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1. Inleiding  

 

Vanaf het begin van de christelijke kerk is er bezinning geweest op de vraag hoe men in de 

praktijk gemeente van Jezus Christus wilde zijn. Paulus schrijft aan Timotheüs hierover het 

volgende: "Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen 

in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de 

waarheid" (1 Tim. 3: 15) Waar Timotheüs en zijn gemeente zich voor gesteld wisten, weten 

ook wij ons voor gesteld als Hervormde gemeente te Noorden: in onze eigen tijd en context 

vorm geven aan het gemeente zijn van Christus. Dat vraagt om voortdurende bezinning en 

voortgaande ontwikkeling van het gemeenteleven in afhankelijkheid van Woord en Geest. 

Daarom is het van belang om als christelijke gemeente beleid te ontwikkelen, te continueren 

en waar nodig aan te passen. De Protestantse Kerk in Nederland heeft niet voor niets de 

stelregel dat elke vijf jaar er een beleidsplan moet worden opgesteld door de plaatselijke 

gemeenten.  

 

Het beleidsplan dat wij hier presenteren is geschreven met het oog op de periode 2015-2020. 

In de achterliggende periode hebben wij als kerkenraad ons bezonnen op een aantal 

wezenlijke onderdelen van gemeente-zijn. Bij alle onderdelen van het beleid waren er twee 

vragen leidend: waar zijn we toe geroepen als gemeente van Jezus Christus? en hoe geven we 

dat in de praktijk vorm? We hebben waar mogelijk aangesloten bij het beleid van de vorige 

beleidsplannen, en waar nodig geactualiseerd en of wijzingen aangebracht. Het vorige 

beleidsplan was omvangrijk, mede vanwege de toelichting op genomen en voorgenomen 

besluiten. Wij hebben in dit beleidsplan ingezet op bondigheid en daarnaast is er minder 

aandacht voor besluitvorming en meer voor de uitvoering in de praktijk. Het beleidsplan is 

bedoeld als leidraad voor de komende jaren op hoofdlijnen, het is geen compleet 

spoorwegboekje voor de periode tot 2020. Ook de komende jaren is het van belang steeds 

weer opnieuw stil te staan bij onze roeping en hoe dit in de praktijk vorm te geven.  

 

Het is onze wens dat het voorgenomen beleid mag bijdragen aan de opbouw en uitbreiding 

van de Hervormde gemeente te Noorden. Opdat ook van onze gemeente mag gelden wat de 

apostel Paulus de gemeente in Filippi toewenste, namelijk dat zij vruchten van gerechtigheid 

mochten dragen, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God (Fil. 1: 11).  

 

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Noorden, 

 

ds. D.G.R.A. Beekman, preses kerkenraad        

A. van Oosterom, scriba kerkenraad  
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2. Identiteit 

 

Wij belijden dat Christus het hoofd van de kerk is en dat we aan Hem gehoorzaamheid 

verschuldigd zijn. Wij erkennen het Woord van God als gezaghebbend voor leer en leven. De 

gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische belijdenisgeschriften en de 

gereformeerde belijdenisgeschriften. Als gemeente staan we in de traditie van de reformatie. 

De kracht van de reformatie was het sola Scriptura. Alleen de Schrift werd bron en norm van 

haar geloof. Het heil wordt ons geschonken sola gratia, door genade alleen, en sola fide, door 

het geloof alleen. Dat is de wortel-identiteit van de kerk der reformatie.1  

Op de website van onze gemeente wordt dit als volgt verwoord: ‘Al eeuwenlang staat er in het 

Noordse Dorp een kerk. Vanaf de 13e eeuw een kapel, daarna een kerk. Vanaf die tijd wordt 

in Noorden en omgeving het evangelie verkondigd. De blijde boodschap dat deze wereld die 

vol is met kwaad, onrecht en duisternis door God niet in de steek gelaten is. Hij heeft Zijn 

Zoon Jezus gezonden om ons terug te roepen naar onze ware bestemming. In Zijn Zoon is er 

de mogelijkheid om een nieuw begin te maken. Het oude leven vol van zonde mogen we laten 

schoonwassen in zijn bloed. Want de Heere Jezus heeft zich laten kruisigen om ons te 

verlossen van de zonde en terug te brengen bij het vaderhart van God. Dat is de blijde 

boodschap die al eeuwenlang in het Noordse Dorp verkondigd wordt.’ 

 

Onze gemeente heeft dus een duidelijke identiteit. Over de kern zijn we het wel eens. Maar 

onze gemeente is verder wel behoorlijk veelkleurig. Dat maakt het boeiend, maar is soms ook 

moeilijk. Als gemeente willen we elkaar binnen de grenzen van de Schrift ruimte geven. We 

willen elkaar blijven bevragen en bemoedigen. We willen elkaar vasthouden, juist omdat we 

één gemaakt zijn in Jezus Christus, onze Heiland en verlosser. Staande in de traditie van de 

reformatie zijn we geroepen om het (inhoudelijk) zelfde geloof te verwoorden op een manier 

die bij onze tijd past. Juist zo bewegen wij ons dan geheel in de lijn van onze gereformeerde 

vaderen. Onze gereformeerde vaderen zijn op hun manier teruggegaan naar de Schrift met het 

verlangen om haar te vertolken in en voor het heden. Zo mogen wij dat nu doen: opnieuw 

teruggaan naar de Schrift om haar boodschap op te vangen en door te geven in onze tijd.2 

 

Door de loop van de jaren heeft onze gemeente steeds meer het karakter van een 

streekgemeente gekregen. In Noorden is een Rooms-katholieke kerk aanwezig, hiermee 

onderhoudt onze gemeente geen contacten. In Woerdense Verlaat is een Gereformeerde kerk 

(PKN) gevestigd. Met deze gemeente onderhoudt onze gemeente goede contacten. Er is 

samenwerking op het gebied van het jeugdwerk, het ouderenwerk en de zendings- en 

evangelisatiecommissie. De kerkenraad vergadert een keer per jaar in een gemeenschappelijke 

vergadering met de kerkenraad van de Gereformeerde kerk. De kerkenraad ziet het belang van 

de huidige samenwerking en zal zich inzetten om deze te continueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 C.G. Graafland, Bijbels en daarom gereformeerd, pag. 22 
2 C.G. Graafland, Bijbels en daarom gereformeerd, pag. 37-38 
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3. Kerkenraad 

