgesteld, hierin is het   

  onderhoud van de kerkgebouwen, predikantswoning en de ‘kosters’woning      

  opgenomen. Deze planning wordt jaarlijks bijgewerkt.  

         - Jaarlijks onderhoud: aan de hand van de onderhoudsplanning lange termijn       

            wordt duidelijk welk onderhoud moet worden voorbereid en uitgevoerd. De    

            voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de voorzitter en gebouwen-   

            beheerder; uitvoering geschiedt afhankelijk van de eigen financiële middelen      

            en mogelijkheden (volgens begroting) door derden of in eigen beheer. Het          

            eigen beheer zal gestimuleerd worden, enerzijds vanuit het oogpunt om de       

             kosten zo laag mogelijk te houden en anderzijds voor de onderlinge contacten. 

          - Indien werkzaamheden niet in eigenbeheer kunnen worden uitgevoerd zal in     

             eerste instantie een beroep op externen worden gedaan. 

          - Incidenteel onderhoud: veelal zullen de door de koster geconstateerde    

             gebreken door de gebouwenbeheerder worden opgelost. Bij grote (niet       

             geplande) financiële uitgaven zal er eerst overleg plaatsvinden met de  

             voorzitter en penningmeester.  

          - Het CvK beheert het orgel en de piano en het onderhoud daarvan e.e.a. in  

             overleg met de gebruikers en conform planning. 

 

 2.3.5 Beschikbaarheid gebouwen 

          - Kerkgebouw: het CvK dient te zorgen dat het kerkgebouw door de gemeente             

            als ontmoetingsplaats gebruikt kan worden. Naast de erediensten op zondag      

                        vinden er doordeweeks ook ontmoetingen plaats, zoals vergaderingen,               

                        catechese, vorming en toerusting enz.  

          - Coördinatie: om de beschikbaarheid van de diverse ruimtes te kunnen  

            garanderen heeft onze gemeente twee coördinatoren. Eén van de coördinatoren    

            beheert tevens de keuken. Een wekelijkse groep vrijwilligers zorgt voor het    

            schoonmaken van het kerkgebouw. 

          - Zowel de kerkzaal als de ontmoetingshal kunnen aan derden worden verhuurd.      

            In principe is één van de coördinatoren het aanspreekpunt. Verhuur gaat altijd   

            in overleg met het CvK.   

 

3. Planning 
 Jaarlijks Activiteitenplan 

De volgens de begroting en onderhoudsplanning (lange termijn) geplande 

werkzaamheden worden voorafgaande aan het nieuwe jaar besproken en 

samengevat in het jaarlijkse activiteitenplan. Dit plan wordt tevens naar de KR 

gestuurd zodat het aan het beleidsplan toegevoegd kan worden. 
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4. Informatievoorziening 
 Algemeen 

 De kerkrentmeesters gebruiken ‘de Handleiding ten dienste van kerkrentmeesters.’ 

De voorzitter kerkrentmeester leest Kerkinformatie. De kerkrentmeesters lezen 

Kerkbeheer. De ouderling kerkrentmeesters lezen het ouderlingenblad. Maandelijks 

geeft het blad Kerkbeheer diverse adviezen qua planning enz. Aan dit schema houdt 

het CvK zich zoveel mogelijk.  

 De ouderling kerkrentmeester leest het Ouderlingenblad. 

 

5. Reguliere taken College van Kerkrentmeesters 
    Reguliere taken van het College van Kerkrentmeesters zijn: 

                - vergaderingen 1 keer per maand; 

    - overleg met moderamen; 

    - onderhoud aan kerkgebouw en woningen; 

    - toezicht op onderhoud door derden; 

    - oud papier acties; 

    - administratie voeren; 

    - incasso vrijwillige bijdrage; 

    - beheer kerkradio; 

    - tuinonderhoud. 

 

 

            6. Activiteitenplan College van kerkrentmeesters (Model) 

 

maand activiteit uitvoering door bijzonderheden 

sept activiteitenplan indienen 

bij kerkenraad 

okt   

sept indienen begroting okt   

nov actie Kerkbalans (VVB) jan   

feb indienen jaarrekening apr   

 

N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en  

         kunnen bij het indienen aan de kerkenraad (sept), worden aangevuld/aangepast. 
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Bijlage H -- Werkplan Beamerwerkgroep  
 

 

1. Uitgangspunt 
    Zie punt 13 van het beleidsplan. 

 

2. Uitwerking 
    De ondersteuning van de erediensten in de kerk is de belangrijkste activiteit van de   

    commissie. Andere activiteiten waarbij een beamer wordt gebruikt zijn: vergaderingen,  

    Tienernevendienst, Vorming & Toerusting, musicals, huwelijks- en uitvaartdiensten. 

 

    In de kerkzaal heeft de beamerwerkgroep de beschikking over een vaste werkplek en een 

    vast opgestelde beamer. Voor gebruik in andere zalen is er een verplaatsbare beamer  

    beschikbaar. 

 

    Bij erediensten overlegt de beamercommissie met de voorganger over het gebruik van de  

    beamer tijdens de dienst. Bij een eredienst is er altijd een lid van de beamerwerkgroep  

    aanwezig. 

 

    In andere gevallen kunnen gebruikers van de beamer voor ondersteuning terecht bij de  

    dienstdoende koster. De koster kan bij vragen of onduidelijkheden contact opnemen met een  

    lid van de beamerwerkgroep. 

 

    De beamerwerkgroep overlegt met het College van Kerkrentmeesters over onderhoud,  

    aanschaf en vervanging van materialen, apparatuur en hard- en software die worden  

    gebruikt. 

