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1. Hervormde Gemeente Strijen 

 
De Hervormde Gemeente Strijen behoort tot de PKN.  
De Hervormde Gemeente Strijen bestaat uit twee wijkgemeenten, wijkgemeente 1 en wijkgemeente Ichthus. 
Tevens is er binnen de PKN in Strijen een Gereformeerde kerk. 

1.1. Kerkgebouwen 

 
De Hervormde Gemeente Strijen beschikt over drie kerkgebouwen. 
Dit zijn: 
De Grote- of St. Lambertuskerk in Strijen. Deze wordt gebruikt door beide wijkgemeenten. 
Een kerkgebouw in Mookhoek. Dit wordt gebruikt door wijkgemeente Ichthus; 
Een kerkgebouw in Strijensas. Dit wordt gebruikt door wijkgemeente 1. 

1.2. Diensten wijkgemeente Ichthus 

 
Wijkgemeente Ichthus biedt diensten aan in Strijen en Mookhoek. In Strijen is dit afwisselend met 
wijkgemeente 1, de ene week ’s morgens en de volgende week ’s avonds. In Mookhoek worden alle 
reguliere diensten ’s morgens gehouden. Daarnaast zijn er ook bijzondere diensten zoals  jeugddiensten, 
evangelisatiediensten en gezinsdiensten. 

1.3. Wijkindeling 

 
De kerkelijke gemeente Strijen is door middel van een geografische grens verdeeld in 2 wijkgemeenten.  
Binnen ons eigen geografische deel van de gemeente is de wijk opgedeeld in secties, waarvoor per sectie 
één ouderling pastoraal verantwoordelijk is.  
Door de geografische tweedeling van Strijen in wijken komt het vaak voor dat mensen pastoraal onder een 
andere wijk willen horen dan waarin ze geografisch wonen; men laat zich dan overschrijven (perforeren). Via 
de site en op huisbezoek wordt mensen ( indien gewenst) op deze mogelijkheid gewezen. 
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1.4. Identiteit wijkgemeente Ichthus 

 
Onze gemeente weet zich gebonden aan de gereformeerde belijdenis, zoals verwoord in de preambule 
(inleiding), die als bijlage aan dit beleidsplan is toegevoegd. Dit betekent de zuivere uitleg van het woord van 
God en de persoonlijke bekering van ieder mens. 
Hierbij staat de verkondiging van het Woord centraal. Daarbij hebben we het over onze zonde, over de 
verlossing door Jezus Christus, over het geloof, over genade, over de heiliging van het leven, over de kracht 
van de Heilige Geest en de 10 geboden als leefregel. Aandacht voor persoonlijk pastoraat heeft hoge 
prioriteit. 
Naast dit klassiek gereformeerde profiel herkennen we ook veel van het evangelische gedachtegoed 
met de nadruk op de persoonlijke bekering en de wedergeboorte. De persoonlijke relatie met God de Vader, 
in de ontmoeting met Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Daarom wordt er veel aandacht 
gevraagd voor toerusting, vorming en bemoediging in groeigroepen, Bijbelkringen en gebedskringen. 
We willen oog en hart hebben voor de gemeenschap der heiligen. 
Uit de opdracht van Jezus Christus beschreven in Matheus 28:19 willen wij de evangelisatieopdracht 
gestalte geven door op allerlei manieren zichtbaar aanwezig te zijn in het dorp. 

1.5. Wijkgemeente 1 

 
Binnen de Hervormde Gemeente Strijen vertegenwoordigt wijkgemeente 1 de Gereformeerde Bond. 
Wijkgemeente Ichthus wil graag op voet van gelijkheid, maar met in achtneming van elkaars verschillen, 
binnen de Hervormde Gemeente Strijen samenwerken met wijkgemeente 1. 

1.6. Gereformeerde kerk van Strijen 

 
De Gereformeerde kerk behoort ook tot de PKN. In de praktijk gaan de Hervormde Gemeente Strijen en de 
Gereformeerde kerk van Strijen ieder hun eigen weg. Individueel zijn er goede contacten en op het gebied 
van het vluchtelingenwerk wordt praktisch en naar tevredenheid samengewerkt. 
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2. Visie op de Gemeente 

 
Ons voornemen is het profiel van onze gemeente (beschreven in punt 1.4.) verder uit te bouwen en te 
verdiepen. Twee Bijbelgedeelten zijn voor onze gemeente daarbij van groot belang: 
– Matheus. 22: 37-40 ‘het dubbele liefdegebod’  

“Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: 
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de 
profeten.” 