 

3.1 Inleiding 

 

De kerkenraad is geroepen om leiding te geven aan de plaatselijke gemeente, als onderdeel 

van het wereldwijde lichaam van Christus. Dit leidinggeven betekent het belang van de 

gemeente dienen door haar te bewaren bij het heil in Christus. De apostel Paulus schrijft 

hierover in Efeze 4 het volgende: "Tot opbouw van het lichaam van Christus".  Belangrijk is 

dat we het kerkenraadswerk niet allereerst zien als het managen van de gemeente, maar een 

vorm van exemplarisch christen-zijn. Alleen wanneer de kerkenraad zelf een geestelijke 

gemeenschap (in alle gebrekkigheid wellicht) wil zijn, zal zij de gemeente geestelijk kunnen 

leiden.3 Anders gezegd wanneer de kerkenraad leeft en handelt vanuit het heil in Jezus 

Christus, zal dat zijn doorwerking hebben in de gemeente. Concreet betekent dit dat het van 

groot belang is als kerkenraad samen te bidden en te lezen in het Woord van God, verlangen 

naar de toerusting en leiding van de Heilige Geest.  

Hieronder volgt een bezinning op de wijze waarop we als kerkenraad de komende jaren 

willen leiding geven aan de gemeente. Deze bezinning is de uitkomst van een 

kerkenraadsvergadering waarin we samen nagedacht hebben over de vraag wat onze roeping 

is als kerkenraad en op welke wijze wij die vorm kunnen geven.   

 

3.2 Waartoe geroepen? 

 

- Aan de kerkenraad is de taak gegeven beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beleid dat 

gericht is de verwezenlijking van de roeping en taak van de gemeente, namelijk te leven uit 

het heil in Jezus Christus.  

- De kerkenraad is geroepen om toezicht te houden op leer en leven van de gemeente.  

- Om kerk te kunnen zijn is het van belang dat er voorzieningen zijn en in stand gehouden 

worden. Daarom worden de financiële en stoffelijke belangen van de gemeente behartigd door 

de kerkenraad.  

- Ondersteunen van de predikant.  

- Betrokken op het wel en wee in de gemeente. De kerkenraad kan alleen goed functioneren 

als zij in verbinding staat met de gemeente en oog heeft voor wat er speelt op het bredere vlak 

van de gemeente en op het persoonlijk vlak van de gemeente leden.  

- Voorbeeldfunctie voor de gemeente.  

- Aandacht hebben en vragen voor onze roeping in de wereld (nabij en ver weg) 

- Afspiegeling van de gemeente zijn.  

 

3.3 Hoe dit vorm te geven? 

 

We dienen het belang van de gemeente ten alle tijden op het oog te hebben, en niet ons eigen 

belang of gelijk. En daarbij te handelen zonder onderscheid van personen. Het gaat om de 

houding die de apostel Paulus beschrijft in Romeinen 15: 2 "Laat daarom ieder van ons zijn 

naaste behagen ten goede, tot opbouw". Dat verondersteld een dienende rol, gedreven door de 

liefde van Christus: "Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd (Rom. 15: 3)". Het 

belang van de gemeente hebben wij het meest op het oog wanneer wij ons laten leiden door 

Gods Woord en het Hoofd van de gemeente Jezus Christus centraal staat in al ons doen en 

laten.  

 

                                                 
3 Vrij naar een lezing van dr. Hans Schaeffer met als titel 'Grensoverschrijdend geloven' gehouden in najaar 2014 

te Ede.  
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De gemeente is geroepen tot eenheid in verscheidenheid. Daaraan verbindt de apostel Paulus 

de oproep om elkaar te aanvaarden, zoals ook Christus ons aanvaard heeft (Rom. 15: 7). 

Concreet betekent dit dat de kerkenraad een plek is waar ieder zich veilig voelt en waar 

onderling vertrouwen is. We geven de andere leden van de kerkenraad het onvoorwaardelijk 

geestelijk krediet en aanvaarden elkaar als broeders in Christus. Voor die plek en voor zo’n 

klimaat dragen we met elkaar zorg. Zodat alles besproken kan worden in de kerkenraad en er 

een fundamenteel open houding naar elkaar is en geheimhouding naar buiten. Dit onderlinge 

vertrouwen en die geboden veiligheid zal vervolgens zijn weerslag en invloed hebben op de 

gemeente.  

 

Het is van belang als kerkenraad een open houding te hebben: benaderbaar en aanspreekbaar 

in de gemeente. Daarnaast is zichtbaar in de gemeente ook belangrijk, wat zich onder meer uit 

in trouw in de kerkgang.  
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4. Eredienst 

 

In de eredienst komt de gemeente van Jezus Christus samen rondom Woord en sacramenten, 

klinkt het gebed en de voorbede, en wordt geantwoord op Gods heilsdaden in Christus met de 

lofprijzing. Staande in de traditie van de reformatie vormt het hart van de eredienst de 

Woordverkondiging. In dit beleidsplan worden een aantal aspecten van de eredienst nader 

besproken.  

 

4.1. Prediking 

 

In de prediking dient het heil in Jezus Christus verkondigt te worden in alle aspecten. De 

gemeente wordt opgeroepen tot geloof in en navolging van Jezus Christus. Middels de 

prediking wordt de gemeente van Christus opgebouwd en toegerust. De apostel Paulus schreef 

hierover in Kolossenzen 1: 28 "Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en 

ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in 

Jezus Christus".  

 

De volgende aspecten vinden we van groot belang in de prediking:  

 

- Dichtbij de Bijbeltekst 

- Oog voor de gehele Schrift, waarbij het van belang is dat de bredere lijnen ook aan de orde 

komen zoals: schepping en herschepping, komst en wederkomst van Christus.  

- Prediking is verkondiging van Gods heilsdaden in Jezus Christus, dat betekent dat het 

uiteindelijk niet om ons draait, maar om de eer van God. Wat niet betekent dat het niet over 

ons gaat, want in Jezus Christus heeft God ons op het oog. Het is van groot belang dat de 

noodzaak en rijkdom van het verzoeningswerk van Christus de prediking stempelt.  

- Aandacht voor de praktijk van de navolging van Jezus Christus.  