 

 

3. Taakomschrijving beamerwerkgroep 

Taak Door wie 

Contactpersoon voor algemene zaken (o.a. e-mailadres) Jan Koele 

Contactpersoon voor kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Theo van Unen 

Bediening beamer en randapparatuur in kerkzaal Johan Bosma 

Peter Bosma 

Jan Koele 

Theo van Unen 

Opstellen onderhoudsrooster voor beamers en randapparatuur Nader te bepalen 
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4. Activiteitenplan Beamergroep (Model) 

 

 

Maand Activiteit Uitvoering Door Bijzonderheden 

September Activiteiten 

indienen bij de 

kerkenraad 

Oktober   

Oktober Onderhoudsrooster 

beamer en 

randapparatuur 

opstellen 

November   

November Rooster 

beamerdiensten 

opstellen 

December   

November Adventsproject 

met leiding KND 

bespreken 

December   

Wisselend Paasproject met 

leiding KND 

bespreken 

Wisselend   

Nader te 

bepalen 

Periodiek overleg 

van de 

beamerwerkgroep 

Naar behoefte   

 
N.B. Bovenstaande activiteiten zijn (doorgaans) de jaarlijks terugkerende onderwerpen en  

         kunnen bij het indienen aan de kerkenraad (sept), worden aangevuld/aangepast. 
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Bijlage Z -- Besluitenlijst 

 

1. Uitgangspunt 
Zie punt 1 t/m 14 van het beleidsplan 

 

2. Uitwerking 
    - elk door de kerkenraad genomen besluit wordt vastgelegd in de notulen van de betreffende  

       kerkenraadsvergadering; 

    - elk besluit wordt tevens vastgelegd in de besluitenlijst met een doorlopende nummering:  

       jaar-volgnummer 

    - indien een besluit aanpassing van het beleidsplan vereist, wordt deze wijziging aange- 

      bracht en aangetekend in punt 1.4 Wijzigingen. 

  

 

Nr Jaar Onderwerp Vergadering d.d. 
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Bijvoegsel 1: Taakomschrijving kerkenraad 
 

1. Algemeen    
De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen. 

Voor het doelgericht kunnen functioneren is binnen de kerkenraad de onderstaande  

indeling gemaakt:  - het moderamen 

   - de kerkenraad 

   - het college van diakenen  

   - het college van kerkrentmeesters  

Algemeen geldt dat het beleidsstuk en de werkplannen het uitgangspunt zijn in doen  

en laten. 

 

2. Moderamen 
2.1. Het moderamen bestaat uit: 

- de predikant 

- de voorzitter van de kerkenraad (ouderling) 

- de scriba (ouderling)  

- de voorzitter van het college van diakenen, tevens 2
e
 voorzitter 

            - de secretaris van het college van diakenen, tevens 2
e
 scriba 

  - de voorzitter van het college van kerkrentmeesters 

 

2.2. Taken 

- het moderamen vergadert maandelijks ter voorbereiding van de eerstvolgende 

kerkenraadsvergadering; 

- de agenda bevat o.a. de punten 3 t/m 14 uit het beleidsplan, inclusief het regelmatig  

  toetsen van het beleid en het bespreken van de werkplannen; 

- mede aan de hand van de ingekomen stukken en/of actuele ontwikkelingen wordt de 

agenda doorgesproken en definitief vastgesteld; zo mogelijk wordt een pré-advies 

opgesteld;  

- het moderamen is gemachtigd om - zonder voorafgaande goedkeuring door de ker-

kenraad - in bijzonder spoedeisende zaken de nodige beslissingen te nemen. Hiervan 

zal op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering verantwoording worden afgelegd; 

- het moderamen heeft eindverantwoording over de inhoud van het kerkblad. 

 

3. Kerkenraad 
3.1. De kerkenraad bestaat uit: 

- de predikant 

- alle ouderlingen 

- alle diakenen 

3.2. Taken 

- de kerkenraad vergadert zeven keer per jaar of vaker als daartoe aanleiding bestaat; 

- de agenda is door het moderamen vastgesteld en kan bij aanvang van de vergadering 

worden aangevuld door de leden; 

- toetsing van het beleid; 

- bezinning; 

  - ‘instandhouding’ van de organisatie;  

- het behandelen/goedkeuren van de begrotingen en jaarrekeningen. 
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4.  College van Diakenen (CvD)   
 - het CvD vergadert maandelijks; 

 - de agenda bestaat in hoofdzaak uit de diaconale onderwerpen uit het beleids- en 

    werkplan; 

 - beheers en vermogensrechtelijke onderwerpen uit het beleids- en werkplan; en plaatselijke  

       regeling hfst. 14; 

 - het behandelen van de ingekomen stukken waaronder steunaanvragen; 

- bezinning; tijdens de vergadering dient er gelegenheid te zijn voor bezinning, in het                  

  bijzonder t.a.v. de prioriteitspunten uit het beleidsplan; 

 - coördinatie van de activiteiten uit het werkplan.  

 

5.  College van Kerkrentmeesters (CvK)  
 - het CvK vergadert maandelijks; 

 - de agenda bestaat in hoofdzaak uit beheers en vermogensrechtelijke onderwerpen uit het             

   beleids- en werkplan en plaatselijke regeling hfst. 14; 

     - het behandelen van de ingekomen stukken; 

- bezinning; tijdens de vergadering dient er gelegenheid te zijn voor bezinning, in het                 

       bijzonder t.a.v. de prioriteitspunten uit het beleidsplan; 

 - coördinatie van de activiteiten uit het werkplan.   

                                                                                                                                       

6.  Bezinning  
Het verdient aanbeveling de prioriteitspunten uit het beleidsplan te verwerken in de betref-

fende bezinningsonderwerpen. 

 

7.  Besluitvorming en besluiten 
7.1. In de kerkorde is aangegeven in welke zaken de gemeente moet worden gehoord en in 

welke zaken de gemeente mede besluit. 

7.2. Besluiten worden genomen conform Ordinantie 4 artikel 5. 

7.3. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd in bijlage Z (Besluitenlijst) van het 

beleidsplan. 
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Bijvoegsel 2: Taakomschrijving predikant 
 

1. Algemeen 
    De veelomvattende taak van de predikant overschrijdt vaak de werkweekuren die zijn   

    gegeven door deskundigen op het terrein van werkbegeleiding van predikanten. Het is van      

    belang dat predikant en kerkenraad zich regelmatig bezinnen omtrent prioriteiten en    

    accenten die het werk van de predikant voor de gemeente zichtbaar en duidelijk maakt. 

 

2. Taken predikant 
2.1. Eredienst 

- voorbereiden van kerkdiensten; 

- voorgaan in kerkdiensten; 

             - samenwerken met vrijwilligers in de voorbereiding van (bijzondere) kerkdiensten.  