- Matheus 28:19-20 ‘Het zendingsgebod’ 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En 
zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 

 
Het Grote Gebod en de Grote Opdracht zijn de bakens voor onze taak een doelgerichte gemeente te zijn. 
Doelgerichte gemeente zijn wij door: 
- Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel, verstand, gevoel en al uw krachten! 
- De naaste liefhebben als uzelf, praktische en geestelijke zorg voor je naaste! 
- Ga heen en maak discipelen! 
- Maak samen deel uit van het huisgezin van God! 
- Leer hen onderhouden, al wat God belooft en gebiedt! 
                                                                                                                         
Het hele programma van de gemeente moet hierop afgestemd zijn. Hiertoe heeft de Here gaven gegeven 
aan de gemeente, opdat de gemeente groeit in geloof en in aantal; tot eer van Hem. 
 
Hiervoor is nodig dat "de gemeente wordt toegerust tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van 
Christus" (Efeze 4:12) Dit kan niet zonder het gebed.  
De Bijbel leert ons, naast persoonlijk gebed, het belang van het gemeenschappelijk gebed in de 
samenkomsten van de gemeente en op gebedskringen: 

• Handelingen 5:12 “En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en 
wonderen onder het volk; en  zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van 
Salomo.” 

en de ambtelijke gebeden: 
• Handelingen 6:4 “maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het 

woord.” 
• Handelingen 8:15 “die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest 

mochten ontvangen.” 
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3. De wijkkerkenraad 

 
De kerkenraad bestaat momenteel ( 2017 ) uit 22 personen, van wie 18 mannen en 7 vrouwen. 
Wij vinden dat in de huidige samenleving, ook in de Christelijke gemeente, mannen en vrouwen op 
gelijkwaardige basis ingezet mogen worden. 

3.1. Huidige samenstelling 

 
- Predikant    : 1 
- Ouderling voorzitter   : 1 
- Wijkouderlingen   : 9 
- Ouderling scriba   : 1 
- Jeugdouderlingen   : 1 
- Ouderling kerkrentmeesters : 3 
- Diakenen    : 5 
 
De wijkouderlingen worden bijgestaan door bezoekbroeders en -zusters en de ouderling kerkrentmeesters 
door 1 kerkrentmeester niet- ambtsdrager. 
Elke 2 jaar wordt een deel van de kerkenraad opnieuw verkozen. Dit gebeurt volgens de procedure die in de 
6-jaarlijkse algemene stemming wordt bepaald. 
Door elke 2 jaar een deel van de kerkenraad verkiesbaar te stellen wordt de continuïteit zoveel mogelijk 
gewaarborgd. 

3.2. Het moderamen 

 
Het moderamen bestaat uit:  
- Voorzitter 
- Scriba 
- 2e voorzitter 
- diaken 
- kerkrentmeester 
 
Indien de predikant geen voorzitter is, is deze automatisch 2e voorzitter. De eerste vergadering in het nieuwe 
jaar wordt het de voorzitter gekozen, 2e voorzitter indien de predikant voorzitter is, een diaken en een 
kerkrentmeester.  
Het arbeidsveld wordt in de kerkorde geregeld in ordinantie 4-7.  

3.3. Werkwijze van de wijkkerkenraad 

 
De wijkkerkenraad vergadert ongeveer 10 maal per jaar. De vergaderingen van de kerkenraad worden 
tenminste 7 dagen van tevoren bijeengeroepen door de scriba of diens plaatsvervanger. De uitnodiging voor 
de vergadering, die in principe per e-mail worden verzonden, bestaat uit de agenda en eventuele andere 
vergaderstukken. 
De conceptnotulen van elke vergadering worden zo snel mogelijk na een vergadering per e-mail aan alle 
leden van de wijkkerkenraad verzonden. 