- De prediking dient appellerend te zijn, vraagt om antwoord, en roept op tot geloof en 

voortdurende bekering.  

- Evenwichtige uitleg van het werk van de Vader, Zoon en Heilige Geest.  

- Leerdiensten waarin de Heidelbergse Catechismus, en andere belijdenisgeschriften aan de 

orde komen.  

 

4.2 Bijbelvertaling 

 

In de eredienst gebruiken wij in principe de Herziene Statenvertaling. Bij uitzondering is het 

mogelijk om een andere vertaling te gebruiken. Bijv. als de PCB de Meent hier in een 

scholendienst om vraagt. Of als het de verstaanbaarheid ten goede komt.  

 

4.3 Het Heilig Avondmaal voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking 

 

Onze gemeenteleden met een verstandelijke (of meervoudige) beperking zijn volwaardige 

leden van de gemeente van Jezus Christus. Zij zijn namelijk ook gedoopt. De doop is de 

inlijving in het lichaam van Christus. Zij delen in het verbond dat God gesloten heeft met ons 

en onze kinderen.  En soms is het voor hen niet mogelijk om daar zelfs in de meeste 

eenvoudige zin op te antwoorden (d.m.v. een geloofsbelijdenis). Dan mogen de ouders daar 

plaatsvervangend voor in staan. We mogen dan geloven dat hun kinderen delen in de 

weldaden die Christus heeft verworven. Daarom willen we hen ook niet uitsluiten van het  

Heilig Avondmaal. Dat is de lijn die we vanuit de gereformeerde verbondstheologie mogen 

trekken.  
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4.4 Liturgie 

 

In het Nieuw Testament wordt het woord 'liturgie' niet speciaal gebruikt voor 'kerkdienst'. Het 

woord wordt gebruikt om het dienen van God in heel ons leven aan te duiden. Ons hele leven 

is liturgie. Daarbij nemen kerkdiensten wel een belangrijke plaats in. Bij wat wij lezen over de 

invulling van kerkdiensten in het Nieuwe Testament blijkt duidelijk dat het moest dienen tot 

opbouw van de gemeente. Wanneer wij de liturgie in onze dienst vorm geven zal de opbouw 

van de gemeente dan ook het richtinggevende criteria zijn. In het Nieuwe Testament zijn er 

weinig concrete aanwijzingen op liturgiegebied te vinden, als christelijke gemeente hebben 

wij dus veel liturgische verantwoordelijkheid gekregen om kerkdiensten te houden die 

passend zijn in de dienst aan God en aan elkaar. In het algemeen kan gezegd worden dat de 

liturgie weerspiegelt wat de gemeente gelooft.4 

 

Als gemeente zingen wij tijdens reguliere erediensten uit de psalmberijming van 1773 (oude 

berijming). Bij deze psalmberijming horen ook enige gezangen. Daarnaast zingen we bij 

bijzondere diensten, zoals christelijke feestdagen, twee andere liederen. In de morgendiensten 

van Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag zingen we naast twee andere liederen in de dienst, ook 

enkele bekende liederen voor de dienst die betrekking hebben op het te vieren heilsfeit. Uit dit 

alles blijkt dat in onze gemeente het accent ligt op de psalmen. We vinden het belangrijk dat 

er in de erediensten psalmen gezongen blijven worden. Dat is toch het psalmenboek van 

Israël. De psalmen vertolken de hoogten en diepten van de gelovige, zijn gevarieerd van toon 

en inhoud. Daarom willen we de psalmen niet kwijtraken. In de gereformeerde traditie is 

steeds aan dat beginsel vastgehouden: Gods Woord aan het woord in de liturgie.5 Dat betekent 

niet dat er Bijbels gezien bezwaar is tegen het zingen van gezangen en liederen anders dan de 

psalmen. De Nieuw-Testamentische gemeenten zongen in hun liturgie zowel psalmen als ook 

geestelijke liederen. De term 'psalm' wordt in het Nieuwe Testament als synoniem gebruikt 

voor 'geestelijke lied'. De leer van het evangelie vormt het centrum van het christelijke lied, 

waarbij de Schrift geen onderscheid maakt tussen psalmen en gezangen.6 

In zekere zin functioneert de psalmberijming van 1773 als identiteitsmarker. Het 'verraad' in 

welke traditie we als gemeente staan en onze modaliteit. Tegelijk is er het besef dat de 

berijming van 1773 beïnvloed is door de verlichting, en als zodanig inhoudelijk niet 

zondermeer geschikt is als identiteitsmarker van rechtzinnigheid.  

Op moment van schrijven van dit beleidsplan word er binnen de Gereformeerde Bond 

gewerkt aan een gezangenbundel met nieuwe psalmberijming. Als kerkenraad volgen wij 

deze ontwikkeling met belangstelling. Met het gereedkomen van deze bundel zullen wij ons 

bezinnen op mogelijk gebruik in onze gemeente. Tot die tijd continueren we de bestaande 

situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 J. Smelik, Gods lof op de lippen - Aspecten van liturgie en kerkmuziek, pag. 18-20 
5 M.J. de Vries, Themabrochure 9: Zingen in de eredienst, pag. 2 
6 Smelik, pag. 100 
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5. Vorming en toerusting 

 

5.1 Belang van vorming en toerusting 

 

Het is een Bijbelse opdracht aan de christelijke gemeente om te groeien in de genade en 

kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2. Petrus 3: 18a). Daarom is 

voortdurende vorming en toerusting van groot belang in de gemeente. Door middel van 

vorming en toerusting verstevigen we de band met Christus en met elkaar, groeien we in 

geloof, worden we toegerust voor de praktijk van het geloofsleven, leren we de rijkdom 

verstaan van de traditie waarin we staan, weten we ons onderdeel van de wereldwijde kerk, 

vindt de geloofsoverdracht plaats, ontdekken we de waarde en het belang van de sacramenten.  

 

5.2 Vorming en toerusting in de gemeente 

 

Vorming en toerusting vindt plaats op verschillende manieren in de gemeente. Hieronder 

lichten wij enkele manieren toe.  

 

1. Vorming en toerusting vindt allereerst plaats door de verkondiging van het Woord van God 

in de zondagse erediensten. Het is belangrijk dat de gemeente, jong en oud, beseffen dat de 

verkondiging van het Woord vormend en toerustend is voor het geloofsleven.  