 

2.2. Pastoraat 

- huis- en zieken(huis)bezoek; 

- bejaardenbezoek; 

             - bijzonder (crisis)pastoraat; 

             - 3x per jaar voorbereiden en leiden van het Pastoraal Beraad voor wijkouderlingen, 

  pastoraal wijkbezoekers en incidenteel contactpersonen.  

             - instructie en begeleiding van vrijwilligers in het pastoraat. 

 

2.3. Jeugd en Jongeren 

      De predikant maakt deel uit van het Jeugd- Jongerenberaad. Hij kan hier in  

      bijgestaan worden door of dit deel overdragen aan een ‘catechesewerker.’ 

 

2.4. Vorming en toerusting 

            - catechese; 

            - gespreksgroepenwerk; 

            - samenwerken met vrijwilligers in het vormings- en toerustingswerk. 

 

2.5. Bezinning 

            - spiritualiteit; 

            - studie. 

 

2.6. Organisatie en bestuur 

            - binnen de gemeente; 

            - buiten de gemeente. 

 

2.7. Diversen 

            - diaconie; 

            - kerk en samenleving 

            - oecumene; 

            - collegiale contacten; 

            - publiciteit. 
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Bijvoegsel 3: Taakomschrijving ouderlingen 
 

1. Algemeen  
Ouderlingen hebben een veelomvattende taak welke de volgende punten omvat: 

- medeverantwoordelijkheid voor de gemeente als geheel (bestuur en beleid); 

- medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten; 

- het ambtelijk vertegenwoordigd zijn in de ere- en bijzondere diensten (daaronder valt ook 

het ‘ouderling van dienst’ zijn); 

- het pastoraat;  

- het opzicht over de gemeente en over mede- ambtsdragers; 

- een missionaire taak: de gemeente is er niet voor zichzelf maar voor de wereld; 

- afvaardiging naar meerdere vergaderingen zoals classis of synode. 

Binnen de groep van ouderlingen is er naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid een 

taakverdeling om bovenstaande taken uit te voeren.  

 

2. Taakverdeling 
2.1. Ouderlingen met bijzondere taak (taak-ouderling) 

            - voorzitter kerkenraad 

            - scriba 

            - ouderlingen kerkrentmeester 

2.2. Wijkouderlingen 

Eén ouderling per wijk (5x) welke naast de pastorale taak in de regel óók de  

coördinerende taak heeft binnen het wijkteam.   

2.3. Jeugdouderlingen 

            - hebben hun specifieke taak binnen het Jeugd en Jongerenwerk (bijlage D); 

            - tenminste één jeugdouderling neemt deel aan de kerkenraadsvergaderingen.  

2.4. Ambtelijke vertegenwoordiging in ere- en bijzondere diensten. 

            Alle ouderlingen komen in aanmerking voor ambtsdrager in ere- en bijzondere   

            diensten; hieronder valt ook de functie van ‘ouderling van dienst’.  

 

3. Taken 
3.1. Voorzitter kerkenraad 

            - leidt de vergaderingen van moderamen, kerkenraad en vergaderingen welke worden   

              gehouden op initiatief van de kerkenraad; 

            - onderhoudt contacten met de verschillende commissies en werkgroepen; 

            - is bij afwezigheid van de predikant het aanspreekpunt betreffende ‘bijzonder  

              pastoraat,’ eredienst en het verzorgen van de bijdrage aan het kerkblad rubriek  

             ‘pastoraa;t’ 

            - toetsing van het beleid mede in samenhang met de vigerende kerkorde. 

 

3.2. Scriba 

            - is contactpersoon/adres van de kerk; 

            - rubricering van inkomende en uitgaande post; 

            - distributie van ingekomen stukken; 

            - opstellen afkondigingen voor de zondagse erediensten; na informatie van predikant  

              en/of voorzitter kerkenraad en uit roosters (collecten, dienstrooster ouderlingen,  

              kindernevendienst, preekrooster) en kerkelijk bureau;  

            - opstellen dienstrooster ouderlingen/ouderling van dienst; 
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- opstellen agenda vergaderingen moderamen, kerkenraadsvergaderingen en overige 

door de kerkenraad geïnitieerde vergaderingen;  

- notuleren van moderamenvergaderingen, kerkenraadsvergaderingen en overig door 

de kerkenraad geïnitieerde vergaderingen; 

- publiceert een verkorte weergave van de gehouden kerkenraadsvergadering in de 

editie van de Kruiskerk;  

- verspreiding van opgemaakte notulen; 

- bijhouden besluitenlijst (zie bijlage Z); 

- uitvoeren van alle correspondentie/acties namens de kerkenraad; 

- bijhouden van: presentielijst vergaderingen, jubilea gemeenteleden en aan welke 

gemeenteleden de bloemen uit de kerk worden gegeven; 

- presentie (schema ambtsdragers bij de viering H.A. --> zie instructie ‘viering Heilig 

Avondmaal’); 

- actualiseren van het lectuurbord in de kerkenraadskamer; 

- ‘up to date’ houden van het beleidsplan en distributie wijzigingsbladen t.b.v. 

uitgegeven- en reserve exemplaren van het beleidsplan; 

             - toetsing beleid; 

 

 3.3. Wijkouderling 

- neemt deel aan de kerkenraadsvergaderingen; 

- neemt deel aan de bijeenkomsten pastoraal beraad en wijkteambijeenkomsten; 

 - ambtelijke vertegenwoordiging bij huwelijksbevestiging of een rouwdienst  

   voor zover het leden betreft uit zijn/haar wijk;  

- pastoraal bezoekwerk (zie bijlage A en bijvoegsel 5);  

  De wijkouderling is in de regel coördinerend ambtsdrager: 

- leidt wijkteambijeenkomsten; 

- coördineert de werkzaamheden van het wijkteam (zie bijvoegsel 5, 6 en 7). 

 

  3.4. Ouderling kerkrentmeester 

   - neemt deel aan kerkenraadsvergaderingen; 

   - neemt deel aan vergaderingen CvK. 