3.4. Besluitvorming binnen de wijkkerkenraad 

 
De wijkkerkenraad probeert zoveel mogelijk door overleg tot beslissingen te komen. Indien noodzakelijk 
worden besluiten via stemming genomen, maar niet nadat eerst door middel van ruim overleg geprobeerd is 
overeenstemming te bereiken. 
Genomen besluiten in de wijkkerkenraad zijn leidend voor de handelwijze van onze vertegenwoordiging in 
de algemene kerkenraad. 
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4. Pastoraat 

 
“Pastoraat is het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in de kracht 
van de Heilige Geest, binnen en vanuit de charismatische gemeente van Jezus Christus omzien naar 
mensen op hun levens- en geloofsweg binnen de context van de samenleving”. (Dr. H.C. van der Meulen) 

4.1. Vormen van pastoraat 

 
Ouderenpastoraat: 
- De predikant bezoekt alle huwelijksjubilea boven de 50 jaar. 
- De ouderlingen bezoeken alle gemeenteleden boven de 85 jaar. 
- De HVD bezoekt de ouderen en bezorgt lectuur en kerstbakjes. 
- De wijkouderling bezoekt iedereen die in zijn of haar wijk bezoek op prijs stelt. 
-   Voor de seniorenwijk (inclusief Hoge Weide) binnen onze wijkgemeente is een speciale senioren- 

ouderling die ondersteund wordt door een team van 6 personen. 
Ziekenbezoek, thuis of in het ziekenhuis: 
- De predikant. Bij verhindering overlegt hij met de wijkouderling. 
Crisispastoraat: 
- De predikant, eventueel samen met een ander kerkenraadslid. 
Doopbezoeken: 
- De predikant met de wijkouderling. 
Huwelijksgesprekken: 
- De predikant met de wijkouderling. 
Huisbezoek: 
- De wijkouderling. 
Huisbezoek wordt door de wijkouderling verzorgd. In principe wordt huisbezoek door de wijkouderling samen 
met een bezoekbroeder of -zuster gedaan. Het streven is dat elke wijkouderling binnen maximaal 3 jaar alle 
adressen in de wijk heeft bezocht. 

- Jeugdpastoraat: naast algemene huisbezoeken gebeurt dit door jeugdouderling en predikant. 

4.2. Ouderlingenkring - pastoraat 

 
Indien mogelijk en gewenst komen de predikant, wijkouderling en bezoekbroeders en -zusters drie of vier 
maal per jaar bijeen om het pastorale werk door te nemen en zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen 
die men tegenkomt in het pastoraat. 
In de ouderlingenkring is gesprekstraining een belangrijk onderdeel, speciaal voor nieuw gekozen 
ambtsdragers. 
Eén maal per jaar, of op verzoek, spreekt de predikant met elke individuele ouderling en diens 
bezoekpartner. 

4.3. inbreng gemeente in eredienst 

 
Het is belangrijk dat gemeenteleden zo veel mogelijk worden betrokken bij het voorbereiden van de 
erediensten. Hiervoor is de ‘preekhulp’ ingesteld. De wijkpredikant geeft via mailcontact aan over welk 
Bijbelgedeelte hij wil preken en vraagt hierover bij de gemeenteleden levende gedachten en vragen. Deze 
gedachten en vragen neemt hij mee bij de voorbereiding op de zondagse eredienst. 
Voor de jeugddiensten worden jongeren actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van de  
jeugddiensten. 
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4.4. Gemeentegebed 

 
Jezus nam met regelmaat de tijd om in afzondering te bidden. Hij zocht op die momenten in stilte de wil van 
Zijn Vader. Jezus heeft ons geleerd het Onze Vader te bidden en Hij leerde ons ook niet te bidden met een 
grote stroom van woorden, maar met een oprecht hart. Omdat Jezus vaak tijd nam om in gebed Zijn Vader 
te zoeken, vinden wij dat wij dat des te meer moeten doen. 
 
In januari wordt de jaarlijkse landelijke Week van Gebed gehouden. Dit wordt geïnitieerd door de 
Evangelische Alliantie. Wij doen mee met deze Week van Gebed door op de werkdagen van de week elke 
avond een gebedsbijeenkomst in de kerk te houden. 
Onze kinderen willen we ook graag jong leren wat bidden is. Daarom wordt de jeugdclub Adriël en de 
catechisatiegroepen ook gevraagd aan deze gebedsmomenten mee te doen. 
In vervolg op de gebedsweek houden we elke laatste donderdag van de maand een gebedsbijeenkomst in 
de kerk. 
 