2. Catechisaties. Tijdens de catechisaties krijgen de jongeren van de gemeente onderwijs over 

de inhoud en toepassing van de geloofsleer. Daarnaast is het van belang om aandacht te geven 

aan het concrete geloofsleven, denk aan bidden, Bijbellezen en praktische keuzes. Kennis van 

Bijbelse kernbegrippen en thema's dient verworven te worden alsmede de waarde van de 

reformatorische traditie.  

3. Kringavonden. Op dit moment zijn er in de gemeente twee kringen: de Bijbelkring en de 

Jongerenkring. We vinden het belangrijk dat er kringen zijn waar het Woord van God 

bestudeerd wordt, met elkaar gebeden en gezongen wordt en waar gemeenteleden elkaar 

bemoedigen en opbouwen.  

4. Jeugdclubs en zondagsschool. Hiermee geeft de gemeente vooral gestalte aan de 

geloofsoverdracht. De kinderen en jongeren van de gemeente vertrouwd maken met de 

Bijbelse boodschap.  

5. Toerustinsgavonden en groothuisbezoeken. Hierbij gaan we dieper in op een bepaald 

onderwerp en verstevigen we de onderlinge band.  

 

Van belang voor de komende jaren in vorming en toerusting:  

 

1. Geloof is in onze tijd niet meer vanzelfsprekend. Ook binnen de christelijke gemeente zijn 

velen de vanzelfsprekendheid voorbij. Daarom is meer dan ooit vorming en toerusting 

belangrijk. Waarom geloven we wat we geloven? Waarom belijden we wat we belijden?  

2. Als gemeente staan we in de traditie van de reformatie. In vorming en toerusting willen we 

aandacht hebben voor de inhoud en relevantie van de reformatorische traditie voor het heden.  

3. Voortdurende aandacht voor geloofsgroei. Geloof en bekering is geen eenmalig gebeuren, 

maar een levenslang gebeuren. Als christenen zijn wij mensen van de Weg (Hand. 9: 2). In 

vorming en toerusting gaat het niet enkel groeien in kennis, maar ook om groeien in genade.  
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5. 3 Vorming en toerusting toegespitst op de jeugd van de gemeente 

 

Het is van belang in de gemeente dat wij met alle leeftijdsgroepen samen gemeente van Jezus 

Christus zijn. Als zodanig hoort de jeugd er helemaal bij, en dienen wij de jeugd ook serieus 

te nemen. Dit besef is het uitgangspunt voor vorming en toerusting. Vorming en toerusting 

geeft de praktische gelegenheid om een wisselwerking in gang te zetten en te houden tussen 

de jeugd en ouderen van de gemeente, waarbij er sprake is van over en weer leren. De jeugd 

bekijkt dingen bijvoorbeeld op een andere manier als ouderen, te denken valt aan het 

onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Daarnaast dienen we in vorming en toerusting oog te 

hebben voor wat de jeugd beweegt, tegen welke vragen ze aanlopen, met welke twijfels ze te 

maken hebben, en wat ze enthousiasmeert voor de navolging van Jezus Christus.  

In vorming en toerusting hebben de jeugd ook wat te bieden: het Evangelie van Jezus 

Christus. En in het verlengde daarvan, niet op dezelfde voet staande de reformatorische 

traditie. Het belangrijkste is dat we als gemeente onze jeugd voorgaan in de weg van de 

navolging van Jezus Christus. Als ouderen niet leven uit het geloof, hoe zouden onze jongeren 

het dan kunnen leren? Daarom willen we ouders en jeugdleiders voortdurend toerusten als het 

gaat om de geloofsopvoeding. Mogelijke middelen hiervoor zijn toerustingsavonden en 

doopcatechese.  

 

 

5.4 Gebedskring 

  

Gebed is onmisbaar voor de christelijke gemeente. Niet alleen in de erediensten, maar ook in 

andere samenkomsten bidden en danken we. Volharden in gebeden is een kenmerk van de 

christelijke gemeente (Handelingen 2: 42). In de gemeente worden we ook voortdurend 

opgeroepen om in ons persoonlijk leven te bidden. Met volhardend gebed belijden wij onze 

voortdurende afhankelijk van God. Het feit dat de christelijke gemeente bidt geeft aan dat zij 

veel van God verwacht. Niet voor niets zingt de gemeente God regelmatig de lof omdat Hij 

een hoorder der gebeden is (Psalm 103:1 OB).  

Sinds verscheidene jaren is er een gebedskring in onze gemeente. De afgelopen jaren vond de 

gebedskring plaats bij een gemeentelid thuis. Het is ons verlangen de gebedskring een meer 

centrale plek in de gemeente te willen geven als een bijeenkomst waar broeders en zusters in 

Christus elkaar ontmoeten om te bidden en te danken o.a. de gemeente, de wereldwijde kerk, 

de overheid, de wereld.  

Momenteel vindt de gebedskring tweewekelijks gebedskring plaats in 'de Ruif', waarbij 

herhaaldelijk evaluatie plaatsvindt.  
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6. Pastoraat 

 

6.1 Inleiding 

 

Het Bijbelse beeld van de christelijke gemeente is dat van het lichaam van Christus, zoals we 

dat vinden in 1 Korinthe 12. Een belangrijk aspect van gemeente zijn is zorg voor elkaar 

dragen (1. Kor. 12:25). Dat komt onder meer hierin tot uiting: Als één lid lijdt, lijden alle 

leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee (1 Kor. 12: 26). In de brief 

aan de christelijke gemeente te Rome doet Paulus de oproep om deelgenoot te wezen van 

elkaars noden (Rom. 12:13). Ook op andere plaatsen vinden we dat het van belang is om 

elkaar te bemoedigen, op te bouwen, te vertroosten en te vermanen. Uit de passages die 

spreken over de onderlinge zorg blijkt duidelijk dat dit een taak is van de gehele gemeente. 

Derhalve is pastoraat dan ook niet alleen de taak van de predikant en of ouderlingen, maar is 

een roeping van de hele gemeente. Naast de roeping die elk gemeentelid heeft tot het omzien 

naar elkaar, zijn er ambtsdragers met de specifieke roeping tot het pastoraat. Het pastoraat 

staat uiteindelijk in het kader van het verlangen dat we als gemeente in alles zouden groeien 

naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus (Ef. 4: 15).  

