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Voorwoord
Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Geldermalsen is al enkele jaren aan revisie toe. Enerzijds
omdat dit plan volgens de kerkorde jaarlijks bij de jaarrekeningen aan de PKN moet worden opgestuurd en
daarbij niet ouder mag zijn dan 4 jaar, anderzijds omdat dit plan als kapstok kan dienen bij het reilen en
zeilen binnen de gemeente.
Waar de één belang hecht aan de regels vanuit de PKN en elke vier jaar het plan wil herzien meent een
ander dat het gebeuren binnen onze kerk ook zonder beleidsplan prima verloopt. Dat brengt ons bij de
vraag naar het nut en noodzaak van een dergelijk plan.
Als het beleidsplan moet worden opgesteld omdat dit een verplichting is vanuit de PKN, dan doen we dit
‘voor de vorm’. Het is een document dat geen draagvlak nodig heeft aangezien het niet werkelijk gebruikt
wordt. In dat geval kan volstaan worden met het updaten van het meest recente beleidsplan met actuele
data en informatie en aanvullen met de jongste besluiten.
Is er echter behoefte aan een gedragen beleidsplan dan is het nuttig om af te wegen of dit plan zo snel als
mogelijk opgesteld moet worden, of dat het beter is de ontwikkelingen rond het al dan niet samengaan met
de Hervormde gemeenten af te wachten. In het eerste geval kan een commissie benoemd worden, belast
met het opstellen van het beleidsplan, in het tweede geval is het nuttig dit onderwerp in het SOW overleg
in te brengen en te toetsen hoe Hervormd Centrum en Hervormd Oost staan tegenover het opstellen van
een gezamenlijk beleidsplan.