 

 3.5. Dienstdoen op zondag 

Door de scriba worden bij toerbeurt twee ouderlingen aangewezen om de kerkenraad 

ambtelijk te vertegenwoordigen bij de zondagse erediensten. De eerst- genoemde 

ouderling op de lijst treedt op als ‘ouderling van dienst.’ De tweede ouderling verzorgt 

de, door de scriba opgestelde, mededelingen om 09.00 uur voor luisteraars van de 

kerkradio, voor aanvang van de dienst en de mededelingen voorafgaande aan de 

voorbeden.  
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     De tweede ouderling verzorgt ook het afkondigen van het overlijden van een  

     gemeentelid. Dit gebeurt aan het einde van de mededelingen voor aanvang van de  

     dienst. De gemeente wordt verzocht dit bericht, voor zover mogelijk, staande aan te  

     horen. Na een ogenblik van stilte en/of het zingen van een lied volgt dan het  

     aanvangslied. In het Gedenkboek staat een lied afgedrukt dat evt. bij de afkondiging  

     van een overlijden gezongen kan worden. 

 

  Tot kort voor aanvang van de dienst staat de tweede ouderling in de hal van de kerk 

  ter begroeting van de gemeenteleden en gasten. Heet hen welkom en helpt hen in  

  geval van vragen en anderszins.  

 

  De tweede ouderling verzorgt tevens het versturen van de kaart met passende tekst 

  naar gemeenteleden in het ziekenhuis. 

 

  De tweede ouderling kan ingezet worden als collectant op die momenten dat er een   

  activiteit in de ontmoetingshal plaats heeft direct aansluitend aan de eredienst. De   

  opstelplek van de tweede ouderling gebeurt in overleg met de dienstdoende   

  diakenen. 

 

   3.6. Taken ouderling van dienst: 

    - het ontvangen van de (gast)predikant; 

 - doorspreken(indien nodig) met de gastpredikant van de specifieke gang van zaken    

                  in onze kerk tijdens de eredienst o.a.: liturgietafel, preekstoel, afkondigingen,       

                  kindernevendienst, mededelingen voor de voorbeden en gezongen amen na de       

                zegen;  

    - verzorgen van het consistoriegebed (voor aanvang van de dienst); 

    - op tijd beginnen van de dienst; 

    - het opleiden van de predikant met een handdruk; 

    - tijdens de dienst opvangen van eventuele problemen; 

    - het geven van een handdruk aan de predikant na afloop van de dienst; 

    - na afloop van de dienst samen met de predikant in de hal van de kerk 

staan ter begroeting van gemeenteleden; nb. een gastpredikant wordt vrijgelaten al 

of niet direct naar de predikantskamer te gaan; 

 

indien van toepassing: 

- ontvangen van doopouders en dopeling(en); 

- ontvangen van mensen die belijdenis doen; 

- ontvangen van hen die in het ambt bevestigd zullen worden; 

  - ontvangen van hen die bij de dienst betrokken zijn; 

   - het wegbrengen of laten brengen van de bloemen uit de kerkdienst naar een     

       gemeentelid. Op het kaartje aan het bloemstuk een passende tekst zetten. 
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Bijvoegsel 4: Taakomschrijving diakenen 
 

1. Algemeen 
Diakenen hebben een veelomvattende taak, welke de volgende punten omvat: 

- het concretiseren van barmhartigheid en gerechtigheid: het verlenen van materiële en 

immateriële ondersteuning aan mensen of groepen binnen en buiten de gemeente, veraf of 

dichtbij en deelname aan maatschappelijke instellingen; 

- een bestuurlijke taak in de kerkenraad; 

- een financiële taak: beheer van de middelen; 

- een toerustende taak tot diaconale gemeente; 

- de diaconale taak bij de erediensten, met name bij de viering van de maaltijd van de Heer 

en de voorbeden; 

- het contact onderhouden met commissies/groepen en afvaardiging naar meerdere vergade-

ringen. 

Binnen de groep van diakenen is er naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid een 

taakverdeling om bovenstaande taken uit te voeren. 

 

2. Taakverdeling. 
2.1. Bestuur: - voorzitter 

          - secretaris 

        - penningmeester 

2.2. Wijkdiakenen: één diaken per wijk (5 wijken) 

2.3. Jeugddiaken 

2.4. Werelddiaken 

2.5. Ambtelijke vertegenwoordiging in ere- en bijzondere diensten. 

       Alle diakenen komen in aanmerking voor ambtsdrager in ere- en bijzondere diensten. 

 

3. Taken diaconie 
3.1. Voorzitter  

- neemt deel aan CvD- en kerkenraadsvergaderingen; 

- geeft leiding aan het college van diakenen; 

- is verantwoordelijk voor het beleid aangegeven in het werkplan CvD (zie bijlage B); 

- draagt er zorg voor dat alle aspecten uit het werkplan voldoende aandacht krijgen; 

- maakt een goede taakverdeling van alle activiteiten die niet onder het  

wijkdiaconaat vallen; 

- vertegenwoordigt het CvD tijdens moderamenvergaderingen; 

- draagt samen met de secretaris zorg voor een goede postbehandeling; 

- bewaakt samen met de penningmeester de financiën; 

- leidt de CvD-vergaderingen; 

- is, in voorkomende gevallen, vervangend voorzitter van de kerkenraad. 

 

 3.2. Secretaris 

- neemt deel aan CvD- en kerkenraadsvergaderingen; 

- draagt zorg voor de postbehandeling; 

- maakt de agenda en het verslag van de CvD-vergaderingen; 

- stelt het dienstrooster diakenen op voor zondagse erediensten; 

- draagt zorg voor het delegeren aan een gemeentelid voor het maken van het rooster     

  voor de kerkautodienst; 
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- maakt deel uit van het moderamen; 

- is tevens tweede scriba, wat inhoudt dat zij/hij de scriba vervangt bij diens afwe-

zigheid; 

- verricht diaconale werkzaamheden van algemene aard. 

 

3.3.  Penningmeester  

- neemt deel aan CvD- en kerkenraadsvergaderingen; 

- behandelt alle financiële aangelegenheden binnen de diaconie; 

- maakt de conceptbegroting en de jaarrekening; 

- maakt in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters het concept col-

lecterooster; 

- verricht diaconale werkzaamheden van algemene aard. 