 

6.2 Vormen van pastoraat 

 

Welke vormen van pastoraat kennen wij in onze gemeente?  

(1) Crisispastoraat. Hiervoor is de predikant de eerstverantwoordelijke. Hij wordt daarin 

bijgestaan door de ouderlingen en vertrouwenspersonen.  

(2) Regulier pastoraat. De pastorale ouderlingen proberen een goed contact op te bouwen 

met de gemeenteleden in hun wijk om zo met de gemeenteleden mee te leven (in 

tijden van vreugde en verdriet, in tijden van tegenslag en aanvechting, in tijden van 

geloofsgroei en geloofsafval). De pastorale ouderlingen leggen bij de adressen die 

behoren tot hun wijk één keer per twee jaar een huisbezoek af. De pastorale ouderling 

gaat samen met een andere ambtsdrager of met een vertrouwenspersoon op bezoek. 

Daarnaast hebben zij extra aandacht voor de ouderen en alleenstaanden.   

(3) Jongerenpastoraat. De jeugdouderling en de vertrouwenspersonen zorgen samen voor 

het jeugdhuisbezoek.  

(4) Ouderenpastoraat. De predikant legt één keer per jaar een bezoek af bij de 

gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn.  

(5) De predikant en de pastorale ouderlingen worden in het pastorale werk terzijde 

gestaan door vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen bekleden geen bijzonder 

ambt. Maar zij zijn door de kerkenraad gevraagd voor de functie van 

vertrouwenspersoon om zich op het gebied van de pastorale zorg in te zetten voor de 

gemeente. Net als de ambtsdragers hebben zij geheimhoudingsplicht. De Heilige 

Geest heeft de gemeente verschillende gaven geven, waaronder ook de gave van 

dienstbetoon, bemoedigen en ontfermen (Rom. 12: 6-8). Deze gaven zijn niet 

specifiek gegeven aan ambtsdragers, maar aan de gehele gemeente.  

(6) In het geval van bijzondere omstandigheden kan een bezoekregeling (voor bepaalde 

tijd) worden getroffen voor geestelijke ondersteuning door ambtsdragers, 

vertrouwenspersonen en eventueel gemeenteleden.  

(7) Er is in onze gemeente de mogelijkheid om een ziekenzalving aan te vragen. Deze 

ziekenzalving wordt altijd vooraf goed doorgesproken en de kerkenraadsleden worden 

op de hoogte gebracht. In de meeste gevallen vragen we de gemeente om mee te 

bidden.  
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6.3 Van belang in het pastoraat  

 

In de bezinning voorafgaand aan het opstellen van dit beleidsplan hebben we een aantal 

accenten genoemd die we van belang achten de komende jaren in het pastoraat.  

 

1. Ontmoeting rondom de geopende Schrift.  

2. Aandacht voor en stimuleren van persoonlijke omgang met God, zoals gebed en 

Schriftlezing.  

3. Aandacht voor de verbinding leer en leven.  

4. Opwekken om de samenkomsten van de gemeente trouw te bezoeken, zowel de zondagse 

erediensten als ook de doordeweekse activiteiten.  

5. Praktische navolging van de goede Herder onze Heere Jezus Christus.  

6. Wijzen op het belang en de betekenis van de sacramenten voor het geloofsleven (Doop en 

Heilig Avondmaal).  

7. Vanwege het karakter van onze gemeente als streekgemeente extra aandacht voor 

onderlinge gemeenschap.  

8. Een veilig plek bieden voor een geestelijk gesprek.  

9. Aandacht voor de plek van het gebed rondom pastorale ontmoetingen. Het is van groot 

belang dat zij die actief bezig zijn niet alleen met de pastoranten bidden, maar ook voor de 

pastoranten bidden. Zij die zich geroepen weten tot pastorale dienst, zijn daarmee ook 

geroepen tot voortdurend gebed voor degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.  

 

6.4 Concrete toespitsing voor de komende jaren 

 

1. Aandacht voor trouw in de kerkgang en andere samenkomsten van de gemeente, met name 

de avonddiensten.  

2. Spreken over de persoonlijke omgang met God.  

3. Aandacht voor de betekenis van de sacramenten, met name ook met het oog op de jongeren 

van de gemeente. Daarnaast stimuleren afleggen openbare belijdenis van het geloof.  

4. Concrete aandacht voor het leven van de pastoranten.  
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7. Diaconaat 

 

Algemeen 

Het college van diakenen is in het bijzonder geroepen tot de dienst van de Tafel van de Heere 

en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en 

gerechtigheid in de gemeente en wereld. Het is ook geroepen tot de toerusting van de 

gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. (kerkorde PKN 

Art. V-3) 

 

Rapportage en vergaderschema 

Het college rapporteert iedere kerkenraadsvergadering over haar activiteiten en beleid. Het 

college vergadert minimaal drie keer per jaar. 

 

Aansturing / Uitvoering 

De volgende zaken worden aangestuurd en/of uitgevoerd door het college van diakenen: 

 

(1) De dienst aan de Tafel van de Heere 

De zaterdag voor de Avondmaalsviering wordt de tafel klaargezet en gedekt door de 

diakenen. Direct na de dienst wordt de tafel weer afgeruimd. De avondmaalsbekers en de 

borden blijven in de dienst van de dankzegging op de tafel staan. 

 

(2) Collecten voor de diaconie 

Het gehele jaar door ontvangt de diaconie vele verzoeken t.b.v. ondersteuning van goede 

doelen, zowel nationaal als internationaal. Voorafgaand aan ieder kerkelijk jaar wordt een 

selectie gemaakt van doelen waarvoor er wordt gecollecteerd in de kerkdiensten. Dit wordt 

opgenomen in het collecterooster. Doelen waarvoor in diensten wordt gecollecteerd krijgen 

daarbuiten geen extra giften. Uit de andere verzoeken wordt door het college, in overleg, een 

selectie gemaakt waaraan giften worden toegewezen. Verder is er een extra collectebus achter 

in de kerk, waarin vrijblijvend een gift in gedaan kan worden. 

 

De gehanteerde criteria met betrekking tot het toewijzen van giften zijn: 

a. De instelling moet gebaseerd zijn op protestants christelijke principes; 

b. Bij voorkeur dient de instelling te zijn voorzien van het keurmerk Cbf en/of Rfb of bekend 

zijn bij het college. 

c. De hoogte van het jaarlijkse budget welke door het college wordt vastgesteld. 