 



Beleidsplan Hervormde gemeente Strijen, Wijkgemeente Ichthus 2017-2020  

5. Missionair werk 

 
De opdracht uit Matheus 28:19 is: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 
En uit Matheus 5:13: “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te 
worden.” 
De gemeente neemt deze opdracht serieus en bewaart het haar toevertrouwde Woord zorgvuldig en is 
bereid alle verantwoorde middelen in te zetten om mensen te bereiken die Jezus niet als hun persoonlijke 
verlosser kennen. 
Dit zijn: 
- Zij die dreigen te vervreemden van de kudde van de Goede Herder (de zgn. randkerkelijken); 
- Zij die verder staan (onkerkelijken in het dorp); 
- Zij die verre zijn (zending). 

5.1. Vormen van missionair werk 

 
- Zendingscommissie (zie het eigen beleidsplan) 
- Evangelisatiecommissie (zie het eigen beleidsplan) 
- Evangelisatiediensten (4 per jaar) 
- Alpha-cursus, Youth Alpha-cursus 
- Gemeente Groei Groepen 
- Kerstnachtdienst 
- Vakantie Bijbel Klub in voorjaars-, zomer- en herfstvakantie 
- Prediking en pastoraat (NB: ambtsdragers hebben oog voor mensen die enige tijd niet in de kerk 
 zijn gezien; zij melden dit zo nodig aan de wijkouderling) 
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6. Jeugdwerk 

 
Jongeren zijn de kerk van “nu” en de toekomst. De jongeren maken volledig deel uit van onze gemeente, ze 
horen erbij! Daarom willen we jongerenwerk in de gemeente hoge prioriteit geven. 

6.1. Zondagsschool 

 
De zondagsschool is lid van de landelijke zondagsschoolvereniging. 
Hiervoor wordt verwezen naar het jeugdbeleidsplan. 

6.2. Kindernevendienst 

 
Het is van groot belang dat kinderen op hun eigen niveau worden bereikt met het Bijbelse onderwijs. 
Daarom is er tijdens de morgendiensten van onze wijkgemeente kindernevendienst voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd in de Grote Kerk en zondagsschool in Mookhoek. 
De kindernevendienstcommissie bereidt de diensten voor in samenspraak met de predikant. 
Kindernevendienst wordt in principe gehouden tijdens alle ochtenddiensten. Uitzonderingen zijn bv. de 
speciale kinderdienst. 
De kinderen verlaten de kerk voor de preek en komen na de preek weer terug in de kerk. Door deze manier 
van werken blijven kinderen ook betrokken bij het geheel van de eredienst. 

6.3. Jeugddiensten 

 
Wij realiseren ons dat jongeren vaak andere verlangens hebben t.a.v. de invulling van de eredienst dan de 
oudere gemeenteleden. Daarom willen we inspelen op de behoeften van de jeugd en zijn er speciale 
jeugddiensten. De jeugddiensten worden georganiseerd door de jeugddienstcommissies. Deze bestaan uit 
een coördinator of jeugdouderling en een groep jongeren. Bij de voorbereiding van de jeugddiensten die 
door onze eigen predikant worden geleid, wordt ook telkens geprobeerd een andere groep jongeren te 
betrekken. 
Er worden in totaal 8 jeugddiensten per jaar gehouden, 4 in Strijen en 4 in Mookhoek. Dit wordt in onze 
eigen wijkkerkenraad besloten. 

6.4. Overig jeugdwerk 

 
- Adriël: kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar 
- ’t Zoldertje: jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar 
–  Soos Perspectief: jongeren vanaf 15 jaar  
- ’t Hoekie: jongeren in de leeftijd van groep 8 t/m 16 jaar, in Mookhoek 
 
Deze 4 groepen worden aangestuurd door de jeugdraad. Verwezen wordt naar het jeugdbeleidsplan. 
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7. Erediensten en kerkmuziek  