De kerkenraad heeft tijdens de vergadering d.d. 04 augustus 2014 besloten tot het updaten van het
bestaande beleidsplan. Op basis van de vastgestelde identiteit van onze gemeente en de gewijzigde
structuur van de kerkenraad met zijn werkgroepen en commissies hebben wij het beleidsplan van 2005
gereviseerd. De bijbehorende annexen zijn de meest recente van de PKN. Deze zijn ingevuld op basis van
het vorige beleidsplan (termijnen, stemmingen, etc.), de actuele situatie van de kerkenraad met zijn
taakgroepen en onderhavige commissie (samenstelling en taken per commissie, vergaderschema, etc.) en
de genomen besluiten tussen 2005 en 2014 (inzegening andersoortige relaties).
Op deze manier menen wij tegemoet te komen aan de wens van de kerkenraad om een beleidsplan actueel
te maken dat enerzijds recht blijft doen aan de activiteiten binnen de GKG en anderzijds in een relatief
korte tijdspanne opgesteld kan worden.
Meteren/Geldermalsen,
oktober 2014
Richard van Mersbergen
Mathijs Udo
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Het profiel van de gemeente
Wij zijn de Gereformeerde Kerk van Geldermalsen. Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in
Nederland en is gebaseerd op de volgende grondslagen:
• De Bijbel als Gods woord en richtsnoer
• Het geloof in de drie-eenheid van Vader, Zoon & Heilige Geest, zoals verwoord in de Apostolische
geloofsbelijdenis
Op dit fundament staat een gemeente waarin iedereen welkom is. Kenmerkende aspecten van onze
gemeente zijn:
• De Here God neemt dé centrale plaats in. Hij geeft leiding, rust en perspectief
• Binnen onze gemeente is ruimte voor het geloofsgesprek en geloofsbeleving in betrokkenheid op en
aandacht/oog voor elkaar
• Liefde en verbondenheid zijn het cement in onze veelkleurigheid en diversiteit
• Wij vieren ons geloof, gebaseerd op ons fundament, op basis van vertrouwen en respect voor een
ieder
De gemeente heeft een actieve kern van gemeenteleden die o.a. werkt aan het (ouderen)pastoraat,
diaconaat, jeugdwerk en vorming & toerusting. Zij organiseert activiteiten gericht op enerzijds specifieke
groepen (bijvoorbeeld ouderenochtenden, Dorcas-actie, catechese, e.d.), en anderzijds op de hele
gemeenschap (bijvoorbeeld geloofsgesprekken, musicals, soep eten in de vastentijd, etc.).
Belangrijk onderdeel in het gemeentezijn is de kerkdienst. Binnen deze dienst, waarin we gezamenlijk
leren, eren en vieren, zingen we uit zowel het Liedboek voor Huis en Kerk, de Evangelische Liedbundel
als andere liedbundels. In deze diensten hebben we op de volgende manieren oog voor de jeugd:
• Elke maand een dienst voor tieners in de zogenaamde Tienerkerk, in samenwerking met de andere
PKN-gemeenten
• Zes keer per jaar is er ’s avonds een jeugddienst in samenwerking met de overige PKN-gemeenten
• Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Het wekelijks koffiedrinken na de zondagse kerkdienst is een belangrijke uiting van onze onderlinge
verbondenheid.
Als gemeente staan we niet stil. Met het oog op de toekomst en toekomstige ontwikkelingen besteden we
geregeld aandacht aan onze invulling van het gemeente zijn. Ook kijken we breder dan alleen onze eigen
gemeente. Vanuit het PKN-verband wordt op steeds meer vlakken de samenwerking gezocht én
gevonden met de Hervormde PKN-gemeenten.
Lokaal zijn we actief bij het ondersteunen van kerkdiensten bij zorginstellingen. Daarnaast organiseren
we activiteiten (in ons dorp) waarmee we doelen buiten onze gemeentegrenzen (financieel) ondersteunen
zoals projecten van World Servants en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
(ZWO).
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Resumé van de deelbeleidsplannen
Het beleid van de gemeente is erop gericht de fundamenten van onze gemeente in stand te houden en
waar mogelijk te verstevigen. Met afzonderlijke commissies die onderdeel uitmaken van taakgroepen vullen
we de verschillende aspecten van ons geloofsleven in. De genoemde commissies hebben hier elk hun
eigen verantwoordelijkheid die wordt gedragen en getoetst door de kerkenraad. Deze verantwoordelijkheid
komt tot uitdrukking door het gevoerde beleid waarin invulling wordt gegeven aan de aspecten
geloofsgesprek (jeugd & diensten en vorming en toerusting), liefde en verbondenheid (pastoraat) en het
vieren van het geloof (jeugd en diensten)
Hierna wordt het beleid van alle commissies nader uitgesplitst en toegelicht. Tevens worden de
belangrijkste activiteiten concreet genoemd, om het beleid praktisch duidelijk te maken.
Per commissie is het beleid als volgt vastgesteld:
1. De Kerkenraad wil haar beleidsaccenten leggen bij het omzien naar elkaar, het samen uit de bijbel lezen
en leven en Maatschappelijk betrokken zijn; kortom: vanuit Gods woord omzien naar de ander, dichtbij en
veraf. De kerkenraad wil zowel de activiteiten van de commissies en mensen aansturen, talenten aanboren
en van elkaar leren. Kernwoorden hierbij zijn: aansturen, volgen, bevragen, stimuleren van de activiteiten
van de commissies. Ook het aanboren van nieuw talent, op gang brengen van geloofsgesprekken ( in
diverse gespreksgroepen), aanstelling van een PR- functionaris /ouderling om als kerk meer naar buiten te
treden, motiveren van gemeenteleden voor actieve deelname aan het kerkenwerk en contacten met
catecheseteams maakt deel uit van de acties ter invulling van het gewenste beleid.
2. Het Pastoraat legt haar accent op omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is en een gastvrij huis
bieden voor jong en oud; ofwel saamhorigheid. Het pastoraat wil gemeenteleden bezoeken, en reageren
op signalen uit de gemeente, organiseren van groothuisbezoeken, aanwezig zijn bij rouw- en
trouwdiensten.
3. Het College van Diakenen wil de volgende aandachtspunten oppakken:
•
Inzameling en besteding van gaven en ambtelijke vertegenwoordiging in de kerk en mede
voorbereiden van de voorbeden (ord. 3 art. 11)
•
Verzorging Dienst van aan de Tafel van de Heer (ord. 3 art. 11 en ord. 7 art. 3)
•
Het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen (Ord. 3, art. 11)
•
Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven (ord. 3 art. 11)
•
Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn; het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking
tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande (Ord. 3, art 11)
• Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat (ord. 3, art. 11), Het college
van kerk rentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van de
kerkenraad inzake het gehele leven en werk en van de gemeente. Zij doen verslag van hun
werkzaamheden aan de kerkenraad. (ord. 11, art 1).
• Diakonale activiteiten elders in de wereld en samenwerking ZWO. Deze roeping betreft zowel de
diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
(Ord. 8, art. 3)