 

 3.4. Wijkdiaken  

- neemt deel aan CvD- kerkenraadsvergaderingen; 

- verricht zijn/haar taak in de wijk in nauwe samenwerking met de leden van het 

wijkteam. Goede communicatie met de wijkteamleden en de predikant is voor het 

goed functioneren voorwaarde (zie bijvoegsel 5, 6 en 7); 

- neemt deel aan wijkteambijeenkomsten; 

- bezoekt gemeenteleden waarop het wijkteam, de predikant, de diaconie en/of de 

kerkenraad hem/haar attent maken, of waar hij/zij dit zelf nodig acht; deze bezoeken 

zullen in de meeste gevallen een gericht karakter hebben; 

- ambtelijke vertegenwoordiging bij trouw- rouwdiensten voor zover het leden betreft 

uit zijn/haar wijk; 

- verricht diaconale taken van algemene aard. 

 

      Indien coördinerend ambtsdrager: 

 - leidt wijkteambijeenkomsten; 

 - coördineert de werkzaamheden van het wijkteam (zie bijvoegsel 5, 6 en 7) 

 

 3.5. Jeugddiaken 

- neemt deel aan de CvD- en kerkenraadsvergaderingen (= jeugddiaken); 

- maakt deel uit van het Jeugd- en Jongerenberaad; 

- vertegenwoordigt enerzijds de jeugd bij de diaconie en anderzijds de diaconie bij de 

jeugd; 

- informeert de diaconie m.b.t. jeugdzaken; 

- doet voorstellen om de jeugd te betrekken bij het diaconale werk; 

- verricht diaconale taken van algemene aard. 
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3.6.  Werelddiaken  

- neemt deel aan CvD- en kerkenraadsvergaderingen; 

- ontleent zijn/haar taken aan de werkplannen van zowel de diaconie als de commissie 

ZWO. (zie bijlagen B en C); 

- is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een stuk beleid en doet voorstellen aan 

zowel de diaconie als de cie ZWO; 

- draagt zorg voor een goede communicatie en coördinatie tussen de diaconie en de cie 

ZWO; 

- houdt de gemeente op de hoogte van de activiteiten van het werelddiaconaat. Dit kan 

middels het kerkblad alsook tijdens kerkdiensten en voorlichtingsavonden;  

- verricht diaconale taken van algemene aard. 

 

3.7  Dienstdoen op zondag 

       De dienstdoende diakenen zorgen voor de inzameling van de gaven en de afwikkeling       

           van de collectes.   
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Bijvoegsel 5: Taakomschrijving ouderling/pastoraal wijkbezoeker 
 

1. Algemeen 
1.1. De ouderling/pastoraal-wijkbezoeker probeert naar vermogen 'pastor' te zijn in het  

       eigen wijk deel. Gezamenlijk wordt bepaald  hoe de werkverdeling binnen de wijk  

       wordt verdeeld en ingevuld. 

1.2. Zie bijlage A (werkplan pastoraat), bijvoegsel 3 (taakomschrijving ouderlingen) en        

       bijvoegsel 7 (taakomschrijving wijkteam). 

1.3. De predikant is er altijd als informatiebron, eerste hulp en als vertrouwenspersoon. 

 

2. Taken 
2.1. Kennismakingsbezoek: 

- aan het begin van ambtsperiode en/of functieperiode; 

- aan nieuw ingekomenen, binnen 5 weken na informatie van het kerkelijk 

               bureau door de ouderling 

 

            De ouderling ontvangt bericht via kerkelijk bureau met het verzoek ingekomene(n) te  

            (laten) bezoeken. Het is in dat geval nog niet zeker of de nieuw ingekomene(n) zich  

            ook daadwerkelijk bij onze kerk wil(len) aansluiten. 

 

             Eerst na definitieve aanmelding bij kerkelijk bureau – er is dan een eerste  

             kennismakingsgesprek geweest met de ouderling – laten bezoeken door de  

             contactpersoon. Dit bezoek ter welkom met de bescheiden als vastgelegd in de  

             taakomschrijving van de contactpersoon. De contactpersoon wordt in deze  

             geïnformeerd door de ouderling met het verzoek een bezoek te brengen. 

 

2.2. Huisbezoek: 

- zie bijlage A (werkplan pastoraat); 

- minimaal eenmaal per jaar huisbezoek aan de adressen welke niet aan een groot huis  

  bezoek deelnemen;  

- overleg met de predikant over gemeenteleden waar geen contact mee is te krijgen of  

  waar dit naar eigen oordeel én in overleg met betrokkene(n) noodzakelijk wordt  

  geacht.  

 

 2.3. Groothuisbezoek: 

- zie bijlage A (werkplan pastoraat); 

- regelen en organiseren van groothuisbezoek voor gemeenteleden die zich  

  daarvoor hebben opgegeven; 

- rapportage van gehouden groothuisbezoeken (mondeling aan predikant en/of  

  kerkenraad).  

 

2.4. Ziekenbezoek: 

- zieken thuis bezoeken en bij langdurig of ernstig zieken de predikant inlichten.  

  Bij ziekenhuisopname bezoekt de predikant en eventueel de ouderling;  

- bij ziekenhuisopname regelmatig contact met het thuisfront. 
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2.5. Condoléance en begrafenis:  

- een bezoek na het overlijden;  

- na de begrafenis contact houden met de nabestaanden; 

- attent zijn op overlijden van familie binnen én buiten onze gemeente (voor zover  

   bekend). 

 

2.6. Ouderen-bezoek:  

- regelmatig bezoek aan ouderen ( vaak ook overdag mogelijk);  

- pastoraal bezoek rond verjaardagen (70+). 

 

2.7. Huwelijk: 

- voor de trouwdag kennismaken met het bruidspaar. Op de dag zelf: aanwezig bij de   

  dienst; ouderling als dienstdoend bij de trouwdienst; na afloop, (zo mogelijk) naar de    

  receptie; 

- aan pas gehuwden die uit een andere wijk komen, wordt een kennismakingsbezoek 

              gebracht; 

- aandacht bij 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubilea.            

                         

2.8. Overige bezoeken: 

        Tussendoor-bezoekjes op eigen initiatief of op verzoek van de predikant in die  

   gevallen waar dat nodig wordt geacht. 

 

 2.9. Rapportage: 

Belangrijke informatie wordt doorgegeven aan betrokken leden van het wijkteam en          

predikant. 

