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Beleidsplan Hervormde gemeente Meerkerk 2019-2022 
vastgesteld 21 november 2018 
 
Samenvatting:  
In art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat: “Wij geloven en belijden 
één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware 
gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door 
zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest 
vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe…..” 
Vanuit dit gegeven worden we geroepen om ons “kerk-zijn” vandaag gestalte te 
geven. Dat wijst ons met name op het werk van God, door Zijn Woord en Geest, 
door de tijd heen.  
 
Gemeente-zijn in deze tijd  
In het beleidsplan worden de volgende aspecten beschreven:  

• De horende gemeente  
• De vierende of samenkomende gemeente  
• De lerende gemeente  
• De biddende gemeente  
• De dienende gemeente  
• De Missionaire gemeente  

Daarnaast is in het beleidsplan onze verbondenheid met het volk Israël 
opgenomen. 
 
Beleidsvoornemens:  

• Iedereen mag een plaats hebben in de gemeente:  Dat betekent dat er 
meer gemeenteleden betrokken worden bij het gemeente zijn. De 
kringen zijn laagdrempelig en sluiten aan bij de beleving van de 
deelnemers. Belijdende gemeenteleden kunnen worden ingeschakeld 
om kringen te leiden. Het is het belangrijk om een inventarisatie te 
maken van alle vormen van kringwerk die momenteel plaatsvinden en 
ons te bezinnen op welke wijze ze zijn georganiseerd; 

• Verdieping: Meer aandacht voor toerusting voor zowel de kerkenraad, 
de verschillende commissies als ook voor de gemeente zelf. Meer 
aandacht voor toerusting binnen de kringen en specifieke 
gemeenteavonden; 

• Werken met jaarthema’s: Jaarlijks wordt er een jaarthema gekozen dat 
in de verschillende activiteiten van de gemeente centraal staat.  Te 
denken valt bijvoorbeeld om één van de verschillende aandachtspunten 
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van “hoe willen wij gemeente zijn? “ te kiezen als jaarthema. Met elkaar 
(kerkenraad, jeugdleiders, kringleiders etc.) gaan we op zoek hoe we 
aan een jaarthema invulling kunnen geven; 

• Toerusting van gemeenteleden(en buitenstaanders): Er is onderwijs 
nodig om christen te worden en daar uit te leven. Johannes 15 spreekt 
van werkwoorden, in Christus blijven, liefhebben en getuigen. De 
gemeente is bij uitstek een veilige ‘oefenplek’ om leerling te mogen zijn 
en daaropvolgend leraar te mogen worden voor de ander. Wel is het 
belangrijk om te zorgen dat het niet alleen bij een moment blijft maar 
dat de activiteiten ook geborgd worden. Te denken valt daarbij aan 
bijvoorbeeld in het kringwerk; 

• Samenwerken met kerken in de ring: Onderzoeken in hoeverre wij 
kunnen samenwerken met de plaatselijke kerken en de kerken binnen 
onze ring; 

• Plaatselijke regeling: De plaatselijke regeling zodanig bij te werken 
dat die aansluit bij de actuele situatie in onze gemeente en de landelijke 
kerk. 

 
Eredienst  
De eredienst is de samenkomst van de gemeente, hier vindt de ontmoeting plaats 
tussen God en de gemeente. Deze gemeente is geen optelsom van een aantal 
losse individuen, maar het Lichaam van Christus. De eredienst heeft tot doel het 
uitleggen van het Woord van God en de toepassing ervan voor het (geloofs-) 
leven en het eren en loven van onze God. 
 
Beleidsvoornemens:  

• Leerdiensten:  De kerkenraad zal zich in de komende periode bezinnen 
op de leerdiensten. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
met een eigentijdse vormgeving van de leerdiensten;  

• Uitbreiding vieringen Heilig Avondmaal: Er is het voornemen om 
m.i.v. 2019 een 5e avondmaalsdienst te houden op de donderdag voor 
Goede Vrijdag; 

• Evaluatie muzikale begeleiding tijdens de eredienst; 
• Afkondiging overlijden: De eerste zondag na een overlijden wordt in de 

dienst aandacht besteed aan een overlijden. De OvD verzoekt een ieder 
te gaan staan en kondigt het overlijden af, waarna we (ook staande) een 
lievelingslied/ psalm van de overledene zingen. Dit lied komt dan i.p.v. 
de gebruikelijke voorzang. We doen dit alleen ’s morgens, ’s avonds 
alleen de afkondiging; 



3 van 6 
 

Pastoraat 
Wij mogen leven onder de hoede van de Goede Herder. We mogen leven in 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in de kracht van de Heilige Geest. Vanuit 
die positie is het onze taak om om-te-zien naar mensen op hun levens- en 
geloofsweg. Dat is pastoraat.   
 