 

Het college kan de kerkenraad verzoeken een bijzondere collecte te houden t.b.v. financiële 

hulp aan slachtoffers van rampen.  

Een overzicht van alle uitgaven aan giften is beschikbaar. 

 

Jaarlijks zal er een jaarrekening en begroting worden opgesteld ter verantwoording van het 

financiële beleid. De jaarrekening zal door een derde worden gecontroleerd. Na vaststelling 

van de jaarrekening zal deze gedurende een week ter inzage liggen voor de gemeente. 

 

(3) Hervormde Vrouwendienst (HVD) 

Deze wordt gevormd door een groep van vrijwilligsters uit de gemeente welke tot taak hebben 

bezoeken af te leggen bij: 

a. Geboorte 

b. Alleenstaanden en alleengaanden 



 

 13 

c. Bejaarden 

d. Nieuwe ingekomen gemeenteleden 

e. Jubilea 

f. Gemeenteleden die op enigerlei wijze hulp nodig hebben 

 

Informatie m.b.t. bovenstaande gemeenteleden wordt verstrekt door de dominee en/of 

kerkenraad. De HVD vergadert eenmaal per jaar met één diaken. 

 

(4) Zustergemeente 

Op dit moment is er geen contact met een zustergemeente. We hebben als gemeente ervaring 

opgedaan met een zustergemeente uit de Poolse gemeente Lublin. We hebben zowel 

financieel als fysiek een bijdrage geleverd aan het renoveren van een kampgebouw welke 

gebruikt wordt voor evangelisatiekampen. Concrete plannen voor een nieuwe zustergemeente 

zijn er op dit moment niet. 

 

(5) Bloemengroet 

De laatste zondag van de maand is er de bloemengroet. In December is er geen bloemengroet. 

De bos bloemen zal voor in de kerk staan en wordt uitgereikt aan de zieken en/of oudere 

gemeenteleden. De bloemen worden zondagochtend bezorgd door een diaken. 

De bloemengroet wordt betaald door de diaconie.  

 

(6) Kerstattentie 

Alle ouderen boven de 70 jaar en/of alleenstaande gemeenteleden krijgen voor de kerstdagen 

een fruitmandje aangeboden. Daarnaast zal ook de predikant een kerstattentie ontvangen. 

 

(7) Overige financiële bijstand 

a. Zendings- en Evangelisatiecommissie; 

b. Bejaardenmiddagen; 

c. Jeugdwerk; 

d. Gemeentemiddag + gekozen goede doelen 

e. Kerktelefoon + multimedia. 

f.  Gemeenteleden( als dit nodig blijkt te zijn) 

g. Website van onze gemeente 

 

(8) Ouderenmiddag 

De bijeenkomsten voor onze ouderen (65+) worden gehouden in samenwerking met de  

Gereformeerde kerk te Woerdense Verlaat. Elke 3de dinsdag van de maand komen zij bij 

elkaar in Gebouw Beatrix, van 14:00 uur tot ca. 17:00 uur. Naast het gezellig samenzijn onder 

het genot van een kopje thee of koffie wordt er van alles gedaan, zoals een spellenmiddag, 

bingo, raadsels oplossen e.d. Af en toe wordt er een spreker uitgenodigd. 

 Voor de Kerst wordt er een Kerstviering gehouden waarbij de beide predikanten en een 

diaken van elke kerk worden uitgenodigd.  De viering wordt afgesloten met een 

broodmaaltijd.  In de zomermaanden zijn er geen bijeenkomsten. Het seizoen wordt 

afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. 
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(9) Oppasrooster 

Tijdens de ochtenddiensten is voor de kleine kinderen een crèche. Dit vindt plaats in het 

verenigingsgebouw ‘ De Ruif’. Er wordt jaarlijks door de diaconie een oppasrooster opgesteld 

en gezorgd voor voldoende vrijwilligers om op te passen. 

 

(10) Kerktelefoon 

We hebben als gemeente 10 kerktelefoons ter beschikking. De kerktelefoons zijn geschikt 

voor de analoge lijn (telefoonlijn). Tevens is er een kerktelefoon beschikbaar die via een 

mobiel signaal kan uitzenden. Wanneer iemand graag een kerktelefoon wilt hebben om mee te 

luisteren dan zal dit door een diaken geïnstalleerd worden. Ook voor problemen met de 

kerktelefoon is de diaconie het eerste aanspreekpunt 

 

Beleid t.o.v. dienstencentrum PKN 

Het college beoordeelt ingekomen stukken op diaconaal terrein. Zij reageert, indien nodig,  op 

stukken eventueel in overleg met de kerkenraad. Nadrukkelijk stelt zij haar eigen beleid 

voorop. Verplichte rapportages worden tijdig gedaan. 

 

De diaconie in de samenleving 

Door de verdere individualisering van de maatschappij en doordat de overheid zich terugtrekt 

op het gebied van zorgverlening (nieuwe wet W.M.O.) is te verwachten dat er vaker een 

beroep op de diaconie wordt gedaan. We moeten hier alert op zijn. 

Daar waar hulp nodig is en  indien mogelijk  dienen we na toetsing deze nood te ledigen of 

hier in te adviseren. Eventueel met hulp van gemeenteleden. 

We zullen ons hier de komende jaren in verdiepen of we op dit terrein meer kunnen doen.  

Er wordt in de gemeente Nieuwkoop nagedacht over een diaconaal platform, dit met als doel 

om gericht de minder bedeelden te voorzien van de nodige steun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

8. Zending en evangelisatie 

 

8.1 Algemeen 

 

Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 

De ZEC is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Jaarlijks legt zij verantwoording af aan 

de kerkenraad (en in haar aan de gemeente) d.m.v. een jaarverslag. Aan de commissie neemt 

minimaal één kerkenraadslid deel, die in de reguliere kerkenraadsvergaderingen fungeert als 

vertegenwoordiger van de ZEC.  

 

Doel ZEC 

Het zendings- en evangelisatiebewustzijn van de gemeente, ook de jongeren, bevorderen ten 

aanzien van zending en evangelisatie in binnen- en buitenland, daarnaast het bewaren en 

versterken van de verbondenheid met Israël.  