 

3. Diversen 
- deelnemen aan bijeenkomsten pastoraal beraad; 

- deelnemen aan wijkteambijeenkomsten; 

- steun aan de Actie Kerkbalans. 
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Bijvoegsel 6: Taakomschrijving contactpersoon 
 

1. Algemeen 
De contactpersoon probeert naar vermogen, de haar/zijn toegewezen adressen aandacht te 

geven aan een aantal (pastorale/ diaconale) zaken welke voor mensen belangrijk zijn en in 

de opdracht ‘omzien naar elkaar’ niet mogen worden vergeten.  

  

2. Taken 
2.1. Nieuw ingekomenen 

            - welkomstgroet namens de kerk door het aanbieden van een bloemetje of plant ter 

 waarde van  € 6,-- 

   

2.2. Verjaardag 

2.2.1. Gemeenteleden 18 jaar en ouder 

                        - felicitatie namens de kerk; tevens wordt de felicitatiekaart en het envelopje 

                          voor het verjaardag fonds overhandigd (afspraak maken voor het ophalen);                           

             2.2.2. Gemeenteleden die 70 jaar worden en vanaf 75 jaar elk jaar, krijgen tevens een 

                        presentje ter waarde van € 6,-- 

 

2.3. Bij 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum  

            - felicitatie namens de kerk en aanbieden cadeau of plant (€ 10,00). Vooraf contact                        

    opnemen met coördinator i.v.m. uitnodiging en aanwezigheid van (deel)wijkteam op                 

    receptie. 

 

2.4. Langdurig ziek, thuiskomst uit ziekenhuis 

            - aandacht en bezorgen presentje ( € 6,--) namens de kerk. 

 

2.5. Geboorte 

            - felicitatie namens de kerk en presentje van € 6,-- 

 

2.6. ‘Ogen en oren’ 

- informatie naar ouderling/ pwbz/ diaken van het wijkteam of indien noodzakelijk  

  rechtstreeks aan de predikant ingeval van ziekte, ongeval en ander van belang zijnde  

  zaken. 

 

3. Diversen 
3.1. Financiën 

     - restitutie van gemaakte kosten wordt gedaan door de wijkdiaken; 

            - indien naar eigen oordeel andere dan genoemde (norm) bedragen moeten 

     worden besteed, dan vooroverleg met de wijkdiaken. 

 

3.2. Overige taken binnen het wijkteam  

- deelname aan wijkteambijeenkomsten; 

- ophalen deelnemerslijsten Vorming en Toerusting en formulieren huisbezoek; 

- steun bij bezorgen kerstattenties; 

- steun aan actie Kerkbalans. 

 

4. Rapportage 
    Belangrijke informatie wordt doorgegeven aan ouderling/ pwbz of diaken.  

    Principe: Beter te veel dan te weinig.                                                                                                                  

                          T 6-1 



Beleidsplan Kruiskerk 2013-2018 

 

Bijvoegsel 7: Taakomschrijving wijkteam (schematisch) 
 

                                                     CONTACTPERSOON 
ACTIE BIJ                                      INFO VAN/DOOR                                 ACTIVITEIT                              

 
Nieuw ingekomen 

 
Coördinator 

 
Welkomstgroet namens de kerk en het aanbieden van een 

bloemetje (wanneer iemand lid wordt) 
 
Verjaardag 18 jaar en ouder 

 
Lijst 

 
Felicitatie namens de kerk en overhandigen van de 

felicitatiekaart en het envelopje van het verjaardag fonds 
 
Verjaardag  70 jaar en vanaf       

75 jaar  ieder jaar 

 
Lijst 

 
Idem, maar tevens een presentje 

  
 
25, 40, 50 en 60 jarig 

huwelijk 

 
Lijst 

 
Felicitatie namens de kerk en aanbieden cadeau of plant.  

Vooraf contact opnemen met coördinator i.v.m. uitnodiging 

en aanwezigheid van (deel) wijkteam op receptie 
 
Langdurig ziek, thuiskomst 

uit ziekenhuis 

 
Coördinator 

 
 Aandacht en bezorgen presentje namens de kerk.  

 
Geboorte 

 
Coördinator 

 
Felicitatie namens de kerk en presentje  

 
Ziekte, ongeval en ander van 

belang zijnde zaken 

 
‘ogen en oren’ 

 
Info naar coördinator; wanneer noodzakelijk rechtstreeks naar 

predikant 
 
Actie Kerkbalans (januari) 

 
Coördinator 

 
Steun bij bezorging  en ophalen  antwoordenveloppen 

 
Diaconale projecten 

 
Diaken 

 
Steun bij bezorgen kerstattenties 

 
Vorming en Toerusting (sept) 

(Gr.) huisbezoek (sept) 

 
Coördinator 

 
Binnen (deel)wijk ophalen  deelnameformulieren 

Rapportage Wijkteam Pastorale zaken aan Pwbz/ ouderling 

Diaconale zaken aan wijkdiaken 

                                                     
 

Pwbz/ ouderling 
 
(Gr.) huisbezoek 

 
Vlgs. opgave 

 
Pwbz/ ouderling maakt verdeling en afspraken 

 
Ziekenbezoek (thuis) 

 
Coördinator 

Contactpersoon 

 
Bij ziekenhuisopname regelmatig contact met thuisfront. 

 
Nieuw ingekomen 

 
Kerkelijk 

bureau of 

kerkblad 

 
Kennismakingsbezoek. Bezoek moet plaatsvinden binnen 5 

weken na inschrijving 

 
Ouderenbezoek (70+) 

 
Lijst 

 
Regelmatig, vooral rond verjaardagen  

 
Overlijden 

 
Scriba/ 

predikant 

 
Condoléance; attent zijn op overlijden van familie buiten onze 

gemeente 
 
Huwelijk 

 
Scriba/ 

predikant 

 
Voor trouwdag kennismaken met bruidspaar. Op trouwdag 

zelf aanwezig zijn bij de dienst. Naar receptie met (deel) 

wijkteam.  
 