 
De kerkdiensten vormen het hart van het ‘gemeente zijn’. De prediking van Christus, onze gekruisigde en 
opgestane Heer, staat centraal. Mensen worden opgeroepen Christus te belijden als hun Heer en Verlosser. 
Het onderwijs uit de Bijbel, aan de gemeente, heeft een belangrijke plaats. De gemeente moet worden 
‘opgevoed’ zodat ze in staat is het ‘vaste voedsel’ tot zich te nemen. 
Standaard wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en Op Toonhoogte. Als er een liturgie wordt 
uitgereikt, kunnen ook liederen uit andere bundels als Opwekking etc. worden gezongen. 
Tijdens de standaarddiensten wordt de gemeentezang begeleid door het orgel. De mogelijkheid dit uit te 
breiden met meer instrumenten, zoals piano, trompet, fluit e.d. is zeker aanwezig. 
Tijdens jeugd- en evangelisatiediensten en andere bijzondere diensten kan de gemeentezang door een 
band of zanggroep begeleid worden. Het is wenselijk dat hierbij talent uit eigen gemeente gestimuleerd 
wordt. 

7.1. Doelgroepdiensten 

 
Wij hebben een diversiteit aan diensten. Naast de reguliere diensten hebben we o.a. doelgroepdiensten. 
Het houden van doelgroepdiensten brengt bijna onvermijdelijk met zich mee dat een (ander) deel van de 
gemeente zich dan minder thuis voelt in die dienst. Toch streven we er naar om de gehele gemeente 
betrokken te houden bij alle soorten diensten.  
 
7.2. Soorten diensten. 
 
De opsomming hieronder is de gewenste situatie. Waar nodig kan de kerkenraad besluiten hiervan af te 
wijken. 
- Reguliere zondagsdienst  ’s morgens en/of ’s avonds. 
- Diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 
-  Diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend. 
- Diensten met gelegenheidskoren uit eigen gemeente. 
- Evangelisatiedienst. 
- Jeugddienst. 
- Kerstnachtdienst op kerstavond, aanvang 21.00 uur. 
- Kinderdienst: voor de zomervakantie ’s morgens. 
- Aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. 
- De wijkgemeente biedt gelegenheid tot kerkdienst waarin huwelijk wordt bevestigd en ingezegend. 
– Rouwdienst. 
 

7.5. liturgie  

De diensten  onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Ichthus volgen doorgaans de volgende orde van 
dienst:  

• Orgelspel en klokgelui 
• Binnenkomst kerkenraad 
• Welkom en mededelingen 
• Introïtuslied 
• Stil gebed (staande) 
• Votum en groet 
• Zingen 
• Wetslezing (ochtenddienst) of geloofsbelijdenis (avonddienst) 
• Zingen 
• Gebed om vergeving en voor de opening van de Schrift /om de Bijbel te kunnen begrijpen/ 

verlichting met de Heilige Geest 
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• Schriftlezing(-en) 
• Zingen (na dit zingen gaan in ochtenddienst de kinderen naar zondagsschool of 

kindernevendienst) 
• Preek 
• Zingen (na zingen komen ’s morgens in Strijen de kinderen uit de kindernevendienst) 
• Dankgebed voor het Woord en voorbeden 
• Collecten 
• Zingen 
• Zegen  
Bij het zingen wordt gebruik gemaakt van het liedboek voor de kerken; de bundel ‘op Toonhoogte’ 
en incidenteel ook andere christelijke bundels. 

7.6. lengte dienst 

 
Een kerkdienst is een dienst ter ere van God waarin we willen horen wat Hij tot ons te zeggen 
heeft. Het doet geen recht aan de kwaliteit van de dienst wanneer deze wordt gelimiteerd in tijd. 
We willen er wél naar streven dat onze diensten zoveel mogelijk binnen 1½ uur afgerond zijn.  
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8. Catechese en toerusting 

 
Toerusting voor het persoonlijk geloof en voor de opbouw van de gemeente wordt op diverse manieren 
ingevuld. Gemeente Groei Groepen, themacursussen, gemeenteavonden en Bijbelstudiegroepen zijn 
vormen van toerusting die momenteel worden gebruikt, maar we staan open voor nieuwe vormen die dit doel 
dienen. 

8.1. Catechese 

 
Catechese is het Bijbels onderwijs. Het is noodzakelijk dat de gemeente van jong tot oud vanuit de Bijbel 
wordt onderwezen. Daarom is er catechese voor de jongeren vanaf 12 jaar. Binnen onze wijkgemeente 
maken we gebruik van zogenaamde mentorcatechese met de methode Follow Me van de HGJB. 
Catechese wordt, voor zover mogelijk, door de predikant gegeven. 
Voor jongeren van 16+ is er catechese; de jongeren hebben een grotere inbreng in de onderwerpen die 
besproken worden. De predikant wordt hierbij op dit moment ondersteund door gemeenteleden. 
 