 

Algemene visie 

De christelijke gemeente is geroepen door Jezus Christus om van Hem te getuigen in de 

wereld door leer en leven. In onze naaste omgeving proberen wij aan deze roeping gestalte te 

geven door evangelisatie. En daarnaast als christelijke gemeente een open en gastvrije 

gemeente te zijn. In het grotere verband van ons land en de wereld doen we dat door het 

zendingswerk te ondersteunen. Als christelijke gemeente weten we ons onopgeefbaar 

verbonden met Israël, zoals de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland verwoord.  

 

Samenwerking 

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate samengewerkt met de ZEC van de 

Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat. Deze samenwerking is als erg positief en 

bemoedigend ervaren. Als verschillende gemeenten laten we daarmee zien hetzelfde doel na 

te streven: getuigen van het Evangelie van Jezus Christus in onze omgeving. Het streven is de 

komende jaren de samenwerking voort te zetten en te intensiveren.  

 

8.2 Zending 

 

De ZEC vraagt op verschillende manieren aandacht voor zending en ondersteunt op 

verschillende manieren zendingswerk.  

- Ondersteunen GZB en IZB: collectes, ledenwerving, verkoop dagboekjes ‘Een handvol 

koren’, plaatsen publicaties en stimuleren jaarlijkse zendingsdag te bezoeken.  

- Het bemoedigen van vervolgde broeders en zusters in het buitenland door middel van de 

jaarlijkse schrijfactie en het organiseren van Dorcas voedselpakkettenacties.  

- Het ondersteunen van zendingswerkers die vanuit (breed verband van) de gemeente                

zijn uitgezonden. Al lange tijd ondersteunen wij Janet van Middendorp. Op dit moment doet 

zij alfabetiseringswerk in Ethiopië. Dit is een project van de Gereformeerde Zendingsbond 

(GZB) in samenwerking met Wycliffe.  

- Houden van zendingsavonden 

- Vragen om voorbede in de erediensten. En daarnaast de gemeente oproepen tot gebed en 

meeleven. 

 - Verspreiden rondzendbrieven.  
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8.3 Evangelisatie  

 

8.3.1 Wat is Evangelisatie?  

 

De Heere Jezus heeft de christelijke gemeente in de wereld gesteld als een stad op een berg, 

een licht op de kandelaar en als het zout der aarde. Deze drie beelden maken duidelijk dat de 

gemeente er is ten behoeve van de wereld. Door de gemeente heen wil de Heere de wereld 

bereiken. Er zijn verschillende motieven te noemen waarom wij anderen zouden willen 

bereiken met het Evangelie: in relatie tot God komen mensen tot hun werkelijke bestemming, 

buiten Jezus is er geen redding, oproepen tot navolging van Christus. Wanneer wij in de 

Bijbel kijken naar de motieven voor evangelisatie dan blijkt dat telkens weer te zijn dat Gods 

grote daden in Jezus Christus bekend worden. Het mag bekend worden dat Jezus Christus de 

zonde en de dood heeft overwonnen. Het Evangelie is de proclamatie van God die ons in 

Jezus Christus opzoekt. Vanuit dat goede nieuws worden wij opgeroepen tot geloof en 

navolging, en is het ons diepe verlangen dat ook anderen de weg van geloof en navolging 

zullen gaan.  

Ds. L.M. Vreugdenhil geeft in zijn boek ‘Discipelschap’ de volgende definitie van 

Evangelisatie: “Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest op zo’n manier presenteren, 

dat mensen door Hem hun vertrouwen op God gaan stellen, Hem aannemen als hun Verlosser 

en Hem dienen als hun Koning in de gemeenschap van de kerk.” 

Met andere woorden: Evangelisatie is vanuit de liefde van je hart mensen vertellen over Jezus 

zodat ze Hem als verlosser gaan aanvaarden en dienen en ook deel uit gaan maken van de 

christelijke gemeente.  

Evangelisatie vraagt om een geworteld leven uit het heil in Jezus Christus. Hoe kunnen wij 

getuigen van Gods grote daden in Jezus Christus, al zij geen betekenis hebben in ons eigen 

leven? Voortdurend hebben we het nodig als christelijke gemeente om gevoed te worden, 

gevormd en gerust te worden door het Evangelie. Anders kunnen wij niet in de wereld staan 

als christenen, laat staan getuigen in de wereld van Jezus Christus 

 

8.3.2 Huidige situatie gemeente m.b.t. evangelisatie 

 

1. Onze gemeente heeft door de loop van de jaren meer en meer het karakter van een 

streekgemeente gekregen. Voordeel hiervan is de grote inhoudelijk betrokkenheid op 

het Evangelie door de gemeenteleden. Echter het is lastiger om centraal evangelisatie-

activiteiten te ontplooien bijvoorbeeld gericht op het dorp Noorden. Want 

evangelisatie in de buurt verondersteld betrokkenheid op de buurt, bekend zijn met en 

in de buurt en aanwezigheid in de buurt.  

2. In de gemeente leeft het verlangen om het Evangelie te delen met anderen. Het is niet 

alleen verlangen maar gezien de geseculariseerde context van ons land, regio en veelal 

leefkringen is het ook noodzakelijk. Ondanks het verlangen en de gevoelde noodzaak 

is er tegelijk ook verlegenheid m.b.t. het praktisch gestalte geven aan evangelisatie.  

3. Als gemeente zijn we betrokken op het zendingswerk door de verbondenheid aan het 

project van Jannet van Middendorp. Daarnaast wordt er in de zondagse erediensten en 

ook in andere bijeenkomsten van de gemeente gebeden voor de vervolgde broeders en 

zusters wereldwijd. Er zijn verschillende initiatieven ontplooit en gecontinueerd: 

bijvoorbeeld uitdelen van het blad Echo. Als gemeente participeren we in ‘Rock for 

Kids’. Er is in het verleden een Alpha-cursus geweest. Op dit moment ontbreekt het in 

de gemeente aan goedlopende activiteiten om volwassen te bereiken. In de prediking 

is er voortdurende aandacht voor vorming en toerusting van de gemeente met het oog 

op het staan in de wereld en het bereiken van de wereld.  
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8.3.3. Speerpunten evangelisatie komende jaren 

 

1. De gemeente voortdurend herinneren aan haar roeping om te getuigen van Jezus 

Christus in de wereld. Daarvoor is ook voortgaande toerusting nodig, bijvoorbeeld 

middels erediensten en gemeenteavonden.  