Beleidsvoornemens:  

• Toerusting: Verder invulling geven aan het onderwerp toerusting 
ambtsdragers en gemeenteleden. Daarbij bezien in hoeverre onderwerpen 
met elkaar gecombineerd kunnen worden of in verschillende thema’s 
kunnen worden uitgewerkt; 

• Buurtpastoraat voor jong en oud: In het gemeenteonderzoek dat de 
HGJB uitvoerde in de periode 2012-2013 is de aanbeveling gedaan om 
een dergelijk pastoraat voor jong en oud in de gemeente in te voeren. De 
haalbaarheid van deze vorm van pastoraat zal in de komend vier jaar 
verder worden uitgewerkt. Er zijn al wat avonden geweest. Deze 
avonden zullen worden geëvalueerd en bezien zal worden of het 
buurtpastoraat in alle wijken zal worden ingevoerd; 

• Contact tussen generaties bevorderen: Het is van belang om het contact 
tussen generaties te bevorderen.  Gedacht wordt aan de volgende 
mogelijkheden: 
- door de leerdienst voor jong en oud;  
- door verschillende verenigingen, clubs, kringen enkele keren per jaar 

met elkaar in contact te laten komen rond een bepaald thema (zie 
hiervoor ook toerusting); 

- door elk jaar een (gemeente-) avond te beleggen waarbij jongeren en 
ouderen samen worden betrokken bij de voorbereiding ervan; 

• Afspraken maken over de verslaglegging in LRP en deze aanpassen aan 
de regelgeving AVG. 

 
Jeugd- en Jongerenwerk  
Vanuit de Bijbelse opdracht om de kinderen uit onze gemeente liefdevol in 
aanraking te brengen met de boodschap van Gods Woord en hen te onderwijzen 
en te leren om de weg achter Jezus te gaan, vindt het jongerenwerk in diverse 
vormen in onze gemeente plaats  
 
Beleidsvoornemens:  

• Jeugdpastoraat: Onderzoeken en plan maken op welke wijze invulling 
gegeven kan worden aan jeugdpastoraat. Waarbij er ook nadrukkelijk 
aandacht is om (gedoopte) jongeren betrokken te houden bij de kerk; 
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• Aandacht: Versterken van persoonlijke aandacht voor jongeren vanuit 
kerkenraad en gemeente; 

• Samenwerking:  Bezien of en op welke wijze samengewerkt kan 
worden met de andere kerken binnen Meerkerk voor wat betreft het 
jeugd- en jongerenwerk; 

• Vierende gemeente: we willen het aspect vieren meer zichtbaar maken 
binnen de kerkdienst voor kinderen en jongeren; 

• Betrokkenheid creëren: op zoek naar mogelijkheden om kinderen/ 
jongeren te betrekken in de dienst en bij de gemeente. 

 
Zending en Evangelisatie (ZEC)  
We zien er naar uit een plek te zijn waar mensen onderwijs ontvangen, waar 
mensen hun persoonlijke relatie met God kunnen verdiepen en waar mensen 
relaties met elkaar kunnen aan gaan, zowel binnen als buiten de kerkmuren. De 
ZEC stelt zich ten doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te houden 
 
Beleidsvoornemens:  

• Zendingsopdracht: Mogelijkheden onderzoeken op welke wijze de 
gemeente meer bewust kan worden gemaakt van haar zendingsopdracht;  

• Gemeente zijn: Ons gemeente-zijn en kerk-zijn zowel afstemmen op 
mensen binnen onze kerkelijke gemeente als daarbuiten; ons verdiepen 
in wat hen bezig houdt. Meer praten over God dan over de kerk. Ons 
kwetsbaar durven opstellen;  

• Evangeliseren: Bezoeken van mensen die van het Evangelie vervreemd 
zijn. In de eerste plaats komen daarvoor in aanmerking zij die nog wel 
ingeschreven zijn in de kerkelijke registers, maar de band met de kerk 
hebben verloren. In de tweede plaats wordt de aandacht gericht op hen 
die totaal geen binding hebben met de kerk of het geloof; 