4. Het College van Kerkrentmeesters richt zich op duurzaam rentmeesterschap en financieel beheer van
de kerkelijke gemeente. Zij willen – naast het steeds realiseren van een sluitende begroting – binnen de
gegeven richtlijnen op een creatieve manier adviseren over het besteden van gelden, fondsen werven en
kosten besparen.
5. De commissie ZWO stemt beleid af op: helpen waar geen helper is, ieders gaven inzetten en
maatschappelijk betrokken zijn. Zij verwezenlijken dit beleid door:
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zoeken naar mogelijkheden om de werkwijze te conformeren aan doelen van Kerk-in-Actie van de PKN,
meer aandacht te besteden aan communicatie over ZWO activiteiten tijdens de kerkdienst, aan nieuwingekomenen en collectedoelen in de erediensten.
6. De commissie Kindernevendienst wil haar beleid vooral baseren op samen uit de bijbel lezen en leven,
het woord van God uitgelegd krijgen en een gastvrij huis bieden voor jong en oud. Binnen dit beleid wil de
commissie kindernevendienst vooral aandacht geven aan o.a.: de kinderen méér bijbrengen over
bijbelverhalen, het uitvoeren van goed te begrijpen projecten, het bevorderen van de betrokkenheid tussen
kinderen onderling en met de ouders en de diensten op een zodanige manier invullen, dat de kinderen
graag naar de kerk gaan.
7. De commissie Tienerkerk heeft als basis voor beleid vastgelegd: “open zijn en elkaar aanvaarden”,
“samen de goede boodschap vieren en uit de bijbel lezen” en “een gastvrij huis bieden aan jong en oud”.
De mogelijkheden voor verwezenlijking zien zij in: Betrokkenheid met tieners en hun ouders, interactie met
de kerk, samenwerking met de zusterkerken en jeugdwerkleider, met tieners nadenken en praten over de
bijbel, en wat je daarmee kunt, en met tieners proberen boven water te krijgen, hoe zij over kerk en geloof
denken. Daarbij willen zij de voorbereidingen van kerkdiensten frequenter laten plaatsvinden. De tieners
moeten betrokken blijven bij de gemeente.
8. De Jeugdouderlingen willen hun beleid baseren op “open zijn”, elkaar aanvaarden en het woord van God
uitgelegd krijgen. In de komende jaren wil men vooral de groep 16-25 jaar aandacht geven, naast de
groepen 4-10 jaar en 10-16 jaar. Verder wil men deelnemen aan de kerkenraadvergaderingen, het
pastoraal overleg, de jeugd catechisatie ondersteunen, contact onderhouden met kindernevendienst en
tienerkerk en het organiseren van een kinderkerkfeest.
9. De Liturgiecommissie heeft als basis voor beleid: samen de goede boodschap vieren, het woord van
God uitgelegd krijgen en een gastvrij huis bieden voor jong en oud. Zij vullen dit in door zich toe te leggen
op verdieping van de eredienst en muziek een meer centrale plaats te geven.
10. Het Catecheseteam heeft haar beleid gericht op: open zijn en elkaar aanvaarden, samen de goede
boodschap vieren, en gevormd en toegerust worden. Catechese is het leerproces aan jongeren dat hen vervlochten met de opvoeding thuis en het onderwijs - er toe wil brengen om als gedoopt Christen te leven.
Het catecheseteam wil een methode vinden, die meer aansluit bij de uitgangspunten. Dit wil men realiseren
o.a. met opnieuw invoeren van de huiscatechese, meer betrokkenheid van ouders en verbetering van
onderlinge contacten. Tevens wil men organisatie en evaluatie uitvoeren met jeugdouderlingen en
predikant.
11. De Commissie Vorming en Toerusting wil ‘open’ zijn en elkaar aanvaarden, ieders gaven inzetten en
een gastvrij – kerkelijk – huis bieden aan iedereen. De commissie wil het ‘samen gemeente zijn’ stimuleren,
en richt zich daarbij op de activiteiten buiten de zondagse reguliere kerkdiensten. Voorbeelden van
activiteiten om dat doel te bereiken zijn:
• Soep eten in de veertig dagen tijd.
• Thema avonden.
• Speed-date avonden
• Gezellige avond voor de gemeente (bijv. een filmavond)
• Paasontbijt op paasmorgen.
• Het startweekend voor de start van het nieuwe kerkelijke jaar met een leuke activiteit zoals fietstocht en
BBQ.
Doordat de “Bouwstenencommissie” in 2010 is opgegaan in de commissie Vorming en Toerusting is ook
het ‘omzien naar elkaar’ en het ‘eren van God’ voor de commissie V&T een punt van aandacht geworden.
Het meedenken over bijvoorbeeld het liturgisch centrum, rekening houdend met wensen vanuit de
gemeente zelf. Ook het uitwerken van ideeën rondom een talentenbank of smoelenboek behoren tot de
activiteiten van V&T.
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De middelen
De verbinding tussen de deelbeleidsplannen en de financiering daarvan moet nader worden ingevuld in de
concept begroting van de kerk.
De ontwerpbegroting van de commissies voor het komende jaar zal hierbij maatgevend zijn.

De communicatie van het beleid
De communicatie van het beleidsplan (zowel extern als intern) zal de nodige aandacht behoeven.
De gemeente is gehoord in een gemeentevergadering en opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit
plan.

Het werkplan van de gemeente
De invulling en de uitvoering van de diverse werkplannen is onder leiding van de Kerkenraad nader door
de commissies ingevuld. Leidraad daarbij waren de in de deelbeleidsplannen opgenomen ideeën en
actiepunten.
De werkplannen van de diverse commissies zijn in Annex 1 achter hun beleidsplannen ingevoegd

De evaluatie van het beleidsplan en wijzigingen
Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de deelbeleidsplannen worden wijzigingen en aanvullingen gemeld aan
de kerkenraad.
Mogelijke redenen voor wijzigingen en aanvullingen zijn:
• Onwerkbaarheid van het plan
• Wijziging van inzicht of van koers
Elke aanvulling of wijziging van een deelbeleidsplan treedt pas in werking na goedkeuring door kerkenraad,
Wijzigingen en aanvullingen zijn in de Wijzigingsbladen opgenomen.
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