2. Verdere bezinning op hoe wij als streekgemeente gestalte kunnen geven aan 

evangelisatie in onze buurt/context. Omdat we als gemeenschap minder zichtbaar zijn 

in Noorden en de omliggende dorpen, komt het er op aan om als gelovige wel 

zichtbaar te zijn. Dat wil zeggen leven uit het heil in Jezus Christus. Daaraan verbind 

Christus een belangrijke belofte: “Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, 

ontvangt Hem die Mij gezonden heeft” (Matt. 10: 40). In de tweede plaats is het 

belangrijk om samen te zoeken naar manieren om zichtbaar te zijn, zonder te 

verzanden in activisme dat ons verlamt en een ander beklemd. Te denken valt aan een 

luisterend oor hebben en of klaar staan voor anderen.  

3. Als gemeente willen we blijvende aandacht voor kinderen en jongeren. Dit door het 

continueren van bestaande activiteiten, en eventueel nieuwe initiatieven zoals 

schooljaaropening op de PCB de Meent. Verder is het van belang ook te trachten 

volwassenen te bereiken met het Evangelie. Op dit punt is zowel bezinning als ook 

actie nodig.  

4. Perspectiefwisseling op zienswijze Evangelisatie: het is geen onmogelijke, moeilijke 

opdracht waar we niet onder uit kunnen. Maar diep verlangen gedragen door de Gods 

omzien naar deze wereld in Jezus Christus, waarbij we graag de vreugde van het heil 

delen. Bovendien is evangelisatie een uitgelezen mogelijkheid en stimulans om te 

komen tot verdieping van het eigen geloofsleven.  

 

8.3.4. Praktische uitwerking Evangelisatie komende jaren 

 

1. In het algemeen is het van belang en in het bijzonder vanwege het karakter van onze 

gemeente als streekgemeente om allereerst te focussen op toerusting van de gemeente.  

2. Blijvend investeren in de evangelisatie die er langer of korter zijn in de gemeente. 

Hiervoor is ook blijvende betrokkenheid van de gemeente gevraagd in gebed en 

concrete betrokkenheid zoals op zich nemen van taken.  

3. Brainstormen en uitvoeren van nieuwe ideeën/mogelijkheden om mensen te bereiken 

als gemeente en als afzonderlijke gemeenteleden. Daarbij de moed en het geloof 

hebben nieuwe initiatieven uit te proberen. In het verleden zijn verschillende ideeën 

aangedragen door de gemeente: bijvoorbeeld een welkomstdienst, filmavond, 

cursus/kring voor rouwverwerking, doopdienst, buurtbbq, een jeugdhonk. Het is de 

bedoeling de komende jaren een of meerdere ideeën ook in de praktijk te gaan 

brengen.  

 

8.4. Verbondenheid met Israël  

 

Als christelijke gemeente weten we ons verbonden met Israël. Elke eerste zondag van de 

maand oktober is het Israëlzondag. Daarnaast is het belangrijk dat Israël een plaats heeft in 

onze gebeden. De ZEC commissie zoekt naar wegen om de verbondenheid met Israël te 

continueren en te versterken. 
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9.  Kerkvoogdij 

 

(1) Algemeen 

De stoffelijke belangen van de gemeente worden behartigd door het plaatselijke beheer 

colleges. Deze bestaan uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het beheren van het 

kerkgebouw, pastorie, De Ruif, De begraafplaats en de woningen aan de Noordse Dorpsweg 8 

en 8a behoren hier toe. Ook het bijeenbrengen van de financiële middelen is een taak van het 

beheer college. Aangezien de gemeente verder weinig bezittingen heeft, zijn we geheel 

afhankelijk van de opbrengsten van de collecten, giften, vrijwillige bijdragen, legaten, verhuur 

en verkopingen, om zodoende alle uitgaven te kunnen betalen. 

 

(2) Jaarlijkse bijdrage 

Voor de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks bij de gemeenteleden langs gegaan. 

Verder is jaarlijks de inning voor de solidariteitskas. Hiervan is de helft van de opbrengst 

bestemd voor de eigen gemeente. 

 

(3) Collecten 

Het college van kerkrentmeesters heeft de volgende collecte momenten: elke eredienst, bid / 

dankstond collecten + 6 maal per jaar een extra kerkvoogdij collecte bij de uitgang na de 

eredienst. 

 

(4) Fondsen 

Het college van kerkrentmeesters kent de volgende fondsen: fonds instandhouding 

predikantsplaats, fonds kerkelijke gebouwen, verjaardag fonds en schapenfonds. 

 

(5) Overige inkomsten 

Giften, legaten en bijdrages vanuit de activiteitencommissie. En de woningen aan de Noordse 

Dorpsweg 8 en 8a. 

 

(6) Uitgaven 

Deze worden bekend gemaakt d.m.v. de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.  

Dit bestaat o.a. uit: 

A. De instandhouding van de predikantsplaats (o.a. salaris, pensioenpremie en sociale lasten)  

B. Voor het kerkgebouw, pastorie, De Ruif en de woningen aan de Noordse Dorpsweg 8 en 

8a: onderhoud, verwarming, elektra, afschrijving, zakelijke rechten voor de in gebruik zijnde 

gebouwen.  

C. Centrale kosten van o a. Landelijk kerkenwerk en administratie. 

 

(7) Kerkgebouw 

Het kerkgebouw aan de Noordse Dorpsweg 4 is gebouwd in 1843 en gerestaureerd in 1989, 

en wordt alleen gebruikt voor kerkelijke doeleinden. Voor het gebruik ervan is in de eerste 

plaats de kerkvoogdij beslissingsbevoegd. Beslissingen vinden plaats na overleg in de 

kerkenraad. Het kerkgebouw is een Rijksmonument en krijgt (incidenteel) subsidie. 

 

(8) Orgel 

Dit is een gebruikt orgel dat na de restauratie in ons kerkgebouw is geplaatst en is op 23 

november 1995 in gebruik genomen. Het orgel krijgt één maal per jaar een grote 

onderhoudsbeurt en wordt voor de kerst nog een keer extra gestemd. 

Ook de organisten vallen onder de verantwoordelijkheid van het beheer college. 