• Kerkgebouw: ‘Ons’ kerkgebouw (markant aanwezig in het midden van 
ons dorp en samenleving) meer benutten en ‘open zetten’ om 
transparant, gastvrij en dienend bezig te kunnen zijn in en voor de 
samenleving (bijvoorbeeld: 1 x per maand de kerk open). Invulling 
hieraan geven nadat de nieuwbouw gerealiseerd is;  

• Alpha-cursus: Inzetten van de Alpha-cursus voor mensen die niet 
(meer) naar de kerk komen als kennismaking met het christelijk geloof. 
Ook gaan we bezien in hoeverre  een Alpha-cursus kan bijdragen aan 
toerusting voor meelevende gemeenteleden. We zijn verder voornemens 
tweejaarlijks een Alpha-cursus te starten. Tevens willen we 
gemeenteleden betrekken bij allerlei praktische zaken voor, na en tijdens 
de cursusavonden.  
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Diaconaat 
Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de 
medemens, schepsel van God. Diaconaat richt zich op hen die geen helper 
hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in onrechtvaardige situaties 
leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel zitten of door welke oorzaak dan 
ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen.  
 
Beleidsvoornemens:  

• Vluchtelingen: Continuering van de ondersteuning aan het  
vluchtelingenwerk; 

• Verbinden: De verbinding tussen diaconaat en pastoraat moet versterkt 
worden;  

• Risicogroep: Onderzoeken hoe we samen meer inzicht kunnen krijgen 
in de verschillende risico groepen die het financieel moeilijk hebben  
binnen de gemeente. Gebruik maken van verschillende netwerken 
binnen de gemeente; 

• Begroting: Jaarlijks een begroting maken waarin er vanuit wordt gegaan 
dat we € 9.000,00 meer uitgeven dan dat we binnenkrijgen; 

• HVD: Continuering gezamenlijke avond met de HVD; 
• Jeugddiaconaat: Samen met jeugdraad bezien op welke wijze we 

invulling kunnen geven aan jeugddiaconaat; 
• MeHoRo: Continuering ondersteuning van MeHoRo; 
• SchuldHulpMaatje: Continuering van de ondersteuning aan 

SchuldHulpMaatje; 
• Diaconale Commissie: Continuering van de samenwerking Diaconale 

Commissie. 
 
Beheer 
De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente toevertrouwd aan het college van 
kerkrentmeesters. Het college stemt haar beleid af op het beleid van de 
kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad.  
 
Beleidsvoornemens:  

• Archief: Het archief wordt uiterlijk in 2019 uitgezocht en geordend 
opgeborgen en geregistreerd; 

• Internet en sociale media: Het doel is om minimaal één keer per twee 
jaar de visie op gebruik van de website en de diverse sociale media te 
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evalueren en waar mogelijk inspringen op eigentijdse ontwikkelingen en 
technische mogelijkheden; 

• Kerkgebouw: Realisatie uitbreiding kerkgebouw; 
• Collectebonnen: Onderzoeken of deze ook digitaal beschikbaar kunnen 

worden gesteld; 
• Offerblokken: Het college van kerkrentmeesters zal in de komende 

periode het beleid ten aanzien van het gebruik en het aanbevelen van de 
offerblokken onderzoeken; 

 
Bijlage 1: Het huwelijk en de christelijke gemeente 
Aan het beleidsplan is bijlage 1 toegevoegd. Hierin zijn de visie en de 
standpunten van de kerkenraad ten aanzien van het huwelijk en de christelijke 
gemeente verwoord. Met betrekking tot deze bijlage heeft de kerkenraad het 
volgende beleidsvoornemen opgesteld.  
 
Beleidsvoornemen: 
In de praktijk worden (of zullen) we steeds meer geconfronteerd met vragen 
rondom het huwelijk, andere samenlevingsvormen en dopen. Het voorstel is om 
in de komende periode deze bijlage geheel te gaan bespreken en daar waar nodig 
aan te passen aan de huidige praktijk. Daarbij kan gedacht worden om dit 
onderwerp ook binnen de gehele gemeente te bespreken (tijdens 
gemeenteavond(en) of door huwelijkscatechese etc.).  
 
Het voorstel is om het initiatief te leggen bij de consistorievergadering en we 
verzoeken hen uiterlijk eind 2020 met een voorstel te komen.  
 