 
8.2 belijdeniscatechese 
 
Belijdeniscatechese wordt gegeven voor ieder die in het openbaar wil belijden dat hij/zij Jezus Christus als 
persoonlijk Verlosser heeft aangenomen. Door deze openbare belijdenis in het midden van de gemeente 
wordt men tevens belijdend lid van de gemeente met alle rechten en plichten daaraan verbonden en verkrijgt 
men toegang tot het Heilig Avondmaal. 

8.3. Gemeente Groei Groepen 

 
Gemeente Groei Groepen zijn belangrijk voor de groei van de gemeente. Tijdens het schrijven van dit 
beleidsplan zijn er 12 GGG’s waaraan 120 mensen meedoen. Alle GGG’s behandelen tegelijkertijd hetzelfde 
onderwerp en dit wordt altijd in een toerustingavond ingeleid. De naam Gemeente Groei Groepen maakt 
duidelijk wat het doel van de groepen is: groeien. Groeien in geloof, maar zeker ook in aantal. Van elke 
nieuwe belijdeniscatechesegroep wordt een GGG gevormd, maar ook na elk Alpha-cursusjaar wordt er een 
nieuwe GGG gevormd door de Alpha-cursisten of ze vinden aansluiting bij een bestaande groep. Daarnaast 
kan elke geïnteresseerde in overleg met de GGG-coördinator aansluiting zoeken bij een groep.  

8.3. Themacursussen 

 
Themacursussen worden gegeven wanneer daar behoefte aan is. 

8.4. Gemeenteavonden 

 
Gemeenteavonden zijn bedoeld voor een eenmalige bespreking van een onderwerp dat voor de gemeente 
van belang is. Voorbeelden zijn: een presentatie door een zendingsgezin, een thema-avond over alcohol en 
drugs, seksualiteit, consumptiemaatschappij, gezin en huwelijk. 
Gemeenteavonden kunnen ook worden gebruikt voor het wederzijds raadplegen van de gemeente en 
kerkenraad. Het streven van wijkgemeente Ichthus is de gemeenteavonden zoveel mogelijk voor het geheel 
van de Hervormde Gemeente open te stellen, zodat de samenwerking van beide wijkgemeenten op deze 
manier bevorderd wordt. 
 
 
 
 
 

8.5. Bijbelstudie 

 
Bijbelstudie wordt gedaan door diverse clubs en verenigingen en in allerlei vormen. De kerkenraad zal, waar 
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dit nodig is, ten allen tijde Bijbelstudie stimuleren. 
Tijdens het schrijven van dit beleidsplan (2017) is de volgende Bijbelstudiekring onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad actief:  de 60+ kring. 
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9. Internet 

 
De websitecommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de AK en functioneert voor beide 
wijkgemeenten. Sinds enige jaren heeft onze gemeente een eigen website. Door middel van deze 
website communiceren we met onze eigen gemeenteleden en met ieder die er kennis van wil 
nemen. 
Onze kerkdiensten zijn ook rechtstreeks via de website Kerkomroep.nl te beluisteren. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het reglement van de internetcommissie. 

10. Diaconaat 

 
Voor het diaconaat wordt verwezen naar het beleidsplan van het College van Diakenen. 
 

11. Financiën en gebouwen 

11.1. Financiën 

 
De algemene kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
van de gemeente. De kerkenraad vertrouwt dit - voor zover niet diaconaal van aard – toe aan het college 
van kerkrentmeesters. Deze stemt het beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en 
werken van de gemeente. Dit alles overeenkomstig Ordinantie 11 van de Kerkorde. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters. 

11.2. Gebouwen 

 
Het beheer van de gebouwen is - in lijn met de vorige paragraaf - de verantwoordelijkheid van het college 
van kerkrentmeesters. Verwezen wordt naar het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters. 
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12. Speerpunten jaren 2017 – 2020 

In samenspraak met gemeenteleden zijn de volgende speerpunten door de kerkenraad bepaald: 
 

- Jeugd 
- Lengte dienst 
- Omzien naar elkaar 
- Prediking 

 
 
 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 22-6-2017. 
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