Actie Kerkbalans (januari) 

 
Coördinator 

 
Steun aan CvK bij bezorging en ophalen 

Rapportage Wijkteam Pastorale zaken indien nodig aan predikant; diaconale zaken 

aan wijkdiaken 
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Diaken 

ACTIE BIJ                                      INFO VAN/DOOR                  ACTIVITEIT                                             
 
Diaconale project (en) 

 
Diaconie 

 
Uitvoering evt.  met steun van het wijkteam 

 
Praktische en financiële steun 

 
Diaconie/ wijk-

team 

 
Regelt en stuurt aan, informeert 

Vz. van de diaconie 
 
Huwelijk 

 
Coördinator 

 
Dienstdoend diaken in trouwdienst. Na afloop zo mogelijk 

met (deel) wijkteam naar receptie 
 
Overlijden 

 
Coördinator 

 
Dienstdoend diaken in rouwdienst. Na afloop zo mogelijk 

mee naar begraafplaats 
 
Kerstactie 

 
Lijst 

 
Bezorgen van kerstattentie bij 70+ leden en  alleenstaanden 

(naar eigen inzicht).  
 
Actie Kerkbalans (januari) 

 
Coördinator 

 
Steun bij bezorging en ophalen antwoordenveloppen 

 
Financiën 

 
Wijkteam 

 
Restitueert  (diaconale) kosten gemaakt door het wijkteam. 

Verzamelt enveloppen verjaardagsfonds bij contactpersonen.  

 
Rapportage 

 
Wijkteam 

 
Doet verslag ‘wijkdiaconaat’ in vergadering Diaconie 

 
Wijkteam bijeenkomsten 

 
 

 
Is aanwezig bij bijeenkomsten , maakt kort verslag (in 

samenwerking met de ouderling) Frequentie: 2 á 3x per 

seizoen 

 
                                        

Coördinerend ambtsdrager 
 
Coördinatie 

 
- Wijkteam 

- Kerkelijk  

   bureau 

- Kerkenraad 

- Predikant 

- Commissies 

- Werkgroep 

   (en)  

 
 

) 

)   Informeert lid-/ leden wijkteam 

)   Verdeelt en controleert de taken binnen het wijkteam 

) 

) 

 
Huwelijk 

 
Scriba/ 

predikant 

 
Dienstdoend ouderling in trouwdienst. Na inzegening namens 

de kerkenraad aanbieden van de trouwbijbel. Na afloop zo 

mogelijk met (deel)wijkteam naar receptie 
 
Overlijden 

 
Scriba/ 

predikant 

 
Dienstdoend ouderling in rouwdienst. Na afloop zo mogelijk 

mee naar begraafplaats. 
 
Wijkteam bijeenkomsten 

 
 

 
Organiseert, leidt de bijeenkomsten en maakt kort verslag 

voor het wijkteam (in samenwerking met de wijkdiaken) 

Frequentie: 2 á 3x per seizoen 

Rapportage Wijkteam Informeert de predikant regelmatig de voort- 

gang van het bezoekwerk. 

Doet mondeling verslag ‘wijkpastoraat’ op 

kerkenraadsvergaderingen 
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Bijvoegsel 8: Taakomschrijvingen overige commissies/ werkgroepen 
 

1. Kerkblad/media 
      1.1.  Mededelingblad 

           Het mededelingenblad van de Kruiskerk is een intern nieuwsbulletin waarin                                

   mededelingen worden opgenomen aangaande het kerkelijk leven, zoals:                                      

   kerkdiensten, pastoraat, jeugdactiviteiten, bijdragen van de diverse commissies en                      

   groepen, verjaardagen ouderen en mutaties. 

 Correctie van de tekst en inhoud vindt plaats door de scriba en een door de   

 kerkenraad aangewezen gemeentelid.   

 

           1.2. Internet 

            De Kruiskerk beschikt over een eigen internetsite www.kruiskerkwezep.nl 

De site geeft informatie van de kruiskerkgemeente en van de verschillende               

activiteiten. De site wordt bijgehouden door een aantal gemeenteleden onder 

eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad en de scriba. 

           

   1.3.  Locale omroep 

`        - op elke zon- en kerkelijke feestdagen wordt  door de Locale Omroep van de         

 gemeente Oldebroek (LOCO) zendtijd ter beschikking gesteld aan de kerken 

                     binnen de gemeente Oldebroek; 

        - de Kruiskerk participeert in het (jaarlijks) opgesteld schema waarin (bijna) alle                            

           kerken uit de gemeente Oldebroek, ieder plm 6x, een uitzending verzorgt; 

     - de uitzendtijden zijn: 09.00 uur tot 12.00 uur en 19.00 uur tot 20.00 uur; 

     - een rechtstreekse uitzending van de kerkdienst (morgendienst) vanuit de eigen                            

           kerk is een vast onderdeel van de programmering, de verdere invulling en                                   

           presentatie wordt aan de respectievelijke kerk overgelaten; 

       - invulling en presentatie van de uitzendingen wordt verzorgt door                              

        gemeenteleden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

     1.4. Publicatie in plaatselijke bladen 

      Vermelding van kerkdiensten, bijzondere diensten en overige activiteiten  

      wordt gecoördineerd door de scriba. 

 

   2. Cantorij 
   - de cantorij bestaat sinds 1996. Zij is begonnen als cantorij van Pauluskerk en  

    Kruiskerk;           

   - vanaf medio 2005 is de cantorij zelfstandig als Kruiskerkcantorij doorgegaan; 

            - de cantorij valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad; 

            - voor details wordt verwezen naar het jaarboekje. 
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Bijvoegsel 9: Taakomschrijvingen Jeugd en Jongerenwerk 
 

1. Taakomschrijving formele functies jeugdwerk. 
    Er zijn een tweetal formele functies te benoemen binnen het jeugdwerk: de jeugd- 

    ouderling(en) en jeugddiaken. Hun taken zijn: 

 

   1.1 Jeugdouderlingen: 

         Algemeen  

         De jeugdouderling is de schakel tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. Hierdoor  

         blijven jongeren en ouderen in de kerk met elkaar in contact. De jeugdouderling (maar  

         ook de jeugddiaken) draait eraan bij dat jongeren betrokken blijven bij het kerkenwerk. 

         Hij/zij vormt een soort ’spin’ in het web van het kerkelijk jeugdwerk. 

         

         De definitie van jeugd- en jongerenpastoraat vanuit de Generale Synode luidt:  

         Jeugd en Jongerenpastoraat is het samen met jeugd en jong volwassenen zoeken naar   

         eigen wegen en mogelijkheden om in hun situatie het Evangelie te verstaan en te leven  

         vanuit het Evangelie. 

         

         Binnen de Kruiskerkgemeente zijn er twee jeugdouderlingen. Bij de één ligt het  

         zwaartepunt op het coördineren van jeugddiensten bij de ander op beleid en contact met  

         de overige activiteiten. 

 
         Jeugdouderling 1:  

         - eerste aanspreekpunt voor de jongerenwerker; 

         - coördinator van de Jeugddienstcommissie; 

         - ouderling van dienst van de jeugddiensten in de Kruiskerk; 

         - afgevaardigde ouderling bij de jeugddiensten in de Pauluskerk; 

         - voorzitter jeugdraad; 

         - bijwonen en vertegenwoordigen van het jeugdwerk in de kerkenraad; 

         - omzien naar jongeren (contacten, bezoeken, etc); 

         - omzien naar leden van de diverse jeugd- en jongeren commissies; 

         - denkt mee en helpt mee in het opzetten van projecten. 

         Jeugdouderling 2:  

         - Voorbereiden en uitvoeren van de Kinderdienst; 

         - Aanspreekpunt voor alle jeugdactiviteiten binnen de kerk; 

         - Opzetten en ontplooien van nieuwe activiteiten voor de jongeren; 

         - Contact met de jeugd en jongeren hebben en onderhouden; 

         - Bezoek aan de jongeren brengen indien daar aanleiding voor is; 

         - Vergaderingen bijwonen; 

         - Zorg dragen dat de verschillende activiteiten voor de jeugd goed draaien. 

         Doel: 

         - Contact met de jongeren versterken en verbreden; 

         - Opzetten van de kinderdienst rondom Kerst; 

         - Bezoeken van de jongeren. 
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        Verantwoordelijkheid: 

         - Voorstellen voorleggen aan de kerkenraad; 

         - Zorg dragen voor een goed verloop van de activiteiten en diensten; 

         - Goede communicatie. 

 

  1.2 Jeugddiaken:  

        Iemand die samen met predikant en jeugdouderling onze jeugd probeert te bereiken, er  

        van uitgaande dat jongeren volwaardige leden van de gemeente zijn. 

 

        Jeugddiaconaat heeft twee doelen: 

        - jonge gemeenteleden toerusten in hun verantwoordelijkheid voor anderen en 

        - zelf (diaconale) zorg dragen voor leeftijdsgenoten. 

 

        De eerste stap is openstaan voor wat jonge mensen beweegt, met ze praten en naar ze 

        luisteren. Dan krijg je een goed beeld: kunnen ze anderen helpen, of hebben ze misschien 

        onze hulp nodig? Oftewel: diaconaat voor jongeren en stimuleren dat diaconaat door   

        jongeren waar mogelijk zelf gedaan wordt. 

       - Het jeugddiaconaat stemt de werkzaamheden af met de pastorale taken voor jeugd en  

          Jongeren; 

       - Bewustmaking van diaconaal denken en doen onder de jeugd/jongeren. Toegespitst op  

         de praktische taken ‘voor, met, door jongeren;’ 

       - De jeugddiaken gaat creatief om met het ontwikkelen van mogelijkheden om jongeren  

         diaconaal actief te laten zijn; 

       - Jongeren direct betrekken bij de opzet en uitvoering van activiteiten; 

       - Met jongeren grenzen doorbreken tussen kerk en maatschappij; 

       - Het jeugddiaconaat gestalte geven via kleinschalige projecten op plaatselijk, regionaal  

          en wereldwijd niveau; 

       - Een jeugddiaken is in de eerste plaats een organisator. 

 

  1.3 Jeugdraad 

        De jeugdraad betreft het centrale orgaan voor coördinatie van alle jeugd- en jongeren-  

        activiteiten. De jeugdraad is sinds een paar jaar gezamenlijk met de Pauluskerk en  

        bestaat uit de jeugdambtsdragers en een notulist. De Jeugdraad informeert de kerkenraad,  

        koppelt terug naar de kerkenraad en legt daar verantwoording af. De agenda bestaat voor  

        een belangrijk deel uit het doornemen van alle activiteiten, pastorale onderwerpen,  

        vacatures en diverse projectzaken.  

 

       Twee keer per jaar gaan de leden van de JR ‘on tour’ en bezoeken de activiteiten en/of  

       vergaderingen van de commissies. Dit om het contact zo goed mogelijk te laten verlopen.  

       Ook wordt af en toe een (deel van een) commissie uitgenodigd bij de vergadering. De  

       gezamenlijke JR en de samenwerking met de Pauluskerk willen we in stand houden.  
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2. Jeugdwerkschema (zie schema) 

 

    Toelichting schema: 

    Dit schema geeft een mooie en heldere weergave van het jeugdwerk in zowel de Paulus- 

    kerk als de Kruiskerk. Opgebouwd op leeftijd zijn er vier categorieën te onderscheiden: 

 

    1. Kerkdienst; activiteiten die tijdens een eredienst worden georganiseerd (bijv.      

         kindernevendienst) of die de dienst zelf vormen (jeugddienst) 

    2. Fun; activiteiten die gericht zijn op de groepsvorming. Centraal staat hier: het plezier  

        hebben met elkaar!  

    3. Didactisch; vooral gericht op het onderwijzen van de geloofsleer, als voorbereiding op  

       de openbare belijdenis. Het Christen zijn staat hier centraal. 

    4. Ontmoeting; bedoeld  voor de wat oudere jongeren om elkaar te ontmoeten. En buiten  

        de kerkdiensten te praten over geloofsvraagstukken. Vaak onder begeleiding van de  

        predikant en/of jongerenwerker. 

       De grijstinten in het schema geven het onderscheid tussen de gezamenlijke activiteiten  

       met de Pauluskerk, de andere grijstinten in de resp. gemeentes apart. 

 

       Aangezien het jeugdwerk dynamisch is, wordt voor verdere toelichting verwezen naar het 

       jaarboekje en de website van de kerk. 
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